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 BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1.  Identifikasi Masalah 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya merupakan instansi 

pendidikan yang mengutamakan teknologi informasi dalam pelayanan akademik. 

Dimana terdapat banyak  bagian dan sub bagian yang terdiri lebih dari 200 

karyawan dan dosen serta semuanya tidak terlepas dalam penggunaan komputer 

dimana komputer tersebut saling terhubung dalam suatu jaringan komputer untuk  

memudahkan dalam pelayanan dan pekerjaan, sehingga sangat rentan dalam 

penyebaran virus.  Saat ini program antivirus yang digunakan untuk menangani 

masalah  virus pada karyawan dan dosen  Stikom Surabaya masih bersifat stand 

alone dimana manajemen antivirus tersebut masih dilakukan secara manual pada 

masing-masing komputer karyawan dan dosen. Hal ini tentunya bisa menghambat 

kinerja karyawan dan dosen Stikom Surabaya karena harus memanggil bagian 

teknisi untuk melakukan manajemen antivirus. 

Seluruh komputer karyawan dan dosen Stikom Surabaya terhubung satu 

sama lain dan terpusat pada server di ruang Pengembangan dan Penerapan 

Teknologi Informasi (PPTI), hal ini memungkinkan untuk melakukan 

pemasangan antivirus Symantec endpoint protection manager yang bersifat client 

server. Sehingga dengan pemasangan anti virus Symantec endpoint protection 

manager pada server beserta pada setiap komputer client yaitu komputer seluruh 

karyawan dan dosen, maka manajemen antivirus akan semakin mudah pada setiap 

client.  
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 Hal pertama yang harus  dilakukan adalah melakukan pemasangan 

Symantec endpoint protection manager pada server terlebih dahulu kemudian 

setting konfigurasi beserta aturan-aturan  yang ingin dibuat untuk client. Dari 

komputer server dapat langsung menambahkan client yang ada pada jaringan 

Stikom Surabaya serta dapat mengelompokkan jenis-jenis client. Kemudian dari 

server tersebut terdapat beberapa pilihan untuk melakukan pemasangan Symantec 

pada komputer client, server  dapat langsung melakukan deploy kepada client 

sehingga komputer client akan secara otomatis terpasang antivirus Symantec dan 

langsung terhubung dengan server Symantec endpoint protection manager serta 

dapat dilakukan manajemen langsung dari server. Selain itu server juga dapat 

mengirimkan link ke pengguna komputer client  Stikom Surabaya melalui email 

yang telah dibuat untuk mengambil master instalasi Symantec endpoint protection 

client dan dapat langsung di pasang pada komputer client. Komputer server juga 

dapat membuat master instalasi Symantec endpoint protection client  secara 

manual pada komputer server tersebut kemudian master tersebut dapat dipasang 

langsung pada komputer client. 

Setelah semua client terpasang antivirus Symantec endpoint protection dan 

dipastikan sudah terhubung dengan client, maka untuk melakukan konfigurasi 

dapat dilakukan pada Symantec endpoint protection manager di komputer server. 

Mulai dari update antivirus sampai dengan schedule task untuk melakukan 

scanning pada komputer client beserta aturan-aturan lain yang ingin dibuat maka 

secara otomatis komputer client akan mengikuti konfigurasi yang telah dibuat 

pada server. 
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4.2.  Pembahasan 

4.2.1 Instalasi Symantec Endpoint Protection 

Sebelum melakukan pemasangan Symantec Endpoint Protection pada 

komputer client lakukan pemasangan Symantec Endpoint Protection Manager 

pada komputer server terlebih dahulu. Dimana komputer server yang di gunakan 

menggunakan  sistem operasi  windows server 2008 yang memiliki fitur-fitur 

yang dibutuhkan dalam pengelolaan jaringan komputer. Hal ini bertujuan agar 

nanti pada saat melakukan pemasangan Symantec  pada client,  antivirus Symantec 

Endpoint Protection dapat langsung terhubung ke komputer server, sehingga  

dapat langsung mengatur konfigurasi pada server. Selain itu master instalasi untuk 

client juga bisa dibuat atau di deployment secara langsung dari Symantec Endpoint 

Protection Manager berdasarkan aturan yang dibuat pada server. 

Mulai instalasi dengan memasukkan DVD instalasi Symantec Endpoint 

Protection 12.1 pada drive kemudian pada drive DVD rom jalankan “setup.exe” 

lalu akan muncul jendela baru seperti pada gambar 4.1 berikut. 

 

Gambar 4.1 Proses awal instalasi SEP 12.1 
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Pada gambar 4.1 adalah proses awal instalasi SEP 12.1 langkah selanjutnya 

adalah pilih “install Symantec Endpoint Protection” lalu akan muncul jendela 

baru seperti gambar 4.2 selanjutnya pilih “install Symantec Endpoint Protection 

manager” untuk memasang manajemen server dan console serta untuk deploy 

managed client. 

 

Gambar 4.2 Layar utama sebelum install Symantec 

Pada gambar 4.3 merupakan list urutan yang akan dilakukan dalam proses 

pemasangan Symantec Endpoint Protection manager  kemudian pilih “next” untuk 

memulainya. 
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Gambar 4.3 List proses pemasangan Symantec 

Langkah selanjutnya adalah persetujuan lisensi pilih “I accept the terms in 

the license agreement” seperti pada gambar 4.4 kemudian pilih “next”. Lisensi 

yang dibeli oleh Stikom Surabaya untuk Symantec Endpoint Protection Manager 

sebanyak 150 client. 

 

Gambar 4.4 Persetujuan lisensi 
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Gambar 4.5 Tempat instalasi program 

Pada gambar 4.5 merupakan langkah selanjutnya dimana kita dapat memilih 

lokasi dimana akan melakukan instalasi antivirus tersebut selain itu juga ada 

informasi tentang kebutuhan hardware yang dibutuhkan untuk pemasangan 

antivirus Symantec. Untuk melakukan perbuhan direktori untuk pemasangan 

Symantec pilih “change” kemudian arahkan lokasi direktori yang diinginkan, 

Apabila tidak ingin merubah lokasi nya selanjutnya langsung pilih “next”  

 

Gambar 4.6 Siap untuk pemasangan program 
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Pada Gambar 4.6 Symantec Endpoint Protection siap di pasang  pilih 

“install” untuk melakukan proses pemasangan. Selanjutnya gambar 4.7 

merupakan proses pemasangan antivirus sedang berjalan tunggu sampai proses 

selesai. Proses ini adalah langkah yang pertama dalam melakukan pemasangan 

Symantec Endpoint Protection manager seperti pada list yang terlihat pada 

gambar 4.3 

 

Gambar 4.7 Proses pemasangan Symantec endpoint protection manager 

Setelah proses pemasangan Symantec selesai berikutnya masuk ke setting 

konfigurasi manajemen server seperti pada gambar 4.8.  disini kita pilih opsi 

“custom configuration” karena jumlah client pada Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya lebih dari 100 client, banyak sedikitnya jumlah client juga 

bergantung pada lisensi yang di beli pada vendor Symantec.  lalu klik “next” 

untuk menuju langkah selanjutnya. 
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Gambar 4.8 konfigurasi server Symantec 

Selanjutnya masuk menu pilihan jumlah client  kemudian pilih “ between 

100 and 500” atau sesuai dengan kebutuhan client  serta lisensi yang didapat dari 

Symantec seperti pada gambar 4.9 kemudian  pilih “next”  

 

Gambar 4.9 Setting jumlah komputer klien 
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Konfigurasi  selanjutnya pada gambar 4.10 adalah memilih “install my first 

site” Karena baru pertama kali instal anti virus. Pada pilihan ini  akan dipasang  

manajemen server dan database baru yang akan dibuat, karena sebelumnya blom 

ada situs dan database yang dimiliki oleh komputer server. 

 

Gambar 4.10 Membuat site baru 

 

Gambar 4.11 Konfigurasi situs server Symantec  
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Pada gambar 4.11 kita masukkan data secara spesifik untuk konfigurasi 

manajemen server, setelah data sudah sesuai lalu pilih “next” dan diteruskan 

untuk memilih tipe database yang digunakan. Pada gambar 4.12 pilih ”default 

embedded database” karena kita hanya menginstal satu manajemen server.  

 

Gambar 4.12 Memilih tipe database 
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Gambar 4.13 Membuat akun administrator 

Pada gambar 4.13 merupakan konfigurasi untuk membuat akun pengguna 

yang memiliki hak sebagai administrator selain itu juga masukkan email yang 

digunakan untuk mendapatkan informasi dan peringatan apabila terjadi kesalahan 

atau karena sesuatu hal pada server. Masukkan data yang sesuai lalu pilih “next” 

untuk masuk ke langkah selanjutnya. Gambar 4.14 setting password yang 

dibutuhkan saat komputer client ingin terhubung dengan manajemen server.   
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Gambar 4.14 Enkripsi password 

Selanjutnya adalah setting email server dimana manajemen server 

menggunakan setting ini untuk bisa berkomunikasi dengan admin yang terdaftar 

pada email server dengan adanya setting ini maka segala informasi yang ada pada 

manajemen server akan langsung di informasikan kepada admin server tersebut. 

Gambar 4.15 menunjukan konfigurasi email server yang harus diisi untuk 

melakukan  komunikasi dengan manajemen server. Setting ini bisa kita setting 

default dan bisa kita setting lagi nanti lewat edit server properties dari  

management server  console. Kemudian pilih “next” untuk menuju ke proses 

selanjutnya sampai proses pembuatan database seperti gambar 4.16. 
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Gambar 4.15 Setting email server 

 

 

Gambar 4.16 Proses membuat database 

Setelah pembuatan database selesai maka proses pemasangan antivirus 

Symantec Endpoint Protection Manager pada server telah selesai kemudian pilih 

“finish” seperti pada gambar 4.17  untuk mengakhiri proses pemasangan 

antivirus.  
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Gambar 4.17 Pemasangan antivirus selesai 

 

4.2.2 Konfigurasi Symantec Endpoint Protection Manager 

Setelah Proses pemasangan Symantec Endpoint Protection Manager  pada 

server selesai selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada Symantec Endpoint 

Protection Manager. Untuk mulai konfigurasi jalankan shortcut  antivirus 

Symantec yang  terdapat pada desktop atau pada start menu, kemudian akan 

muncul jendela baru Symantec Endpoint Protection Manager seperti pada gambar 

4.18 kemudian masukkan nama pengguna dan password yang telah dibuat tadi 

pada proses pemasangan antivirus Symantec. 
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Gambar 4.18 Masukkan nama pengguna 

 

Setelah nama pengguna dan password dimasukkan maka jendela baru akan 

terbuka dimana setting dan konfigurasi siap dilakukan. pada gambar 4.19 adalah 

tampilan home Symantec Endpoint Protection Manager disana terdapat beberapa 

pilihan menu serta status dan informasi-informasi lain yang ditunjukan dari 

Symantec Endpoint Protection Manager server. Selain menu home juga ada menu 

lainnya diantaranya monitors, reports, policies, clients, dan admin. Pada menu 

monitors berisi tentang konfigurasi dan informasi summary, logs, command 

status, dan notifikasi serta peringatan-peringatan dari antivirus Symantec. 

Sedangkan pada menu reports merupakan konfigurasi tentang laporan yang 

diinginkan dari Symantec serta pengaturan jadwal laporan yang ingin 

disampaikan.  
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Gambar 4.19 Tampilan awal Symantec endpoint protection manager   

Untuk konfigurasi selanjutnya adalah pada menu policies pada pilihan ini  

terdapat beberapa pengaturan tentang aturan yang dibuat untuk client. Mulai dari 

pengaturan tentang virus dan spyware protection, firewall, live update dan 

beberapa pengaturan lain yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan client maupun 

server. Untuk membuat policy baru tentang virus dan spyware protection masuk 

ke menu “policies” seperti pada gambar 4.20 kemudian klik   “virus and spyware 

protection” kemudian pada pilihan “task”  klik “add a virus and spyware 

protection policy” maka akan muncul jendela baru seperti pada gambar 4.21. pada 

jendela tersebut terdapat menu-menu untuk melakukan pengaturan tentang policy  

virus and spyware protection disana juga terdapat pengaturan policy untuk 

komputer client baik yang menggunakan sistim operasi windows atau macinthos.  

Selanjutnya untuk pengaturannya  bisa  dibuat  secara default dari system atau  

dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dari pengguna.   
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Gambar 4.20 Menu policies  

 

Gambar 4.21 Membuat policy baru  

Setelah proses pengaturan policy selesai berikutnya adalah konfigurasi 

untuk memasukkan atau menambahkan client kedalam manajemen server yang 
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sudah dibuat. Dalam menambahkan client  kedalam  manajemen server dapat 

dilakukan dengan beberapa hal, dengan cara deployment secara langsung dari 

server yaitu melakukan pemasangan antivirus pada komputer client  dari 

komputer server  secara langsung atau dengan membuat master antivirus untuk 

client berdasarkan policy yang dibuat sebelumnya dan melakukan pemasangan 

antivirus  pada komputer client dengan master yang telah dibuat. Untuk 

memulainya masuk pada menu “client” seperti pada gambar 4.22  sebelum 

memasukkan client, disana juga dapat dibuatkan grup-grup tertentu untuk 

memudahkan dalam manajemen bagian. Pada sub menu “tasks” bagian bawah 

pilih “add a group” apabila ingin membuat grup, setelah selesai kemudian pilih 

“add a client” untuk mulai memasukkan client.  

 

Gambar 4.22 Menambahkan client 
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Gambar 4.23 Membuat paket deployment 

Gambar 4.23 merupakan jendela baru yang muncul setelah memilih “add a 

client” yaitu langkah-langkah untuk memasang antivirus pada client langsung dari 

server atau membuat master antivirus untuk client kemudian memasangnya secara 

manual pada komputer client. Disana terdapat tiga pilihan yang bisa digunakan, 

pada pilihan ini pilih  ”newe package deployment” karena baru pertama kali 

membuat paket dan belum memiliki paket sebelumnya. selanjutnya  pilih “next” 

dan masuk ke setting berikutnya seperti pada gambar 4.24 pada jendela ini 

terdapat beberapa pilihan dimana dapat dilakukan perubahan sesuai dengan 

kebutuhan yang diinginkan misalnya tentang master antivirus untuk client yang 

dibuat akan berjalan pada sistem operasi windows atau macintosh dan pilihan 

grup apa  yang akan mendapatkan fitur tersebut. Secara default paket instalasi 

master antivirus akan berjalan pada sistem operasi windows dan pilihan seting 

yang lain dibuat seperti pada gambar 4.24 kemudian pilih “next” untuk masuk ke 

langkah berikutnya   
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Gambar 4.24 Memilih grup untuk instal fitur 

 

 Gambar 4.25 Metode instalasi   
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Pada proses selanjutnya seperti pada gambar 4.25 terdapat tiga pilihan 

metode yang bisa digunakan yaitu “web link and email, remote push, dan  save 

package” untuk web link and email pilihan ini akan membuat paket master 

instalasi symantec untuk client kemudian membuat template email yang berisi 

tentang link download untuk mengambil master instalasi symantec pada server 

yang bisa dikirimkan ke email pengguna. Sedangkan remote push merupakan 

pilihan dimana server akan membuat paket master instalasi symantec  kemudian 

akan di push kepada komputer client yang sudah dimasukkan secara manual pada 

server  dan paket tersebut akan terinstal secara otomatis pada komputer client. 

Untuk metode yang ketiga adalah save package  disini server akan membuat 

master instalasi symantec tetapi tidak akan di distribusikan oleh server, master 

tersebut dibuat dan diarahkan pada folder tertentu. Kemudian dari master tersebut 

dapat digunakan untuk melakukan pemasangan antivirus symantec pada komputer 

client satu persatu dan client dapat dihubungkan dengan komputer server. 

 Pada kerja praktek kali ini penulis menggunakan metode yang ketiga yaitu 

save package untuk langkah selanjutnya setelah memilih metode tersebut lalu 

pilih ”next” dan akan masuk pada jendela pilihan untuk lokasi penyimpanan 

paket instalasi symantec client seperti pada gambar 4.26. setelah mengarahkan 

direktori tujuan penyimpanan paket symantec client kemudian pilih “next” untuk 

proses selanjutnya. Gambar 4.27 merupakan daftar fitur yang akan di ikut sertakan 

dalam pembuatan master instalasi symantec client  kemudian pilih “next” lagi 

hingga proses “save package” selesai. 
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Gambar 4.26 Memilih lokasi penyimpanan paket instalasi client 

 

Gambar 4.27 Daftar fitur yang di ikut sertakan dalam paket 
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Setelah proses pembuatan master instalasi symantec client selesai kemudian 

master tersebut di pasang dan di distribusikan kepada tiap-tiap komputer client di 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya sehingga komputer client akan 

terpasang antivirus symantec client dan terhubung dengan symantec endpoint 

protection manager pada komputer server. Pada gambar 4.28 merupakan tampilan 

menu “client” yang berisi daftar nama-nama komputer client  yang sudah  

terdaftar dan terhubung dengan komputer server.  

 

Gambar 4.28 Daftar client yang terhubung dengan server 

Antivirus symantec pada  Komputer client  yang sudah terhubung  dengan 

server secara otomatis dapat dikontrol dari komputer server dan akan selalu 

update apabila terjadi update pada definsi antivirus symantec endpoint protection 

manager pada server sehingga pengguna dari komputer client tidak perlu 

melakukan update secara manual lagi cukup dari server saja yang melakukan 
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update. Selain itu administrator dari server antivirus juga dapat melakukan 

konfigurasi lainnya terhadap komputer client yang termasuk dalam bagian 

manajemen komputer server. 

 

Gambar 4.29 Konfigurasi admin 

Pada gambar 4.29 adalah tampilan pada menu “admin” disini administrator 

dapat melakukan konfigurasi lebih lanjut tentang Symantec Endpoint Protection 

Manager. Pada menu tersebut juga  terdapat informasi dan konfigurasi tentang 

administrator, domains,servers,install packages, dan licenses yang ada pada 

Symantec dan juga dapat melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan 

administrator.  

Pada sub menu “Licenses” seperti pada gambar 4.30 merupakan bukti 

bahwa Symantec Endpoint Protection Manager  telah diaktifkan dan memiliki 

lisensi dengan jumlah klien sebanyak 150 client. Lisensi tersebut akan berakhir 
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pada tanggal 7 November 2016 dan apabila ingin tetap menggunakan Symantec 

Endpoint Protection Manager setelah masa aktif berakhir maka pihak Stikom 

Surabaya harus membeli  lisensi lagi untuk memperpanjang masa aktif antivirus 

guna mendapakat update dan keuntungan lain yang diberikan oleh Symantec.   

 

Gambar 4.30 lisensi Symantec Endpoint Protection Manager 

 

 

 


