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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Jaringan Komputer 

3.1.1 Definisi Jaringan Komputer 

Jaringan Komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-

komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya (printer, CPU), 

berkomunikasi (surel, pesan instan), dan dapat mengakses informasi. Tujuan dari 

jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari 

jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan (service). Pihak yang 

meminta/menerima layanan disebut klien (client) dan yang memberikan/mengirim 

layanan disebut peladen (server). Desain ini disebut dengan sistem client-server, 

dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer.  

Dua buah komputer yang masing-masing memiliki sebuah kartu jaringan 

(Network Interfaces Card), kemudian dihubungkan melalui kabel maupun 

nirkabel sebagai medium transmisi data, dan terdapat perangkat lunak sistem 

operasi jaringan akan membentuk sebuah jaringan komputer yang sederhana. 

Apabila ingin membuat jaringan komputer yang lebih luas lagi jangkauannya, 

maka diperlukan peralatan tambahan seperti Hub, Bridge, Switch, Router, 

Gateway sebagai peralatan interkoneksinya 

 

3.1.2 Konsep Dasar Jaringan Komputer  

Menurut Sutedjo (2006:7) Jaringan komputer adalah sekelompok 

komputer otonom yang saling menggunakan protokol komunikasi melalui media 
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komunikasi sehingga dapat berbagi data, informasi, program aplikasi, dan 

perangkat keras seperti printer, scanner, CD-drive ataupun hardisk. Serta 

memungkinkan berkomunikasi secara elektronik. Terdapat banyak hal yang bisa 

dilakukan apabila memanfaatkan kinerja dari teknologi  jaringan komputer antara 

lain, sebagai berikut: 

1. Mengintegrasikan dan berbagi pakai peralatan 

  Jaringan komputer memungkinkan penggunaan bersama peralatan 

komputer berbagai merk, yang semula tersebar di berbagai ruangan, unit, 

dan departemen sehingga meningkatkan efektivitas dari penggunaan 

sumber daya tersebut. 

2. Komunikasi 

 Jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antar pemakai 

komputer. Selain itu tersedia aplikasi teleconference yang 

memungkinkan dilakukannya rapat atau pertemuan tanpa harus 

meninggalkan meja kerja. 

3. Mengintegrasikan data 

 Jaringan komputer diperlukan untuk mengintegrasikan data antar 

komputer-komputer client sehingga dapat diperoleh suatu jaringan 

relevan. 

4. Perlindungan data dan informasi 

 Jaringan komputer memudahkan upaya perlindungan data yang terpusat 

pada server, melalui pengaturan hak akses dari para pemakai serta 

penerapan sistem password. 
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5. Sistem terdistribusi 

 Jaringan komputer dimanfaatkan pula untuk mendistribusikan proses dan 

aplikasi sehingga dapat mengurangi terjadinya bottleneck atau tumpukan 

pekerjaan pada suatu bagian. 

6. Keterangan aliran informasi 

 Jaringan komputer mampu mengalirkan data-data komputer client 

dengan cepat untuk di integrasikan dalam komputer server.  

 

3.1.3 Jenis Jaringan Komputer 

Jenis Jaringan Komputer secara umum kita kenal ada 5 macam, yaitu 

LAN (Local Area Network), MAN (Metropolitan Area Network), WAN (Wide 

Area Network), Internet, dan Wireless (jaringan tanpa kabel). Sebenarnya, konsep 

dari Jenis Jaringan Komputer sama, yaitu untuk menghubungkan berbagai 

perangkat jaringan untuk dapat berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Hanya 

yang membedakan adalah dari letak geologis-nya (mencakup wilayah dan area 

jaringan) dan teknologi yang digunakan (seperti penggunaan jenis kabel yang 

berbeda, IP Addressing sesuai kelas-nya, dan sistem keamanan (security) yang 

berbeda). Berikut penjelasan dari kelima jenis jaringan computer tersebut : 

1. Local Area Network (LAN)  

Jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi 

oleh area lingkungan seperti kantor pada sebuah gedung atau tiap-tiap 

ruangan pada sebuah sekolah. 

Keuntungan dari jenis jaringan LAN seperti lebih irit dalam 

pengeluaran biaya operasional, lebih irit dalam penggunaan kabel, 
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transfer data antar node dan komputer labih cepat karena mencakup 

wilayah yang sempit atau lokal, dan tidak memerlukan operator 

telekomunikasi untuk membuat sebuah jaringan LAN.   

Kerugian dari jenis jaringan LAN adalah cakupan wilayah jaringan 

lebih sempit sehingga untuk berkomunikasi ke luar jaringan menjadi 

lebih sulit dan area cakupan transfer data tidak begitu luas. Ilustrasi 

untuk jaringan LAN bisa dilihat pada Gambar 3.1 yang menjelaskan 

tentang Local Area Network. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : feriantano.com 

Gambar 3.1  Local Area Network (LAN) 

 

2. Metropolitan Area Network (MAN) 

Jaringan MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, 

misalnya antar wilayah dalam satu propinsi. Dalam hal ini jaringan 

MAN menghubungkan beberapa buah jaringan-jaringan kecil ke dalam 

lingkungan area yang lebih besar. Untuk dapat membuat suatu jaringan 
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MAN, biasanya diperlukan adanya operator telekomunikasi untuk 

menghubungkan antar jaringan komputer. Contohnya seperti jaringan 

Depdiknas antar kota atau wilayah dan juga jaringan mall-mall modern 

yang saling berhubungan antar kota. 

Keuntungan dari jenis jaringan MAN ini diantaranya adalah cakupan 

wilayah jaringan lebih luas sehingga untuk berkomunikasi menjadi lebih 

efisien, mempermudah dalam hal berbisnis, dan juga keamanan dalam 

jaringan menjadi lebih baik. 

Kerugian dari jenis jaringan MAN seperti lebih banyak 

menggunakan biaya operasional, dapat menjadi target operasi oleh para 

Cracker untuk mengambil keuntungan pribadi, dan untuk memperbaiki 

jaringan MAN diperlukan waktu yang cukup lama. Ilustrasi untuk 

jaringan MAN bisa dilihat pada Gambar 3.2 yang menjelaskan tentang 

Metropolitan Area Network. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : feriantano.com 

Gambar 3.2  Metropolitan Area Network (MAN) 
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3. Wide Area Network (WAN) 

Sebuah WAN adalah jenis jaringan yang lebih luas dan lebih canggih 

daripada LAN dan MAN. Teknologi jaringan WAN biasa digunakan 

untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain atau dari satu 

benua ke benua yang lainnya. Jaringan WAN bisa terdiri dari berbagai 

LAN dan WAN karena luasnya wilayah cakupan dari WAN. Jaringan 

WAN, biasanya menggunakan kabel fiber optic serta menanamkannya di 

dalam tanah maupun melewati jalur bawah laut. 

Keuntungan dari jenis jaringan WAN seperti cakupan wilayah 

jaringannya lebih luas dari LAN dan MAN, tukar-menukar informasi 

menjadi lebih rahasia dan terarah karena untuk berkomunikasi dari suatu 

negara dengan negara yang lainnya memerlukan keamanan yang lebih, 

dan juga lebih mudah dalam mengembangkan serta mempermudah 

dalam hal bisnis. 

Kerugian dari jenis jaringan WAN seperti biaya operasional yang 

dibutuhkan menjadi lebih banyak, sangat rentan terhadap bahaya 

pencurian data-data penting, perawatan untuk jaringan WAN menjadi 

lebih berat. Ilustrasi untuk jaringan WAN bisa dilihat pada Gambar 3.3 

yang menjelaskan tentang Wide Area Network dan implementasi 

jaringan tersebut ke dalam kehidupan nyata. 
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Sumber : feriantano.com 

Gambar 3.3  Wide Area Network (WAN) 

4. Internet 

Internet merupakan jaringan-jaringan komputer yang terhubung 

secara mendunia, sehingga komunikasi dan transfer data atau file 

menjadi lebih mudah. Internet bisa dikatakan perpaduan antara berbagai 

jenis jaringan komputer beserta Topologi dan Tipe Jaringan yang saling 

berhubungan satu sama lain. 

Keuntungan dari jenis jaringan Internet diantaranya adalah 

komunikasi dan berbagi sumber daya dari satu jaringan ke jaringan yang 

lain menjadi lebih mudah, penyebaran ilmu pengetahuan menjadi lebih 

pesat, penyampaian informasi menjadi lebih cepat dan mudah, dan 

menjadi ladang untuk memperoleh penghasilan 

Kerugian dari jenis jaringan Internet diantaranya adalah kejahatan 

dunia maya atau cyber criminal menjadi luas, pornografi menjadi 

semakin luas, transaksi barang-barang ilegal seperti narkoba menjadi 
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marak, dan juga dapat menimbulkan fitnah karena penyampaian 

informasi yang salah. Ilustrasi untuk internet bisa dilihat pada Gambar 

3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : feriantano.com 

Gambar 3.4  Internet 

 

5. Wireless 

Wireless merupakan jenis jaringan yang menggunakan media 

transmisi data tanpa menggunakan kabel. Media yang digunakan seperti 

gelombang radio, inframerah, bluetooth, dan microwave. Wireless bisa 

difungsikan kedalam jaringan LAN, MAN, maupun WAN. Wireless 

ditujukan untuk kebutuhan mobilitas yang tinggi. 

Keuntungan jenis jaringan Wireless seperti kenyamanan untuk 

terhubung ke jaringan tanpa dibatasi oleh kabel, lebih ke arah pengguna 

yang memerlukan mobilitas yang tinggi, dan tidak terlalu memerlukan 

kabel jaringan. 
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Kerugian jenis jaringan Wireless seperti transmisi data kepada para 

pengguna yang lebih lambat dari penggunaan jaringan dengan kabel, 

memerlukan keamanan yang ketat karena orang yang berada di luar 

jaringan bisa menerobos ke dalam jaringan Wireless. Ilustrasi untuk 

jaringan Wireless bisa dilihat pada Gambar 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : feriantano.com 

Gambar 3.5  Wireless 

 

3.1.4 Macam – Macam Topologi 

Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan 

komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Cara yang saat ini banyak 

digunakan adalah bus, token-ring, star dan peer-to-peer network. Masing-masing 

topologi ini mempunyai ciri khas, dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. 
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1. Topologi Bus 

Merupakan sebuah topologi yang menggunakan kabel tunggal sebagai 

media transmisinya atau kabel pusat tempat dimana seluruh client dan 

server dihubungkan. Bentuk skema dari Topologi Bus bisa dilihat pada 

Gambar 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : rudinazar.com 

Gambar 3.6  Topologi Bus 

Sebelum menentukan topologi ini untuk membangun sebuah jaringan 

komputer alangkah baiknya kita mengetahui keuntungan dan kerugian 

Topologi Bus tersebut. Terdapat keuntungan dan kerugian dari tipe ini 

yang terlihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1  Keuntungan dan Kerugian Topologi Bus 

Keuntungan Kerugian 

Hemat kabel Kepadatan lalu lintas 

Layout kabel sederhana Bila salah satu client rusak maka 

jaringan tidak bisa berfungsi 

Mudah dikembangkan Deteksi kesalahan sangat kecil 
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2. Topologi Ring 

Merupakan topologi jaringan yang bentuknya rangkaian yang masing-

masing tersambung ke dua titik yang lainnya, sehingga bisa membentuk 

jalur lingkaran yang menyerupai cincin. Kabel yang digunakan dalam 

topologi ring merupakan kabel BNC, Oleh sebab itu tidak mempunyai 

ujung maka tidak dibutuhkan terminator. Tetapi topologi ini sudah 

banyak ditinggalkan karena mempunyai kelemahan yang serupa dengan 

Topologi Bus. Pada topologi ring semua node titik berfungsi sebagai 

repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. 

Maksudnya setiap perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal 

dari perangkat sebelumnya setelah itu diteruskan pada perangkat 

sesudahnya. Bentuk skema dari Topologi Ring bisa dilihat pada Gambar 

3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : rudinazar.com 

Gambar 3.7  Topologi Ring 

Sebelum menentukan topologi ini, untuk membangun sebuah jaringan 

komputer alangkah baiknya kita mengetahui keuntungan dan kerugian 
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Topologi Ring tersebut. Terdapat keuntungan dan kerugian dari tipe ini 

yang terlihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2  Keuntungan dan Kerugian Topologi Ring 

Keuntungan Kerugian 

Hemat kabel Peka kesalahan 

 Pengembanagan jaringan lebih kaku 

 

3. Topologi Star 

Merupakan topologi dengan kontrol terpusat, semua link harus melewati 

pusat yang menyalurkan data tersebut kesemua simpul atau client yang 

dipilihnya. Simpul pusat dinamakan stasium primer atau server dan 

lainnya dinamakan stasiun sekunder atau client server. Setelah hubungan 

jaringan dimulai oleh server maka setiap client server sewaktu-waktu 

dapat menggunakan hubungan jaringan tersebut tanpa menunggu 

perintah dari server. Bentuk skema dari Topologi Ring bisa dilihat pada 

Gambar 3.8. 

 

 

 

 

 

 

Sumber : rudinazar.com 

Gambar 3.8  Topologi Star 
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Sebelum menentukan topologi ini, untuk membangun sebuah jaringan 

komputer alangkah baiknya kita mengetahui keuntungan dan kerugian 

Topologi Star tersebut. Terdapat keuntungan dan kerugian dari tipe ini 

yang terlihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3  Keuntungan dan Kerugian Topologi Star 

Keuntungan Kerugian 

Kemudahan dalam mendeteksi 

kesalahan/kerusakan 

Control terpusat (HUB) jadi 

elemen kritis 

Kemudahan pengelolaan jaringan Perlu penanganan khusus 

Kantor terpusat Boros kabel 

 

4. Topologi Peer to Peer 

Peer artinya rekan sekerja. Peer-to-peer network adalah jaringan 

komputer yang terdiri dari beberapa komputer (biasanya tidak lebih dari 

10 komputer dengan 1-2 printer). Dalam sistem jaringan ini yang 

diutamakan adalah penggunaan program, data dan printer secara 

bersama-sama. Pemakai komputer bernama Dona dapat memakai 

program yang dipasang di komputer Dino, dan mereka berdua dapat 

mencetak ke printer yang sama pada saat yang bersamaan.  

Sistem jaringan ini juga dapat dipakai di rumah. Pemakai komputer yang 

memiliki komputer kuno, misalnya AT, dan ingin memberli komputer 

baru, katakanlah Pentium II, tidak perlu membuang komputer lamanya. 

Ia cukup memasang network card di kedua komputernya kemudian 

dihubungkan dengan kabel yang khusus digunakan untuk sistem 
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jaringan. Dibandingkan dengan ketiga cara diatas, sistem jaringan ini 

lebih sederhana sehingga lebih mudah dipelajari dan dipakai. 

 

3.2 Captive Portal 

3.2.1 Definisi Captive Portal 

Captive Portal adalah suatu teknik autentikasi dan pengamanan data 

yang lewat dari network internal ke network eksternal. Captive Portal sebenarnya 

merupakan mesin router atau gateway yang memproteksi atau tidak mengizinkan 

adanya trafik, hingga user melakukan registrasi. Biasanya Captive Portal ini 

digunakan pada infrastruktur wireless seperti hotspot area, tapi tidak menutup 

kemungkinan diterapkan pada jaringan kabel. 

Cara kerja dari captive portal yaitu Pada saat seorang pengguna berusaha 

untuk melakukan browsing ke Internet, captive portal akan memaksa pengguna 

yang belum terauthentikasi untuk menuju ke Authentication web dan akan di beri 

prompt login termasuk informasi tentang hotspot yang sedang dia gunakan. 

Router / wireless gateway mempunyai mekanisme untuk menghubungi sebuah 

Authentication server untuk mengetahui identitas dari pengguna wireless yang 

tersambung, maka wireless gateway akan dapat menentukan untuk membuka 

aturan firewall-nya untuk pengguna tertentu. 

Captive portal adalah sebuah Web browser ke dalam perangkat 

otentikasi.  Hal ini dilakukan dengan mencegat semua paket, terlepas dari alamat 

atau port, sampai user membuka browser dan mencoba untuk mengakses Internet. 

Pada Saat itu browser ini dialihkan ke halaman web yang membutuhkan 

otentikasi, atau hanya menampilkan acceptable use policy dan meminta user 
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untuk setuju. Mekanisme dan cara kerja dari Captive Portal bisa terlihat pada 

Gambar 3.9. 

 

 

 

 

 

 

Sumber : coova.org 

Gambar 3.9  Mekanisme Captive Portal 

 

Ada beberapa cara untuk menerapkan captive portal  

1. Redirection oleh HTTP 

Jika  klien yang tidak terauthentikasi melakukan permintaan untuk 

menampilkan sebuah situs web, DNS server mendapatkan permintaan 

resolve IP alamat web  oleh browser seperti biasa.  Browser kemudian 

mengirimkan permintaan HTTP ke alamat IP.  Permintaan ini, kemudian 

dicegat oleh firewall dan diteruskan ke sebuah server redirect.  Server 

redirect ini menanggapi  respon HTTP yang berisi kode status HTTP 302 

untuk mengarahkan klien ke Captive Portal. Untuk klien, proses ini 

benar-benar transparan. Klien mengasumsikan bahwa situs web 

menanggapi permintaan awal dan mengirim redirect. 
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2. Redirection oleh DNS 

Ketika client meminta sebuah situs web, DNS server  diminta 

meresolve alamat adalah browser. Firewall akan memastikan bahwa 

hanya server DNS  yang diberikan oleh DHCP yang dapat digunakan 

oleh klien yang tidak terauthentikasi (atau, sebaliknya, akan meneruskan 

seluruh permintaan DNS oleh klien tidak terauthentikasi ke server 

DNS). Server DNS ini akan mengembalikan alamat IP dari halaman 

Captive Portal sebagai hasil dari semua DNS lookup. Teknik ini 

dinamakan DNS poisoning. 

3. IP Alias 

Lalu lintas Klien  dapat juga diarahkan dengan menggunakan IP pada 

tingkat layer 3. Metode ini memiliki kelemahan yaitu konten yang 

disajikan kepada klien tidak sesuai dengan URL. 

 

3.2.2 Jenis Captive Portal 

Ada beberapa jenis captive portal yang bisa digunakan untuk membuat 

suatu sistem autentikasi pada area hotspot. Dari beberapa jenis captive portal yang 

ada kami memakai CoovaChilli sebagai sistem autentikasi area hotspot, berikut 

jenis – jenis dari captive portal. 

1. DuxTel Internet Commander 

2. Hotspot Studio 

3. Chillispot 

4. CoovaChilli 

5. FirstSpot 
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6. WiFiDog Captive Portal Suite 

7. pfSense 

8. SweetSpot 

 

3.3 Coovachilli 

3.3.1 Definisi Coovachilli 

CoovaChilli adalah software access controller open source, berbasis 

pada Chillispot project yang sekarang sudah tidak aktif. Lebih tepatnya, 

CoovaChilli aktif dikembangkan oleh kontributor Chillispot, atau CoovaChilli 

juga bisa diartikan sebagai sebuah software access control yang kaya akan fitur, 

yang dapat memberikan captive portal / walled-garden environment dan 

menggunakan RADIUS untuk mengontrol akses dan akunting. CoovaChilli adalah 

bagian integral dari firmware CoovaAP OpenWRT. 

 

3.3.2 Cara Kerja Coovachilli 

CoovaChilli akan mengambil alih control dari internal interface (eth1) 

menggunakan socket raw promiscuous. CoovaChilli kemudian akan 

menggunakan kernel modul vtun untuk membangun interface virtual (bisa tun au 

tap) untuk meneruskan packet yang diterima atau dikirim ke WAN. Pada 

dasarnya, kernel modul vtun digunakan untuk memindahkan paket IP dari kernel 

ke mode user, sedemikian hingga CoovaChilli dapat berfungsi tanpa non-standard 

kernel module. CoovaChilli kemudian akan memberikan DHCP, ARP, and HTTP 

Hijacking pada interface "dhcpif", pada kasus kita adalah eth0.  
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Sebuah client / laptop akan tersambung ke Interface ini akan di batasi 

oleh "walled garden" sampai di authorisasi. Client / laptop hanya akan dapat 

memperoleh DNS dan WebSite yang sudah di-approved oleh "walled garden". 

Authentikasi (dan authorisasi) di CoovaChilli akan dilakukan menggunakan salah 

satu dari dua cara berikut. Apakah itu menggunakan MAC based authentication 

(menggunakan pilihan macauth di chilli.conf) atau menggunakan cara "Universal 

Access Method" (UAM). Metode yang kedua menggunakan captive portal yang 

akan menginisiasi proses authentikasi. Saat sebuah client yang tidak ter-

authentikasi berusaha untuk mengakses Web (pada port 80), permohonan untuk 

menyambung ke Web akan di tangkap oleh CoovaChilli dan akan di redirect ke 

captive portal. Dalam kasus kita, kita akan menggunakan sebuah perl-script 

dengan nama hotspotlogin.cgi (yang di jalankan oleh apache melalui https).  

Hotspotlogin.cgi akan menyajikan halaman ke user dengan kolom 

username dan password. Data authentikasi ini akan di forward ke FreeRADIUS 

server, yang akan kemudian mencocokan informasinya ke back end menggunakan 

PAP, CHAP, atau MSCHAPv2. FreeRADIUS back-end disini adalah mysql, 

tentunya bisa servis lain seperti LDAP, Kerberos, unix passwd file atau Active 

Directory.  

User kemudian akan ditentukan apakah ditolak atau diijinkan oleh 

FreeRADIUS, yang akan disampaikan oleh hotspotlogin.cgi dalam bentuk 

message penolakan atau halaman dengan berita "sukses" dan link untuk logout 

untuk user.  
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3.4 Ubuntu 13.04 

3.4.1 Sejarah Ubuntu 13.04 

Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasiskan Debian 

dan didistribusikan sebagai perangkat lunak bebas. Nama Ubuntu berasal dari 

filosofi dari Afrika Selatan. Ubuntu dirancang untuk kepentingan penggunaan 

pribadi, namun versi server Ubuntu juga tersedia, dan telah dipakai secara luas. 

Proyek Ubuntu resmi disponsori oleh Canonical Ltd. yang merupakan 

sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha Afrika Selatan Mark 

Shuttleworth. Tujuan dari distribusi Linux Ubuntu adalah membawa semangat 

yang terkandung di dalam filosofi Ubuntu ke dalam dunia perangkat lunak. 

Berikut adalah sekilas tampilan dari ubuntu 13.04 Raring Ringtail yang bisa 

dilihat pada Gambar 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : wikipedia.org 

Gambar 4.1  Ubuntu 13.04 

Ubuntu terdiri dari banyak paket, kebanyakan berasal dari distribusi di 

bawah lisensi lisensi software bebas. Namun, beberapa software khususnya driver 
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menggunakan Proprietary software
. 

Lisensi yang pada umumnya adalah GNU 

General Public License (GNU GPL) dan GNU Lesser General Public License 

(GNU LGPL), dengan tegas menyatakan bahwa pengguna dengan bebas dapat 

menjalankan, menggandakan, mempelajarai, memodifikasi, dan mendistribusikan 

tanpa pembatasan apapun. Namun tetap ada software proprietary yang dapat 

berjalan di Ubuntu. Ubuntu berfokus pada ketersediaan kegunaan pada orang 

disfungsi, keamanan dan stabilitas. Ubuntu juga berfokus pada internasionalosasi 

dan aksesibilitas untuk dapat menjangkau sebanyak-banyaknya orang. Dalam hal 

keamanan, perangkat sudo dapat meningkatkan privilage secara sementara untuk 

melakukan tugas administratif, sehingga akun root dapat terus terkunci, dan 

mencegah orang tidak terauthorisasi melakukan perubahan sistem atau membuka 

kelemahan keamanan. 

 

3.4.2 Persyaratan Sistem Ubuntu 13.04 

Versi Desktop Ubuntu sekarang mendukung x86 32 bit dan 64 bit. 

Dukungan tidak resmi juga tersedia untuk PowerPC, IA-64 (Itanium), Playstation 

3 (Namun Sony telah mencabut dukungan untuk OtherOS lain pada 1 April 2011), 

dan beberapa handphone. GPU yang didukung diperlukan untuk menjalankan efek 

visual seperti Unity Shell. Dalam kasus GPU yang tidak memadai, Unity dapat 

direduksi menjadi Unity 2D yang membutuhkan hardware yang lebih rendah. 

Berikut adalah spesifikasi dan kebutuhan Ubuntu 13.04 Raring Ringtail yang 

harus dipenuhi, yang terlihat seperti pada Gambar 4.2. 
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Sumber : wikipedia.org 

Gambar 4.2  Syarat sistem ubuntu 
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