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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Dewasa ini komputer sudah menjadi bagran yang sangat penting yang

tidak dapat dipisahkan begitu saja dari aktivitas manusia. Teknologr yang terus

berkembang menciptakan komputer-komputer yang semakin maju sehingga

semakin membanfu serta memudahkan aktivtas manusia.

Pada kondisi tertentu kecepatan dan ketepatan sangat dituntut dan

komputer. Kondisi ini dapata ditemui dalam suatu organisasi atau perusahaan,

dimana ada keterkaitan antara seluruh kegiatan pekerjaan. Apabila seluruh

komputer dalam perusahaan atau organisasi berdiri sendiri maka proses

pertukaran data akan sangat lambat yang akan menghambat pekerjaan juga. Disini

sangat dibutuhkan apa yang disebut dengan jaringan komputer.

Banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh jaringan komputer seperti

pertukaran data, intemet sharing serta berbagi pakai sarana seperti printer,

CDROM dan masih banyak lagi.

1.2. Permasalahan i: , ;J
,,ar

Permasalahan yang ada adalah bagaiinana'"m€tirbangun suatu jaringan

dengan memakai sistem operasi Windows NT yang bisa untuk internet dengan

memakai Proxy yang bisa untuk memblok IP dan situs yang dikehendaki oleh si

pemakai Proxy tersebut. Dan juga sebagai pengaman dari jaringan karena Proxy

dapat menjadi tembok bagi client-client yang ada didalamnya. Dengan adznya



tersebutmakajaringandariluartidakdapatmengenalidarrclientyang

ada di dalam ProxY tersebut'

1.3. Tujuan

DanadapuntujuandaripernbatrasanmengenaidariProxytersebutadalah

sebagai berikut :

a. Mernbent*k suatu jaringan dengan sistem operasi windows NT dengan

Microsoft Proxy 2.0 unttrk intemet sharing dengan client'

b. Instalasi Microsoft Proxy 2.0 sebagai internet sharing'

c. lnstalasi client dengan menggunakan Windows NT Workstation dan Windows

95.

1.4. Metodologi

DanMetodologiyarrgdigunakandalarnmwrbangunsebuahjaringan

komPuter adalah sebagai berikut :

I. Studi Literatur

Melaluimateriperkuliahandanperpustakammengenaisuafujaringan

komputerdenganmemakaiWindowsNTdanjugaMicrosoftProxysecarakhusus

dari intemet-

2. Perancangan jaringan

Merancang suatu jaringan dengan memakai topologi yang akan

digunakan sebagai sumber daya yang dibutuhkan'

3. ImPlementasi

Melakukan proses instalasi jaringan dan konfigrrrasi pada jaringan yang

akan dibangun.
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4. Uji coba dan analisa

Melakukan pengujian terhadap jaringan yang sudah dibentuk lalu

menganalisa apabila terdapat kesalahan pada instalasi maupun pengelolahan

sehingga dqat segera diperbaiki.

5. Dolatmentasi

Dengan melakukan p€ncatatan di dalam proses-proses implementasi dan

juga kendala-kendalayang terjadi dalam proyek.

1.5. Sistematika

Di dalam sisternatika pelaksanaan proyek ini terdapat rangkaian urutan

instalasi yang berkaitan dengan system di server dan client, diantaranya :

1. Instalasi sistem operasi Windows NT Server 4.0.

2. lnstalasi dan Windows NT Server 4.0 Service Pack 4.

3. Instalasi Microsoft Internet Explorer 5.5.

4. Instalasi IIS (Internet Information Service) 4.0.

5. Instalasi Microsoft Proxv 2,0.
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BAB II

LANI}ASAN TEORI

2.1. Teori pendukung

Dari banyaknya teori maupun konsep yang adatentang jaringan

komputer dapat meliputi hal-hal sebagai berikut :

2.1.1. Pengenalan sistem jaringan

Sebuah Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer dalam jumlah

yang cukup banyak, yang terpisah akan tetapi saling berhubungan dalam

melaksanakan tugasnya.

Dan sebaliknya sebuah stand alone komputer hanya dapat menyimpan

data pada media penyimpanannya sendiri dan memakai resource yang secara fisik

langsung terhubung pada komputer tersebut.

Keuntungan utama dalam pemakaian suatu Jaringan Komputer adalah

data, resource dan aplikasi dapat saling dibagi antar komputer. Selain itujaringan

komputer juga dapat meningkatkan unjuk kerja, produktifitas dan percepatan

pertukaran informasi.

2.1.2. Model referensi OSI

Dalam suatu jaringan komputer komunikasi antar komputer adalah hal

yang sangat penting. Untuk itu diperlukan suatu standart agar client dapat saling

berkomunikasi. Adapun standart bahasa yang digunakan untuk saling bertukar

informasi dalam jaringan komputer dikenal dengan nama protokol.
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Jaringan memiliki cakupan yang sangat luas oleh sebab itu diperlukan

pembagian berdasarkan fungsi dari masing-masing protokol tersebut. Selain itu

tujuan dari pembagian protokol menjadi tujuh tersebut sendiri adalah agar setiap

layer memberikan layanan terhadap layer diatasnya dan seterusnya.

Adapun ketujuh layer tersebut adalah :

A. Physical Layer

Pada layer ini berfungsi dalam pengiriman rew brt ke channer

komunikasi dan lapisan layer ini mengatur sinkronisasi pengiriman dan

penerimaan data, dan spesifikasi mekanik dan elektrik danjuga selain itu interface

antar terminal seperti tegangan, frekuensi, impedansi, koneksi pin dan jenis kabel

juga diatur oleh layer ini plrysical loyer.

B. Data Link Layer

Layer ini akan melakukan sinkronisasi pada paket yang akan dikirim

maupun yang akan diterima selain itu juga melakukan pengendalian akses saluran

juga persiapan saluran antar terminal dan pendeteksian kesalahan yang terjadi

pada saat pengiriman data. Adap'n secara umum tugas utama dari Data Link

Layer adalah sebagai fasilitas transmisi raw data dan menstransformasikan data

tersebut ke saluran yang bebas dari kesalahan transmisi.

C. Network Layer

Pada lapisan ini bertugas menentukan rute pengiriman dan

mengendalikan kemacetanagar data sampai di tempat tujuan dengan benar. Layer

ini juga dapat menerima pesan dari layer diatasnya dan memecah pesan tersebut

menjadi beberapa paket dan mengirim ke tujuan melalui lapisan dibawahnya.
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D. Transport Layer

Layer ini bertugas untuk mengatw keutuhan data dengan mengontrol

urutan komponen pesan dan aliran traffic dan pada layer ini juga dapat menerima

data dari layer diatasnya, memecah data menjadi bagian yang lebih kecil bila perlu

meneruskannya ke network layer dan menjamin bahwa data tersebut akan tiba

pada sisi penerima dengan benar.

E. Session Layer

Session layer mengizinkan para pengguna untuk menetapkan session

dengan pengguna lainnya. Lapisan ini akan mempersiapkan saluran komunikasi

dan terminal dalam hubungan antar terminal dan juga mengkoordinasikan proses

pengiriman dan penerimaan data serta mengatur pertukarannya.

F. Presentation Layer

Pada layer ini bertugas untuk membuat format data yang akan dikirim.

Pesan-pesan yang akan dikirim akan diterjemahkan dan diatur dalam bentuk byte

dan data akan dikonversikan oleh lapisan ini dalam bentuk numerik.

G. Application Layer

Para pengguna komputer akan langsung berinteraksi pad layer ini karena

layer ini merupakan lapisan program aplikasi. Pengiriman file, pemakaian

database akan diatur oleh lapisan ini begitujuga halnya dalam pengaturan sharing

data maupun peralatan.
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Application Layer

Presentatition Layer

Session I-ayer

Transport Layer

Network Layer

Data Link Layer

Phvsical Laver

Gambar 2.1. Model OSI

2.1.3. Protokol TCPflP

Pada TCPIIP didasarkan pada ide packet switching yang mulai

dikembangkan sejak tahun 1969 oleh U.S. Departement of Defence yang

membuat sebuah jaringan bernama ARPANET. Adapun tujuan utama dari

protokol ini pada waktu sekarang adalah memungkinkan suatu jaringan fisik dari

type yang sangat berbeda-beda yang dihubungkan secara bersama, sehingga setiap

komputer dalam jaringan dapat berbicara satu dengan yang lainnya.

TCPIP yang berasal dari ARPANET sekarang ini sudah meningkat menjadi

internet yang menghubungkan jaringan komputer di seluruh dunia. Dan TCP/IP

sendiri mempunyai lima layer untuk menjalankan semua fungsi dari model

referensi OSI. Adapun kelima layer tersebut adalah :

A. Application Layer

Merupakan layer untuk menjalankan aplikasi-aplikasi seperti

menjalankan browser dan juga telnet.



B. TransPort LaYer

MerupakanlayertempatdimanaTCP/IPdanUDPmenambahkandata

transport ke paket dan melewatkannya ke internet layer'

C. Internet LaYer

Layeriniakanbekerjauntukmengambilpaketdaritransportlayerpada

saat local host melakukan suatu aksi atau mefespon ke host lain dan

menambahkan informasi IP pada paket tersebut sebelum dikirimkan ke network

interface laYer.

D. NetworkAcces LaYer

Padalapisaniniberfungsiuntukmengafurkomunikasihardware

komputer-komputer yang terhubung dalam jaringan berdasarkan MAC address'

Application LaYer

Transport LaYet

Network LaYer

Internet LaYer

Network LaYer

Gambar 2.2TCP|W LaYer

2.L.4. Topologi

Terdapatbeberapamacambentuktopologiyangdapatdigunakandalam

jaringankomputer.Yaitutopotogrbus'topologiringdantopologistar.
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A. Bus

Pada topologi bus, komputer bagaikan dirangkai secara berjajar. Pada

suatu saat sebuah mesin diizinkan untuk mengirim paket. Pada saat ini mesin yang

lain harus menahan untuk tidak mengirim apapun. Paket yang dikirimkan akan

berjalan memasuki setiap komputer hingga paket tersebut menemukan tujuannya.

Untuk mencegah terjadinya konflik (collision) diperlukan suatu mekanisme

pengatur. Misalnya IEEE 802.3 yang dikenal dengan ethemet. Komputer-

komputer dapat mengirim data kapan saja mereka inginkan. Bila dua paket atau

lebih bertabrakan, maka masing-masing komputer cukup menunggu beberapa saat

secara randomdan mengulangi lagi pengiriman.

Gambar 2.3. Topologi Bus

B. Token ring

Topologi ini berbentuk seperti lingkaran. Pada topologi ini, setiap bit

dikirim ke daerah sekitarnya, tanpa menunggu paket lengkap diterima. Biasanya

setiap bit mengelilingi ring sesuai waktu yang dibutuhkan untuk mengirim

beberapa bit sebelum paket dikirimkan seluruhnya. IEEE 802.5 (token ring IBM)

merupakan LAN yang paling populer yang beroperasi pada kecepatan antara 4

dan 16 Mbps.
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Gambar 2.4. Topologr Ring

C. Star

Topologi ini berbentuk seperti bintang. Setiap sinyal yang dikirimkan

akan diterima oleh hub. Setelah itu hub akan mengirimkannya ke semua jalur

(broadcast).

Gambar 2.5 Topologi Star

2.1.5. Media transmisi

Media Transmisi atau yang lebih dikenal dengan kabel pada jaringan

juga sangat berpengaruh. Ada tiga macam jenis kabel yang digunakan pada

jaringan yaitu twisted pair, koaksial dan fiber optik.

A. Twisted pair

Di dalamnya terdapat 4 pasang kaber kecil yang dipilin pada tiap

pasangannya. Dengan dipilin, performa elektrik dapat ditingkatkan dan secara

signifikan meningkatkan bitrate dibandingkan dengan yang tidak dipilin.

. . ::,;'...v<!-rt
'r'.' -. .",'"_il,r
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Ada dua macam kabel twisted pair. Yang pertama adalah (Unshielded

Twisted Pair). UTP adalah kabel twisted pair yang tidak dilindungi, seperti kabel

telepon. UTP dispesifikasikan oleh Electronic Industries Association and the

Telecomunication Industries Industries Association (EI{TIA) 568 Commercial

Building Wiring Standard. Panjang kabel dalam satu segmen adalah 100 m atau

sekitar 328 feet. Dan yang kedua adalah STP (Shielded Twisted Pair). Kabel STP

dilindungi dan mampu mengirimkan bitrate yang lebih tinggi.

B Koaksial

Kabel koaksial terdiri dari kawat tembaga keras sebagai intinya,

dikelilingi oleh suatu bahan isolasi. Isolator ini dibungkus oleh konduktor silindris

yang seringkali berbentuk jalinan any.rman. Konduklor luar ditutup dalam sarung

plastik protektif. Karean medan listrik berhubungan dengan konduksi yang tefadi

dalam kabel, maka masalah yang berhubungan dengan radiasi sinyal dapat

diminimalkan.

Kabel koaksial hanya menyerap sedikit sekali noise yang timbul dari

luar. Jadi bitrate yang lebih tinggr dapat dicapai dengan menggunakan kabel

koaksial. Kabel koaksial yang banyak digunakan adalah dengan impedansi

karakteristik 50 ohm dan 75 ohm. Dengan perlindungan yzurg lebih baik

dibandingkan dengan twisted pair, kabel koaksial dapat digunakan untuk jarak

yang lebihjauh pada kecepatan yang tinggr.

C. Fiber optik

Kabel serat optik sama seperti kabel koaksial, hanya saja tanpa jalinan.

Pada pusatnya terdapat inti kaca yang merupakan tempat cahaya berpropagasi.

Pada serat bermode banyak, diameter intinya adalah 50 mikron, kurang lebih
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sama dengan ketebalan rambut manusia. Serat mode tunggal mem'iki inti dengan
ketebalan 8 sampai I0 mikron' Inti dibungkus kaca yang memiriki indeks refraksi
yang lebih rendah. Har ini untuk menjaga agar cahaya tetap menjalar pada inti.
Kemudian terdapat prastik tipis yang berfungsi sebagai perindung bungkus kaca.
umumnya serat digabungkan dalam suatu bundel dan d'indungi oleh sarung ruar.
Kelebihan dari fiber optik adalah :

a. Memiliki bandwith yang lebih besar, yaitu sampai 2 Gbps.

b. Bentuk lebih kecil dan lebih ringan.

c. Atenuasi lebih rendah.

d' Isolasi terhadap gelombang elektromagnetik dari luar.

e. Jarak antar repeater lebihjauh.

Terdapat tiga cara menghubungkun serat optik. pertiama, kabel dapat
berujung sebuah konektor dan ditancapkan ke soket serat. Konektor menurunkan
antara r0 s:rmpar 2a persen itensitas cahay4 tetapi mudah daram har
pemasangannya. Kedua, kabel disambungkan secara mekanis. penyambungan

secara mekanis dilakukan hanya engan mendekatkan secara hati_hati kedua ujung
yang akan disambung pada sebuah rengan khusus dan kemudian mengklemnya.
Arah cahaya dapat ditingkatkan dengan merewatkan cahaya merarui sambungan
dan kemudian merakukan sedikit pengaturan untuk memaksimarkan sinyal.
Penyambungan secara mekanis dapat dilarrukan hanya dengan meratih petugas

selama 5 menit saja. penyambungan seperti ini mengakibatkan kehilangan r0
persen cahaya' Ketiga, dua potong serat difusikan (di las) untuk membentuk
koneksi permanen. Kualitas penyambungan fusi hampir menyamai serat utuh
(tanpa sambungan), tetapi disini te{adi sedikit atenuasi. pada ketiga cara
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penyambungan itu, refleksi dapat teryadi pada titik sambungan dan energr yang

direfl eksikan tersebut dapat mengganggu sinyal.

Ada dua jenis sumber cahaya yang dapat digunakan dalam pesinyalan.

Yang pertama adalah LED (Light Emiting Diode) dan yang kedua adalah ILD

(Injection Laser Diode).

2.1.6. Ilardware pendukung

untuk membangun sebuah jaringan, diperlukan beberapa hardware

pendukung. Antara lain :

A. Kartu penghubung jaringan

Kartu antar muka jaringan atau yang disebut juga NIC ( Network

Interface Card) ini merupakan peralatan yang utama didalam jaringan yang harus

ada pada setiap komputer untuk dapat saling berkomunikasi. Adapun berdasarkan

kecepatan data yang melewati ada 3 macam :

a. Ethernet Card ini dapat melewati data 10 Mbps.

b. Fast Ethernet Card dapat melewatkan data 100 Mbps.

c. Gigabyte Ethernet Card dapat melewatkan data 1000 Mbps.

B. Hub

Hub merupakan suatu alat yang digunakan untuk menyalin bit diantaraz

segmen kabel. Alat ini bekerja pada lapisan Phisical Layer, dimana setiap subnet

melakukan tugas mengwangi traffic pada hub tersebut.
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C. Kabel UTP

Merupakansuatualatyangdigunakanuntukmenghubungkanantara

komputeryangsatudenganyanglainnyabaikitupadakomputermaupunpada

HUB

2.1.7. Software Pendukung

Adapunsofbware.softwareyangmendukungdalampenyusunansistem

jaringan pada proyek ini antara lain'

A. Sistem oPerasi Pada server

Sisitem operasi pada server sangat menentukan sekali sistem keamannya

karena akan menjaga data-data yang berada pada server tersebut

A.1. Windows NT Server

Sistem operasi ini untuk sekarang ini lebih banyak digunakan karena

banyak fasilitas yang sangat mendukung.

B. Sistem operasi pada client

Pada sisitem operasi pada client tidak diutamakan keamannya tetapi

sangat mendukung sekali dalam penyelesaian tugasnya

8.1 Windows NT Workstation

Sistem operasi ini hanya dapat sebagai client saja dari Windows NT

server tidak dapat pada sistem operasi yang lainnya-

8.2. Windows 95

Sistem operasi ini mampu menjadi client dari Windows NT Server

maupun dari sistem operasi yang lainnya misalkan pada linux dan novel tetapi

sama-sama mendukung pada sisitem operasi tersebut.
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C. Microsoft Proxy 2.0

Microsoft Proxy adalah software yang digunakan untuk melakukan

Network Address Translation (NAT). Yang dimaksud adalah pentranslasian suatu

Network Address menjadi suatu Network Address baru. Dengan proxy server

maka jaringan luar tidak akan mengenali client didalam proxy server, tetapi hanya

mengenali proxy server. Dengan proxy server segala permintaan servis akan

dilayani oleh proxy dan proxy akan melakukan pencatatan terhadap semua service

yang dilakukannya dan juga dapat menghasilkan suatu subnet baru yang dapat

dihubungkan dengan jaringan tempat subnet itu berada didalam menjalankan

tugasnya Microsoft Prory Server membutuhkan llS (Internet Information Service)

yang ada pada fasilitas di Windows NT dan juga mempunyai kemampuan menjadi

sebuah web proxy mtuk melakukan NAT lalu meneruskannya ke proxy server

yang lain untuk mendapatkan akses web yang sebenarnya.

{'.
t'i
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BAB III

PERANCANGAN SISTEM

3.1. Perencanaan

Dalam proyek ini akan dibangun sebuah jaringan komputer dengan

menggunakan topologi bus dan menggunakan sistem operasi Windows NT Server

4.0. Berikut ini adalah perancangan dan fungsi tiaptiap komputer.

Gambar 3.1. Skema perencanaan proyek jaringan

NT Ss€r
Sebagi d€l up

Client
Sebagai Obl up

Jaringan 4

t6
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Semua komponen jaringan terpasang maka server proxy dapat

dijatankan. Selain mempunyai fungsi untuk intemet sharing, masih banyak

fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh server proxy. Diantaranya seperti :

1. Memblok IP dan Situs

Dengan fasilitas ini pengguna dapat membatasi dari IP dan situs yang

boleh untuk melakukan sharing ke internet baik itu situs yang boleh untuk di

browsing maupunyangtidak dan juga untuk IP juga.

2. Logging

Dapat mengetahui user mana yang sedang aktif pada saat sekarang dan

dapat mengetahui situs apa yang sedang dibuka pada saat ini.
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BAB IV

IMPLEMENTASI

Pelaksanaan pembangunan jaringan ini merupakan implementasi dan

perancangan jaringan yang telah ada.

Tabel.4.l. Urutan Proses Instalasi dan Waktu

4.1. Persiapan Perangkat Keras dan Lunak

Dalam pelaksanaan proyek, langkah-langkah persiapan perangkat keras

meliputi kegiatan : merakit komputer yang akan digunakan, memasang kabel

UTP, partisi harddisk dan format haddisk. Persiapan perangkat lunak meliputi :

instalasi sistem operasi dan aplikasi.

4.2. Komputer yang akan digunakan

Persiapan komputer dilakukan dengan memasang komponen-komponen

yang telah disediakan antara lain, harddisk, network cctrd danCD-ROM ke dalam

CPU komputer.

No Jenis Pekerjaan Waktu yang dibutuhkan

I Persiapan perangkat keras 20 menit

2. Persiapan perangkat lunak 100 menit

3. Manajemen Server dan Cl ient 120 menit

4. Uj icoba dan troub I es hoot ing 60 menit

Total waktu yang dibutuhkan 300 menit

l8



t9

4.3. Pengkabelan

Kabel memegang peranan yang sangat penting dalam membangun suiltu

jaringan hal ini drsebabkan karena semua komunikasi data yang berlangsung

dalam jaringan harus melewati kabel tersebut' Adapun kabel yang digunakan

adalah kabel uTP dengan kategori 5 dan dibuat sesuai dengan kebutuhan yang

ada pada jaringan tersebut'

Dankabeltersebutharusdipotongterlebihdahuludanselanjutnyaadalah

proses pengekleman. Dengan digunakannya Hub maka model kabel yang

digunakan adalah typ, straight dan kabel tersebut mempunyai 8 warna yang

berbeda. Adapun untuk type straight urutan warnanya adalah :

1. Putih hijau

2. Hqau

3. Putih orange

4. Biru

5. Putih biru

6. Orange

7. Putih coklat

8. Coklat

4.4. Partisi llarddisk

Harddiskyangakandigunakan'sebelumnyaharusdipartisidandiformat

terlebih dahulu. untuk membuat partisi pada harddisk, terlebih dahulu

memasukkan disket boot DOS 6.22 atav start-ap windows 98. Langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut :
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Booting komputer dengan disket boot, setelah tampil prompt A:\> ketikkan

A:\> ftlisk > create primary portition> 2000 MB [Enterl

Pilih Ser active partition dan restart komputer.

4.5. Format Harddisk

Tujuan untuk memformat harddisk adalah untuk menentukan track

record dan sector. Langkah-langkah mempartisi harddisk adalah sebagai berikut :

c. Booting komputer dengan disket boot lagi, setelah tampil PromptA:\> ketikan

A.\>format c. I s fEnterf

d' Setelah selesai melakukan pemformatan, masukkan volume label danharddisk

siap untuk digunakan.

4.6. Instalasi Windows NT Server

windows NT server 4.0 adalah produk jaringan Microsoft yang paling

mutakhir' Di dalamnya kita dapat melihat gaung dari sejumlah produk yang hadir

bersama-sama dengan sejumlah fasilitas sistem operasi jaringan. Model jaringan

windows NT server merupakan pengembangan dari dua produk jaringan

Microsoft, yaitu LAN Manager dan windows for workgroups. sebelum

melakukan instalasi Windows NT Server 4.0, sebaiknya periksa terlebih dahulu

peralatan komputer, apakah mendukung untuk digunakan dengan windows NT

Server atau tidak. Syarat komputer yang diperlukan untuk dijadikan server adalah

a. Prosesor minimum adalah Intel 80486 atau prosesor yang lebih tinggi seperti

Intel Pentium atau Intel Pentium Pro. Selain Intel, Windows NT Server juga

dapat digunakan pada prosesor berteknologi RISC seperti MIps R4x00,

Digital Alpha AXp atau power pC.
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b. Kapasitas hard disk minimum 90 MB free space untuk partisi yang akan berisi

sistem file windows NT Server, atau l l0 MB untuk prosesor yang

berreknologi RISC.

c. Memori minimum 16 Mbyte.

d. Disk drive high-densiry 3.5_inch dan CD_ROM.

e. Monitor minimum VGA atau resolusi yang lebih tinggr.

f Mouse atau pointing device.

4.6.1 Instalasi Windows NT Server pDC :

l. Booting komputer melalui disket DOS 6.22.

2' setelah muncul A promp! load SMARTDRV sebanyak 2 kari.

3. Lalu masuk ke direktori D:\nt4\i3g6 <Enter>

4. Ketik winnt /b <Enter>

5' options lb ini digunakan untuk melewati proses setup yang meminta disket

boot.

6. Muncul informasi tempat source berada <Enter>

7. Selanjutnya terjadi proses pengkopian file, setelah itu restart dan jangan lupa

keluarkan disket dari disk drive.

8. Setelah komputer restart, berikutnya akan muncul tampilan windows NT

Workstation Setup yang mana terdapat 4 pilihan :

9. Fl untuk membacahelp.

10. ENTER untuk melanjutkan proses instalasi

1 1. R digunakan untuk Repair.

12. F3 untuk keluar dari proses instalasi.

13. Pada kegiatan ini tekan Enter.
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14. Muncul informasi tentang spesifikasi hardware, tekan Enter.

15. Setelah itu setup menampilkan ijin pemakaian software Windows NT Server,

tekan Page Down hingga selesai lalu tekan F8 (agree) untuk menyetujuinya.

16. Lalu pemilihan target drive untuk instalasi. pilih C: <Enter>

17. Muncul informasi untuk melalnrkan covert file system :

18. Convert the patition to NTFS

19. Leave partition to FAT

20. Pilih Corwert the partition to NTFS.

21. Setup melakukan Setup examinefor Corruptiorz <Enter>

22. Tunggu proses pengecekan selesai, lalu untuk proses pengkopian tekan saja

Enter.

23. Jika proses pengkopian selesai, tekan Enter untuk restart.

24. Setelah proses restart, setup akan meng-convert file system ke NTFS dan

komputer akan restart kembali.

25. Sekarang beralih ke proses setup berbasis GUI. Muncul Windows NT Server

Setup, dimana terdapat 3 langkah utama dalam proses instalasi, yakni :

26. Gathering information daikomputer anda.

27. Installing Windows NT Networking

28. Finishing setup

29. Tekan Next.

30. Lalu muncul tampilan yang meminta untuk memasukkan nama dan

organisasi. Lalu tekan Next.

31. Selanjutnya masukkan juga nomor registrasi unfuk software tersebut. Tekan

Next.
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32' Lalupilih licensing modes yang terdiri atas 2pilihan, yakni ;

a. PerSever

b. Per Seat

33. Pilih per Server lalu tekan Next.

Catatan:

Per server : artinya jika memilih model lisensi ini, maka jumlah klien
access yang diberi akan diterapkan pada komputer utama yang akan menjalankan

Windows NT Server.

per seat: artinyajika memilih moder lisensi ini , maka kita memilih satu
client eccess risence untuk tiap komputer yang akan mengakses produk ke server.
34' Tampilan berikutnya kita diminta untuk mengisikan nama komputer. Tekan

Next.

35- Lalu muncur tampilan untuk memilih tipe server yang dikehendaki. Tandai
padaPDC dan tekan Next.

36. Muncul tampitan untuk memasukkan password administrator. Tekan Next.
37. Tampil informasi untuk membuat Emergency Repair Disk, pnihno dan tekan

Next.

38. Jika sudah seresai, windows NT setup meminta untuk memirih komponen_

komponen progam yang akan diinstall.

39. Muncul participate to a Network :

b. Wired to the network

c. Access to the network

40. Tandai Wired to the network. Tekan Next.
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41. Pada window selanjufirya, muncul tampilan untuk menginstall IIS (Internet

Inforrnation Service). pilih no,lalu Next.

42. Muncul tampilan untuk pemilihan card adapter. Pilih Select from list, lalu

Have Disk dan pilih Have Disk. Tentukan mana yang cocok, dan disini kami

menggunakan merk suRECoM dan REALTEK dan klik oK, lalu Next.

43- Berikutnya pemilihan protokol yang digunakan. Pilih TCp/Ip dan hilangkan

tanda (v) pada NETBUI lalu tekan Next.

44- Tahap selanjutnya adalah konfigurasi TCP/IP pada network adapter l. Untuk

konfigurasinya yaitu .

a. IP Address . 192.168.60.3

b. SubnetMask :255.255.255.0

c. Gateway : 192.168.60.1

45. untuk netwTork service, tekan Next lansung, sedangkan untuk pemilihan

komponen yang akan diinstall, juga lansungNext.

46. Muncul Network bindings,tekan Next.

47. Tampilan berikutnya, Next untuk Network.

48. Selanjutnya, setup akan meminta memasukkan nama domain. Jika sudah

selesai, tekan Next.

49. Lalu untuk finish, lansung Enter.

50. setting date dan time. Sesuaikan dengan waktu sekarang <Next>

51. Unfuk detect terhadap VGA, lansung pilih OK.

52. Selanjutnya" akan terjadi proses pengkopian dan tunggu sampai muncul

tombol Restart.

53. Instalasi selesai.
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4.6.2 Instalasi Windows NT Server Stand Alone :

l. Booting komputer melalui disket WS 6'22'

2. Setelah rnuncul A prompt, load SMARTDRV sebanyak 2 kali.

3. Lalu masuk ke direklori D:\nt4\i386 <Enter>

4. Ketik winnt /b <Enter>

5. Options lb ini digunakan untuk melewati proses setup yang meminta disket

boot.

6. Muncul informasi tempat source berada <Enter>

7. Selanjutnya terjadi proses pengkopian file, setelah itu restart danjangan lupa

keluarkan disket dari disk drive'

8. Setelah komputer restart, berikutnya akan muncul tampilan Windows NT

Workstation Setup yang mana terdapat 4 pilihan .

9. Fl untuk membaca helP.

10. ENTER untuk melanjutkan proses instalasi

11. R digunakan untuk RePair.

12. F3 untuk keluar dari proses instalasi.

13. Pada kegiatan ini tekan Enter.

14. Muncul informasi tentang spesifikasi hardware, tekan Enter.

15. setelah itu setup menampilkan ijin pemakaian sofitware windows NT Server,

tekan Page Down hingga selesai lalu tekan F8 (agree) untuk menyetujuinya'

16. Lalu pemilihan targetdrive untuk instalasi. Pilih C: <Enter>

17. Muncul informasi untuk melakukan covert file system :

18. Convert the patition to NTFS

19. Leave partition to FAT
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20. Pilih Convert the partition to NTFS.

21. Setup melakukan Setup examine for Comrption <Enter>

22' Tunggu proses pengecekan seresai, raru untuk proses pengkopian tekan saia

Enter.

23' Jikaproses pengkopian selesai, tekan Enter untuk restart.

24' setelah proses restart, setup akan meng-convert fire system ke NTFS dan

komputer akan restart kembali.

25' sekarang beralih ke proses setup berbasis G{JI. Muncul windows NT server

setup, dimana terdapat 3 rangkah utama daram proses instarasi, yakni :

26. Gathering information about your computer

27. lnstalling Windows NT Networking

28. Finishing setup

29. Tekan Next.

30' Lalu muncur tampitan yang meminta untuk memasukkan nama dan

organisasi. Lalu tekan Next.

31' Selanjutnya masukkan juga nomor registrasi untuk soffware tersebut. Tekan

Next.

32' I-alu pilih licensing modes yang terdiri atas 2p'ihan, yakni ;

d. Per Sever

e. Per Seat

33. Pilih Per Server lalu tekan Next.
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Catatan :

Per server : artinya jika memilih moder risensi ini, makajumrah krien
access yang dibeli akan diterapkan pada komputer utama yang akan meqialankan

Windows NT Server.

Per seat : artinya jika memirih moder risensi ini , mska kita memirih soru
client access lisence untuk tiap komputel yang akan mengakses produk ke server.

34. Tampilan berikutnya kita diminta untuk mengisikan nama komputer. Tekan

Next.

35' Lalu muncur tampilan untuk mem'ih tipe server yang dikehendaki. Tandai

pada PDC dan tekan Next.

36. Muncul tampilan untuk memasukkan password administrator. Tekan Next.

37. Tampil informasi untuk membuat Emergency Repair Disk, pilih no dan tekan

Next.

38. Jika sudah selesai, windows NT setup meminta untuk memilih komponen_

komponen program yang akan diinstall.

39. Muncul Participate to a Network :

a. Wired to the network

b. Access to the network

40. Tandai Wired to the network. Tekan Next.

41' Pada window selanjutnya, muncul tampilan untuk menginstallgs (Internet

Information Service). pilih no, lalu Next.

42' Muncul tampilan untuk pemilihan card adapter. pilih select from list, lalu

Have Disk dan pilih Have Disk. Tentukan mana yang cocok, dan disini kami

menggunakan merk suRECoM dan REALTEKdan klik oK, lalu Next.
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43. Berikutnya pemilihan protokol yang drgunakan. Pilih TCP/P dan hilangkan

tanda (v) pada NETBUI lalu tekan Next.

44. Tahap selanjutnya adalah konfigurasi TCP/IP pada nefwork adapter 1. Untuk

konfigurasinya yaitu :

a. IP Address :172.25.86.78

b. SubnetMask :255.255.240.0

c. Gateway :172.25.81.1

Sedangkan untuk network adapter yang kedua memakai konfigurasi yang

berbeda dengan yang pertama yaitu :

a. IP Address :192.168.60.1

b. Subnet Mask .255.255.255.0

c. Gateway : Kosong

45. Untuk network service, tekan Next lansung, sedangkan untuk pemilihan

komponen yang akan diinstall, juga lansung Next.

46. Muncul Network bindings, tekan Next.

47. Tampilan berikutnya, Next untuk Network.

48. Selanjutnya, setup akan meminta memasukkan nama domain. Jika sudah

selesai, tekan Next.

49. Lalu untuk finish,lansung Enter.

50. Setting date dan time. Sesuaikan dengan wakfu sekarang <Next>

51. Untuk detect terhadap VGA, lansung pilih OK.

52. Selanjufrrya" akan terjadi proses pengkopian dan tunggu sampai muncul

tombol Restart.

53. Instalasi selesai.
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4.7 Instalasi Windows 95

1. Masuk ke dalam direktori pada CD-ROM'

2. D:\win95\setuP <enter>'

3. Muncul dialog awal, pilih continue'

4. Untuk persetujuan license, pilih yes'

5.Selanjutnyasefupakanmenanyakanpadaderektorimanawindows95akan

diinstalkan. Dalam hal ini pilih C:\WINDOWS'

6. Setelah itu setup akan melakukan check terhadap kapasitas hardisk yang

tersisa. Jika diketahui space dari hard disk yang akan diinstal tidak

mencukupi,makasefupakanmenampilkanpesanerrordanmenyarankan

untuk menghapus beberapa file yang tidak berguna sehingga cukup untuk

instalasi.

7. Tampil menu setup options dengan pilihan :

a. Typical

b. Portable

c. Compact

d. Custom

8. Pilih mode setup yang bertipe Custom'

9. Masukan user information.

10. Pada layar wizard berikutnya anda diminta untuk mengetikan nomer seri dari

windows yang diinstalkan'

11. Berikutrya setup akan menganalisa spesifikasi komputer.

Pada tahap ini terdapat dua pilihan :

a. Yes (Recommended)
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b. No, I want to modifu the hard ware list

Pilih yes kemudian tekan <next> maka komputer akan secara otomatis

melakukan pencarian terhadap seluruh komputer basic system yang terpasang

pada komputer. Jika proses pencarian selesai, maka akan muncul lagi 3 pilihan

yaitu:

a. CD-ROM

b. Network adapter

c. Sound, Midi, atau Video Capture Card

12. Tekannext

13. Lalu muncul pilihan komponen prograrn yang akan diinstal. Lakukan pilihan

seperlunya, lalu klik next.

14. Selanjutnya pada layarNetwork Configuration klik tombol add.

15. Pada kotak dialog select network component type pilih adapter.

16. Tampil komponen yang dipilih kemudian klik have disk.

17. Tentukan dimana driver berada kemudian klik ok. lalu next.

18. Menentukan konfigurasi TCPIP

a. IP Address : 192.168.60.10

b. SubnetMask :255.255.255.4

c. Gateway : 192.168.60.1

19. Identification

20. Dalam kegiatan ini masukkan nama komputer, Worgroup sertra description.

21. Setup akan memberikan pilihan untuk membuat disk startup :

a. Yes, I want a startup disk (recommended).

b. No I do not want a startup disk
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22. Pilih no lalu tekan next.

23. Berikutnya tampil start copying files <next) <finish>, maka komputer akan

restart dengan sendirinya.

24. Setelah restart windows akan mengaktifkan atau menjalankan setting terhadap

item-item klik ok.

25. Komputer akan restart. Instalasi yang di jalankan telah selesai.

4.8 Instalasi Microsoft Proxy 2.0

Sebelum melaksanakan penginstallan Microsoft Proxy 2.0 terlebih dahulu

Menambahkan software dibawah ini :

a. Windows NT Service Pack 4

b. Internet Information Service 4

c. lnternet Explorer 5

d, Instal PROXY

4.8.1 Instalasi NT Service Pack 4

Windows NT Service Pack 4 digunakan untuk mengatasi bugs-bugs yang

ada pada Windows NT Servar 4.0.

Adapun dibawah ini langkahJangkah instalasinya :

1. Masukkan CD NTSPN

2. Buka folderNTSPN

3. Lalu klik file SPG i386

4. Lalu muncul licence agrement, sebelum memulai menginstal Accept the

Agreement Back up lah terlebih dahulu file Necessary

5. Pilih Accept dan hilangkan tanda (v) pada Backup
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6. Lalu klik Install

7. Kemudian akan muncul pilihan yes atau No

8. Klik Yes

9. Kemudian Restart

4.8.2 Instalasi Internet Explorer S

Internet Exploler 5 digunakan sebagai untuk program browser ke dalam

jaringan internet di seluruh dunia.

Adapun disini langkahJangkah instalasinya :

1. Masukkan CD Internet Explorer 5

2. Pilih folder Internet Explorer 5

3. Carilah file Internet Explorer 5 setup.exe

4. Klik2kalipadafilelnternetExplorers 
. ".

5. Ikuti proses instalasi Intemet Explorer 5 hingga selesai

6. Lalu restart

4.8.3 Instalasi Nlicrosoft proxy 2.0.

Microsoft Proxy 2 diinstal pada windows NT server stand Alone.

Adapun langkahJangkahnya sebagai berikut :

l. Masukkan CD Backoffice

2. Carilah folder MSP lalu pilihlah setup

3. Dan akan tampil pembuka instalasi Microsoft Proxy Server lalu pilihlah

Continue

4. Akan tampil cd key isilah dengan nomor l l l-l l l l l l
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Gambar4.l CDKev

5. Lalu klik OK

6. Tampil produk ID kliklah OK

7. Tunggulah sebentar

8' Kemudian tujuan folder penyimpanan carilah tulisan dan pilih Instalation

Option

9' Lalu akan tampil Microsoft Prory Server Instalation Option dan pilihlan

progam aplikasi yang akan diinstal lalu pilih Continue

10. Tampil Microsoft proxy Server cache Drivers ktiklah oK

11. Dan akan tampil Local Address Table Configuration, pilihlah Construct Table

lalu pada menu tersebut kliklah OK kemudian pada menu sebelumnya kliklah

juga OK



34

Gambar 4.2 LacaiAddress

12' Dan tampil crient Instaration configuration lalu isilah

masukkanjuga No Ip Address danjuga port-nya

Gambar 4.3 Isi porf Ip proxy

(v) pada Configure Web browser

nama komputer dan

13. Lalu isilah tanda

Configuration

14. Dan pilihlah properfies

to use Automatic
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15. Kemudian klik Modify

16. Lalu isilah tanda (v) pada Route the Intemet (untuk diul-up memakai modem)

dan untuk mengisi tanda (v) pada Route to web proxy (untuk gateway ke

sTrKoM)

17. untuk gateway isilah No gateway STIKOM pada proxy 2a2J55.19.25 dengan

mengisi j uga Port-ny a 3 128

18. Kemudian kliklah OK

19. Dan OK lagr

2A.LaluOK lagi

2l.PadaAccess Control kliklah OK

22.Dan pada setup infonnation klik juga OK

23. Kemudian lakukan Restart

24.Tvnggulah sebentar

25. Kemudian pada IE kliklah 2 kali pada IE lalu kliklah Next

26. Pilihlah I connect trought LAN

27. Lalu kliklah Next

28. Akan tampil LAN Internet Configuration pilihlah dan isi (v) pada Manual

Proxy Server kemudian klik Next

29.Lalu pilih tanda (v) pada Use the Same Proxy Server for al Protocol dan isilah

pada HTTP No IP komputer anda dan juga port-nya dan klik Next

30. Klik Next lagi

31. Kemudian klikNext

32. D an selanj utnya Finish.
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4.9 Konfigurasi Microsoft Proxy 2.0

Setelah semua terinstal, maka kita dapat mengkonfigurasikan pada

Windows NT Server Stand Alone dengan langkahJangkah sebagai berikut :

l. Klik StarPProgram>Microsoft Prory Server>Microsoft Management

Console.

2. Klik kanan pada Web Proxy lalu pilih Properties.

Gambar4.4 Web Proxy

3. Kemudian akan tampil gambar seperti dibawah ini.

Gambar 4.5 Proxy Service Properties
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3. Pilih Client Configwation

Gambar 4.6 Instalasi Configuration

Pilih IP address, tandai Automatically configure web browser during client

setup

Isi kolom proxy dengan Ip server yutu 192.16g.60.1 port pada g0. Klik oK.

*3

4.

5.

Gambar 4.7 portproxy
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7.

6. Lalu pada tampilan web proxy properties pilih menu Routing.

Gambar 4.8 Routing

Klik pada use web proxy or array (pilihan ini dipilih jika kita menggunakan

koneksi LAN). Pilih Modify. Lalu isikan Ip proxy Stikom yaitu

202.155.19.25 part3t2g. Ktik OK.

Pada menu permission hilangkan tanda cek pada enable access control.

Gambar 4.9 Permission



39

9. Klik OK pada menu Web Proxy Properties dan Proxy sudah dapat dijalankan.

4.10 Blocking P dan blocking Web Site

L Pada menu service bukalah pada security

Gambar 4.10 Security

Maka akan tampil menu sectrity lalu pilihlah menu Domain filter dan beri

tanda (v) padaEnable Filtering

Gambar 4.1 1 Domain filter

Jika pointer terdapat pada Granted maka proses Bloking akan dilakukan lalu

kemudian klik add untuk memilih apayangakan di blok

2.

't
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4. Maka akan tampil menu Deny Access To

Gambar 4.l2Deny Access to

Untuk Single memblok berdasarkan IP Address

Sedangkan untuk Domain memblok berdasarkan Web Side yang akan di blok

tinggat menuliskan pada kotak dibawahnya.

Gambar 4.13 Blok situs

Lalu klik OK

Dan OK lagi

5.

6.

7.

8.
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4.11 Proses Logging

L Pada tabulasi logging pilih enable logging user pilihlah verbase

Gambar 4.14Logg1ng

Lalu klik pada menu Browse untuk mengetahui siapa yang sedang akfif untuk

browsing pada saat ini dan situs apa yang sedang dibuka pada saat itu

Untuk mengganti apakah itu hari atau bulan dan tahun tinggal memilih pada

menu tersebut

2.

-J.
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Gambar 4.15 Proses Los

4.

5.

Lalu klik apply

Dan OK



BAB V

PENIJTUP



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan implementasi dan hasil proyek yang telah dilakukan maka

dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam membangun suatu jaringan komputer sangat banyak aspek yang

diperlukan maka dari itu harus berhati-hati dalam memilih software maupun

hardware yang akan dipergunakan dalam jaringan tersebut.

2. Proxy dapat mengetahui keuntungan yang diperoleh didalamnya baik untuk

mengekhui situs mana yang sedang aktif di client maupun IP mana yang

harus di blok.

5.2. Saran

Pembangunan dan pengelolahan jaringan di dalam Proyek ini masihlah

belum sempurna dan masih banyak lagi kekurangan yang harus diperbaiki

maupun difahami untuk perlu diketahui lebih lanjut. Adanya faktor-faktor yang

perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam membangun suatu jaringan antar

lain:

1. Dalam membangun suatu jaringan hardware harus diperhatikan untuk

mengutamakan spesifikasi yang baik agar tercapai suatu kine{a jaringan yang

handal.Untuk membangun suatu jaringan Warnet sebaiknya menggunakan

sistem operasi Windows NT yang didukung oleh Microsoft Prory untuk

koneksi internet maupun sistem operasi Linux yang sistem keamannya lebih

terjamin dan lebih handal

43
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Dalam pembuatan suatu jaringan hendaklah lebih teliti dalam prose instal maupun

setting.
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