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ABSTRAK 

 

 

Muhammad Hendra (012080419) Joni Rahman (012080260): Pelaksanaan Lokal 

Repository Metode Server Rsync On-LAN Jaringan STMIK Politeknik 

PalComTech Palembang. (Di bawah bimbingan Bapak Krishna Septian Dinata, 

S.Kom., M.Kom.). 

 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat repository lokal untuk memperbarui 

server lokal dan menginstal aplikasil Linux berbasis sistem operasi. Serta 

mengurangi penggunaan bandwith. Sistem pembuatan server repository lokal 

menggunakan rsync, yang berfungsi untuk mentransfer dan mensinkronkan file 

dan jaringan terstruktur terpencil. Dengan pembentukan server repository lokal 

pada jaringan LAN STMIK-Politeknik PalComTech dapat memberikan 

kemudahan kepada dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan dan 

menjalankan sistem operasi open source Linux.  

 

Kata kunci: server, komputer jaringan, repository lokal menggunakan rsync, 

debian Linux, open source. 
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ABSTRACT 

 

 

Muhammad Hendra (012080419) Joni Rahman (012080260): Implementation of 

the Local Repository Server Rsync Method On-LAN Network STMIK Polytechnic 

PalComTech Palembang. (Under the guidance of Mr. Krishna Septian Dinata, 

S.Kom., M.Kom.).  

 

This study aims to create a local repository to update its local server and install 

the Linux operating system-based applications. As well as reducing the use of 

bandtwith. The system of making local repository server using rsync, which serves 

to transfer and synchronize files and remote structured network. With the 

establishment of the local repository server on the LAN network STMIK-

Polytechnic PalComTech can provide convenience to faculty and students in 

developing and running the open source Linux operating system.  

 

Keywords: servers, network computers, local repository using rsync, debian linux, 

open source. 



DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Form Topik dan Judul (Fotocopy) 

Lampiran 2. Surat Balasan Dari Perusahaan (Fotocopy) 

Lampiran 3. Form Konsultasi (Fotocopy) 

Lampiran 4. Surat Pernyataan (Fotocopy) 

Lampiran 5 Form Revisi Ujian Pra Sidang (Fotocopy) 

Lampiran 6. Form Revisi Ujian Kompre (Asli) 

Lampiran 7. Listing Code 

 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakang 

Semakin pesatnya perkembang teknologi jaringan komputer di 

berbagai belahan dunia sekarang ini. Pengguna sistem operasi Linux open 

source pun semakin menjamur di berbagai sektor, seperti pendidikan, 

perusahaan dan pemerintahan. Diantara sistem operasi linux yang sering 

digunakan adalah sistem operasi Linux Debian, Ubuntu, OpenSuse, Centos, 

dan lain-lain. 

Di dalam menjalankan sistem operasi linux open source tersebut 

diperlukan software. Software itu biasa kita dapatkan dalam bentuk DVD 

Repository ataupun dari server repository yang di-download melalui jaringan 

internet secara langsung. Selama ini para pengguna sistem operasi linux open 

source yang ada di kampus STMIK-Politeknik PalComTech selalu 

menggunakan repository kambing UI atau repository UGM. Untuk 

mendapatkan software, instalasi program, dan meng-update. Hal ini 

menyebabkan pemakaian bandwith di kampus STMIK-Politeknik 

PalComTech terlalu boros. 

STMIK-Politeknik PalComTech Palembang merupakan salah satu 

lembaga pendidikan yang bergerak di bidang ilmu komputer. Kegiatan 

belajar dan mengajar di STMIK-Politeknik PalComTech yang mengambil 

jurusan teknik informatika, akan mempelajari matakuliah praktek jaringan 
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komputer dan matakuliah praktek sistem operasi, di dalam matakuliah ini 

mahasiswa telah memakai sistem operasi linux open source. 

STMIK-Politeknik PalComTech Palembang memiliki dua ruangan 

laboratorium yang digunakan untuk ruang praktek mahasiswa pada sistem 

operasi Linux open source. Pada setiap ruang laboratorium terdapat komputer 

24 unit. Untuk meng-upgrade sistem operasi Linux open source mahasiswa 

langsung men-download paket-paket linux dari internet. Hal ini membuat 

pemakaian bandwidth boros, karena belum adanya server repository lokal 

pada jaringan LAN STMIK-Politeknik PalComTech Palembang. 

PadaSTMIK-Politeknik PalComTech Palembang perlu dibangun 

sebuah server repository lokal. Repository lokal ini sangat bermanfaat untuk 

membantu mahasiswa di dalam melakukan upgrade paket-paket linux open 

source, dan bisa menghemat pemakaian bandwidth agar tidak boros. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengambil judul 

“Implementasi Server Repository Lokal Dengan Metode Rsync Pada 

Jaringan LAN STMIK-Politeknik PalComTech”. 

 

1.2 PerumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang di bahas 

dalam laporan akhir ini adalah “Bagaimana membuat Server  Repository 

lokal dengan Metode Rsync pada Jaringan LAN STMIK-Politeknik 

PalComTech Palembang”. 
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1.3 BatasanMasalah 

Batasan masalah ini agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari 

masalah di atas, maka penelitian ini hanya membatasi permasalahan dan 

pembahasan materi pada proses pembuatan “Server Repository Linux pada 

STMIK-Politeknik PalComTech Palembang dengan metode Rsync. Layanan 

yang diberikan hanya sebatas melakukan upgrade, update, dan instalasi 

aplikasi sistem operasi Linux open source. 

 

1.4 TujuanPenelitian 

1. Membangun sebuah server repository pada STMIK-Politeknik 

PalComTech Palembang. 

2. Mendukung pelaksanaan penerapan sistem Linux open source di 

lingkungan kampus STMIK-Politeknik PalComTech Palembang. 

 

1.5 ManfaatPenelitian 

1. Mempermudah update dan instalasi aplikasi berbasis sistem operasi 

Linux. 

2. Membantu kegiatan belajar dan mengajar di STMIK-Politeknik 

PalComTech Palembang. 

3. Memberikan kemudahan kepada STMIK-Politeknik PalComTech di 

dalam mengembangkan server repository lokal, khususnya bagi dosen 

dan mahasiswa di dalam menjalankan sistem operasi linux. 
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4. Sebagai bahan referensi dan perbandingan pembuatan server bagi 

peneliti yang akan datang agar dapat membuat dan mengembangkan 

jaringan lokal yang lebih baik lagi. 

 

1.6 SistematikaPenulisan 

Agar mendapatkan gambaran yang jelas terhadap penyusunan 

skripsi, maka skripsi ini dibagi menjadi enam bab. Secara garis besar, 

sistematika penulisan adalah sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi mengenai uraian latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

 

BAB II GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisi penjelasan tentang gambaran umum perusahaan yang 

terdiri dari sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur 

organisasi, serta uraian singkat mengenai tugas dan wewenang dari 

masing-masing karyawan. 

 

 BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini akan menjelaskan mengenai teori pendukung yang terkait 

dengan penelitian dan hasil penelitian terdahulu. 
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 BAB IV METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini, materi yang dibahas oleh penulis adalah mengenai 

lokasi dan waktu penelitian, jenis data yang digunakan, teknik 

pengumpulan data, jenis penelitian, alat dan teknik pengembangan 

sistem, serta alat dan teknik pengujian. 

 

 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini akan menampilkan hasil yang diperoleh dalam 

penelitian dan pembahasan terhadap hasil yang sudah dicapai. 

 

 BAB VI PENUTUP 

Bab ini adalah bab terakhir dari penulisan skripsi ini yang berisi 

tentang kesimpulan dan saran dari penulis. 
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BAB II 

 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1  Profil Perusahaan 

2.1.1  Sejarah Perusahaan 

Yayasan Pendidikan PalComTech di dirikan dengan akte 

Notaris Anwar Junaidi, S.H Nomor: 61 tanggal 18 Mei 2006. Sebagai 

organisasi induk yang pertama memulai aktivitas lembaga pendidikan 

komputer dan internet PalComTech yang lahir pada tanggal 10 Maret 

2003, mulanya adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan 

penjualan yang terdiri dari berbagai unit usaha yang bergerak bersama 

sebagai asset / modal perusahaan. 

Pada tanggal 08 Juni 2006 Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor:77/D/O/2006 dan 

Nomor : 78/D/O/2006 tentang Alih Kelola Yayasan / Badan Hukum 

Penyelenggara dan Perubahan Nama Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Komputer (STMIK) Mahameru dan Politeknik 

Mahameru Palembang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan 

Siguntang Mahameru di Palembang menjadi Sekolah Tinggi 

Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) PalComTech dan 

Politeknik PalComTech Palembang yang diselenggarakan oleh 

Yayasan Pendidikan PalComTech di Palembang. Kehadiran Sekolah 
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Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) dan 

Politeknik PalComTech Palembang adalah tetap untuk 

menyelenggarakan Pendidikan dengan konsep 100% praktik 100% 

Internet yang profesional berbasis kompetensi (Pengetahuan, Keahlian, 

dan Keperibadian). Yang syarat akan muatan kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual bagi masyarakat yang 

ingin memenuhi kebutuhan akan ilmu pengetahuan dan teknologi 

berdasarkan norma dan kaidah ke Ilmuan dalam rangka pelaksanaan 

otonomi kampus (kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, 

dan otonomi keilmuan).  

 

        2.1.2  Visi dan Misi STMIK dan Politeknik PalComTech : 

a. Visi STMIK PalComTech 

Menjadi Perguruan Tinggi Swasta terbaik di Provinsi 

Sumatera Selatan untuk penguasaan dan penngembangan teknologi 

informasi, dan menciptakan sarjana berjiwa entrepreneurship yang 

kompetitif. 

 

b. Misi STMIK PalComTech 

Untuk mewujudkan misi, STMIK PalComTech Palembang 

menetapkan misi yaitu : 

1. Menjalankan tridarma perguruan tinggi berbasis teknologi 

informasi. 
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2. Menyediakan sarana dan lingkungan yang ideal dan kondusif 

bagi pelaksanaan proses pembelajaran, guna terbentuknya 

lulusan yang berkepribadian, bermoral, terampil dan inovatif. 

3. Menyelenggarakan sistem pendidikan berbasis teknologi 

informasi dengan sistem dan proses pembelajaran 100% 

praktek dan 100% internet. 

4. Meningkatkan kualitas pendidikan dosen melalui jalur formal 

maupun non-formal, sehingga mempunyai kemampuan dan 

kemauan dalam melaksanakan tugas pendidikan, penelitian dan 

pengabdian. 

5. Membangun link dan match dengan dunia usaha dan dunia 

industri baik dalam negeri maupun luar negeri. 

 

c. Visi Politeknik PalComTech 

Menjadi perguruan tinggi swasta terbaik tahun 2014 di 

propinsi Sumatera Selatan untuk penguasaan dan pengembangan 

ilmu teknologi dan menciptakan ahli madya yang berjiwa 

entrepreneurship. 

 

d. Misi Politeknik PalComTech 

Untuk mewujudkan misi, Politeknik PalComTech 

Palembang menetapkan misi yaitu: 
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1. Meningkatkan ilmu dan keterampilan di bidang teknologi dan 

akutansi. 

2. Menyelenggarakan sistem pendidikan berbasis teknologi 

informasi. 

3. Membentuk lulusan yang berjiwa entrepreneurship, terampil, 

inovatif, berkepribadian dan bermoral. 

4. Menyeleggarakan sistem pendidikan dengan proses 

pembelajaran 100% praktik komputer, dan 100% internet. 

5. Meningkatkan kualitas pendidikan dosen dan menjalankan tri 

dharma perguruan tinggi. 

6. Membangun link dan match dengan dunia usaha dan dunia 

industri. 

 

2.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Wewenang 

2.1.3.1 Gambaran Umum Bagian / Unit Kerja 

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

perusahaan maka biasanya perusahaan memiliki jabatan-

jabatan atau posisi-posisi di dalam menjalankan pekerjaan 

sehari-hari. Jabatan atau posisi seseorang di dalam perusahaan 

itu disusun dan digambarkan di dalam struktur organisasi yang 

telah di tetapkan dari pimpinan perusahaan. Struktur 

perusahaan dapat diartikan sebagai susunan dan hubung antara 

komponen-komponen bagian-bagian dan posisi-posisi dalam 
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perusahaan. Struktur organisasi merupakan kerangka yang 

mencerminkan secara keseluruhan dari bagian-bagian usaha 

dan pembagian tugas di dalam perusahaan, selain itu struktur 

organisasi memberikan gambaran mengenai pemisahan fungsi 

dan tugas, tanggung jawab, serta wewenang yang diberikan 

oleh pimpinan kepada bawahanya. Berikut struktur organisasi 

yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi STMIK-Politeknik 

PalComTech Palembang. 

 

2.1.3.2 Bagian/Unit Kerja 

Disini penulis menjelaskan tentang aktifitas UPT 

bertugas melaksanakan teknis kegiatan operasional sarana dan 

prasarana. STMIK-Politeknik PalComTech yang merupakan 

bagian tempat penulis melaksanakan kegiatan PKL ini. 

 

2.2 Struktur Organisasi 

2.2.1 Struktur Organisasi bagian / Unit Kerja 

Struktur organisasi ini akan menggambarkan pembagian tugas 

dan tanggung jawab serta hubungan kerja antar atasan dengan bawahan 

dan komunikasi antara bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan.  

 

 

 



11 
 

STRUKTUR ORGANISASI STMIK PALCOMTECH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1 Stuktur Organisasi STMIK PalComTech 

Sumber : STMIK-Politeknik PalcomTech  palembang. 

 

2.3  Tugas dan Wewenang 

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing 

divisi adalah sebagai berikut : 

a. Direktur / kepala cabang 

Pimpinan bertanggung jawab memimpin pelaksanaan operasional 

lembaga dan menjalankan strategi bisnis guna mencapai visi, misi, dan 

target / goals lembaga. 

b. Akademik 

Divisi Akademik bertanggung jawab memberikan layanan 

akademik sesuai standar lembaga dan menghasilkan lulusan bersetifikasi 

internasional yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri. 
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c. Admin  

Divisi admin bertanggung jawab melayani administrasi akademik 

mengelola data dan keuangan lembaga sesuai standar prosedur 

manajemen. 

d. CSO 

Customer Service Officer (CSO) bertugas melayani pengunjung 

yang datang kepalcomtech, konsumen yang mendaftar di PalComTech, 

salah satu pelaksana promo, serta menerima pembayaran siswa maupun 

mahasiswa. 

e. General Affair 

Divisi umum bertanggung jawab melaksanakan kegiatan yang 

berhubungan kegiatan operasional umum lembaga dengan target customer 

service excellence. 

 

2.4  Bagian / Divisi Tempat Praktek Kerja Lapangan 

Dalam Praktek Kerja Lapangan ini penulis di tempatkan pada divisi 

UPT bertugas melaksanakan teknis kegiatan operasional sarana dan prasarana 

di STIMK-Politeknik PalComTech Palembang. 

 

2.4.1  Aktifitas yang dilakukan 

Unit Pelayanan Tehnis (UPT) adalah divisi yang bertugas 

melayani keluhan baik itu dari kelas maupun dari para staf yang 

berkaitan dengan kenyamanan keamanan dalam berkerja menjalani 
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kegiatan belajar dan mengajar pada kampus PalComTech Palembang. 

Bukan hanya melayani keluhan tapi juga para staf Unit Pelayanan 

Tehnis (UPT) juga merawat CCTV, AC, Genset, termasuk 

permasalahan pada internet dan jenis pelayanan lainnya. 

 

2.4.2  Prosedur Bagian / Unit Kerja 

Prosedur Unit Pelayanan Teknis (UPT) dalam bidang 

pelayanan menjadi tugas utama, sapa, senyum yang wajib dilakukan, 

tindakan yang cepat pada setiap komplen dan sikap pelayanan 

merupakan kegiatan rutin. Dan selain tugas rutin para staff UPT juga 

memliliki tugas masing-masing dan tugas yang tidak di duga misalkan 

ada kegiatan seperti seminar dan kegiatan lainya yang di lakukan oleh 

PalComTech tersebut, para staff UPT haruslah sikap sigap cepat 

tanggap dan mampu menyelesaikan semua masalah yang ada. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1 Teori Pendukung 

3.1.1  Jaringan Komputer 

Menurut Supandi (2008:2), jaringan komputer merupakan 

gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. 

Gabungan teknologi ini melahirkan pengolahan data yang dapat di 

distribusikan, mencakup pemakaian database, software aplikasi dan 

peralatan hardware secara bersamaan, sehingga penggunaan komputer 

yang sebelumnya hanya berdiri sendiri, kini telah diganti dengan 

sekumpulan komputer yang terpisah-pisah akan tetapi saling 

berhubungan dalam melaksanakan tugasnya, sistem seperti inilah yang 

disebut jaringan komputer (computer network). 

 

3.1.1.1   Terminologi Jaringan Komputer 

  Berdasarkan luas areanya atau letak grafisnya, 

jangkauan jaringan area komputer dibedakan menjadi : 
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a. LAN (Local Area Network) 

 Menurut Supandi (2008:2), LAN merupakan 

jaringan yang bersifat internal dan biasanya milik pribadi 

di dalam sebuah perusahaan kecil atau menengah dan 

biasanya berukuran sampai beberapa kilometer, LAN 

seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer 

pribadi workstation dalam kantor suatu perusahan atau 

pabrik-pabrik untuk pemakaian sumber daya bersama 

(resauce, baik hardware maupun software). Serta sarana 

untuk saling bertukar informasi.  

 LAN dapat dibedakan dari jenis jaringan lainnya 

berdasarkan tiga karakteristik : ukuran, teknologi 

transmisi dan topologinya. 

Server

Hub

Client 1 Client 2 Client 3

 

Gambar 3.1 Jaringan LAN 

      Sumber : Dede Supandi (2008:3) 
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b. MAN (Metropolitan Area Network) 

 Menutrut  Sugeng (2010: 9), MAN merupakan 

jaringan sejati (true networks), merupakan versi dari LAN 

yang berukuran lebih besar biasanya memaki teknologi 

yang sama dengan LAN. MAN mampu menunjang data 

dan suara, dan bahkan berhubungan dengan jaringan 

televisi kabel. MAN memiliki satu atau dua kabel dan 

tidak mempunyai elemen switching. 

 Arah arus pada Bus A 

 BUS A 

 

IBM Compatible IBM Compatible Tower Box

 

  

 BUS B 

 Arah arus pada Bus B 

Gambar 3.2 Model MAN 
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c. WAN (Wide Area Network) 

 Menurut  Sugeng (2010: 9), WAN merupakan 

jaringan sejati (true networks). Mencakup daerah 

geografis yang luas, dapat mencapai Negara, dan benua. 

WAN terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk 

menjalankan program-program pemakai. Mesin-mesin 

biasa disebut sebagai host, host dihubungkan oleh sebuah 

subnet komunikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

                             Gambar 3.3 Jaringan WAN 

                               Sumber : Winarno Sugeng (2010:10) 
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3.1.1.2   Topologi Jaringan Komputer 

Menurut Supandi (2008: 27), untuk menguraikan 

bagaimana komputer terhubung dalam suatu jaringan 

komputer dikenal dengan istilah topologi. Topologi fisik 

menguraikan layout actual dari perangkat keras jaringan, 

sedangkan topologi logika menguraikan perilaku komputer 

dalam jaringan dari sudut pandang operator. Ada beberapa 

macam topologi yang terdapat di dalam jaringan komputer 

antara lain : 

a. Topologi BUS 

Menurut Supandi (2008: 28), topologi BUS 

adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel 

utama (backbone), sebagai tulang punggung jaringan. 

Pada topologi ini digunakan T-connector sebagai 

penghubung antar node dan terminator sebagai penutup 

di ujung-ujung kabel utama. 
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       Gambar 3.4 Topologi  BUS 

            Sumber : Dede Supandi (2008:29) 

 

 

b. Topologi Star 

Topologi jaringan ini banyak digunakan di 

berbagai tempat, karena kemudahan untuk menambah, 

mengurangi atau mendeteksi kerusakan jaringan yang 

ada. Selain itu, permasalahan kabel harus disesuaikan 

juga tidak menjadi suatu hal yang penting. 

Topologi ini mempunyai karakteristik sebagai 

berikut : 

1. Setiap node berkomunikasi langsung dengan 

central node, traffic data mengalir dari node ke 

central node. 
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2. Mudah di kembangkan karena setiap node hanya 

memiliki kabel yang langsung terhubung ke 

central node. 

3. Keunggulan jika satu kabel node terputus yang 

lainnya tidak terganggu. 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.5 Topologi Star 

                Sumber : Dede Supandi (2008:31) 

 

 

c. Topologi Tree 

Menurut Supandi (2008: 32), topologi Tree 

adalah kombinasi dari topologi bus dengan star. 

Misalnya saja ada yang menyebutnya tree topologi. 

Pada topologi ini tidak semua node (computer), 
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 memiliki kedudukan yang sama. Node dengan 

kedudukan yang tinggi menguasai node yang 

dibawahnya, sehingga node yang terbawa 

tergantung node yang di atasnya. 

 

 

 

  

 

 

 
          Gambar 3.6 Topologi Tree 

            Sumber : Kustanto dan Saputro (2008:14) 

 

 

 

 

d. Topologi Ring 

Menurut Yugianto dan Rachman (2012: 10),  

topologi ring adalah arsitektur LAN yang terdiri dari 

beberapa peralatan komputer yang terkoneksi melalui 

transmisi unidirectional yang membentuk suatu closed-

loop. 
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           Gambar 3.7 Topologi Ring 

      Sumber : MADCOMS (2013:11)  

 

  

3.1.1.3   Tipe Jaringan Komputer 

 Dilihat dari tingkat hak akses dan kedudukan 

komputer dalam jaringan, tipe jaringan komputer terdiri dari : 

 

a. Pear to pear 

 Menurut Sofana (2011: 74), Pear to pear adalah 

jenis jaringan komputer di mana setiap komputer bisa 

menjadi server sekaligus client. Setiap komputer dapat 

menerima dan memberikan acces dari/ke komputer lain. 
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b. Client server 

 Menurut Sofana (2011: 74), client server adalah 

jaringan komputer yang salah satu komputernya 

difungsikan sebagai server untuk melayani komputer lain. 

 

3.1.1.4   Hardware Jaringan Komputer 

Beberapa Hardware yang digunakan dalam jaringan   

Komputer yaitu : 

a. Ethernet Card/ NIC (Network Interface Card) 

Menurut Sofana (2011:75), perangkat keras utama 

yang harus ada di setiap komputer. NIC bertugas 

melakukan penyesuian arus tegangan listrik yang keluar / 

masuk ke komputer. 

b. Concentrator (Hub atau Switch) 

1.   Hub 

Menurut Sofana (2011:82), merupakan frame 

data yang berasal dari salah satu komputer ke semua 

port yang ada pada hub tersebut, sehingga semua 

computer yang terhubung dengan port hub akan 

menerima data juga. 
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2. Switch 

Menurut Sofana (2011:82), switch berbeda 

dengan repeater, bridge, dan router. Cara kerja switch 

mirip dengan bridge. Sehingga kadangkala switch  

disebut sebagai multiple bridge. Switch  memiliki 

beberapa kelebihan dibandingkan dengan bridge, 

antara lain dalam hal penangan frame yang 

diteruskan. 

3. Router 

Menurut Sofana (2011:83), router merupakan 

alat penghubung satu jaringan dengan jaringan 

lainnya. Router dapat bekerja menggunakan routing 

table yang digunakan untuk membuat keputusan 

tentang kemana dan bagaimana informasi akan 

dikirim. 

4. Modem 

Menurut Kustanto dan Saputro (2008:34), 

modem merupakan perangkat modulator de 

mudulator yaitu untuk mengubah informasi data 

digital ke analog atau sebaliknya. 
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3.1.2  Model OSI  

 

   

 Gambar 3.8 Model Refrensi OSI 

                                      Sumber : Iwan Sofana (2011:110) 

 

 Model OSI (Open System Interkonnecction) merupakan 

sebuah model untuk jaringan komputer yang dikembangkan oleh 

International organization for standardization (ISO),  

hal ini dikemukakan oleh Sofana (2011:105), bahwa OSI adalah 

sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh badan 

ISO, model ini disebut juga dengan model tujuh lapis OSI (OSI 

Seven layer model), yakni sebagai berikut: 

a. Layer 1 ( Physical ) 

Menurut Sofana (2011:109), phisical berfungsi untuk 

mendefinisikan media transmisi jaringan dimana physical layer 

berfungsi dalam pengiriman raw bit ke channel komunikasi. 
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b. Layer 2 ( Data Link ) 

Menurut Sofana (2011:108), data link merupakan adalah 

lapisan kedua dari bawah dalam model OSI, yang dapat 

melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data 

yang dikirimkan menjadi bit-bit mentah agar dapat diproses 

oleh lapisan fisik. Lapisan ini merupakan lapisan yang akan 

melakukan transmisi data antara perangkat-perangkat jaringan 

yang saling berdekatan di dalam sebuah wide area network 

(WAN), atau antara node di dalam sebuah segmen lokal area 

network (LAN) yang sama. Lapisan ini bertanggungjawab 

dalam membuat frame, flow control, koreksi kesalahan dan 

pentransmisian ulang terhadap frame yang dianggap gagal. 

Lapisan ini juga berhubungan dengan frame dan MAC (Media 

Access Control). 

c. Layer 3 ( Network ) 

Menurut Sofana (2011: 108), network merupakan untuk 

mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk 

paket-paket, dan melakukan routing melalui internetworking 

dengan menggunakan router dan swicht layer . 

d. Layer 4 ( Transport ) 

Menurut Sofana (2011: 108), Transport  Fungsi dasar 

transport layer adalah menerima data dari session layer, 



27 
 

 
 

memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil bila 

perlu, meneruskan data ke network layer, dan menjamin bahwa 

semua potongan data tersebut bisa tiba di sisi lainnya dengan 

benar. Selain itu, semua hal tersebut harus dilaksanakan secara 

efisien, dan bertujuan dapat melindungi layer-layer bagian atas 

dari perubahan teknologi hardware yang tidak dapat dihindari. 

e. Layer 5 (Sessien)  

Menurut Sofana (2011:107), Sessien Merupakan 

Session layer mengijinkan para pengguna untuk menetapkan 

session dengan pengguna lainnya. Sebuah session selain 

memungkinkan transport data biasa, seperti yang dilakukan 

oleh transport layer, juga menyediakan layanan yang istimewa 

untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Sebuah session digunakan 

untuk memungkinkan seseorang pengguna log ke remote 

timesharing system atau untuk memindahkan file dari satu 

mesin kemesin lainnya. 

f. Layer 6 (Presentation)  

 Menurut Sofana (2011:107), Presentation Merupakan 

melakukan fungsi-fungsi tertentu yang diminta untuk menjamin 

penemuan sebuah penyelesaian umum bagi masalah tertentu. 

Pressentation Layer tidak mengijinkan pengguna untuk 

menyelesaikan sendiri suatu masalah. Tidak seperti layer-layer 
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di bawahnya yang hanya melakukan pemindahan bit dari satu 

tempat ke tempat lainnya, presentation layer memperhatikan 

syntax dan semantik informasi yang dikirimkan. 

g. Layer 7 (Application)  

 Menurut Sofana (2011:106), Application Merupakan 

Application layer terdiri dari bermacam-macam protokol. 

Misalnya terdapat ratusan jenis terminal yang tidak kompatibel 

di seluruh dunia. Ambil keadaan dimana editor layar penuh 

yang diharapkan bekerja pada jaringan dengan bermacam-

macam terminal, yang masing-masing memiliki layout layar 

yang berlainan, mempunyai cara urutan penekanan tombol 

yang berbeda untuk penyisipan dan penghapusan teks, 

memindahkan sensor dan sebagainya. 

 

3.1.3 IP Address 

Menurut Sofana (2011:182), protokol TCP/IP  menyediakan 

sebuah metode pengalamatan baagi semua host yang terubung dengan 

network TCP/IP. Alamat host ini disebut IP address. IP address 

dibentuk oleh bilangan binner sepanjang 32 bit yang dibagi 4 bagian 

setiap bagian panjangnya 8 bit. IP address yang digunakan untuk 

keperluan LAN/intranet disebut sebagai IP address Private. Perhatikan 

table berikut ini yang berisi daftar IP address private.  
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Kelas IP address 

A 10.0.0.0 -10.255.255.255 

B 172.16.0.0- 172.31.255.255 

C 192.168.0.0 – 192.168.255.255 

 

           Tabel 3.1 IP address private 

                   Sumber Iwan Sofana (2011:184) 

 

 

3.1.3.1 Netmask Address 

Menurut Sofana (2011:190), netmask address 

merupakan IP Address yang di gunakan untuk menentukan 

“pembagian” panjang bit network dengan bit host. Netmask 

digunakan untuk mencari network menggunakan network 

address. 

3.1.4  Linux 

Menurut Ashari (2010:1), Linux adalah sebuah sistem operasi 

yang ditemukan oleh seorang mahasiswa dari Universitas Helsinki, 

Finlandia yang bernama Linus Torvald pada tahun 1991. Sekarang 

Linus bekerja di Transmeta Co, Santa Clara, California. Linux 

merupakan salah satu sistem Operasi Open Source (kode terbuka), 

dan pengembangannya dilakukan oleh para programer-programer 

seluruh dunia. Linus Torvald merilis Linux dibawah lisensi GPL 

(GNU Public Lisence) yaitu sebuah lisensi bagi software-software 
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open-source di bawah naungan GNU Project yang di buat oleh Free 

Software Foundation. Dalam perkembangannya Linux di paketkan 

dalam bentuk distro-distro Linux, distro ini yang mengemas Linux 

menjadi lebih fungsional. Banyak distro-distro Linux lahir seperti  

Ubuntu,  Fedora, Slackware, Mandriva, Slax,  dan masih banyak lagi. 

 

3.1.5  Repository  

Menurut Athaila (2011:7), Repository adalah sekumpulan 

paket-paket aplikasi atau program untuk sebuah sistem operasi Linux 

yang digunakan untuk menunjang kinerja dari sebuah aplikasi, 

program, dan sebagainya yang di dapatkan dari Server Mirror website 

paket-paket tersebut Bisa di bilang repository ini adalah paket-paket 

khusus untuk sebuah sistem operasi yang kemudian paket-paket 

tersebut di instal untuk mendapatkan kinerja lebih baik dari sebuah 

sistem operasi. 

Menurut Azikin (2011:175), Debian repository merupakan 

sekumpulan paket software debian yang di organisasikan dalam 

sebuah pohon direktori khusus dan juga memuat beberapa file 

tambahan berisi indeks dan checksum dari paket software. Sebuah 

repository dapat bersifat online atau offline (CD/DVD-ROM). 
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3.1.6   Rsync  

Menurut Askari Azikin  (2011:17), Rsync adalah tools untuk 

remote copy. Software yang di rancang oleh Andrew Tridgell ini pada 

prinsipnya bekerja menggunakan rsync remote-update protocol (TCP) 

sehingga mampu untuk membackup data dalam suatu network dengan 

cara melakukan copy file baik dari lokal ke lokal atau dari remote ke 

lokal. Rsync di jalankan melalui rsync daemon dan menggunakan        

port 873. Artinya dengan Rsync terjadi sinkronisasi dari satu 

komputer ke komputer lain. 

 

3.1.7   Server 

Menurut Azikin (2011:99), Server adalah sebuah sistem 

komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah 

jaringan komputer. Server didukung dengan prosesor yang bersifat  

scalable  dan RAM yang besar, juga dilengkapi dengan sistem operasi 

khusus, yang disebut sebagai sistem operasi jaringan atau network   

operating system. Oleh karena itu komputer server haruslah memiliki 

spesifikasi yang lebih tinggi dari pada client-clientnya karena sifatnya 

sebagai pemberi layanan.  
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3.1.8   Web Server 

Menurut Askari Azikin (2011:175), Untuk Menampilkan 

halaman dari situs yang kita miliki pada halaman web browser dan 

dapat diakses oleh orang banyak dibutuhkan sebuah web server. Di 

sisi klien sendiri di butuhkan sebuah web browser seperti Iceweasel, 

Konqueror, Internet Explorer, Dan Opera. Pada lingkungan 

GNU/Linux, apache merupakan web server yang paling banyak 

digunakan saat ini. Oleh Debian GNU/Linux, paket software apache 

telah dipaketkan dalam distribusinya. 

 

3.1.9   SSH  

Menurut Azikin (2011:175),  Secure Shell atau SSH adalah 

protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data melalui 

saluran aman antara dua perangkat jaringan. Terutama banyak 

digunakan pada sistem berbasis  Linux  dan  Unix  untuk mengakses 

akun shell,  SSH dirancang sebagai pengganti  Telnet  dan  shell  

remote tak aman lainnya, yang mengirim informasi, terutama kata 

sandi, dalam bentuk teks sederhana yang membuatnya mudah untuk 

dicegat. Enkripsi yang digunakan oleh SSH menyediakan kerahasiaan 

dan integritas data melalui jaringan yang tidak aman seperti Internet. 
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3.1.10 Domain Name System 

Menurut Ashari (2010:229), Domain Name System (DNS) 

digunakan untuk transaksi dari IP address ke nama host yang lebih 

muda diingat sehingga klien dapat terhubung ke web server atau ke 

email server menggunakan nama domain bukan IP address. Sejarah 

singkat Domain Name System (DNS), pertama kali dikembangkan 

oleh Paul Mockapetris pada tahun 1983. Setahun kemudian tepatnya 

1984, empat mahasiswa Berkeley-Douglas Terry, Mark Painter, 

David Riggle dan Songnian Zhou mengimplementasi pertama kali ke 

mesin UNIX. 
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3.2 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 3.1 Penelitian Terdahulu 

NO. 

NAMA 

PENELITI 

JUDUL HASIL PENELITIAN 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andri 

Hermawan 

Dan Rawoto 

(2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rancang Bangun Server 

Repository Perangkat 

Lunak Open Source Di 

Universitas Widya Dharma 

Klaten.  

(http://tawon.amikom.ac.id) 

 

 

 

 

 

 

 

Server repository open 

source ini tidak hanya 

dapat diakses di 

lingkungan kampus  

Universitas Widya 

Dharma Klaten tapi semua 

orang dapat mengakses 

lewat koneksi jaringan 

internet. Dan dilengkapi 

dengan skrip sedot supaya 

bisa monitoring repository 

melalui browser dengan 

fitur   report   sehingga 

admin repository dapat 

mengetahui dengan mudah 

ketika ada error dan paket 

yang sudah tidak up to 
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date. Aplikasi crontab 

yang ada di skrip sedot di 

manfaatkan untuk lakukan 

penjadwalan bisa diatur 

waktu pengecekan  update 

di server sumber sehingga 

paket-paket di server 

selalu up to date dan tidak 

harus dilakukan manual. 

2. Achmad Syafii 

(2011) 

Analisis Dan Konfigurasi 

Skrip Sedot Untuk 

Mirroring Repository 

Linux. 

(http://tawon.amikom.ac.id) 

 

Konfigurasi skrip sedot 

untuk melakukan mirror 

repository berada di 

direktori pkgs/ yang di 

dalamnya berisi file-file 

fungsi yang kemudian 

dijalankan oleh file fungsi 

yang berada di direktori 

bin/. File fungsi tersebut 

yang digunakan untuk 

melakukan mirroring 

dengan metode rsync 
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maupun deb mirror. Skrip 

sedot bisa monitoring 

repository melalui 

browser dengan fitur 

report sehingga admin 

repository dapat 

mengetahui dengan mudah 

ketika ada error dan paket 

yang sudah tidak up to 

date. Aplikasi crontab 

yang ada di skrip sedot di  

manfaatkan untuk 

melakukan penjadwalan 

bisa diatur waktu 

pengecekan update di 

server sumber sehingga 

paket-paket di server 

selalu up to date dan tidak 

harus dilakukan manual 

oleh  admin repository. 

Monitoring traffic jaringan 

di server memanfaatkan 
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aplikasi MRTG untuk 

mengetahui berapa besar 

bandwidth yang digunakan 

oleh server dan client. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.1.1 Lokasi 

Pengamatan dan pencatatan data-data dilakukan oleh penulis di 

STMIK-Politeknik PalComTech Palembang yang berlokasi di Jalan 

Basuki Rahmat No.05 RT.01 RW.01 Palembang  Telp. 0711-359089. 

 

4.1.2 Waktu Penelitian 

Guna memperoleh informasi dan data yang cukup untuk dijadikan 

bahan penelitian, penulis melakukan kegiatan penelitian selama satu bulan 

yang dimulai dari tanggal 26 Agustus 2013 - 25 September 2013. 

 

4.2  Jenis Data 

Dalam penulisan skripsi ini, jenis data yang penulis gunakan terdiri dari 

data primer dan data sekunder.  
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4.2.1 Data Primer 

Menurut Musfiqon (2012:151), Data primer adalah data yang 

berkaitan langsung dengan masalah penelitian dan didapatkan secara 

langsung dari informasi atau responden untuk menjadi bahan analisis. 

Data primer penulis dapatkan dengan melakukan pengamatan 

secara langsung di dalam kegiatan penelitian di STMIK-Politeknik 

PalComTech Palembang dan melakukan wawancara yang di bagian IT. 

Dengan dilakukannya wawancara dan pengamatan langsung ke lokasi 

penelitian, informasi yang bisa penulis dapatkan antara lain, mengetahui 

tentang jaringan yang dipakai, sistem operasi yang digunakan ditempat 

perkuliahan, laboratorium praktek sistem operasi linux open source yang 

digunakan, serta ruang server repository yang akan dipakai di STMIK-

Politeknik PalComTech Palembang.  

 

4.2.2 Data Sekunder 

Menurut Musfiqon (2012:151), Data sekunder adalah data yang 

tidak berkaitan langsung dengan masalah penelitian dan didapatkan dari 

sumber lain, serta tidak dijadikan bahan utama dalam analisis penelitian.  

 Data Sekunder yang penulis dapatkan berasal dari arsip 

STMIK-Politeknik PalComTech Palembang, diantaranya yaitu Profil 
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Perusahaan, Struktur Organisasi Perusahaan, dan bagian unit kerjanya serta 

dari beberapa literatur mengenai teori-teori pendukung yang diperlukan 

dalam menunjang penulisan skripsi yang penulis dapatkan dari berbagai 

penelitian. 

 

4.3  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penyusunan 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Studi Lapangan 

Penulis melakukan peninjauan secara langsung pada objek yang dijadikan   

sasaran dengan melakukan pengumpulan data primer dan skunder, serta 

mempelajari hasil-hasil yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, 

yaitu dengan teknik : 

a.   Observasi 

Ditahap ini penulis melakuakan pengamatan secara langsung bagaimana 

kinerja sistem jaringan yang ada pada STMIK-Politeknik PalComTech. 

b. Wawancara 

Ditahap wawancara ini penulis melakukan tanya jawab secara langsung 

dengan pihak perusahaan mengenai sistem yang sedang berjalan, peralatan 
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pendukung, serta permasalahan yang dihadapi selama berjalannya sistem 

yang sedang digunakan.  

2. Studi Kepustakaan 

 Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data yang bersifat teoritis dengan mempelajari buku, jurnal, 

literatur, dokumen, atau arsip yang diperlukan dalam menunjang penulisan 

skripsi, baik itu dari perpustakaan kampus, di website, serta di perusahaan 

tempat penulis melakukan penelitian. 

 

4.4  Jenis Penelitian 

Dilihat dari kegunaan penelitian, menurut Musfiqon (2012:54),  penelitian 

digolongkan menjadi 3 jenis yaitu : 

1. Penelitian Dasar 

Penelitian dasar juga disebut penelitian murni, yaitu penelitian yang 

diarahkan pada pengujian teori untuk pengembangan teori itu sendiri. 

Penelitian dasar juga bisa menemukan teori baru setelah melalui pengujian 

hipotesis dan penyusunan proposisi- proposisi yang kemudian disintesiskan 

menjadi bangunan ilmu. 
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2. Penelitian Terapan 

Penelitian terapan (applied research) adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengkaji kenyataan praktis dalam berbagai bidang. 

Penelitian terapan posisinya adalah melakukan penelitian tentang penerapan 

ilmu yang dihasilkan dari penelitian dasar.  

3. Penelitian Tindakan 

Penelitian tindakan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas praktis. Dalam konteks pendidikan, penelitian tindakan adalah studi 

sistematis untuk memperbaiki praktik pendidikan yang masalahnya 

dihasilkan dari refleksi pendidikan itu sendiri. 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian terapan, 

karena penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kenyatan dilapangan dan 

ditujukan untuk pemecahan masalah atau penanggulangan terhadap resiko 

masalah tertentu disebuah organisasi/perusahan dengan tujuan 

menghasilkan tindakan aplikatif. Alasan lain adalah karena hasil dari 

penelitian ini bisa untuk diterapkan sebagai solusi positif pada teknologi 

pembuatan server repository lokal dengan metode rsync ditempat 

perkuliahan penulis melakukan penelitian di STMIK-Politeknik 

PalComTech. 
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4.5 Teknik Pengembangan Sistem 

Teknik pengembangan sistem yaitu seperangkat aktivitas, metode, 

praktik dan alat-alat terotomatisasi yang digunakan untuk meningkatkan dalam 

pengembangan sistem operasi linux open source dan  software. Teknik yang 

digunakan penulis untuk mengembangkan sistem adalah Model Waterfall.   

 

4.5.1 Waterfall Model 

Waterfall model adalah suatu metodologi pengembangan perangkat 

lunak yang  mengusulkan pendekatan kepada perangkat lunak sistematik 

dan sekuensial yang mulai pada tingkat kemajuan sistem pada seluruh 

analisis, design/ kode, pengujian dan pemeliharaan.  

1. Analisis kebutuhan perangkat lunak 

Proses pengumpulan kebutuhan diintensifkan dan difokuskan, 

khususnya pada perangkat lunak. Untuk memahami sifat program 

yang dibangun, rekayasa perangkat lunak (analisis) harus memahami 

domain informasi, tingkah laku, unjuk kerja dan antar muka (interface) 

yang diperlukan. Kebutuhan baik untuk sistem maupun 

perangkat lunak di dokumentasikan dan dilihat dengan pelanggan. 
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2. Desain/ Kode 

Desain perangkat lunak sebenarnya adalah proses multi langka 

yang berfokus pada empat atribut sebuah program yang berbeda; 

struktur data, asitektur perangkat lunak, representasi interface dan 

detail (algoritma) prosedural.  Proses desain menerjemahkan 

syarat/kebutuhan kedalam sebuah representasi perangkat lunak yang 

dapat di perkirakan demi kualitas sebelum dimulai pemunculan kode. 

Sebagaimana persyaratan, desain didokumentasikan dan menjadi 

bagian  dari konfigurasi perangkat lunak. 

3. Pengujian 

Proses pengujian dilakukan pada logika internal untuk 

memastikan semua pernyataan sudah diuji. Pengujian eksternal 

fungsional untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan 

bahwa input akan memberikan hasil yang aktual sesuai yang 

dibutuhkan 

4.  Pemeliharaan 

Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pengguna 

pasti akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa terjadi 

karena mengalami kesalahan perangkat lunak yang harus 

menyesuaikan dengan lingkungan (peripheral atau sistem operasi 
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baru). Karena pengguna membutuhkan perkembangan fungsional atau 

unjuk kerja. 

 

4.6 Teknik Pengujian 

Teknik pengujian yang penulis gunakan adalah pengujian jaringan 

komputer dengan Ping Test. Ping (sering disebut sebagai singkatan 

dari Packet Internet Gopher). Adalah sebuah program utilitas yang dapat 

digunakan untuk memeriksa induktivitas jaringan berbasis 

teknologi Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP). Dengan 

menggunakan utilitas ini, dapat diuji apakah sebuah komputer terhubung dengan 

komputer lainnya. Hal ini dilakukan dengan mengirim 

sebuah paket kepada alamat IP yang hendak diujicoba konektivitasnya dan 

menunggu respon darinya.  

Utilitas ping akan menunjukkan hasil yang positif jika dua buah komputer 

saling terhubung di dalam sebuah jaringan. Hasil berupa statistik keadaan 

koneksi kemudian ditampilkan di bagian akhir. Kualitas koneksi dapat dilihat 

dari besarnya waktu pergi-pulang (roundtrip) dan besarnya jumlah paket yang 

hilang (packet loss). Semakin kecil kedua angka tersebut, semakin bagus kualitas 

koneksinya. Contoh Ping pada Linux terhadap www.google.com: 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Program
http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol/Internet_Protocol
http://id.wikipedia.org/wiki/Paket_jaringan
http://id.wikipedia.org/wiki/Alamat_IP
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Gambar 4.1 Contoh Ping Test  

 

 

Pengujian ping test dilakukan dengan mengirim 

sebuah paket kepada alamat IP yang hendak di ujicoba konektivitasnya dan 

menunggu respon darinya. Sebagai sarana untuk mencari sumber masalah dalam 

jaringan ini. Contoh pengujian ping test yang dilakukan pada server repository 

lokal terllihat pada gambar berikut ini. 

 

 

Gambar 4.2 Test Ping Repositori Lokal dengan alamat repolokal.net 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Test Ip dan DNS 

$ ping www.google.com 

PING www.l.google.com (64.233.183.103) 56(84) bytes of data. 

64 bytes from 64.233.183.103: icmp_seq=1 ttl=246 time=22.2 ms 

64 bytes from 64.233.183.103: icmp_seq=2 ttl=245 time=25.3 ms 

--- www.l.google.com ping statistics --- 

10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9008ms 

rtt min/avg/max/mdev = 21.896/24.187/25.718/1.619 ms 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Paket_jaringan
http://id.wikipedia.org/wiki/Alamat_IP
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil 

5.1.1 Analisis 

5.1.1.1 Analisis Kebutuhan 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis selama 

riset di STMIK-Politeknik PalComTech Palembang. 

Teridentifikasi bahwa sistem jaringan komputer yang ada 

pada STMIK-Politeknik PalComTech Palembang, 

membutuhkan server repository lokal dengan Metode Rsync 

pada jaringan LAN  yang dapat melayani proses update, dan 

instalasi paket-paket linux open source. 

Sebelum melakukan perancangan pembuatan server 

repository ini, perlu adanya suatu analisis juga dibagian 

terhadap server repository agar dapat terpenuhi sesuai dengan 

yang diharapkan 

Adapun kebutuhan-kebutuhan sistem yang terpenuhi 

tersebut meliputi : 

1. Modem BDCOM merupakan modem yang di gunakan 

PalComTech untuk dial koneksi internet, spesifikasinya 

sebagai berikut:  
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- Broadband Router;  

- Ports 10/100M Fast Ethernet; 

-  2 WAN 3 LAN. 

 

Gambar 5.1 Modem BDCOM 

 

2. Switch catalis 2960 merupakan Switch yang di gunakan 

untuk pembagi koneksi internet, spesifikasinya sebagai 

berikut: 

- 24 Ports 10/100Mbps with 2 10/100/1000BASE-T; 

- Media interfaces, RJ 45; 

- SFP-based Gigabit Ethernet port. 
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Gambar 5.2 Switch Catalis 2960 

 

3. Router Mikrotik RB 1100 merupakan Router yang di 

gunakan untuk menagement koneksi internet, 

spesifikasinya sebagai berikut: 

- Main Storage 512, RAM 512 

- LAN Ports 13 

- Power Jack 110/220 V 

 

Gambar 5.3 Router Mikrotik RB 1100 
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4. 1 unit komputer: 

- Proscessor Dual Core 1,8 Ghz 

- Hardisk 250 Gb 

- Memory 2 Gb 

 

Gambar 5.4 Komputer Server 

Dengan terpenuhinya Item-item di atas maka server 

ini dapat dibuat dan diselesikan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

5.1.1.2 Analisis Permasalahan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis 

selama riset di STMIK-Politeknik PalComTech Palembang, 

bahwa yang menjadi kendala atau permasalahan selama ini 

adalah belum adanya server repository lokal pada jaringan 

LAN STMIK-Politeknik PalComTech Palembang.             
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Hal ini mengakibatkan  pemakaian bandwith yang besar pada 

saat dilakukannya proses update  paket-paket linux open 

source. 

5.1.1.3 Analisis Topologi yang Ada Sekarang 

Topologi yang digunakan oleh STMIK-Politeknik 

PalComTech Palembang saat ini adalah topologi Star. Dimana 

topologi ini menghubungkan beberapa komputer dengan 

menggunakan perangkat Switch, di STMIK-Politeknik 

PalComTech Palembang. Pada lantai 2 terdapat ruangan 

server yang di dalamnya terdapat server, modem, router dan 

switch, yang berfungsi sebagai pengatur dan penghubung dari 

internet dan server ke semua komputer di ruang kelas STMIK-

Politeknik PalComTech Palembang. Termasuk ruang 

laboratorium komputer yang terdapat 25 unit komputer yang 

dihubungkan melalui switch SMC yang dihubungkan pada 

switch catalis 2960, dan dari switch catalis 2960 dihubungkan 

ke router Mikrotik RB 1100. 
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Gambar 5.5 Topologi STMIK-Politeknik PalComTech Palembang 

 

5.1.2 Desain 

5.1.2.1 Desain Struktur Topologi yang Diusulkan 

Berikut ini adalah topologi yang kami usulkan pada 

STMIK-Politeknik PalComTech Palembang. Perancangan 

yang dilakukan berdasarkan observasi lapangan yang 

dilakukan penulis selama riset, dengan menambahkan sebuah 

komputer Server yang akan digunakan sebagai server 

repository lokal. Berikut adalah simulasi topologi sesudah 

menggunakan server repository lokal, dapat di lihat pada 

gambar berikut. 
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Gambar 5.6 Topologi yang diusulkan 

 

5.1.2.2 Desain Tata Letak Dan Pengkabelan 

Berikut adalah desain tata letak dan pengkabelan yang 

terdapat pada ruangan lab STMIK-Politeknik PalComTech 

Palembang, yang terdiri dari 2 ruangan dan terdapat 24 

komputer di dalam masing-masing ruanganya.  
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 Gambar 5.7 Desain tata letak dan pengkabelan 

 

5.1.3 Simulasi Prototipe 

Dalam sistem server repository lokal yang dibangun. Sebagai 

server perlu sebuah interface yang digunakan untuk memilih sendiri 

kapasitas yang dibutuhkan. Berikut adalah konfigurasi server sebagai 

repository lokal. 

Berikut adalah Simulasi prototype dari usulan penyelesaian 

masalah yang ada pada STMIK-Politeknik PalComTech Palembang, 

yaitu Rsync. 
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5.1.3.1 Rsync 

Rsync adalah tool yang berfungsi untuk transfer dan 

sinkronisasi file atau tree (struktur direktori dan file) secara satu 

arah, baik transfer lokal (di sistem yang sama) maupun remote 

(jaringan/internet). Fungsi rsync mirip/identik dengan tool-tool 

ini: cp, mv, FTP client. Rsync biasanya digabungkan dengan 

SSH sebagai metode transpor remote nya, walaupun dapat juga 

di setup untuk menjadi daemon sehingga tidak membutuhkan 

SSH.  Dalam kasus-kasus tertentu rsync juga dapat digunakan 

menggantikan HTTP client seperti wget [campur.info]. Secara 

umum rsync sangat populer dalam membuat mirror server. 

Berikut adalah instalasi Rsync: 

1. Instalasi Rsync, #apt-get install rsync 

 

Gambar 5.8 install rsync 

 

Gambar 5.9 Proses  instalasi rsync 

 

http://campur.info/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=29
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2. Penginsatallan paket-paket yang dibutuhkan dalam linux 

debian. Untuk menjalankan setiap fasilitas yang 

diperlukan. 

 

# apt-get install apache2 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  5.10  Proses instalasi apache2 

 

#apt-get install bind9 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.11 Proses instalasi bind9 
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#mkdir debian 

 

Gambar 5.12 Penambahan direktori Debian 

 

#nano /etc/apache2/sites-available/default 

 

Gambar 5.13 Setting Direktori Apache2 
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5.1.4. Simulasi Implementasi 

Berikut adalah Simulasi Implementasi dari usulan penyelesaian 

masalah yang ada pada STMIK-Politeknik PalComTech Palembang. 

1. Test koneksi dari client kepada server repository lokal dengan ip 

172.16.1.149 

 

 

 

 

 

Gambar 5.14 Test koneksi Client pada Server 

 

2. Pengaturan sourcelist.conf pada client yang berguna sebagai 

tujuan repository.  

#nano /etc/apt/sourcelist.conf 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.15 Pengaturan Sourcelist.conf repository lokal 



59 
 

 
 

3. Pengaturan sourcelist.conf  pada client yang tidak menggunakan 

repository lokal.  

 

 

 

 

Gambar 5.16 pengaturan sourcelist.conf tanpa 

repository lokal 

 

5.1  Pembahasan   

Setelah penulis melakukan identifikasi pada STMIK-Polteknik 

PalComTech Palembang, dan melakukan perbandingan dengan cara 

pengujian berupa update paket menggunakan repository lokal dan tidak 

menggunakan repository lokal. Bahwa dibutuhkan server repository lokal 

untuk proses update,upgrade, dan install paket-paket aplikasi. Karena 

untuk memudahkan proses belajar dan mengajar di STMIK-Politeknik 

PalComTech Palembang. Server repository ini dapat menghemat alokasi 

bandwidth. 

Oleh karena itu perlu adanya pengembangan dari insfrastruktur 

jaringan yang tersedia pada STMIK-Polteknik PalComTech Palembang, 

untuk mengikuti kebutuhan dalam membangun server baru yang lebih 

baik. Penulis mengusulkan membangun server repository lokal. Server ini 

dianggap dapat menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini, karena 
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keuntungan dari server ini adalah mempermudah update dan instalasi 

paket-paket berbasis sistem operasi linux open source. 

Berikut ini penulis memberikan hasil dan pengujian implementasi 

dari client dalam pengujian install paket melalui server repository lokal. 

1. Tampilan di bawah ini adalah hasil dari konfigurasi interfaces 

jaringan pada client yang berada di ruangan laboratorium 

PalComTech lantai 4 dengan menggunakan ip 192.168.49.101  

 

Gambar 5.17 konfigurasi interfaces   

2. Halaman di bawah ini menampilkan proses peng-update tan 

paket pada client pada laboratorium di lantai 4 STMIK-

Politeknik PalComTech menggunakan repository lokal. 
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Gambar 5.18 proses update paket repository lokal 

 

3. Proses pengujian pada saat update paket, tidak menggunakan 

repository lokal.  

 

 

  

Gambar 5.19 Proses Pengujian update paket tidak 

menggunakan repository lokal 

4. Proses pengujian pada saat instalasi paket di komputer client 

melalui repository PalComTech. 
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Gambar 5.20 install php5 

 

 

 

 

Gambar 5.21 proses install php5 

5. Tampilan Proses installasi paket telah selesai dilakukan pada 

laboratorium dilantai 4. 

 

 

 

Gambar 5.22 Install Paket php5 Telah Selesai 
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Pengujian komputer client di ruangan laboratorium lantai 4 

STMIK-Politeknik PalComTech telah sukses dilakukan. Setelah 

pengujian komputer client di laboratorium berjalan dengan baik, 

maka pengujian kembali akan dilakukan di ruangan laboratorium 

lantai 3 dengan ip yang berbeda. 

6. Tampilan di bawah ini adalah hasil dari konfigurasi interfaces 

jaringan pada client yang berada diruangan laboratorium 

palcomtech di lantai 3 STMIK-Politeknik PalComTech.  

 

 

 

 

Gambar 5.23 Konfigurasi Interfaces  

7. Halaman di bawah ini menampilkan proses peng-update tan 

paket pada client di ruangan laboratorium lantai 3. 

 

 

Gambar 5.24 Update Paket 
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8. Proses pengujian pada saat instalasi paket di komputer client 

melalui repository lokal PalComTech. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.25 Install mysql-client 

 

 

 

 

Gambar 2.26 Install paket mysql telah selesai 
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Tampilan Repository local PalComTech dari client dengan 

menggunakan under web. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.27 Repository Lokal STMIK PalComTech 

Gambar di atas merupakan tampilan dari repository lokal 

PalComTech yang di dapat dari tampilan Under web melalui client dengan 

alamat http://172.16.1.149/. Melalui ini client dapat langsung men-

download paket-paket atau ISO Linux debian tanpa harus men-download 

nya dari repository luar. 

http://172.16.1.149/
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Simpulan 

Setelah melakukan uji coba penggunaan Server Repository lokal 

dengan metode rsync pada STMIK-Politeknik PalComTech Palembang, 

beberapa kesimpulan yang bisa di dapat antara lain : 

1. Server Repository lokal dengan Metode Rsync pada Jaringan LAN  

dapat melayani proses update, dan instalasi paket-paket linux open 

source. 

2. Penggunaan dan konfigurasi yang mudah dilakukan karena relatif 

user-friendly, sehingga pengoperasiannya tidak memakan waktu yang 

lama. 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas serta analisis yang dilakukan selama 

proses riset penulis memberikan saran yang kiranya bermanfaat bagi kinerja 

Repository lokal di PalComTech yaitu :  

1. Menambahkan spesifikasi perangkat keras yang memenuhi standar 

sebagai server agar terpenuhi kerja sistem jaringan pada STMIK-

Politenik PalComtech  sebagai kebutuhan pengajaran . 

2. Memiliki UPS agar proses download paket-paket dari server 

repository tidak terganggu ketika mengalami gangguan listrik padam. 
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