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KATA PENGANTAR 
 

Puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, yang telah 

memberikan rahmat dan karunianya sehingga kita diberikan kelancaran 

dalam segala hal, khusus nya dalam bidang PRAKERIN (praktek kerja 

industri) yang telah kami laksanakan selama kurang lebih 3 bulan, terhitung 

dari mulai 26 Agustus sampai dengan tanggal 09 November. Dan 

Alhamdulillahkegiatan ini dapat kami laksanakan dengan lancar serta dalam 

penyusunan karya tulis yang di buat sesuai dengan kegiatan yang telah di 

laksanakan selama berada di tempat industri. 
Pendidikan sistem ganda merupakan satubentuk penyelenggaraan 

pendidikan di Sekolah yang memadukan secara systematis dan sinkron 

antara program pendidikan di Sekolah dengan peguasaan kompetesi 

keahlian di dunia usaha / di dunia industri (DU/DI). Secara terarah dan 

terprogram untuk mencapai keahlian profesinya yang memiliki landasan 

hukum. 

Bukti tersurat ini membuktikan bahwa telah di laksanakannya PRAKTEK 

KERJA INDUSTRI yang telah ditugaskan oleh Sekolah. Ini juga di buat 

sebagai syarat mengikuti uji kompetensi. Isi laporan ini berdasarkan tentang 

data-data yang diperoleh selama mengikui PRAKERIN dan berdasarkan 

judul yang telah saya ajukan yaitu KONFIGURASI DNS SERVER 

MENGGUNAKAN DEBIAN 5. Dengan berakhirna PRAKERIN ini dan 

telah terlaksana dengan lancar, sehingga penulis dapat menyusun laporan 

kegiatan selama melaksanakan PRAKERIN. Dalam penyusunan laporan ini 

banyak pihak yang membantu penuis sehingga semua yang tercantum dalam 

laporan ini dapat tersusun dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang 

telah ditetapkan. Maka dari ini penulis ingin mengucapkan rasa 

terimakasaih kepada : 

1. Bapak H. Adang Abdullah, M.M.Pd, selaku kepala SMK YPC 

SINGAPARNA; 



 
 

2. Bapak junjun, selaku koordinator prakerin. 

3. Bapak Iman Rohiman, selaku pimpinan perusahaan YAMAN 

COMPUTER; 

4. Kepada semua crew YAMAN COMPUTER, yang telah bersedia 

membagikan ilmi dan pengetahuannya kepada saya selama 

PRAKERIN; 

5. Bapak/Ibu Guru beserta stap Tata Usaha SMK YPC SINGAPARNA, 

yang telah membantu kami dalam pelaksanaan PRAKERIN. 

6. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan moral maupun 

material sehingga kami bisa melaksanakan PRAKERIN hingga 

selesai. 

 

 

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menghadirkan laporan ini dengan 

segala upaya dan kemampuan yang ada. Untuk itu apabila ada kesalahan 

dan kekurangan dalam menyusun laporan ini kami mohon agar dapat 

memakluminya, dikarnakan keterbatasan ilmu dan pengalaman penulis. 

Namun dengan demikian penyusun berharap laporan ini dapat memberikan 

manfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi yang berkepentingan 

laporan ini.Amiin 

 

Tasikmalaya,  November  2013 

 

 

Dede Rohmani 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pada saat ini teknologi komunikasi berperan penting dalam kehidupan kita 

terutama dalm duni global, oleh karna itu teknologi komunikasi dapat 

mempermudah dalam mentransaksi data berinvestasi, perbankan dan 

pendidikan. Seiring dengan itu, maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

YPC SINGAPARNA, melihat perkembangan akan komputerisasi yang 

seiring dengan kebutuhan kerja di bidang komputer. 

Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu telah mengalami banyak 

peningkatan. Salah satunya teknologi berupa komunikasi data dan suara. 

Dengan adanya teknologi komunikasi ini kita dapat mempermudah untuk 

melakukan berbagai akses dan transaksi data baik dalam maupun suara, baik 

di dalam negri maupu di luar negri. Dapat di simpulkan bahwa komunikasi 

tersebut memegang peranan penting dalam kehidupan kita, terutama 

berbagai kalangan.Adapun judul laporan yang di ambil penulis,yakni 

Konfigurasi DNS server Menggunakan Debian 5,judul ini di ambil 

karena,di era globalisasi saat ini,konsep jaringan komputer banyak 

digunakan diberbagai perusahaan karena berbagai keuntungan yang dapat 

diperoleh,seperti untuk menghemat sumber daya dan efesien waktu dan 

biaya. 

 

1.1.2 RUMUSAN MASALAH 

1. Tidak adanya suatu aplikasi yang bias menginput data nilai sekaligus 

menjumlah secara otomatis 

2. Penyimpanan data nilai masih tidak terpusat dan tidak diclasipikasikan 

3. Tidak ada suatu aplikasi yang bisa mengimput sekaligus membuat 

laporansecara clasifikasi serta menginformasikan data nilai 

secarasecara manual 



 
 

 

1.1.3 BATASAN MASALAH 

1. Harus dibangun suatu applikasi input nilai siswa 

2. Harus di dibangun applikasi yang bisa menyimpan informasi data 

secaraterpusat dan sekaligus dapat membuat laporan secara oto matis 

yang bisamembuat laporan secar rekapitulasi. 

3. Harus ada suatu sistem atau applikasi yang bisa menjaga suatu data 

sekaligus yang bissa menginformasikan secara online. 

 

1.2 TUJUAN DAN MANFAAT PRAKERIN 
 
1.2.1 TUJUAN PRAKERIN 
Memberikan Kegiatan Praktek Kerja Industri ini Bertujuan: 

1. Peserta didik pengalaman kerja nyata dalam pembentukan 
kompetensi atau keahlian secara utuh yang lebih bermakna, terutama 
sikap, kedisiplinan dan keahlian. 

2. Untuk melatih keterampilan kerja agar kita lebih menguasai dan 
kebih tau seperti apa dunia kerja itu; 

3. Memantapkan, meningkatkan dan memperluas keterampilan yang 
dimiliki oleh siswa dalam dunia kerja; 

4. Sebagai sarana komunikasai antara siswa (i) SMK dengan Instansi 
atau Kantor tempat pelaksanaan kerja; 

5. Mengembangkan dan memantapkan sikap profesiaonal yang di 
oerlukan untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang masing-
masing. 

Secara detail praktek kerja industri betujuan memberikan bekal 
keterampilan/keahlian kejujuran bagi siswa, sebagai bagian dari 
pembentukan tenaga kerja tingkat menengah yang terampil, produktif, 
adaptif, kreatif dan profesional serta dapt bersaing di pasar regional maupun 
global. Memasuki persaingan industri yang sangat ketat ini pemerintah 
memerlukan tenaga ahli yang cerdas dan terampil untuk membangun negara 
berkembang seperti halnya yang saya ketahui Indonesia adalah negara yang 
agraris yang kini dalam tahap tinggal landas menuju era industri. 
 

 

1.2.2 MANFAAT PRAKERIN 

Adapun manfaat yang kami dapatkan setelah PARKERIN adalah sebagai 

berikut: 



 
 

A. Bagi Siswa 

1. Kami dapat merasakan bagaimana rasanya berada di dalam 

dunia kerja yang sebenarnya; 

2. Ilmu yang bertambah setelah melakukan PRAKERIN; 

3. Memberi kami bekal untuk menghadapi tantangan dunia 

kerja kedepannya. 

4. Memanfaatkan hasil belajar yang sudah diperoleh disekolah 

5. Memberi dorongan untuk berjiwa wiraswasta / mandiri 

6. Memberi peluang untunk mendapatkan lapangan kerja 

B. Bagi sekolah 

1. Kesempatan/peluang menjalin kesrjasama secara lebih 

mantap dalamlembaga dengan dunia usaha 

2. Peluang untuk memperoleh masukan dari dunia 

usaha/industri untuk perbaikan program dan proses 

pembelajaran yang diselenggarakan 

3. Peluang untuk memasarkan dan promosi sekolah 

C. Bagi perusahaan/industri 

1. Peluang bagi perusahaan/industri untuk meningkatkan 

produksi dan iklim kerja dengan memanfaatkan kemampuan 

siswa 

2. Peluang untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai 

3. Peluang untuk turut berperan serta dalam upaya peningkatan 

mutu tamatan SMK sebagai bagian tak terpisahkan dari 

upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia indonesia 

agar kompotetip di pasr global, sehingga dapat melahirkan 

kebanggaan tersendiri. 

 

 

I.2.3 Cara penulisan Laporan 

 Laporan ini dibuat untuk salah satu syarat mengikuti ujian nasional. 

Oleh karena itu penulis membuat laporan ini dengan cara 



 
 

wawancara, dengan di bantu karyawan karyawan CV. YAMAN 

COMPUTER, internet, dan tidak sedikit dengan inisiatif sendiri 

dengan dibantu pembimbing. 

 

I.2.4 Struktur penulisan Laporan 

1. Halaman depan/sampul 

Terdapat diantranya: judul laporan, jurusan, logo sekolah, nama 

pembuat, nama sekolah, alamat sekolah. 

2. Lembar pengesahan 

a. Lembar pengesahan industri 

Terdapat diantaranya: judul laporan, tandatangan pembuat 

laporan, tandatangan pembimbing dari industri, dan 

tandatangan direktur perusahan/industri tersebut. 

b. Lembar pengesahan sekolah 

Terdapat diantaranya: tanggal dieriksanya laporan, tanggal 

disahkan nya laporan, tandatangan pembimbing laporan, 

penyusun laporan, koordinator prakerin, penguji, kepala 

sekolah, kaprog studi teknik informatika. 

3. Kata pengantar 

Berisi kata pengantar penyusun laporan, dimana didalamnya berisi 

puji syukur penulis karena telah dapat menyelesaikan prakerin dan 

dapadt menyusun laporan tempat sampai waktunya. 

4. Daftar isi 

Berisi daftar halaman halaman. 

5. Daftar gambar 

Berisi daftar gambar gambar 

6. Bab 1 (latar belakang) 

Berisi tentang latar belakang penyusun menulis laporan. 

7. Tujuan prakerin 

Berisi tentang tujuan prakerin secara meluas. 

8. Manfaat prakerin 



 
 

Berisi tentang manfaat manfaat prakerin baik bagi siswa, sekolah, 

maupun bagi perusahaan/industri. 

9. Bab 2 (profil du/di) 

Berisi tentang identitas perusahaan. 

10. Sejarah singkat perusahaan/industri 

Berisi tentang sejarah singkat dibangunnya perusahaan dari awal 

sampai sekarang. 

11. Struktur organisasi perusahaan 

Berisi tentang bagian bagian staf perusahaan, dari mulai direktur, 

persero, admin, dan teknisi. 

12. Uraian tugas 

Berisi tentang tugas tugas setiap staf. 

13. Alur pelayana jasa produksi 

Berisi uraian pelayanan jasa dan barang dari mulai custumer sampai 

dengan konsumen 

14. Bab 2 (judul paparan) 

Berisi tentang judul laporan yang dibuat. Alasan dan mengapa 

dipilihnya judul tersebut. 

15. Keselamatan kerja 

Berisi tentang persiapan sebelum bekerja. 

16. Langkah pelaksanaan kerja 

Berisi langkah langkah dimana melaksanakan pekerjaan dengan satu 

persatu. 

17. Bab 4 (kesimpulan) 

Berisi Simpulan atau ringkasaan isi laporan. 

18. Saran saran 

Saran saran buat perusahaan dan sekolah. 

19. Daftar pustaka 

Berisi tentang dari mana data data diambil. 

20. Lampiran  



 
 

Berisi Lampiran berupa kegiatan prakerin, daftar hadir, foto-foto 

(bila ada). 

 

 

I.3 WAKTU DAN TEMPAT TEMPAT PELAKSANAAN  

PRAKERIN DI YAMAN COMPUTER 

I.3.1Waktu pelaksanaan Prakerin 
Dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan 09 

November     2013. Dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari 

Sabtu, pada pukul 09.00 sampai dengan 15.00.  

I.3.2 Tempat pelaksanaan Prakerin 

Identitas Perusahaan  

Nama Perusahaan  :  CV. YAMAN COMPUTER 

Alamat perusahaan  :  jln.pembangunan No.140 Garut 

Nama Pemilik  :  Iman Rohiman 

No telepon/hp  :  082126214154 

BAB II 

PROFIL CV. YAMAN COMPUTER 

Identitas Perusahaan : 
Nama Perusahaan   : CV. YAMAN COMPUTER 
Alamat perusahaan  : jln.pembangunan No.140 Garut 
Nama Pemilik   : Iman Rohiman 
No telepon Perusahaan : - 

 No telepon/hp   : 081126214514  
 
Adapun yang menjadi aspek kerjanya meliputi: 

1. Upgrade.           
2. Memasang CCTV. 
3. Networking. 
4. Service. 
5. Editing Video. 
6. Transfer. 
7. Maintenance. 

  
Visi Dan Misi Perusahaan 



 
 

1. Visi YAMAN comouter, yanki “menyediakan barang/jasa computer, 
service, upgrade, hardware accesorises dengan kualitas terbaik”. 

2. Misi YAMAN computer, yakni: 
a. Membantu memperbaiki alat elektronik computer ke 

insstansi ataupun noninstansi; 
b. Memberikan perawatan (maintenance) yang terbaik untuk 

konsumen. 
 

II.1SEJARAH SINGKAT CV. YAMAN COMPUTER 

YAMAN Computer berdiri pada 03 Januari 2008, yang pada 

sebelumnya hanya sebuah sercvisan kecil saja. Kemudian berkat kerja 

keras Iman Rohiman sekarang yang tadinya sebuah jasa service biasa, 

sekarang Yaman Computer berkembang menjadi sebuah instansi CV. 

YAMAN COMPUTER. Dan beliau menambahkan jumlak pegawai 

yang profesional dalam bidang komputer dan sejenisnya yang bersifat 

Maintenance. 

Adapun aspek kerjanya meliputi : 

1. Pelayanan service komputer baik peralatan input maupun outputnya; 

2. Sales, penjualan komputer dan berbagai aksesoris komputer; 

3. Networking, service dan maintence computer 

 

Yaman computer yang beralamat di Jln. Pembangunan No. 140, sebagai 

pusat penjualan dan service merupakan perusahaan jasa komputer yang 

cukup stragis karena terletak di tengah kota dan berdekatan dengan 

pusat perbelanjaan di kota Garut serta mudah di akses oleh masyarakat 

karena berada pada salah satu jalur angkutan umum. 

Yaman computer yang berdiri sejak tahun 2008 lalu merupakan 

perusahaan yang belum terlalu lama, namun telah banyak melayani 

penjualan, service dan maintence pada kantor-kantor pemerintah kota 

Garut, toko-toko di daerah-daerah serta lembaga pendidikan lainnya. 

Karena ditunjang dengan pegawai / teknisi / tenaga pengajar yang 

profesional. Yaman computer mampu melayani kebutuhan konsumen 



 
 

dengan cara kerja profesional (yaitu berusahan sebaik mungkin untuk 

memuaskan para konsumen). Layaknya perusahaan jasa komputer yang 

besar, sehingga para konsumen tidak hanya datang dari dalam kota saja 

melainkan juga dari luar daerah Garut. 

 

 
II.2. STRUKTUR ORGANISASI YAMAN COMPUTER 
 

Adapun Struktur Organisani pada YAMAN computer, 
adalah sebagai berikut : 

 

STRUKTUR ORGANISASI 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gambar 2.1 struktur organisasi 
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II.2.1 Uraian tugas  
Berikut ini uraian tugas-tugas staf dari karyawan yang telah 

digambarkan di atas adalah sebagai berikut: 

A. Direktur utama  

Tugas dari direktur utama adalah bertanggung jawab penuh 

terhadap kelangsungan dan kemajuan perusahaan baik di 

bidang pemasaran maupun dibidang kerja. Selain itu direktur 

juga bertugas untuk mengontrol atau mengawasi kelancaran 

proses pekerjaan dalam ruang lingkup perusahaan serta 

mengatur dan merencanakan program kerja yang berkenaan 

dengan usaha peningkatan dan pembangunan perusahaan. 

1. Manager 

Tugas seorang manager adalah bertanggung jawab penuh 

terhadap pembukuan, pemasukan, dan pengeluaran penyusun 

strategi pemasaran serta mencari relasi dan rekan bisnis. 

2. Persero komanditer 

Persero komanditer(commanditaiter vennootschap atau CV) 

adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau 

beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang 

kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan 

perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. 

Dari pengertian di atas, sekutu dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu: 

a) Persero aktif atau sekutu komplementer, adalah 

sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak 



 
 

melakukan pejanjian dengan pihak ketiga. Artinya, 

semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu 

aktif. Sekutu aktif juga disebut juga sebagai persero 

kuasa atau persero pengurus. 

b) Persero pasif atau sekutu Komanditer adalah sekutu 

yang hanya menyertakan modal dalam pesekutuan, 

jika perusahaan menderita rugi, mereka hanya 

bertanggung jawab sebatas modal yang sisertakan dan 

begitu juga apabila untung, uang mereka diperoleh 

terbatas tergantung modal yang mereka berikan. 

Status sekutu komanditer dapat disamakan dengan 

seorang yang menitipkan modal pada suatu 

perusahaan yang hanya menantikan hasil keuntungan 

dari  inbreng yang dimasukan itu, dan tidak ikut 

campur dalam kepengurusan pengusahaan, maupun 

kegiatan usaha perusahaan. Sekutu ini sering juga 

disebut sebagai persero diam. 

Persekutuan komanditer biasanya didirikan dengan 

akta dan harus didaftarkan, namun persekutuan ini 

bukan merupakan badan hukum (sama dengan firma), 

sehingga tidak memiliki kekayaan sendiri. 

3. Teknisi  

Teknisi adalah orang yang membantu pimpinan kelancaran 

operasional perusahaan baik dalam hal pemasaran, 

pengadaanbarang, pengiriman barang, perakitan kompute dan 

yang tak kalah pentingnya adalah membantu mengatasi 

masalah-masalah yang terjadi pada komputer dan 

accesoriesnya baik itu milik perusahaan maupun pelanggan. 

Tugas dan tanggung jawab teknisi yaitu: 

a) Merakit komputer dan menginstal sistem operasi 



 
 

b) Mengatasi permasalahan pada sistem operasi maupun 

hardware 

c) Melayani pelanggan dan lain-lain. 

4. Administrasi  

Tugas seorang staf administrasi adalah mengatur semua nota-

nota perusahaan serta mengatur administrasi perusahaan. 

 

 

 

II.4 ALUR PELAYANAN JASA 

 

Adapun Pelayanan Jasa CV. YAMAN COMPUTER sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

gambar 2.2 alur pelayanan jasa 
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BAB III 

PAPARAN KOMPETENSI/LANDASAN TEORI 
III.1 JUDUL PAPARAN 

Untuk proses konfigurasi DNS server ini, penulis menggunakan 

debian 5, karena proses instalasi berbasis GUI (Graphical User 

Interface) tidak akan kita temui ketika kita menginstall Debian Lenny. 

Proses instalasi Debian Lenny ini sebetulnya hampir sama dengan 

proses instalasi Windows. Hanya saja main interfacenya yang 

berbeda. Jika kita sudah pernah melakukan proses instalasi Windows, 

anda tidak akan mengalami kesulitan untuk menginstall Debian Sarge 

ini. Proses yang berbeda dari keduanya hanya pada user interfacenya 

saja. Jika Windows menggunakan interface berbasis GUI nya namun 

Debian Lenny ini menggunakan interface berbasis text. 

III.2 LANDASAN TEORI 

III.2.1PENGERTIANDEBIAN 

Debian adalah sistem operasi bebas yang dikembangkan secara 

terbuka oleh banyak programer sukarela(pengembang Debian) yang 

tergabung dalam Proyek Debian. Sistem operasi Debian adalah 

gabungan dari perangkat lunak yang dikembangkan dengan lisensi 

GNU, dan utamanya menggunakan kernel Linux, sehingga populer 

dengan nama Debian GNU/Linux. Sistem operasi Debian yang 

menggunakan kernel Linux merupakan salah satu distro Linux yang 

populer dengan kestabilannya. Dengan memperhitungkan distro 

berbasis Debian, seperti Ubuntu, Xubuntu, Knoppix, Mint, dan 

sebagainya, maka Debian merupakan distro Linux yang paling banyak 

digunakan di dunia. 

 
III.II.3 SEJARAH DNS SERVER 

 



 
 

Awalnya, sistem penamaan alamat IP menggunakan sistem host table. 

Di dalam sistem ini, setiap komputer memiliki file host.txt yang berisi 

daftar daftar alamat IP dan nama host yang terhubung ke internet. 

Karena internet semakin berkembang, sistem host table tidak efektif 

mengatasi permasalahan tersebut .  

Akhirnya pada tahun 1984 Paul Mockapetris mengusulkan sistem 

database terdistribusi dengan nama Domain Name System (DNS) 

yang dideskripsikan dalam RFC 882 dan 883. Sistem ini digunakan 

sampai sekarang pada jaringan khususnya Internet. 

Sebelum dipergunakannya DNS, jaringan komputer menggunakan 

HOSTS files yang berisi informasi dari nama komputer dan IP 

address-nya. Di Internet, file ini dikelola secara terpusat dan di setiap 

loaksi harus di copy versi terbaru dari HOSTS files, dari sini bisa 

dibayangkan betapa repotnya jika ada penambahan 1 komputer di 

jaringan, maka kita harus copy versi terbaru file ini ke setiap lokasi. 

Dengan makin meluasnya jaringan internet, hal ini makin merepotkan, 

akhirnya dibuatkan sebuah solusi dimana DNS di desain 

menggantikan fungsi HOSTS files, dengan kelebihan unlimited 

database size, dan performace yang baik. DNS adalah sebuah aplikasi 

services di Internet yang menerjemahkan sebuah domain name ke IP 

address. Sebagai contoh, www untuk penggunaan di Internet, lalu 

diketikan nama domain, misalnya: yahoo.com maka akan di petakan 

ke sebuah IP mis 202.68.0.134. Jadi DNS dapat di analogikan pada 

pemakaian buku telepon, dimana orang yang kita kenal berdasarkan 

nama untuk menghubunginya kita harus memutar nomor telepon di 

pesawat telepon. Sama persis, host komputer mengirimkan queries 

berupa nama komputer dan domain name server ke DNS, lalu oleh 

DNS dipetakan ke IP address. 

 

III.II.4 PENGERTISN DNS SERVER 
 



 
 

Domain Name System (DNS) adalah distribute database system yang 

digunakan untuk pencarian nama komputer (name resolution) di 

jaringan yang mengunakan TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol). DNS biasa digunakan pada aplikasi yang 

terhubung ke Internet seperti web browser atau e-mail, dimana DNS 

membantu memetakan host name sebuah komputer ke IP address. 

Selain digunakan di Internet, DNS juga dapat di implementasikan ke 

private network atau intranet. 

DNS dapat disamakan fungsinya dengan buku telepon. Dimana setiap 

komputer di jaringan Internet memiliki host name (nama komputer) 

dan Internet Protocol (IP) address. Secara umum, setiap client yang 

akan mengkoneksikan komputer yang satu ke komputer yang lain, 

akan menggunakan host name. Lalu komputer anda akan 

menghubungi DNS server untuk mencek host name yang anda minta 

tersebut berapa IP address-nya. IP address ini yang digunakan untuk 

mengkoneksikan komputer anda dengan komputer lainnya. 

 

 

III.II.5 KEUNGGULAN DNS SERVER 

a. Mudah, DNS sangat mudah karena user tidak lagi direpotkan untuk 

mengingat IP address sebuah komputer cukup host name (nama 

Komputer). 

b. Konsisten, IP address sebuah komputer bisa berubah tapi host name 

tidak berubah. 

c. Simple, user hanya menggunakan satu nama domain untuk mencari 

baik di Internet maupun di Intranet. DNS mudah untuk di 

implementasikan di protocol TCP/IP 

d. DNS server mudah untuk di konfigurasikan(Bagi admin) 

e. User tidak lagi di repotkan untuk mengingat IP address 

 



 
 

III.II.6 KEKURANGAN DNS SERVER 

a. DNS mudah untuk di implementasikan di protocol TCP/IP 

b. DNS server mudah untuk di konfigurasikan(Bagi admin) 

c. User tidak lagi di repotkan untuk mengingat IP address 

 

III.II.7 FUNGSI DNS 

a. Kerangka Peraturan pengiriman secara kontroversi menggunakan 

keuntungan jenis rekod DNS, dikenal sebagai rekod TXT. 

b. Menyediakan keluwesan untuk kegagalan computer,Beberapa server 

DNS memberikan perlindungan untuk setiap domain. Tepatnya,Tiga 

belas server akar (root server)digunakan oleh seluruh dunia. 

 

 

 

III.II.8 STRUKTUR DNS  

A. ROOT-LEVEL DOMAIN 

Domain ditentukan berdasarkan tingkatan kemampuan yang ada di 

struktur hirarki yang disebut dengan level. Level paling atas di 

hirarki disebut dengan root domain. Root domain di ekspresikan 

berdasarkan periode dimana lambang untuk root domain adalah 

(â€œ.â€). 

B. Top-Level Domains 

Pada bagian dibawah ini adalah contoh dari top-level domains: 

5. com : Organisasi Komersial 

6. edu : Institusi pendidikan atau universitas 

7. org : Organisasi non-profit 

8. net : Networks (backbone Internet) 

9. gov : Organisasi pemerintah non militer 

10. milÂ  : Organisasi pemerintah militer 



 
 

11. num : No telpon 

12. arpa : Reverse DNS 

13. xx:untukkodenegara(id:Indonesia,sg:singapura,au:australia,dll) 

 

 

 
gambar 3.1 root level 

 

c. Host Names 

Domain name yang digunakan dengan host name akan menciptakan 

fully qualified domain name 

(FQDN) untuk setiap komputer. Sebagai contoh, jika terdapat 

fileserver1.detik.com, dimana fileserver1 adalah host name dan 

detik.com adalah domain name. 

 

Struktur database DNS  berbentuk hierarki atau pohon yang 

memiliki beberapa cabang. Cabang-cabang ini mewakili domain, dan 

dapat berupa host, subdomain, ataupun top level domain. 

 

Domain teratas adalah root. Domain ini diwakili oleh titik. 

Selanjutnya, domain yang terletak tepat di bawah root disebut top 

level domain. Beberapa contoh top level domain ini antara lain com, 

edu, gov, dan lain-lain. Turunan dari top level domain disebut 



 
 

subdomain. Domain yang terletak setelah top level domain adalah 

second level domain, dan domain yang berada di bawah second level 

domain disebut third level domain, begitu seterusnya 

 

 
Gambar 3.2 top level 

 

Mesin DNS bisa menggunakan Server OS Windows server yang dijadikan 

mesin DNS atau sebuah Server dengan OS Linux dengan menjalankan 

daemon seperti BIND (Berkeley Internet Name Domain) / DJBDNS yang 

sering digunakan, hampir 75 % implemetasi DNS menggunakan BIND. 

 

Ada tiga belas (13) root server utama yang disebar ke seluruh dunia dan 

dibagi-bagi untuk melayani area negara tertentu, generic Top Level Domain 

(gTLD) tertentu atau blok IP Address tertentu. Antara satu root server ini 

dengan yang lain saling terhubung dan saling memperbaharui datanya 

masing-masing (www.rootservers.org). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

III.II 8 CARA KERJA DNS 

Secara sederhana cara kerja DNS bisa dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 
 

Gambar 3.3 cara kerja dns 

 

DNS menggunakan relasi client – server untuk resolusi nama. Pada saat 

client mencari satu host, maka ia akan mengirimkan query ke server DNS. 

Query adalah satu permintaan untuk resolusi nama yang dikirimkan ke 

server DNS. 

1. Pada komputer Client, sebuah program aplikasi misalnya http, 

meminta pemetaan IP Address (forward lookup query). Sebuah 

program aplikasi pada host yang mengakses domain system disebut 

sebagai resolver, resolver menghubungi DNS server, yang biasa 

disebut name server. 

2. Name server meng-cek ke local database, jika ditemukan, name 

server mengembalikan IP Address ke resolver jika tidak ditemukan 

akan meneruskan query tersebut ke name server  root server.  

3. Terakhir barulah si client bisa secara langsung menghubungi sebuah 

website / server yang diminta dengan menggunakan IP Address yang 

diberikan oleh DNS server. 

 



 
 

Jika permintaan tidak ada pada database,  name server akan menghubungi 

server root dan server lainnya dengan cara sebagai berikut :

 
Gambar 3.4 server root 

 

1. Saat kita mengetikkan sebuah nama domain misalnya http://www. 

kpk.cs.anti_koruptor.edu pada web browser,  maka aplikasi http 

(resolver) akan mengirimkan query ke Name Server DNS Server 

local atau DNS Server Internet Service Provider.  

2. Awalnya name server akan menghubungi server root. Server root 

tidak mengetahui IP Address domain tersebut, ia hanya akan 

memberikan IP Address server edu. 

3. Selanjutnya name server akan bertanya lagi pada server edu berpa IP 

Address domain kpk.cs.anti_koruptor.edu.  Server edu tidak 

mengetahui IP Address domain tersebut, ia hanya akan memberikan 

IP Address server anti_koruptor.edu. 

4. Selanjutnya name server akan bertanya ke server anti_koruptor.edu 

tentang  IP Address kpk.cs.anti_koruptor.edu. Dan server 

anti_koruptor.edu hanya mengetahui dan memberikan jawaban 

berupa  IP Address server cs.anti_koruptor.edu 

5. Selanjutnya name server akan bertanya ke server 

cs.anti_koruptor.edu tentang  IP Address kpk.cs.anti_koruptor.edu. 



 
 

Dan barulah cs.anti_koruptor.edu mengetahui dan menjawab berapa 

IP Address domain kpk.cs.anti_koruptor.edu. 

6. Terakhir barulah computer client bisa secara langsung menghubungi 

domain kpk.cs.anti_koruptor.edu dengan menggunakan IP Address 

yang diberikan oleh server cs.anti_koruptor.edu. 

7. IP Address milik kpkcs.anti_koruptor.edu kemudian akan disimpan 

sementara oleh DNS server Anda untuk keperluan nanti. Proses ini 

disebut caching, yang berguna untuk mempercepat pencarian nama 

domain yang telah dikenalnya. 

 

III.II.9Kesimpulan 

DNS adalah hasil pengembangan dari metode pencarian host name 

terhadap IP address di Internet. Pada DNS client (resolver) 

mengirimkan queries ke Name Server (DNS). Name Server akan 

menerima permintaan dan memetakan nama komputer ke IP address 

Domain Name Space adalah pengelompokan secara hirarki yang 

terbagi atas root-level domains, top-level domains, second-level 

domains, dan host names. 

 

 

III.IV Keselamatan kerja 

Untuk menjaga keselamatan dalam bekerja, hal-hal yang harus 

diperhatikan adalah sebagai berikut : 

1. Berdoalah sebelum melakukan pekerjaan  

2. Selalu berhati-hati ketika sedang bekerja 

3. Perhatikan peralatan keselamatan 

4. Pakailah peralatan yang masih aman 

5. Usahakan pikiran fokus terhadap pekerjaan 

6. Sebaiknya badan dalam keadaan fit 



 
 

7. Selalu mematikan komputer melalui shut down 

8. Berhati-hati dalam melakukan sesuatu. 

 

 

III.IV LANGKAH PELAKSANAAN KERJA 

III.4.1 Setelah mengetahui bebrbagai macam tentang debian dari mulai dari 

sejarah beserta pegertian nya, maka sekarang akan menjelaskan 

secara mendetail langkah-langkah menginsall debian 5. Ada dua cara 

yang digunakan dalam menginstal sistem operasi debian 5 lenny 

yaitu berbasis text dan GUI, tapi untuk kali ini saya akan berbagi 

bagaimana cara menginstal debian 5 lenny berbasis text. 

Berikut Ini Cara Install Debian 5 Lenny Berbasis Text (CLI): 

Masukkan CD yang di dalamnya ada Linux Debian 5 Lenny, 

kemudian atur BIOS dengan cara tekan tombol del atau F2. Atur 

booting bios dengan CD-ROM sebagai boot pertama dan Hardisk 

pada boot kedua. Sesudah mengatur BIOS tekan F10 untuk 

menyimpan lalu tekan enter pada 'Yes'. 

 
gambar 3.1 setting bios 

 

1. Pilih Install dengan menekan Enter. 

 



 
 

 
gambar 3.2 instal debian 

2. Pilih English – Englis lalu tekan Enter. 

 

 

gambar 3.3 choose language 

3. Pilih Area, silahkan pilih United States pada bagian ini. 

 

 
gambar 3.4 chosse language  

 

 



 
 

4.  Pada bagian ini anda akan disuruh untuk memilih jenis Keyboard, 

maka pilih American English. 

 
Gambar 3.5 select keyboard layout 

5. Tunggu sejenak saat masih loading untuk enscen CD-ROM. 

 

 
Gambar 3.6 scan cd rom 

 

6. Pada bagian Hostname anda harus mengisi nama komputer anda, 

yang nantinya akan digunakan dalam sebuah network. 

 



 
 

 
Gambar 3.6 configue the network 

 

7. Pada bagian Domain Name isi dengan apa yang anda inginkan. Jika 

anda ingin dijadikan sebuah server maka ingatlah Nama Domain 

komputer karena sangat penting saat mengkonfigurasinya. 

 
 

Gambar 3.7 configure the network 

8. Time zone silahkan pilih kawasan daerah anda. Misal Indonesia pilih 

Pacific. 

 



 
 

 
Gambar 3.8 configure the clock 

9. Pada bagian ini anda akan disuruh mempartisi hardisk, untuk 

mempartisi sesuai keinginan kita maka pilih Manual. 

 

 
Gambar 3.9 partision disk 

10.  Pilih sesuai dengan gambar di bawah. 

 



 
 

 
Gambar 3.10 partition disk 

 

11.  Create new empty partition. Kemudian pilih Yes. 

 

 
Gambar 3.11 partition disk 

12.  Lalu pilih FREE SPACE. 

 



 
 

 
Gambar 3.12 partition disk 

 

13.  Pilih Create a New Partition. 

 
Gambar 3.13 partition disk 

14.  Bagi Hardisk anda minimal 20% untuk Drive ini karena akan 

digunakan untuk swap. 

 



 
 

 
Gambar 3.14 partition disk 

15. Pilih Primary. 

 

 
Gambar 3.15 partition disk 

 

16.  Pilih Beginning. 

 



 
 

 
Gambar 3.16 partition disk 

 

17.  Pilih Done Setting up the Partition. 

 

 
Gambar 3.17 partition disk 

18.  Pilih lagi FREE SPACE untuk membuat partisi selanjutnya. 

 



 
 

 
Gambar 3.18 partition disk 

 

19.  Bagi hardisk setengah dari yang tersisa dan pilih Continue. 

 

 
Gambar 3.19 partition disk 

 

20.  Lalu pilih Logical. 

 



 
 

 
Gambar 3.20 partition disk 

21. Lalu pilih Beginning. 

 

 
Gambar 3.21 partition disk 

22. Pilih Done Setting up the Partition, dan buatkan lagi partisi untuk 

yang masih FREE dengan langkah yang sama. 

 

 



 
 

Gambar 3.22 partition disk 

23. Setelah selesai membagi partisi maka pilih Finish partitioning 

and write changes to disk. 

 

 
Gambar 3.23 partition disk 

23.  Kemudian pilih No. 

 

 
Gambar 3.24 partition disk 

24. Lalu selanjutnya pilih Yes. 

 



 
 

 
Gambar 3.25 partition disk 

25. Tunggu beberapa menit sampai selesai menginstall Base System-

nya. 

 

 
Gambar 3.26 instal base system 

26.  Ketikan Root Password. 

 



 
 

 
Gambar 3.27 set up user password 

27. Ketikan ulang Root Password. 

 

 
Gambar 3.28 set up user password 

28. Ketikan Nama untuk User. 

 

 
Gambar 3.29 set up user password 

 

29. Ketikan Nama User untuk Akun anda. 



 
 

 

 
Gambar 3.30 set up user password 

 

30.  Ketikan Password untuk User. 

 

 
Gambar 3.31 set up user password 

 

31. Ketikan ulang Password User. 

 



 
 

 
Gambar 3.32 set up user password 

 

32.  Package manager. Jika anda menggunaka 1 keping DVD binary 

maka anda bisa memilih No. 

 

 
Gambar 3.33 configure the package manager 

33. Untuk Network Mirror pilih No. 

 



 
 

 
Gambar 3.34 configure the package manager 

 

34.  Particepate in the package usage servey ? Pilih No. 

 

 
Gambar 3.35 configure contest 

35. Pilih saja sesuai kebutuhan, saya sarankan agar anda mecentang 

standard system saja tapi jika anda ingin bisa menjadi tampilan GUI 

centang juga yang Desktop Environment dengan menggunakan 

space untuk memilih. 

 



 
 

 
Gambar 3.36 software selection 

36. Tunggu hingga Installasi Software-nya selesai dan membutuhkan 

waktu yang lumayan lama. 

 
Gambar 3.37 install software 

37.  Untuk GRUB Boot Loader Pilih Yes. 

 

 
Gambar 3.38 install grub 

38. Tunggu hingga proses installasinya selesai. 



 
 

 
Gambar 3.39 install grub 

39.  Finish the installation dan Pilih Continue. 

 
Gambar 3.40 finish intall grub 

40.  Kemudian komputer akan merestart. Akan tampil boot loader 

seperti dibawah. Tekan Enter atau biarkan otomatis. 

 

 
Gambar 3.41 tampian grub 

41. Kemudian coba Login menggunakan user atau root. 

 



 
 

 
Gambar 3.42 tampilan login 

Demikianlah cara install debian 5 lenny berbasis text. 

 

III.4.2 Konfigurasi DNS server 

Untuk mengkonfigurasi DNS Server menggunakan linux debian 

versi 5.0, ikuti langkah langkah dari gambar berikut: 

1. Sebelum konfigurasi, kita Install Paket Bind-nya 

 
Gambar 3.43 instal paket bind 

2.  masukkan DVD-1 dan tekan “Enter”. Maka akan tampak 

gambar sbg berikut. 

 
 

Gambar 3.44 tampilan awal 
 
 

3.  Lalu kita pindahkan posisi kita ke /etc/bind/ 



 
 

 
 

Gambar 3.45 perintah etc/bind 
 

4.  Lalu masukkan perintah berikut. 
 

 
 

Gambar 3.46 perintah pico named 
 

5.  Lalu edit menjadi seperti ini. 
 

 
Gambar 3.47 tampilan gnu nano 

 
6. Lalu edit file “named.conf.options” 

 

 
Gambar 3.48 edit file 

 
7. Lalu edit file tsb 

 



 
 

 
Gambar 3.49 edit file 

 
8. Masukkan perintah berikut. 

 

 
Gambar 3.50 perintah /etc/bind 

 
Gambar 3.51 edit file 

 
9. Edit file “db.antoksmkn1” 

 

 
Gambar 3.52 edit file 

 
10. Ubahlah agar menjadi seperti ini: 

 

 
Gambar 3.53 tampilan setelah di edit 



 
 

 
11. Kemudian Editlah file “db.172.16.1” 

 

 
Gambar 3.54 edit file 

 
12. Editlah agar menjadi seperti ini: 

 
 

 
Gambar 3.55 edit file 

13. Edit file /etc/resolv.conf 
 
 

 
Gambar 3.56 edit file 

 
14. Edit mjd spt ini 

 
Gambar 3.57 edit file 

 
15. Setelah itu, restart paket bind nya. Jika Starting domain name 

service “failed” . Maka ada kesalahan dlm Penulisan anda. Cek 
dari awal.! 

 
Gambar 3.58 restart pajet bind 



 
 

 
16. Jika sudah kita jalankan perintah nslookup berikut : 

 

 
Gambar 3.59 tampilan lookup 

 
17. Lalu kita cek apakah DNS server kita sudah berhasil atau belum. 

Masuk ke windows. Lalu klik start-run-cmd. 
Lalu ketikkan perintah “nslookup”, sama seperti di server. : 



 
 

 
Gambar 3.60 tampilan akhir 

 
18. Jika sudah Nampak seperti gambar berikut. Maka anda sudah 

berhasil dalam konfigurasi DNSserver. 
19. Lalu kita akan mengecek konfigurasi Router dan DNS Server 

kita secara keseluruhan. Bukalah komp 
client (windows) anda, lalu buka browser. Namun sebelummnya 
pastikan IP di windows anda sudah 
anda setting dengan benar dan antara computer windows dan 
computer yang terinstall debian sudah 
terhubung menggunakan kabel cross. Lalu silahkan browsing, 
jika berhasil maka anda benar-benar 
berbakat dalam hal ini- See more at: 
http://www.situstkj.com/2010/01/konfigurasi-dns-server-debian-
lenny-50_20.html#sthash.JWDh43XT.dpuf 

 

 

III.5 PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN KERJA 

1.  IP address pada server tidaksamadengan IP yang kita setting 



 
 

Misalnya IP address yang kitabuat di file Network Interfaces 

192.168.1.2, ternyatapadasaat di nslookup IP Server kitatidak 

192.168.1.2, tetapi127.1.1.1 . 

Solusinyaadalahmasukkenano /etc/resolv.conf, 

ternyatasetelahmasukke file tersebutseharusnya di depan domain 

yang kitabuatharusada kata “search”. Tinggal di depan domain 

kitaketikkan kata search. Setelahitukemudiandirestartkembali, 

kemudian di nslookup. 

2.  Request time out 

Ketikamenyeting DNS, untukmemastikanapakah client 

sudahterhubungke server apabelum, kita setting di Local Area 

Connection. Setelahitukitacekmelaluicmd, ketikkan ping 

192.168.1.2 ternyatajawabannya request time out, karena IP yang 

kita ping adalah IP yang bukanmiliknya client, tetapi IP nya server. 

Solusinyaadalahsetelahkita ping dengan IP yang sudahkita setting 

ternyatabisa reply from . . . 

3. Muncul pesan “Can’t find server name for address...” 

Solusi : Untuk mencari kesalahan ketikkan perintah : tail –f 

/var/log/syslog kemudian tekan enter. Terdapat kesalahan penulisan 

dalam file named.conf. Setelah itu buka file named.conf 

�    nano /etc/bind/named.conf 

Lalu hapus tanda ketikkan alamat IP yang sesuai, kemudian simpan. 

4. Muncul pesan “DNS Request Time Out” 

Solusi : Ganti IP Client sesuai dengan kelas server, tetapi alamat IP 

client tidak boleh sama dengan IP server. 

5. Muncul pesan “Default server are not available” 

Solusi : Settinng DNS 

 

 



 
 

BAB lV 

PENUTUP 

IV.1 Kesimpulan 

1. PRAKERIN merupakan sebuah kegiatan yang diwajibkan 

kepada siswa. Dimana praktek kerja industri ini merupakan 

sebuah penilaian sebagaimana mata pelajaran wajib lainnya 

yang dilaksanakan didalam ruangan. 
2. Industri yang pada dasarnya merupakan sebuah usaha 

mencari untung, mewajibkan para karyawannya melakukan 

proses kerja yang cepat, terarah dan disiplin. 
3. Sebelum melakukan proses penginstalanharus mengetahui 

pengertian dan fungsi debian 5.  
Ketelitian dan kehati-hatian dalam proses perakitan PC 

merupakan suatu keharusan agar kejadianTroubleshooting dapat 

terhindarkan. 

4. Proses pengingstalan PC yang dilakukan haruslah mengikuti 

langkah-langkah yang telah ditentukan dengan membaca 

buku petunjuk pengingstalan atau bertanya pada pembimbing 

industri. 

 

 

 

IV.II Saran-saran 
1. Siswa yang ingin melaksanakan PRAKERIN sebaiknya 

berkonsultasi terlebih dahalu kepada gurunya, aagar kegiatan 

praktek ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. 



 
 

2. Guru/pembimbing diharapkan sebaiknya, memberikan 

bimbingan serta tata cara pelaksanaan praktek kerja industri 

dan cara pembuatan laporan yang baik dan benar kepada 

siswa yang hendak melaksanakan PRAKERIN. 

3. Pihak jurusan diharapkan agar selalu berkoordinasi dengan 

pihak perusahaan atau lembaga bimbingan yang bersedia 

menerima peserta prakter yang berkompoten dengan bidang 

komputer dan jaringan, agar tempat untuk mmelaksanakan 

praktek kerja industri semakin luas. 
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