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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Email atau Electronic mail, merupakan istilah popular untuk surat 

elektronik biasanya berbentuk pesan teks yang ditulis oleh seseorang 

untuk dikirimkan kepada orang lain melewati sebuah system computer dan 

ditransmisikan kepada komputer lain melewati jaringan komputer, banyak 

sekali manfaat yang dimiliki oleh email bagi penggunanya diantaranya 

adalah lebih simpel, cepat, ekonomis, akurat, mudah dikelola, relatif  

aman, handal, serta mampu mentransmisi berbagai format dokumen, 

misalnya*.doc, *.jpg, *.avi, dll. Sistem email tersebut tentunya tidak lepas 

dari peran sebuah aplikasi yang mampu menangani proses pengiriman 

dan penerimaan pesan elektronik dari seorang (user) yaitu mail server 

yang merupakan sebuah pusat pengendali email. 

Selain dari segi mail server, komunikasi email tentu tidak terlepas 

dari peran penting email client, ada berbagai macam email client yang 

sering kita jumpai di internet, yaitu mulai dari email client yang berbentuk 

applikasi seperti Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, dan masih 

banyak lagi selain itu juga terdapat mail client berbasis web seperti 

mail.google.com, mail.yahoo.com,dan masih banyak lagi. 
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Hal lain yang tak kalah penting yaitu informasi dan data yang di 

kirim melalui email melewati internet tidak hanya informasi yang positif 

tetapi tak jarang juga banyak informasi atau data yang negative yang 

membahayakan seperti virus atau spam. Maka dari itu mail server yang 

handal perlu di lengkapi dengan fiture anti-virus dan juga anti-spam. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun mail server yang 

handal, stabil, murah atau bahkan gratis, mudah dalam pemasangan dan 

perawatan, dilengkapi dengan anti-virus dan anti-spam.

 Menggunakan software iRedmail yang dipasang pada system 

operasi FreeBSD 9. 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari berkembangnya masalah, maka permasalahan 

dibatasi pada beberapa hal, diantaranya adalah: 

1. Melakukan instalasi dan konfigurasi mail server menggunakan 

iRedMail. 

2. Penelitian membahas pada email berbasis web. 

3. Sistem operasi yang di gunakan adalah FreeBSD 9.0 

4. Penelitian hanya terbatas pada jaringan lokal 

 


