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BAB 2 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

2.1 Analisis Kebutuhan 

2.1.1 FreeBSD 

Gambar 2.1.1 Logo FreeBSD 

Sistem Operasi yang memiliki moto the power to serve ini adalah 

sebuah sistem operasi bertipe Unix bebas yang diturunkan dari UNIX 

AT&T lewat cabang Berkeley Software Distribution(BSD) . FreeBSD telah 

menggunakan sebuah model development yang terkontrol untuk 

menciptakan sebuah sistem operasi yang stabil namun bebas biaya. 

Alasan kenapa menggunakan sistem operasi FreeBSD dan bukan 

Linux yaitu, keduanya sama-sama menggunakan model yang terbuka 

dalam hal source code (open source) dan gratis. Namun FreeBSD tidak 

bergantung hanya kepada satu orang saja yang memiliki peranan penting 

(seperti Linus Torvalds yang sangat berperan penting terhadap Linux) 

alasan lainnya adalah karena FreeBSD mewarisi begitu banyak terknologi 
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dari sebuah versi Unix yang sebelumnya telah matang, sehingga 

kemampuan networking FreeBSD jauh lebih handal dan berkinerja lebih 

baik dibandingkan Linux (meskipun hal ini sudah berubah dengan cepat) 

alasan selanjutnya yaitu linux meniru versi utama Unix yaitu SVR4 dalam 

hal layout file system, proses boot, dan standart executable. Dan alasan 

terakhir adalah lisensi GNU (yang sangat membatasi manfaat komersial 

untuk investasi dalam pengembangan Linux), Sedangkan FreeBSD 

memiliki Lisensinya sendiri yang memungkinkan lebih banyak investasi 

komersial. 

 

2.2 Mail server 

Pada mail server terdapat dua server yang berbeda yaitu incoming 

dan outgoing server. Server yang biasa menangani outgoing email adalah 

server SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) pada port 25 sedangkan 

untuk menangani email adalah POP3(Post Office Protocol) pada port 110. 

Saat email dikirim maka akan langsung ditangani oleh SMTP server 

dan akan dikirim  ke SMTP tujuan, baik secara langsung maupun melalui 

beberapa SMTP server yang ada pada jalur tujuannya. Apabila server 

terkoneksi ke jaringan maka pesan akan langsung dikirim, tapi apabila 

server tidak terkoneksi ke jaringan maka pesan akan dimasukkan ke 

dalam queue dan diresend setiap 15 menit. Apabila dalam 5 hari server 

tidak juga terkoneksi jaringan maka akan muncul pemberitahuan undeliver 

notice ke inbox pengirim. 
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Apabila email terkirim maka akan masuk pada POP3 server atau 

IMAP server. Jika menggunakan POP3 server, user akan membaca file 

pesan maka komputer user akan mendownload file pesan dari server 

sehingga file tersebut hanya akan ada pada komputer user tersebut. 

Sehingga user dapat membaca pesan yang telah didownload tersebut. 

Berbeda dengan IMAP server yang mempertahankan email pada server 

sehingga email dapat di buka kembali pada device yang berbeda. 

 

2.3  Komponen-komponen iRedMail 

 iRedMail adalah sebuah shell script yang secara otomatis akan 

mengambil paket-paket binary yang terkait dengan mail server dari situs 

resmi yang sudah disediakan oleh distribusi Linux/BSD. Sehingga 

memberi kemudahan dalam pemasangan dan konfigurasi mail server 

dengan fitur lengkap, gratis, stabil dan juga handal. Sejak iRedmail 0.5 

sudah mendukung untuk sebagian besar distribusi Linux/BSD seperti 

Debian, Ubuntu, Linux Mint (bekerja hampir di semua distribusi berbasis 

Debian/Ubuntu ), Open Suse, Gentoo Linux, RedHat, CentOS, Scientific 

Linux (hampir semua distribusi berbasis redhat) OpenBSD, FreeBSD baik 

untuk architecture  i386 maupun x86_64.  

Menggunakan komponen utama yang berbasis open source 

seperti: 

Postfix: untuk service SMTP, Dovecot: untuk protocol, 

POP3/POP3S, IMAP/IMAPS, Policyd: (Postfix Policy Server), Amavisd : 
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sebagai antarmuka antara postfix dengan spamassassin dan clamav yang 

digunakan untuk spam scanning dan virus scanning. Roundcube : 

Sebagai Web mail.Awstats : untuk mengalanisa log apache dan 

postfixFail2ban. 

 

2.3.1 Postfix 

 Postfix adalah sebuah program pengirim email yang ditulis 

oleh Wietse Venema , yang mulai menjadi alternatif lain terhadap 

dominasi penggunaan Sendmail . Postfix berusaha menjadi program yang 

cepat, mudah dikelola, dan aman, dimana juga harus cukup sesuai dan 

cocok dengan Sendmail sehingga tidak mengecewakan penggunanya. 

Maka dari itu, jika dilihat sekilas dari luar nampak mirip seperti Sendmail, 

tapi didalam semuanya berbeda. Postfix adalah mail transfer agent yang 

dikembangkan oleh Wietse Venema. Postfix memproses surat elektronik 

dalam jumlah banyak  sewaktu Postfix dijalankan, hanya ada satu proses 

yang menggunakan akses "root".  

 

SMTP ( Simple Mail Transfer Protocol) 

Simple Mail Transfer Protokol adalah protokol standar untuk 

pengiriman elektronik mail (email) di Internet (pertama didefinisikan dalam  

RFC 821 pada tahun 1982). SMTP merupakan protokol yang cukup 

sederhana, berbasis teks dimana protokol ini menyebutkan satu atau lebih 

penerima email untuk kemudian diverifikasi. Jika penerima email valid, 

http://www.porcupine.org/wietse/
http://www.sendmail.org/
http://www.ietf.org/rfc/rfc0821.txt
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maka email akan segera dikirim. SMTP menggunakan port 25 dan dapat 

dihubungi melalui telnet. Agar dapat menggunakan SMTP server lewat 

domain maka record DNS ( Domain Name Server) pada bagian MX (Mail 

Exchange) digunakan. 

 Karena protokol SMTP berawal dari protokol yang benar-benar 

berbasis teks ASCII, maka SMTP tidak bekerja terlalu baik dalam 

mengirimkan file-file binary. Standar untuk meng-encodefile-file biner agar 

dapat dikirim lewat SMTP dikembangakan dan menelurkan standar-

standar seperti MIME( Multipurposes Internet Mail Extensions). 

 Saat ini, hampir semua SMTP server mendukung 8BITMIME, yang 

dapat mengirimkan file-file biner semudah mengirimkan file teks. 

 SMTP hanya protokol yang melakukan “push”, artinya dia hanya 

mengambil email dari client tetapi tidak bisa melakukan “pull”, yaitu 

melayani pengambilan email dari server oleh client. Pengambilan pesan 

atau email tersebut dilakukan dengan menggunakan protokol tersendiri 

yaitu protokol POP(Post Office Protokol). 

 

2.3.2 Dovecot 

 Dovecot adalah server yang menyediakan layanan IMAP dan POP3 

sekaligus. Dovecot mendukung format Maildir dan mbox. Dovecot 

dianggap sebagai server IMAP dan POP3 yang sangat memprioritaskan 

keamanan. IMAP (Internet Message Acces Protocol) merupakan protocol 

yang bermanfaat saat digunakan untuk mengakses email pada jaringan 
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komputer. IMAP bekerja dengan mensinkronisasikan server email dengan 

komputer anda dengan data email tetap berada di server email kita. 

Dengan kata lain IMAP berkomunikasi dengan komputer remote secara 

dua arah. IMAP akan mensinkronisasikan server email dan komputer 

remote / device lain secara dua arah yang sebenarnya folder email tetap 

berada di server email tapi bisa mengaksesnya secara penuh di komputer 

remote atau device lainnya. Setiap perubahan yang terjadi di server email 

akan terdeteksi oleh komputer remote dan akan terjadi penyesuaian atau 

sinkronisasi untuk menyamakan kondisi keduanya. 

  

2.3.4 Amavisd 

 Amavisd (Amavisd-New) adalah content filter yang ditulis 

menggunakan perl (Net::Server) dan berjalan secara daemonized 

sehingga memungkinkan penanganan lalu lintas email besar tanpa harus 

banyak memakan resource komputer yang tersedia. Selain itu, amavisd-

new dapat menerima email yang akan diperiksa melalui SMTP sehingga 

dapat dipadukan dengan mudah dengan hampir semua MTA yang ada. 

Dalam memeriksa email, amavisd-new menyimpan hash tiap email 

yang masuk. Bila hash email yang masuk belum tersimpan maka amavis 

akan memeriksa email tersebut secara utuh. Bila hashnya sudah 

ditemukan maka email tersebut tidak diperiksa secara utuh, melainkan 

keputusannya sesuai dengan hash yang sudah ada. Bila sebelumnya 
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email dengan jenis hash itu didrop, maka email baru ini akan didrop, dan 

sebaliknya. 

2.3.5  ClamAV 

ClamAV adalah virus scanner opensource yang database virusnya 

secara rutin dikembangkan oleh komunitasnya di seluruh dunia. ClamAV 

lebih ditujukan untuk digunakan sebagai antivirus mailserver meski tidak 

menutup kemungkinan untuk digunakan di luar mailserver. 

ClamAV mempunyai dua macam interface yaitu command line, dan 

daemon. Di sini akan menggunakan versi daemon sebagai antivirus utama 

dan versi command line sebagai backup. Versi Daemon dipilih karena 

dapat bekomunikasi dengan amavis melalui socket sehingga 

mempertinggi efisiensi sistem. Bila ada gangguan pada jalannya daemon 

tersebut, maka clamscanlah yang akan menggantikan posisinya sampai 

daemon clamav dapat berjalan kembali. 

ClamAV juga mempunyai daemon lain yang disebut clamav-

freshclam. Daemon ini bertugas untuk memperbarui database virus. 

Daemon ini akan memeriksa dbserver setiap 6 jam sekali, dan bila ada 

data baru maka data itu akan didownload. 

 

2.3.6 SpamAssassin 

 SpamAssassin adalah penyaring/ filter email untuk mengidentifikasi 

spam. Penyaring email yang pintar dengan menggunakan berbagai 



10 
 

 
 

macam batasan pengecekan untuk mengidentifikasi bulk email yang tidak 

diharapkan yang biasa disebut sebagai spam email. 

 Pengertian spam itu sendiri adalah penggunaan perangkat 

elektronik untuk mengirimkan pesan secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki 

oleh penerimanya. Orang yang melakukan spam disebut spammer. 

Tindakan spam dikenal dengan nama spamming. 

Spam sering juga disebut junk mail yaitu penyalahgunaan dalam 

pengiriman berita elektronik untuk menampilkan berita iklan dan keperluan 

lainnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para pengguna web 

atau email. 

 

2.3.7 RoundCube 

 RoundCube adalah webmail gratis dan open source berbasis IMAP 

yang ditulis dalam bahasa pemograman PHP. Fitur andalan RoundCube 

adalah penggunaan teknologi Ajax untuk menyajikan informasi email 

secara lebih responsive dari pada webmail lainnya. Selain itu RoundCube 

juga mudah dalam hal pemasangan dan konfigurasi. 

 

2.4 DNS( Domain Name Server) 

DNS merupakan servis yang memetakan (menerjemahkan) nama 

host ke IP address atau sebaliknya sehingga orang tidak perlu mengingat 

IP tetapi tinggal menggunakan nama saja. DNS diimplementasikan oleh 

http://id.wikipedia.org/wiki/Iklan
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sebuah software bernama BIND(Berkeley Internet Name Domain). BIND 

dalam pekerjaan sehari-hari dinamakan Named.  

Bagi komputer, dalam berkomunikasi antar komputer dengan 

komputer lain sudah cukup menggunakan alamat IP, namun bagi manusia 

komunikasi antara manusia dengan komputer tidak cukup hanya IP saja 

karena manusia kesulitan dalam mengingat IP sehingga diperlukan 

sebuah nama untuk mempermudah pengingatan IP atau yang biasa 

disebut dengan DNS(Domain Name Server ).  

 

2.5 Putty 

 Putty adalah software remote console/terminal yang digunakan 

untuk mengendalikan komputer yang terhubung menggunakan port ssh, 

telnet dan sebagainya 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar2.5a Tampilan Putty 
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Gambar 2.5b Login Session Putty 

 

2.6 Beberapa letak konfigurasi yang berhubungan dengan mail 

server 
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Gambar 2.6 Konfigurasi komponen iRedMail 



15 
 

 
 

2.7  Prinsip kerja iRedMail 

 

 

Gambar 2.7 Diagram alir iRedMail 
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1. Pembuatan email. 

2. Email kemudian dikirim ke postfix dengan protokol SMTP. 

3. Email kemudian diteruskan ke amavis, email dilakukan pengecekan 

spam oleh spamassassin dan virus oleh clamav. 

4. Jika email terdeteksi virus atau spam, maka email disimpan ke 

admin postmaster@mail.bsd.org dan tidak diteruskan ke user. 

5. Kemudian setelah melakukan pengecekan, email diteruskan ke 

postfix pada port 10025, yaitu port bawaan dari iRedmail yang 

menandakan bahwa email yang melewati port tersebut aman. 

6. Kemudian dilanjutkan ke dovecot. 

7. Tahap terakhir yaitu email diambil oleh user menggunakan protokol 

IMAP/POP3. 
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Internet

re0 (dhcp-client)

FreeBSD 9

Client

Mail server 

iRedMail

rl0 

100.50.100.19/24

Dhcp-server

switch

2.8 Rancangan Jaringan 

 Dalam membangun jaringan komputer diperlukan sebuah susunan 

jaringan atau gambaran bagaimana sebuah jaringan komputer dibangun 

atau yang sering disebut dengan topologi jaringan, adapun topologi 

jaringan sederhana Mail Server ini adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2.8 Topologi jaringan 

 

Dari topologi di atas dapat dijelaskan bahwa, koneksi internet 

masuk melalui interface re0 dengan cara dhcp-client kemudian dirouting 

dan diteruskan ke interface yang mengarah ke client rl0 yang juga 

menjalankan service dhcp-server sehingga client diberi ip secara dinamik. 


