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BAB II 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

2.1. Analisis Kebutuhan. 

2.1.1. Pengertian Debian. 

Debian adalah sistem operasi komputer yang tersusun 

dari paket-paket perangkat lunak yang dirilis sebagai 

perangkat lunak bebas dan terbuka dengan lisensi 

mayoritas GNU General Public License dan lisensi perangkat 

lunak bebas lainnya. Debian GNU/Linux memuat perkakas 

sistem operasi GNU dan kernel Linux merupakan distribusi 

Linux yang populer dan berpengaruh. Debian didistribusikan 

dengan akses ke repositori dengan ribuan paket perangkat 

lunak yang siap untuk instalasi dan digunakan. 

Debian terkenal dengan sikap tegas pada filosofi dari 

Unix dan perangkat lunak bebas. Debian dapat digunakan 

pada beragam perangkat keras, mulai dari komputer jinjing 

dan desktop hingga telepon dan server. Debian fokus pada 

kestabilan dan keamanan. Debian banyak digunakan sebagai 

basis dari banyak distribusi GNU/Linux lainnya. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kernel_Linux
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2.1.2. Fungsi Kegunaan Debian.  

1. Linux Debian berguna untuk Jaringan. 

2. Linux Debian berguna untuk Pengembangan 

3. Linux Debian berfungsi untuk Kestabilan 

4. Linux berfungsi untuk Troubleshooting 

 

2.2. Pengertian Turnkey Owncloud. 

Owncloud adalah layanana berbasis internet yang bisa kita 

akses dari mana saja. Contoh layanan storage online ini adalah : 

Dropbox , GoogleDrive , SkyDrive , Box.Net , dan lain lain. Owncloud 

di akses dengan menggunakan berbagai platform (OSX, iOS, 

Windows,WindowsMobile, Android, Linux).OwnCloud termasuk 

dalam kategori Infrastructure as a Service (IaaS) Layanan 

awan.Dengan ownCloud kita dapat menyimpan file, folder, kontak, 

audio, galeri foto, kalender dan dokumen lainnya. 

2.2.1 Fungsi Kegunaan Turnkey Owncloud. 

 Akses, sinkronisasi, dan sharing data  

Simpan file, folder, kontak, galeri foto, kalender dan lebih 

pada server yang dipilih. Access folder dari perangkat 

mobile, desktop, atau web browser. Akses data di 

manapun berada, ketika membutuhkannya. 
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2.3. Alamat IP. 

Berupa bilangan biner 32 bit dan ditulis sebagai 4 urutan 

bilangan desimal yang dipisahkan dengan tanda titik. IP address 

terdiri dari bagian jaringan dan bagian host, tapi format dari bagian-

bagian ini tidak sama untuk setiap IP address.  

Jumlah bit alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi 

jaringan, dan bilangan yang digunakan untuk mengidentifikasi host 

berbeda-beda tergantung kelas alamat yang digunakan.  

 Pembagian Kelas IP Address. 

Dalam IP address ada 5 peng-kelasan yakni kelas A, kelas B, 

kelas C, kelas D, dan kelas E.Disini hanya akan membahas kelas C. 

Dalam kelas C.  

 

2.4. Peralatan Yang Diperlukan. 

2.4.1 Server. 

Server adalah sebuah host 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. Server juga menjalankan perangkat lunak 

administratif yang mengontrol akses terhadap jaringan dan 
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sumber daya yang terdapat di dalamnya, seperti halnya 

berkas atau alat pencetak (printer), dan memberikan akses 

kepada workstation anggota jaringan. 

2.4.2 Pengertian Mikrotik Router (RB750). 

MikroTik RouterOS™, merupakan sistem operasi Linux 

base yang diperuntukkan sebagai network router. Didesain 

untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya. 

Administrasinya bisa dilakukan melalui Windows Application 

(WinBox). Selain itu instalasi dapat dilakukan pada Standard 

komputer PC (Personal Computer). PC yang akan dijadikan 

router mikrotik pun tidak memerlukan resource yang cukup 

besar untuk penggunaan standard, misalnya hanya sebagai 

gateway. Untuk keperluan beban yang besar (network yang 

kompleks, routing yang rumit). 

         Fungsi Router  

Router berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih 

jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan 

lainnya. Router berbeda dengan switch. Switch merupakan 

penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu Local Area 

Network (LAN). Sebagai ilustrasi perbedaan fungsi dari router 

dan switch merupakan suatu jalanan, dan router merupakan 

penghubung antar jalan. Masing-masing rumah berada pada 

jalan yang memiliki alamat dalam suatu urutan tertentu. Dengan 
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cara yang sama, switch menghubungkan berbagai macam alat, 

dimana masing-masing alat memiliki alamat IP sendiri pada 

sebuah LAN. 

2.4.3 Kabel. 

Pengertian Kabel straight ini merupakan kabel yang 

memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu 

dengan ujung yang lainnya. Kabel straight ini berfungsi 

sebagai penghubung antara 2 device yang berbeda. 

 

 

 

2.4.4 Switch. 

Pengertian Switch adalah sebuah alat jaringan yang 

melakukan penjembatan taktampak (penghubung penyekatan 

banyak jaringan dengan pengalihan berdasarkan alamat 

MAC).Switch jaringan dapat digunakan sebagai penghubung 

komputer atau penghala pada satu area yang terbatas, 

pengalih juga bekerja pada lapisan data , cara kerja pengalih 

hampir sama seperti jembatan , tetapi switch memiliki 

sejumlah porta sehingga sering dinamakan jembatan 

pancaporta. 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://id.wikipedia.org/wiki/Alamat_MAC
http://id.wikipedia.org/wiki/Alamat_MAC
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Penghala
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2.5.   Perancangan dan Topologi Jaringan. 

Membangun jaringan komputer diperlukan topologi jaringan 

yang merupakan gambaran dari jaringan yang dibangun. Umumnya 

topologi jaringan sederhana digambarkan dalam bentuk rancangan 

jaringan. seperti gambar 2.01 Turnkey Owncloud. 

  

Gambar 2.01 Perancangan Turnkey Owncloud 

 

 

 

  


