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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1. Model Pengembangan Sistem 

Pemodelan sistem yang akan kembangkan berupa metode – metode yang 

akan digunakan sebagai pedoman dalam kerangka acuan untuk mengembangkan 

sistem jaringan 

 

2.1.1. Metodelogi PPDIOO 

Seiring berjalannya perkembangan teknologi yang kompleks, maka 

diperlukan metode atau metodelogi untuk mendukung perancangan jaringan 

komputer[1]. Metode ini diperkenalkan oleh Cisco dengan mengenalkan dalam 

beberapa tahahapan yang terdiri dari Prepare, Plan, Design, Implement, Operate 

dan Optimize. Tahapan ini disebut sebagai siklus PPDIOO atau PPDIOO Cycle. 

Pada setiap tahapan metode ini memberikan penjelasan dengan model siklus atau 

selalu berkaitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Siklus PPDIOO 
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1. Prepare (Persiapan) 

Sebelum melakukan ketahapan perencanaan, maka harus melakukan 

tahapan persiapan guna dapat mengetahui latar belakang masalah yang ada. 

 

2.   Plan (Perencanaan) 

Fase ini dilakukan analisis kebutuhan perangkat pendukung sebelum 

merancang sebuah sistem jaringan mail server dengan keamanan PGP[2].  

3. Design (Desain) 

Fase ini menggambarkan visualisasi tentang alur maupun skema yang 

akan diterapkan pada fase berikutnya. 

4. Implement (Implementasi) 

Fase ini menggambarkan tentang  berdasarkan rencana yang telah dibuat 

pada fase desain dengan menerapkan segala instalasi perlengkapan baik sisi 

server maupun client. 

5. Operate (Operasi) 

Fase ini ialah mempertahankan kegiatan sehari – hari jaringan, meliputi 

pengelolaan dan memonitor komponen – komponen jaringan. 

6. Optimize (Optimasi) 

Fase ini melihat kelemahan maunpun kekurangan dalam pengembangan 

sistem jaringan yang telah dibuat. 

 

2.2. Tools Pengembangan Sistem 

Dalam pengembangan sistem selain memiliki metode harus juga memiliki 

alat atau tools dalam penunjangan pengembangan sistem. 

 

2.2.1. Unified Modeling Language 

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa spesifikasi standar yang 

dipergunakan untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan dan membanngun 

perangkat lunak. UML merupakan metodologi dalam mengembangkan sistem 

berorientasi objek dan juga merupakan alat untuk mendukung pengembangan 

sistem” (Windu dan Grace, 2013)[3]. Unified Modeling Language (UML) adalah 
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sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasi, 

menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem 

pengembangan software berbasis OO (Object-Oriented). UML sendiri juga 

memberikan standar penulisan sebuah sistem blue print, yang meliputi konsep 

bisnis proses, penulisan kelas-kelas dalam bahasa program yang spesifik, skema 

database, dan komponen - komponen yang diperlukan dalam sistem software 

(http://www.omg.org). 

 

2.2.1.1. Use Case Diagram 

 Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari 

sebuah sistem. Use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan 

sistem. Seorang/sebuah aktor adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang 

berinteraksi dengan system untuk melakukan pekerjaan - pekerjaan tertentu[4]. 

Dimana pekerjaan tertentu, misalnya login ke sistem, melihat inbox email, 

mengirim pesan dan logout dari sistem. Use case diagram dapat digunakan untuk 

antara lain: 

1. Menyusun requirement sebuah sistem. 

2. Mengkomunikasikan rancangan dengan klien. 

3. Merancang test case untuk semua feature yang ada pada sistem[4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Contoh Use Case 
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2.2.1.2. Activity Diagram 

Diagram activity menunjukkan aktivitas sistem dalam bentuk kumpulan 

aksi-aksi, bagaimana masing-masing aksi tersebut dimulai, keputusan yang 

mungkin terjadi hingga berakhirnya aksi. Activity diagram juga dapat 

menggambarkan proses lebih dari satu aksi salam waktu bersamaan. “Diagram 

activity adalah aktifitas-aktifitas, objek, state, transisi state dan event. Dengan kata 

lain kegiatan diagram alur kerja menggambarkan perilaku sistem untuk aktivitas” 

(Haviluddin, 2011)[3]. Diagram aktivitas berfungsi untuk menunjukkan urutan 

aktivitas yang terjadi di dalam aplikasi yang dibangun. Diagram aktivitas yang 

digambarkan merupakan aktivitas end-to-end aplikasi[5]. Contoh aktivitas pertama 

yang dilakukan adalah pengguna memulai login webmail, kemudian sistem atau 

webmail akan memberikan respon atau timbal balik atas aktivitas user lakukan. 

 

Gambar 2.3 Contoh Activity Diagram 
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2.2.1.3. Deployment Diagram 

     Deployment Diagram menunjukan setiap komponen- komponen perangkat 

keras maupun perangkat lunak yang terinstal atau ditempatkan kedalam node. Garis 

menghubungkan keterkaitan antara level arsitektur komponen komunikasi 

perangkat dari sistem yang berjalan[6]. Sebagai contoh arsitektur dari perangkat 

lunak yang dipakai misalnya debian sebagai OS utama dalam perancangan mail 

server dan dimana perangkat keras  yang digunakan laptop komputer ataupun 

perlengkapan jaringan yang dipakai dalam membangun mail server. 

Gambar 2.4 Contoh Deployment Diagram 

 

2.3. Teori Pendukung 

Penjelasan dalam memudahkan pengembangan sistem, maka penulis 

menyertakan segala teori pendukung dalam pengembangan rancangan penelitian 

ini. 

 

2.4. Email 

Electronic mail atau email adalah metode pengiriman surat melalui jaringan 

internet. Sistematika penggunaan email tidak jauh berbeda dengan surat 

konvesional. Surat terdiri dari nama pengirim, alamat yang dituju dan isi surat. 
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Perbedaan menggunakan email terletak pada media pengirim yang digunakan yakni 

menggunakan jaringan internet[2]. Seiring berkembangnya teknologi pesan yang 

dikirimkan melalui media elektronik yang dapat mengirimkan pesan berupa 

gambar, teks dan file[7] sehingga informasi yang dikirimkan memungkinkan dapat 

mudah dimengerti. Singkatnya email sendiri adalah metode untuk mengirimkan 

pesan dalam bentuk digital[8]. Sampai sekarang email masih digunakan karena 

memungkinkan seseorang untuk mengirim pesan ke banyak penerima sekaligus, 

mengirim file menggunakan email daripada menggunakan program transfer file[9]. 

Maka dari itu masih begitu pentingnya email untuk komunikasi bagi antar instansi, 

divisi maupun individu. 

 

2.4.1. Sejarah Email 

Semuanya bermula pada tahun 1968 di sebuah perusahaan yang bernama Olt 

Break and Newman (BBN). Perusahaan ini dikontrak oleh Departemen Pertahanan 

AS untuk menciptakan sesuatu yang disebut ARPANET, yang kemudian berubah 

menjadi internet. ARPANET merupakan singkatan dari Advanced Research 

Projects Agency Network, dan bertujuan untuk menciptakan sebuah metode 

komunikasi antara institusi militer dan pendidikan satu sama lain . 

Email merupakan surat elektronik (surel) adalah suatu sarana untuk mengirim 

dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan 

komputer dan internet[10]. Email juga sering disebut juga dengan surat elektronik. 

Pada jaman dulu orang – orang mengirimkan sebuah pesan dengan cara beragam, 

ada yang menggunakan media penghubung yakni dapat menggunakan fungsi 

hewan sebagai sarana pengubung, kemudian ada kaleng dan sebuah tali yang saling 

dihubungkan guna untuk memberi dan menerima informasi. Alat yang digunakan 

pada saat itu pun masih menggunakan kertas dan tinta dimana proses pengirimanya 

melalui pos dan dapat berhari – hari. Setelah berkembangnya teknologi dan 

informasi, cara lama tersebut sedikit telah dilupakan banyak orang dalam 

pengiriman pesan.  
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2.4.2. Penyedia Layanan 

Seiring berkembangnya teknologi saat ini mengubah cara perilaku untuk 

memanfaatkan adanya perkembangan email. Kemudian orang - orang beralih ke 

penggunaan digital yang sampai saat ini masih dipakai yakni dapat disebut email 

atau surat elektronik. Berikut jenis - jenis email yang sering dipakai sampai 

sekarang yaitu: 

1. Google Mail 

Google Mail adalah sebuah penyedia layanan yang dipelopori oleh google 

sebagai layanan terbesar dan pengguna terbanyak saat ini. 

2. Yahoo Mail 

Yahoo! adalah salah satu dari perusahaan-perusahaan di awal Internet, 

tertanggal kembali ke 1994. Yahoo! Mail ini populer dengan banyak pengguna. 

Tahun 2016, telah diumumkan bahwa perusahaan ini diakuisisi oleh Verizon. 

3. Outlook.com   

Penyedia email Outlook.com dari Microsoft adalah pilihan yang kuat jika Anda 

sedang mencari penyedia email terbaik. Statistik dari Microsoft menunjukkan 

bahwa Outlook memiliki lebih dari 400 juta pengguna pada tahun 2016. 

 

2.5. Server 

Server merupakan salah satu contoh jenis layanan yang melayani client yang 

dimana data ditampung sehingga memungkinkan untuk berbagi informasi. Server 

memiliki spesifikasi yang lebih besar baik dari sisi penyimpanan, ruang access baik 

disisi software dan hardware. Server juga dapat dikatakan sebagai sistem jaringan 

komputer yang dapat melayani kepada beberapa client[11]. Server pada jaringan 

menjadi poin penting karena fungsinya untuk melayani semua permintaan yang 

dibutuhkan oleh semua klien di jaringan. Untuk itu, menjaga keamanan server juga 

sangat penting karena jika server mengalami masalah maka tidak ada satu jaringan 

pun yang dapat melayani permintaan dari klien[12]. Secara garis besar server juga 

dapat diartikan sebuah komputer yang difungsikan sebagai untuk melayani, 

membatasi  dan mengontrol akses sebuah informasi dan data kepada client[13]. 

Beberapa jenis dan contoh server yaitu: 

https://news.microsoft.com/bythenumbers/outlook-users
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2.5.1. Web Server 

Menurut Yuhefizar (2011;7) Web server adalah sebuah program atau 

aplikasi yang menggunakan model client/server dan world (HTTP), melayani file 

yang berbentuk halaman web untuk pengguna web (merespon permintaan komputer 

klien berisi permintaan HTTP)[14]. Web server dapat ditujukan kepada 

komputer/perangkat keras dan software yang bekerja bersama dalam menyimpan, 

mengantarkan, dan mengontrol hal-hal yang dapat membuat sebuah web page 

tersedia di perangkat client. Pada sisi perangkat keras, sebuah web server adalah 

komputer atau perangkat keras yang menyimpan file-file komponen dari sebuah 

website, misalnya dokumen HTML, CSS stylesheets, dan file JavaScript, dan 

mengantarkannya ke end-user. Perangkat keras ini terhubung ke internet dan dapat 

diakses melalui sebuah domain name[13]. File Transfer Protokol (FTP) adalah suatu 

protokol yang bertujuan untuk dapat setiap brainware tukar-menukar file dalam 

suatu jaringan dengan protocol TCP. Untuk mengefesiensi kapasitas hardisk pada 

setiap client komputer dibutuhkan suatu penyimpanan terpusat dimana 

penyimpanan ini dapat diakses sesuai dengan kebutuhan komputer client yang 

terkoneksi kedalam satu jaringan komputer yaitu FTP Server . Berdasarkan dari 

penelitian terdahulu, bahwa peniliti dapat menyimpulkan bahwa web server 

merupakan server yang sangat penting dalam pengaksesan informasi yang 

dienkapsulisasi dalam berbagai file format web yaitu HTML, CSS dan file 

Javascript didalam halaman web yang akan diakses oleh client. 

Gambar 2.5 Web Server 
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2.5.2. DHCP Server 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Server adalah perangkat 

atau instrument komputer yang mampu mendistribusikan alamat IP Server ke 

seluruh client/perangkat bawah yang masih dalam satu jaringan (network). Selain 

mendistribusikan alamat IP ke seluruh client DHCP juga dapat memaksimalkan jika 

dipakai oleh network administrator guna melakukan kelola jaringan komputer 

sekaligus pengalamatan IP Addres secara otomatis. Selanjutnya, DHCP server 

dapat lebih mempercepat kerja komputer client/pelanggan ketika dalam proses 

pengelolaan serta pengiriman data sehingga mampu mengotomisasi IP Addres, 

sehingga menghemat waktu sekaligus. Pada jaringan yang memiliki lebih banyak 

komputer, diperlukan efektifitas pengaturan IP dengan server DHCP[15]. Kemudian 

dapat disimpulkan bahwa DHCP juga menjadikan salah satu solusi pengiriman data 

melalui alamat IP yang masih dalam satu  jaringan secara efesien dan mengehemat 

waktu.  

 

2.5.2.1. Cara Kerja DHCP Server 

 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) server memiliki simulasi 

cara kerja sebagai berikut: 

Ketika client menghidupkan komputer lalu menghubungkan dengan server 

yang menggunakan layanan DHCP baik pada windows atau linux, maka komputer 

akan otomatis meminta IP Address dari IP Server. Server akan langsung memberi 

jawaban atas permintaan client tersebut, dan memberikan satu alamat IP pada  satu 

jaringan server. Berikut istilah cara kerja antara client dengan server dapat saling 

terhubung. 

1. IP Least Request 

Pc/komputer client meminta alamat IP kepada server dalam satu jaringan 

subneting. 

2. IP Least Offer 
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DHCP Server yang mempunyai list alamat IP menawarkan kepada komputer 

client atau user, dapat diartikan juga sebagai pool range IP address. 

3. IP Lease Selection 

Client memilih atau melakukan seleksi penawaran yang pertama kali diberikan 

oleh DHCP Server. Konfigurasi ini dapat dilakukan secara manual pada 

pengaturan di komputer client. Setelah menjatuhkan pilihan, client akan 

mengirimkan broadcast berisi pesan bahwa client telah setuju dengan 

penawaran yang diberikan, artinya konfigurasi yang dilakukan oleh client 

secara automatis mengikuti pool IP yang akan dibroadcast oleh server. 

4. IP Lease Acknowledge 

Pada bagian ini DHCP server menerima isi pesan yang telah dikirimkan client, 

lalu secara bertahap membalasnya dengan sebuah paket acknowledge 

(DHCPACK) kepada client. Pada sesi ini antara client dan server sudah dapat 

mengirimkan data yang saling berhubungan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 DHCP Server 
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2.5.3. Mail Server 

Mail server merupakan salah satu jenis server yang khusus melayani dan 

menampung baik sebagai penerima dan pengirim dalam surat elektronik. Kemudian 

mail server juga dapat dikatakan perangkat lunak yang mendistribusikan file atau 

informasi sebagai respons atas permintaan yang dikirim via email digunakan untuk 

menyediakan layanan berupa ftp[16]. Mail server sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan, instansi yang dimana mail server dijadikan sebagai sarana komunikasi 

dengan dunia luar[17] baik itu mitra bisnis maupun antar  divisi perusahaan tersebut 

guna mencapai efektivitas operasional yang efesien. Perlu diketahui bahwa ebuah 

mail server dapat menerima e-mail dari komputer client dan mengirimkannya ke 

mail server yang lain, dan juga mengantarkan email yang diterima ke komputer 

client[13]. Sesuai namanya, mail server adalah  pusat kendali sistem email yang 

dimana terdiri dari area penyimpanan, set konfigurasi user , daftar user [18]. Berikut 

protokol yang berjalan pada sebuah email yaitu: 

1. SMTP 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) adalah salah satu protokol yang umum 

digunakan untuk pengiriman surat elektronik di Internet. Protokol ini 

dipergunakan untuk mengirimkan data dari komputer client ke server surat 

elektronik penerima. Protokol ini bekerja pada port 25, dimana pada port ini 

digunakan untuk mengirim email dengan aplikasi yang dinamakan MTA (Mail 

Transfer Agent). SMTP adalah protokol yang digunakan untuk mengirimkan 

email (komunikasi antara mail server), dan tidak digunakan untuk 

berkomunikasi dengan pengguna. Sedangkan untuk pengguna, digunakan 

seperti protokol imap imaps pop3 pop3s[19]. 

2. POP3 & IMAP 

POP atau Post Office Protocol, sesuai dengan namanya merupakan protokol 

yang digunakan untuk pengelolaan mail. POP dapat juga dikenal dengan POP3 

(POP - Version 3), dimaksudkan untuk mengizinkan client untuk mengakses 

secara dinamis mail yang masih ada di server POP3. Sedangkan IMAP atau 

Internet Mail Access Protocol ialah sebuah aplikasi pada layer internet 

protokol yang memungkinkan pengguna untuk mengakses email yang ada di 
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server[19]. Kesimpulan bahwa protokol POP3 berjalan di port 110 sedangkan 

IMAP berjalan di port  143 . 

Gambar 2.7 Ilustrasi Cara Kerja Protokol  pada Email 

2.6. DNS (Domain Name System) 

DNS atau sering disebut Domain Name System adalah sebuah sistem yang 

menyimpan informasi tentang nama host maupun nama domain dalam bentuk basis 

data tersebar (distributed database) di dalam jaringan komputer, misalkan Internet, 

(Desmira, 2017)[14]. Cara kerja DNS ini adalah sebagai penghubung atau pengubah 

alamat IP kedalam hostname domain atau sebaiknya untuk diterjemahkan. 

Semisalnya contoh pada sebuah DNS default google adalah 8.8.8.8 atau sama 

dengan www.google.com. Ini merupakan cara kerja DNS sehingga user hendak 

menelusuri url (uniform resources location) google tidak perlu mengetikan 8.8.8.8 

tapi cukup dengan mengetikan sebuah hostname saja, yang dimana infomasi 

tersebut disimpan di dalam sebuah direktori yang berada pada server nama domain. 

Kemudian DNS dapat disimpulkan bahwa DNS adalah mengubah permintaan 

hostname tertentu kepada nomor IP spesifik yang dimengerti komputer. Penulis 

mengimplimentasikan DNS server pada operating system Linux Debian dengan 

menggunakan aplikasi BIND9 yang telah dikonfigurasi oleh penulis. 
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2.7. Linux Debian 

Linux debian merupakan salah satu operating system  yang menggunakan dasar 

platform Linux. Sejarah  Linux Merupakan sistem operasi yang diciptakan oleh 

ilmuwan yang bernama Linus Trovalds[17] di bawah lisensi GPL (General Public 

Licensi). Ada beberapa  kelebihan Linux di antaranya ialah, tahan terhadap 

serangan virus, tidak mudah crash dan hang karena window manager terpisah 

dengan inti dari sistem operasi[18]. Berikut tipe dan jenis yang telah dirilis oleh 

Debian sejak berdirinya pada tahun 1996. Debian salah satu dari operating system 

yang open source artinya semua dapat mengunduh dan memodifikasi operating 

system tersebut. Debian juga dikenal dengan induk distro karena Debian memiliki 

turunan yang paling banyak dan tertua. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 DNS (Domain Name System) 
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Tabel 2.1 Tipe – Tipe Linux Debian 

Versi Nama Tanggal Rilis 
Arsitektur 

Komputer 
Paket 

1.1 Buzz 17/06/1996 1 474 

1.2 Rex 12/12/1996 

 

1 848 

1.3 Bo 05/06/1997 

 

1 974 

2.0 Hamm 24/07/1998 

 

2 ~ 1500 

2.1 Slink 09/03/1999 

 

4 ~ 2250 

2.2 Potato 15/08/2000 

 

6 ~ 3900 

3.0 Woody 19/07/ 2002 11 ~ 8500 

3.1 Sarge 06/06/2005 11 ~ 15400 

4.0 Etch 08/04/2007 

 

11 ~ 18000 

5.0 Lenny 14/02/2009 

 

12 ≈ 23,000 

 

6.0 Squeeze 14/02/2009 

 

9+12 ≈ 29,000 
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7.0 Whezzy 
4/04/2013 

 

13 ~36,000 

 

8.0 Jessie 25/04/2015 

 

10 ≈ 43,000 

 

9.0 Stretch 17/06/2017 

 

10 ≈ 52,000 

 

10.0 Buster 6/07/2019 10 ≈ 59,000 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : https://rafiradithpelajaritbisa.blogspot.com/) 

2.8. Virtual Machine 

Virtualisasi adalah teknologi yang mengizinkan sistem komputer untuk 

membuat suatu sistem komputer bayangan didalam sistem komputer tersebut. 

Virtualisasi server adalah penggunaan perangkat lunak yang memungkinkan satu 

perangkat keras untuk menjalankan beberapa sistem operasi dan services pada saat 

yang sama, sedangkan virtual server adalah penggunaan perangkat lunak yang 

memungkinkan banyak perangkat keras untuk menjalankan satu sistem secara 

terpadu, (Vredi Sanjaya, 2013)[18]. Salah satu perangkat lunak yang dipakai oleh 

penulis adalah Virtual Box untuk melakukan konfigurasi server. Virtual Box adalah 

Gambar 2.9 Logo Linux Debian 
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sebuah aplikasi yang dapat mensimulasikan operating sistem baru didalam sistem 

operasi[20]. Kesimpulan penulis bahwa virtual machine ialah didalam satu sistem 

operasi dapat menginstall sistem operasi lainnya tanpa menggangu sistem operasi 

utama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Logo Oracle Virtual Box 

(Sumber: http://jaka-permana.blogspot.com/2017/07/konfigurasi-dns-domain-

name-server-pada.html) 

 

2.9. PGP (Pretty Good Privacy) 

Pretty Good Privacy  atau sering disebut PGP dapat digunakan untuk 

authentication,encryption, dan digital signature. PGP umum digunakan (de facto) 

di bidang E-Mail. Implementasi dari PGP ada bermacam-macam, dan bahkan saat 

ini sudah ada implementasi dari GNU yang disebut GNU Privacy Guard (GPG)[21]. 

Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dalam suatu jaringan komputer, 

diperlukan beberapa jenis enkripsi agar data tidak dapat dibaca atau dimengerti oleh 

sembarang orang kecuali untuk penerima yang berhak. Pretty Good Privasi (PGP) 

adalah suatu metode enkripsi informasi yang bersifat rahasia dengan menggunakan 

metode kriptografi yang disebut  “public key encryption”.  

Secara garis besar cara kerja PGP ialah dimana PGP mengizinkan seseorang 

untuk mengumumkan kunci publik mereka dan menjaga kunci pribadi yang 

sifatnya rahasia. Sehingga, seseorang dapat mengenkrip atau mengacak pesan 

kepada orang lain sepanjang mereka mempunyai kunci publik. PGP adalah suatu 

metode enkripsi informasi yang bersifat rahasia sehingga jangan sampai diketahui 
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oleh orang lain yang tidak berhak. Informasi ini bisa berupa e-mail yang sifatnya 

rahasia, nomor kode kartu kredit, atau pengiriman dokumen rahasia perusahaan 

melalui Internet. Dengan mengimplementasikan sistem keamanan teknik Pretty 

Good Privacy (PGP) dengan metode enkripsi memberikan solusi pada dua masalah 

keamanan data, yaitu masalah privasi (privacy) dan keautentikan (authentication) 

(Garfinkel, 1995)[22]. 

 

2.9.1. Tools PGP 

Ditemukan ada beberapa alat atau aplikasi untuk mendukung proses 

pengamanan data dengan pgp. Salah satu aplikasi desktop ialah aplikasi yang 

bernama kleopatra. Aplikasi ini mendukung beberapa algoritma enkripsi, salah 

satunya algoritam RSA[23] yang mendukung sampai 4096 bit secret keys. Aplikasi 

ini mendukung penerapan standarisasi pgp yang didefisinikan dalam RFC 4880. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Logo Aplikasi PGP Kleopatra 

(Sumber : https://docs.kde.org/trunk5/en/pim/kleopatra/kleopatra.pdf) 

 

2.10. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang relevan dan 

sistematis, hal ini sangat penting karena dapat dijadikan data pendukung untuk 

membangun penelitian ini, adapaun data pendukung tersebut berupa teori maupun 

hasil yang didapat. Penyajian penelitan terdahulu dirangkum dalam bentuk tabel 

tinjauan penelitian terdahulu. 
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Tabel 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

NO JUDUL PENULIS METODE TAHUN HASIL 

1 Tentang 

Implementasi 

Cloud 

Computing 

Sebagai 

Infrastruktur 

Layanan Mail 

Server Pada 

Universitas 

Khairun 

Muhammad 

Aziz, 

Achmad 

Fuad dan 

Mohamad 

Jamil 

PPDIOO 2018 Penulis Berhasil 

Membuat Dan 

Mengimplement

asikan Mail 

Server Berbasis 

Cloud Dengan 

Layanan 

Infrastructure 

As A Service 

(IAAS). 

2 Implementasi 

Spam Filter 

Untuk Mail 

Server 

Menggunakan 

Tools 

Spamassassin 

Febry 

Ramdhani 

Kusmayadi, 

Nina 

Hendrarini, 

S.T., M.T., 

Setia Jul 

Irzal Ismail, 

S.T,M.T. 

POSTFIX, 

SMTP 

2017 Dengan Metode 

Tersebut Dapat 

Membantu 

Mengurangi 

Atau 

Menghilangkan 

Spam Yang 

Masuk Ke 

Dalam Email. 

3 Rancangan 

Implementasi 

Protokol 

S/Mime Pada 

Layanan E-

mail Sebagai 

Upaya 

Peningkatan 

Reni 

Haerani dan 

Zaenal 

Muttaqin 

PPDIOO, 

S/MIME 

2018 Teknologi 

Protokol 

S/MIME 

Merupakan 

Solusi 

Alternative 

Yang Sesuai 

Bagi PT. XYZ 



   

 

24 

 

Jaminan 

Keamanan 

Dalam 

Transaksi 

Informasi 

Secara Online 

(Studi Kasus : 

PT. XYZ ) 

Untuk 

Mengamankan 

Layanan E-Mail 

Dalam 

Mentransaksika

n 

Data/Informasi 

Antar 

 

4 Membangun 

Mail Server 

Berbasis 

Postfix pada 

Sistem Operasi 

Linux 

Tintin 

Chandra 

POSTFIX, 

SMTP 

2018 Dari Penelitian 

Ini Dapat 

Disimpulkan 

Bahwa Postfix 

Merupakan 

Salah Satu 

Alternatif MTA 

Berbasis Linux 

Yang Dirancang 

Lebih Cepat, 

Lebih Mudah 

Dirawat Dan 

Lebih Aman 

Dalam 

Menangani 

Lalu- Lintas 

Penerimaan Dan 

Pengiriman 

Email. 
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5 Implementasi 

Kriptografi 

Dengan 

Algoritma 

Base64 Dan 

Advance 

Encryption 

Standard 

Untuk 

Mengamankan 

Data Email 

Berbasis Web 

Dimas Bayu 

Nurcahyo 

dan Safrina 

Amini 

Algoritma 

AES,Algori

tma Base64 

2018 Enkripsi Dan 

Dekripsi Data 

E-Mail 

Menggunakan 

Algoritma 

Kriptografi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


