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  BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Organisasi 

  PT Asia Surya Perkasa merupakan anak perusahaan dari PT Tunas Ridean Tbk 

(Tunas Group) yang berada di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat 

kantor pusat main dealer  di Jalan Ahmad Yani No.147, Pangkalpinang. Perusahaan 

ini bergerak dibidang distribusi sepeda motor honda yang memiliki 16 cabang yang 

tersebar di area Bangka dan Belitung. Sebagai sentralisasi regulasi maupun kebijakan 

merupakan wewenang dan tugas dari PT Asia Surya Perkasa sebagai induk dari 

perusahaan distributor sepeda motor honda dibawah logo tunas. Kemudian PT Asia 

Surya Perkasa sebagai pusat sentralisasi administrasi baik pengurusan operasional 

showroom,, finance, marketing, workshop, claim ke PT Astra Honda Motor dan 

kepengurusan BBN terpusat. 

 

Gambar 4.1 Logo Tunas Ridean Tbk (Tunas Group) 

 

4.1.1. Latar Belakang Organisasi 

PT Asia Surya Perkasa merupakan perusahaan yang pada tahun 2000-an ialah 

dengan nama CV Asia Surya Perkasa dan pada tahun 2015 berubah menjadi PT Asia 
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Suya Perkasa dibawah perusahaan tunas group. Perusahaan ini bergerak dibidang 

otomotif dengan market share di area Bangka dan Belitung dengan penjualan nomor 

satu. Perusahaan ini membawahi 21 perusahaan dibawah tunas group dan non tunas 

yang menyediakan H1, H2 dan H3 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan 

konsumen di area Bangka dan Belitung. Sebagai motivasi perusahaan PT Asia Surya 

Perkasa memiliki 5 representasi ialah tunas i-care yaitu I = Intergrity, C = customer 

focus, A = proactive, R = respect dan E = intrapreneur. PT Asia Surya Perkasa 

memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut: 

Visi 

 Menjadi perusahaan otomotif paling inovatif di Indonesia dengan 

menciptakan pengalaman mengesankan disetiap interaksi dengan pelanggan.  

Misi 

1. Memberikan pengalaman peace of mind bagi konsumen 

2. Menciptakan pertumbuhan berkelanjutan melalui operasional yang progresif 

3. Mengembangkan sumber daya manusia dalam membangun kepempinan yang 

kuat 

4. Menciptakan pertumbuhan yang bernilai bersama mitra bisnis strategis 

5. Membuat perbedaan yang positif dimanapun tunas berada 

 

 

Gambar 4.2 Logo Tunas Honda PT Asia Surya Perkasa 

 

4.1.2. Struktur Organisasi Wewenang dan Tanggung Jawab 

 Struktur organisasi didalam lingkungan kerja PT Asia Surya Perkasa ialah 

memiliki wewenang dan tanggung jawab. Struktur organisasi dapat dijelaskan melalui 

bagan dibawah ini. Untuk 
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Gambar 4.3 Struktur Organisasi PT Asia Surya Perkasa 

 

Tabel 4.1 Deskripsi Pekerjaan Sub Divisi Administrasi 

No Sub Divisi Tugas Tanggung Jawab 

1 Administrasi Memastikan proses kontrol 

16 cabang area bangka 

belitung sesuai standar 

operasional baik yang ada di 

showroom maupun 

workshop 

Bertanggung jawab segala 

aktifitas yang dilakukan 

cabang sebagai dasar check 

dan control segala proses 

administrasi 

2 Finance Menerima segala proses 

reimbursement  segala 

aktifitas yang dilakukan di 

cabang. 

Bertanggung jawab atas 

perhitungan beban atau opex 

yang terjadi dicabang. 
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3 Claim Menerima aktifitas klaim 

disektor workshop atau 

bengkel untuk diteruskan 

kepada PT Astra Honda 

Motor 

Bertanggung jawab atas 

segala proses klaim baik 

approve maupun reject 

untuk klaim ke PT Astra 

Honda Motor 

 

4.2 Prepare 

 Pada tahap persiapan peneliti akan mengidentifikasi  masalah yang terjadi di PT. 

Asia Surya Perkasa.Pada tahap ini akan digambarkan proses karyawan PT.Asia Surya 

Perkasa mengirimkan sebuah informasi . Adapun tahapan persiapan menggunakan 

tools use case, activity diagram. 

 

4.2.1. Analisis Masalah  

 Pada analisis masalah di PT. Asia Surya Perkasa tidak menyediakan email yang 

menggunakan pengamanan dan mayoritas karyawan menyebarkan informasi masih 

menggunakan pesan langsung seperti whatsapp grup messenger atau whatsapp 

langsung. Jika memiliki mail server, mayoritas karyawan akan mengirimkan informasi 

berupa file melalui sebuah email. Jika pengiriman melalui email yang sifatnya gratis 

dan freeware maka pesan/informasi tersebut tidak ekslusif dan kurang menampilkan 

branding dari sebuah perusahaan. 
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Gambar 4.4 Activity Diagram Berjalan Pengiriman Pesan 

 Pada gambar 4.4 menjelaskan pengiriman yang dilakukan oleh user/karyawan 

tidak menggambarkan informasi yang dikirimkan ekslusif dan pesan yang dikirmkan 

tidak dilakukan pengamanan data, maka dari itu perlunya pengamanan data harus 

dilakukan guna melindungi informasi yang dikrimkan dan subjek pesan tersebut 

tersampaikan. 

 Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan ini, penulis memberikan 

alternatif pemecahan masalah sebagai berikut: 
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1. Untuk menunjukan branding suatu perusahaan, perlu dibuat sebuah mail server. 

2. Perancangan dan pembangunan mail server menggunakan Domain Name System  

(DNS) yang liniear dengan nama perusahaan. 

3. Perancangan email harus didukung dengan adanya pengamanan menggunakan 

Privacy Good Privacy (PGP) guna mendukung orisinalitas data/informasi yang 

dikirimkan. 

 

4.2.2. Analisis Perangkat Jaringan 

 PT Asia Surya Perkasa memiliki 12 Divisi dan sub divisi yang dimana 

memilik 50 komputer aktif yang terkoneksi dengan jaringan local langsung dengan 

penyebaran alamat IP DHCP. PT Asia Surya Perkasa menggunakan broadband 

IndiHome dengan kecepatan 100Mbps dengan fair usage policy (FUP) 2000 Gigabyte. 

Prioritas informasi yang dikirimkan melalui pesan email adalah semua divisi 

penggunaan data/informasi yang harus dikirimkan. 

 

4.2.3. Use Case Diagram Pada Sistem Berjalan 

Gambar 4.5 Use Case Diagram Pada Sistem Berjalan 

Use Case Diagram Pada Sistem Berjalan 
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Pada gambar 4.5 menjelaskan bahwa jika pengiriman pesan yang dilakukan oleh 

pengirim dan penerima tidak melakukan enkripsi data tersebut sehingga dapat 

mengakibatkan data yang tertuju tidak tepat pada yang dituju. 

4.2.4. Deployment Diagram Pada Sistem Berjalan 

 

 

 

Gambar 4.6 Deployment Diagram Berjalan 

 Pada gambar 4.6 menjelaskan bahwa device user/client langsung 

mengarahkan kepada web browser melalui local server PT. Asia Surya Perkasa, 

dimana dapat dilihat pada deployment diagram, dimana tidak memiliki Domain Name 

System (DNS) mail server. 

4.3 Plan 

 Setelah melalui fase prepare, penulis melakukan perencanaan device/perangkat 

yang akan dipakai dalam penelitian ini. Berikut alat pendukung yang digunakan 

peneliti untuk melakukan testing pada penelitian ini, ialah: 

1. Tang Crimping 

2. Kabel UTP 

3. Konektor RJ45 

4. Satu buah unit laptop server dan  Satu buah laptop client  

5. Software Oracle VM Virtual Box Versi. 5.2.26 r128414 

6. Operating System Linux Debian Versi 8 Jessie 

7. Aplikasi Pgp Kleopatra 
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4.4 Design 

Pada tahap/fase desain, penulis merancang tahapan – tahapan sebelum dilakukan 

rancang bangun mail server. Pada tahap ini penulis juga akan memaparkan pra 

konfigurasi rancangan mail server. 

 

4.4.1. Activity Diagram Usulan 

 Pada penjelasan pada gambar dibawah ini, merupakan activity diagram usulan 

bahwa terdapat tambahan aplikasi pgp untuk mengamankan pesan atau informasi yang 

bersifat optional, baik jenis pesan biasa maupun rahasia. Jika penggunaan rahasia, 

maka diusulan menggunakan aplikasi enkripsi yaitu kleopatra. Jika pesan bersifat 

biasa, maka dapat langsung dikirim tanpa aplikasi enkripsi. 

Gambar 4.7 Activity Diagram Usulan 
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4.4.2. Use Case Diagram Usulan 

Gambar 4.8 Use  Case Diagram Usulan 

 Pada gambar 4.8 use case diagram usulan menjelaskan bahwa setiap pengirim 

akan melakukan pengiriman suatu data/informasi terdapat enkripsi pesan agar pesan 

tersebut diamankan dalam satu paket chippertext pada PGP plugin. Kemudian dapat 

dilihat jika pengirim menerima pesan, maka pesan tersebut dalam bentuk chipertext 

dan harus di dekripsi agar pesan tersebut dapat dibaca maupun diterima. 

 

4.4.3.   Deployment Diagram Usulan 

Gambar 4.9 Deployment Diagram Usulan 
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 Pada gambar 4.9 deployment diagram usulan menjelaskan perancangan mail 

server menggunakan webmail squirrelmail dan memiliki plugin PGP didalamnya. 

Kemudian dapat diketahui bahwa PT Asia Surya Perkasa memiliki Domain Name 

System dengan nama mail.asper-honda.com. 

4.5 Impliment 

Setelah melakukan tahapan sebelumnya, selanjutnya pada fase implimentasi ini, 

penulis akan menjelaskan langkah demi langkah dari konfigurasi dual operating system 

sampai konfigurasi plugin. 

 

4.5.1. Konfigurasi Virtual Box 

 Sebelum melakukan konfigurasi dual operating system pada satu device, disini 

penulis menggunakan Oracle VM Virtual Box versi 5.2.26 r128414 yang bersifat 

freeware. Software dual sistem operasi virtual box yang digunakan  penulis ini dalam 

keadaan sudah terpasang dan terinstall. 

 

Gambar 4.10 Halaman Awal Oracle Vm Virtual Box5.2.26 r128414 

Langkah awal menciptakan mesin baru dengan mengklik icon baru dibagian 

kiri atas >>  kemudian ciptakan virtual baru. 



 

45 
 

 

Gambar 4.11 Tampilan Nama dan Sistem Operasi 

Kemudian muncul untuk mengisikan nama dan sistem operasi, kemudian >>  isikan 

nama “Wahyuda” >>Tipe “Linux” >> dan pilih versi sistem operasi linux (64-bit). 

Gambar 4.12 Tampilan Menetukan Memori RAM 

Kemudian klik lanjut >>  atur ukuran (RAM)1024 MB >> kemudian pilih lanjut.  
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Gambar 4.13 Tampilan Virtual Hardisk 

Kemudian pilih >> buat hardisk virtual sekarang >>klik buat >> pilih VHD (Virtual 

Har disk) >> klik lanjut dan pilih dialokasikan secara dinamik. >> kemudian  tetapkan 

ukuran penyimpanan  

Gambar 4.14 Tampilan Ukuran Hard Disk Virtual 

Setelah menentukan lokasi berkas dan ukuran maka klik >> buat. 
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Gambar 4.15 Tampilan Mesin Virtual  

Setelah selesai, maka dibuat kartu jaringan virtual dengan cara berikut. 

Gambar 4.16  Tampilan Manajer Jaringan Host 

Sebelum menampilkan gambar 4.16 , maka harus mengklik berkas >> pilih manajer 

jaringan host. Klik ciptakan >> maka muncul interface VirtualBox Host-Only Ethernet 

Adapter#5. Untuk mengecek apakah Ethernet adapter virtual sudah terbentuk maka 

pada windows pilih open network & internet settings >> pilih change adapter options. 
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Gambar 4.17 Tampilan Adapter VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter#5. 

Pada gambar 4.17 menjelaskan bahwa adapter yang diciptakan pada konfigurasi  

virtual box sudah terbentuk di windows, yang dimana windows sebagai client. 

Setelah memastikan adapter virtual terbentuk, maka kembali ke pengaturan pada 

virtual box yaitu pengaturan Network Address Translation (NAT). Klik pengaturan >>  

pilih Jaringan >> Kemudian tentukan adapter 1 >> NAT >> Klik Tingkat Lanjut >> 

pilih Intel PRO/100MT Dekstop(82540EM) >> Klik OK. 

Gambar 4.18 Pengaturan Adaptor 1 
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Setelah melakukan pengaturan adaptor 1, maka lakukan hal yang sama untuk 

pengaturan adaptor 2. Pada pengaturan adaptor 2 pilih Terpasang pada “Adaptor 

Hanya-Host” >> Kemudian pilih nama adaptor yang sudah dibuat pada gambar 4. ” 

VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter#5”. 

Gambar 4.19 Pengaturan Adaptor 2 

Setelah mengkonfigurasi jaringan dengan menciptakan beberapa adaptor 

virtual, maka selanjutnya memasukan operating system Linux Debian yang akan 

digunakan pada proses pengkonfigurasian mail server. Pertama Klik pengaturan >> 

pilih Penyimpanan >> pilih pengendalian:IDE >>pilih file Linux Debian.8.7-amd64-

DVD-1.iso>> jika setelah selesai pilih OK.  

 Gambar 4.20 Tampilan Pilih Install Sistem Operasi Virtual 
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Gambar 4.21 Tampilan Login Linux Debian di Virtual Box 

 

4.5.2. Konfigurasi IP Server 

 Setelah mengkonfigurasi virtual box sebagai dual operating system dalam satu 

device, maka selanjutnya penulis akan mengkonfigurasi alamat ip yang akan digunakan 

pada server dengan menggunakan Command line Interface (CLI). 

 

Tabel 4.2  Konfigurasi IP Address Static 

No IP Address Netmask Network Broadcast Gateway 

1 192.178.10.1 255.255.255.0 192.168.10.0 192.168.10.255 192.168.10.1 

 Setelah menentukan alamat ip address pada tabel 4., maka selanjutnya untuk 

mengkonfigurasi kedalam linux debian. Sebelum menentukan  ip address pada server 
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debian, maka masuk kedalam root user debian >> dengan mengetikan su (Super User) 

>> Password : xxx. 

 

Gambar 4.22 Tampilan Super User 

 

Setelah masuk kedalam super user, maka ketikan perintah /etc/network/interfaces. 

Penulis mengisikan iface = eth1 dimana pengalamatan sesuai tabel 4. 

  

Gambar 4.23 Tampilan Konfigurasi Interfaces 

 

Setelah masuk pada konfigurasi pengalamatan, maka ketikan perintah ifconfig untuk 

melihat interface yang sudah dikonfigurasi. Terlihat pada interface eth1 telah berubah. 
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Gambar 4.24 Tampilan Interface Linux Server 

 

 Pada gambar  4.24 menjelaskan bahwa konfigurasi diatas masih belum 

mengirimkan pengalamatan secara Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). 

Maka dari penulis melakukan konfigurasi secara DHCP. Sebelum menggunakan 

DHCP, maka install dahulu paket DHCP dengan mengetikan apt-get install isc-dhcp-

server. Kemudian setelah paket teriinstall ketikan pada terminal /etc/dhcp/dhcp.conf. 

Setelah itu konfigurasi ip address dan pool range pada etc/dhcp/dhcp.conf.  

Tabel 4.3 Konfigurasi DHCP 

Subnet Netmask Pool Range Option-

DNS 

Option 

Broadcast 

192.178.10.0 255.255.255.0 192.178.10.5 -

192.178.10.50 

192.178.10.1 192.178.10.255 

 

 Pada konfigurasi pool range ialah alamat yang disebarkan oleh server kepada 

client secara otomatis dengan range 192.178.10.5 – 192.178.10.50. 
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Gambar 4.25 Tampilan Konfigurasi Dynamic Host Configuration Protocol 

 

 Setelah melakukan konfigurasi, maka selanjutnya konfigurasi yang telah 

dibuat dengan cara merestart paket dengan mengetikan perintah /etc/init.d/isc-dhcp-

server restart >> jika perintah OK , maka konfigurasi telah berhasil, jika perintah salah, 

maka lakukan konfigurasi ulang dengan memperhatikan kembali ip address. 

 

Gambar 4.26 Tampilan Perintah  Restart DHCP 

 

 Setelah melakukan konfigurasi dhcp pada paket dan merestart paket, maka 

dilakukan testing kepada client. Klik Open Network & Internet settings >> Klik change 

adapter options >> kemudian cari adapter virtual VirtualBox Host-Only Ethernet 

Adapter#5 >> klik kanan pilih status. Jika DHCP Enabled berubah menjadi Yes dan 

ip address secara otomatis, maka konfigurasi telah berhasil. 
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Gambar 4.27 Tampilan DHCP Client 

 

4.5.3. Konfigurasi Domain Name System (DNS) 

 Pada konfigurasi Domain Name System dimana untuk menerjemahkan alamat 

ip yang telah dialamatkan dirubah menjadi nama mail.asper-honda.com. Pada 

konfigurasi DNS menggunakan paket BIND9, dengan menginstall paket dengan 

perintah apt-get install bind9 pada terminal di linux. Kemudian setelah terinstall, ,maka 

masuk ke directori cd /etc/bind dan masuk ke file reverse dengan gandakan file tersebut 

dengan nama file lain. Perintah tersebut cp db.127 db.tdm. Setelah membuat file 

reverse, gandakan kembali file forward dengan perintah cp db.local db.asp. 

Gambar 4.28 Tampilan File Reverse dan Forward 
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Kemudian edit file reverse dengan perintah  nano db.tdm. Pada file reverse db.tdm, 

maka masukan 3 oktet ip dari belakang yaitu 1.0.178. 

 

Gambar 4.29 Tampilan Edit File Reverse 

 

Kemudian edit file forward dengan perintah  nano db.asp. Pada file forward masukan 

ip dan sub domain dengan ip lengkap. 

 

Gambar 4.30 Tampilan Edit File Forward 

 

 Setelah mengedit file reverse dan forward, maka masuk ke file konfigurasi 

zona yaitu dengan perintah nano named.conf.default-zones dan edit zona berdasarkan 

file database yang telah dikonfigurasi pada file db.tdm dan db.asp. Pada zona pertama 
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“mail-asper.honda.com” menggunakan file db.asp dan pada zona yang kedua 

mengunakan alamat ip awal  192 file db.tdm 

Gambar 4.31 Tampilan Konfigurasi Zona 

 

Setelah konfigurasi zona pada file named.conf.default-zones, maka masuk ke 

penamaan server dengan mengetikan nano /etc/resolv.conf dengan menuliskan perintah 

domain asper.honda.com search asper.honda.com dan nameserver 192.178.10.1. 

Gambar 4.32 Tampilan Konfigurasi File /etc/resolv/conf 

 

 Setelah melakukan konfigurasi pada gambar 4.32 ,maka  restart pada paket 

bind 9 dengan mengetikan perintah /etc/init.d/bind9 restart. Setelah berhasil “OK” 

pada restart, selanjutnya memastikan konfigurasi Domain Name System telah benar, 

dengan mengetikan perintah nslookup 192.178.10.1 ,dimana perintah nslookup untuk 

mencari name system yang dibuat. Penggunaan nslookup dapat dicari dengan alamat 

ip atau dapat menggunakan nama domain yang telah dibuat. 
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Gambar 4.33 Tampilan Nslookup 

 

 Pada gambar 4.32 Dan 4.33 disimpulkan bahwa konfigurasi Domain Name 

System berhasil. 

 

4.5.4. Konfigurasi Mail Server 

 Pada konfigurasi ini akan memasang paket – paket didalam mail server 

terdapat konfigurasi postfix, courier-imap dan courier-pop. Pertama perintah untuk 

memasang paket postfix pada terminal apt-get install postfix >> pilih Situs Internet >> 

masukan Mail Name System “mail.asper-honda.com”. 

Gambar 4.34 Konfigurasi Postfix 
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Gambar 4.35 Konfigurasi Mail Name System 

 

 Setelah menginstall paket postfix, maka selanjutnya menginstall paket 

courier-imap dan courier-pop dengan perintah apt-get install courier-pop courier-

imap 

 

Gambar 4.36 Tampilan Perintah Install Courier-Pop dan Courier-Imap 

 Setelah menginstall paket pada perintah diatas, maka muncul konfigurasi 

courier-base, maka pilih Tidak. 

Gambar 4.37 Tampilan Konfigurasi Courier-Imap dan Courier-Pop 
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 Ketika selesai menginstall paket courier-pop dan courier-imap, maka 

selanjutnya membuat direktori mail. Ketikan perintah pada terminal maildirmake 

/etc/skel/Maildir. Setelah membuat direktori mail dengan maildir, maka masuk 

konfigurasi paket postfix dengan perintah nano /etc/postfix/main.cf 

 

Gambar 4.38 Tampilan Perintah Konfigurasi Postfix 

Ketika sudah berada dalam konfigurasi main.cf, maka tambahkan direktori mail 

dengan perintah home_mailbox = Maildir/. 

Gambar 4.39 Tampilan Konfigurasi File main.cf 

 Setelah konfigurasi konfigurasi main.cf, maka selanjutnya konfigurasi paket 

apache pada squirrelmail dengan perintah nano /etc/squirrelmail/apache.conf dengan 

menambahkan konfigurasi <VirtualHost *:80> DocumentRoot 

/usr/share/squirrelmail ServerName mail.asper-honda.com </VirtualHost>. 
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Gambar 4.40 Tampilan Konfigurasi 1 Apache.conf 

 Setelah mengkonfigurasi apache pada squirrelmail, maka selanjutnya 

konfigurasi paket apache pada paket apache2 yaitu file apache2.conf.  Perintah dengan 

mengetikan nano /etc/apache2/apache.conf, kemudian tambahkan skrip konfigurasi 

include /etc/squirrelmail/apache.conf. 

Gambar 4.41 Tampilan Konfigurasi 2 Apache2.conf 

 Setelah mengkonfigurasi direktori apache, maka selanjutnya merekonfigurasi 

kembali paket postfix dengan perintah dpkg-reconfigure postfix, kemudian akan tampil 
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konfigurasi ulang. Pilih >> Situs Internet dan klik OK >> masukan kembali domain 

name system “mail.asper-honda.com”. 

 

Gambar 4.42 Tampilan Re-Configure Postfix 

Gambar 4.43 Tampilan Masukan Domain Name System 
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 Setelah memasukan kembali DNS, maka muncul local network dengan 

menambahkan 0.0.0.0./0 >> use procmail pilih tidak >> mailbox limit”0” >> local 

address “+” >> Internet Protocol pilh IPv4 >> OK. 

Gambar 4.44 Tampilan Setelah Re-Configure Postfix 

 Setelah semua konfigurasi selesai, maka lakukan restart semua paket dalam 

mail server dengan perintah /etc/init.d/apache2 restart atau service apache2 restart, 

/etc/init.d/postfix restart atau service postfix restart, /etc/init.d/courier-imap restart 

atau service courier-imap restart dan /etc/init.d/courier-pop atau service courier-pop 

restart. 

Gambar 4.45 Tampilan Restart Paket Apache2, Postfix, Courier Pop & Imap 

4.5.4.1. Pengujian Testing Port Mail Server  

  Pada pengujian ini menjelaskan pengujian paket – paket mail server yang telah 

diinstallasi dan dikonfigurasi guna mengetahui keberhasilan instalasi melalui port –

port mail yang diinstalasi. Pertama untuk pengujian sebuah mail server harus memiliki 

komunikasi minimal antara dua user yang berhubungan. Pertama pembuatan akun mail  
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dengan perintah pada terminal adduser anggi, dengan menambahkan informasi lain. 

Nama Lengkap [] :Anggi >> Nomor Ruangan[]:1 >> Telepon Kantor[]:0822xxxx >> 

Telepon Rumah[]:0717xxxx >> Lain-lain[]:optional. >> lalu ketik Y. 

 

Gambar 4.46 Tampilan Tambah User Mail 

 Pada skema pengujian pengiriman pesan pada mail server, dengan 

mengirimkan sebuah pesan dari akun anggi ke akun wahyuda melalui port 25 dengan 

mengetikan perintah telnet mail.asper-honda.com 25 >> mail from: anggi  >> rcpt to: 

wahyuda, >> data “Lulus Skripsi 2020 dengan Nilai A”. 

Gambar 4.47 Tampilan Pengujian SMTP Port 25 

 Setelah melakukan pengujian pengiriman melalui port 25, maka selanjutnya 

skema pengujian untuk membuka pesan melalui port 110 dengan mengetikan perintah 

telnet mail.asper-honda.com 110. >> user wahyuda >> pass 123 >> stat >> retr 1 
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Gambar 4.48 Tampilan Pengujian POP3 Port 110 

 Pada gambar 4.48 Menjelaskan bahwa pengujian melalui port 110 berhasil, 

dengan menampilkan pesan yang masuk dan dapat dibaca. 

 

4.5.5. Konfigurasi Webmail 

 Pada tahap ini, penulis menjelaskan konfigurasi webmail yang berbasis 

squirrelmail dengan tampilan Graphical User Interface (GUI). Sebelum menggunakan 

webmail, maka penulis melakukan konfigurasi webmail melalui server linux debian. 

Perintah untuk melakukan konfigurasi webmail ialah squirrelmail-configure, maka 

menampilkan pada gambar 4.49. 
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Gambar 4.49 Tampilan Konfigurasi Squirrelmail 

 

Setelah tampilan pada gambar 4.49 Maka ketikan pada command >> 2. 

 

Gambar 4.50 Tampilan Konfigurasi Domain Name System Squirrelmail 

 

Setelah tampilan pada gambar 4.50, maka ketikan pada command >>1 dan ketikan 

nama domain name system >> mail.asper-honda.com. Setelah mengetikan domain 

name system, maka ketikan pada command >> a 
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Gambar 4.51 Tampilan Konfigurasi Update IMAP Settings 

 

 

Gambar 4.52 Tampilan Konfigurasi Aplikasi IMAP 

 

Selajutnya ketikan >> 8 untuk memilih aplikasi IMAP, maka ketikan perintah >> 

courier. 
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Gambar 4.53 Tampilan Konfigurasi Pilih Aplikasi IMAP 

 

Setelah memilih aplikasi courier, maka selanjutnya kembali ke menu utama, untuk 

mengkonfigurasi kembali IMAP server, dengan mengetikan pada command >> D. 

 

Gambar 4.54 Tampilan Konfigurasi Menu Utama Squirrelmail 



 

68 
 

 

Gambar 4.55 Tampilan Konfigurasi IMAP Server 

 

Setelah masuk ke IMAP server, maka ketikan pada command >> courier >> lalu enter. 

 

Gambar 4.56 Tampilan Konfigurasi Lanjutan IMAP Server 

 

Setelah melakukan konfigurasi diatas, maka selanjutnya untuk keluar dari konfigurasi 

dengan mengetian perintah pada command >> q. 
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Gambar 4.57 Tampilan Konfigurasi Quit Squirrelmail 

 

 Setelah melakukan konfigurasi webmail melalui server, maka selanjutnya 

melakukan pengecekan DNS, dan webmail pada sisi client. Pengecekan melalui 

platform operating system windows dengan memasukan domain name system yang 

telah dibuat pada konfigurasi pada server. 

 

4.5.6. Konfigurasi SSL Webmail Server 

Pada konfigurasi secure socker layer (SSL) memastikan keamanan web lebih 

secure pada pengoperasian pada mail server . Kemudian sebagai pendukung double 

security didalamnya. Pemasangan sertfikat ini menggunakan algoritma rsa dengan 

2048 bit.  

Perintah membuat sertifikat pada terminal ialah tertera pada penjelasan gambar 

4.58. Penjelasan arti dari perintah tersebut ialah menggunakan openssl dengan masa 

aktif sertifikat 365 hari atau satu tahun dengan keluaran pada folder kunci dengan 

extension .crt dan .key 

Gambar 4.58 Tampilan Perintah Pembuatan Sertifikat 
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Setelah mengetikan perintah diatas, maka muncul perintah untuk mengisikan 

detil sertifikat dengan format Kode Negara. Provinsi, Kota, Perusahaan, Bidang 

Perusahaan dan Email. 

Gambar 4.59 Tampilan Perintah Detil Sertifikat 

 

Kemudian setelah mengkonfigurasi sertifikat, maka selanjutnya konfigurasi 

port pada ssl yaitu menggunakan port 443. Ketikan perintah pada terminal nano 

/etc/apache2/sites-avalaible/000-default.conf  maka akan terbuka dengan mengedit 

konfigurasi pada gambar dibawah ini. 

Gambar 4.60 Tampilan Konfigurasi Port 443 
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 Pada tampilan dan penjelasan gambar 4.60, dijelaskan bahwa akses menuju 

situs menggunakan port 443 (HTTPS) tidak lagi menggunakan port 80 (HTTP). 

 

 

Gambar 4.61 Tampilan Sertifikat Header Pada Browser 

Gambar 4.62 Tampilan Sertifikat Body Pada Browser 
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 Pada gambar diatas menunjukan, pembuatan sertifikat pada server telah 

terdeteksi oleh browser pada tampilan sertifikat. Pada bagian body sertifikat, 

menyatakan kesesuain sertfikat yang dibuat dengan tipe algoritma, masa berlaku 

sertifikat dan tipe public  key dan private key. 

 

4.5.7. Konfigurasi Aplikasi PGP 

Pada konfigurasi pgp ini dilakukan pada sisi user/client yang dimana pengirim 

dan penerima harus memiliki aplikasi pgp tersebut untuk mengenkripsi dan 

mendekripsi suatu informasi baik body pesan email maupun lampiran email.  

 

 

Gambar 4.63 Tampilan Utama Aplikasi PGP Kleopatra 

 

  Tahap pembuatan sertifikat beserta kunci public key dan private key, dimana 

sertifikat dan public key ini untuk dikirim ke penerima melalui email squirrelmail 

untuk dipastikan bahwa sertifikat dan tanda tangan yang dapat dipercaya dari pengirim. 
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 Proses pembuatan sertifikat dengan mengklik file  >> new key pair >> create 

personal OpenPgp key pair >> kemudian masukan nama sertifikat dan email >> Next 

>> Create >> masukan passphrase untuk melindungi sertifkat dan autentikasi yang 

akan dimasukan oleh penerima >> kemudian terbit sertifikat yang telah dibuat. Pada 

pembuatan sertifikat dibuat dengan algoritma enkripsi RSA 2048 bit dengan masa 

berlaku sertifikat 2 tahun. 

 

Gambar 4.64 Tampilan Sertifikat “Administration HO” 

 

 Setelah pembuatan serfikat, maka selanjutnya mengekspor public key dan 

private key. Langkah untuk mengekspor public key ialah klik kanan pada sertifikat >> 

export >> pilih direktori folder untuk menyimpan public key. Kemudian public key 

yang telah diexpor, maka berformat .asc. Tampilan public key terdapat pada gambar 

4.. Setelah mengekspor public key, maka selanjutnya mengekspor private key ialah klik 

kanan pada sertifikat >> export secret keys >> pilih direktori folder untuk menyimpan 

private key >> masukan passphrase. Tampilan private keys terdapat pada gambar 4.. 
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Gambar 4.65 Tampilan Public Key 

 

 

Gambar 4.66 Tampilan Private Key 



 

75 
 

4.6 Operate 

Pada tahap ini menjelaskan pengamatan, apakah konfigurasi jaringan sampai 

konfigurasi pgp apakah sudah berjalan dengan semestinya. Pada tahap ini dapat 

dibuktikan pada tampilan halaman login, halaman pengiriman pesan dan optional 

menggunakan enkripsi pgp. 

Gambar 4.67 Tampilan Halaman Login Webmail 

 

Gambar 4.68 Tampilan Halaman Utama Webmail 
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Gambar 4.69 Tampilan Halaman Pesan Asli  

 

Gambar 4.70 Tampilan Halaman Pesan Enkripsi 

 

Pada gambar 4.70 bahwa pesan yang dikirim merupakan informasi penting, 

peran penggunaan enkripsi merupakan tindakan optional, bahwa tidak semua pesan 

harus dienkripsi. Hal ini bertujuan untuk melihat sisi efesiensi dan efektifitas antara 

kedua user dalam komunikasi. 
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4.7 Optimize 

Pada tahap terakhir dari siklus ppdioo ialah tahap optimisasi, tahap ini menjelaskan 

bagian – bagian yang harus dikembangkan maupun diperbaiki pada penilitian 

berikutnya. Penulis memberikan beberapa usulan untuk perbaikan sistem ini kedepan 

guna mengoptimalkan kinerja pada sistem ini. Pada sisi tampilan dinilai masih kurang 

atraktif karena tampilan tidak menggunakan banyak sintak css pada webmail. 

Kemudian untuk enkripsi masih menggunakan aplikasi freeware yang dinilai tidak 

tertanam pada halaman webmail, hal ini dinilai kurang efektif karena pengirim dan 

penerima harus memiliki aplikasi tersebut. Terakhir, pada saat mengirimkan pesan, dan 

kembali untuk login terjadi session pada sekian detik sebelum kembali login. 


