
A I S Y A T U L K A R I M A



STANDAR KOMPETENSI
 Pada akhir semester, mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan dan

menganalisa sistem jaringan komputer

 Menguasai terminologi DNS
 Menguasai konsep kerja DNS
 Menguasai implementasi DNS
 Mampu melakukan pengecekan koneksi menggunakan DNS
 Menguasai penggunaan DNS

KOMPETENSI DASAR



TERMINOLOGI

 DNS adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host
maupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar (distributed database) 
di dalam jaringan komputer.

 DNS menyediakan alamat IP untuk setiap nama host dan mendata setiap server 
transmisi surat (mail exchange server) yang menerima surel (email) untuk setiap 
domain.

 bilamana perangkat keras komputer dan jaringan bekerja dengan alamat IP
untuk mengerjakan tugas seperti pengalamatan dan penjaluran (routing), 
manusia pada umumnya lebih memilih untuk menggunakan nama host dan 
nama domain, contohnya adalah penunjukan sumber universal (URL).



TERMINOLOGI

 Domain Name System (DNS) Adalah sebuah aplikasi service di internet yang 
menerjemahkan sebuah domain name ke IP address

 Komputer lebih mudah bekerja dengan angka, sedangkan manusia lebih mudah 
mengingat nama. Misal komputer dengan nama “Jarkom” dikonversi menjadi 
“192.168.1.1”

 Singkatnya DNS melakukan konversi dari komputer dgn nama ke komputer dgn 
angka.

 Analogi yang umum digunakan untuk menjelaskan fungsinya adalah DNS bisa 
dianggap seperti buku telepon internet dimana saat pengguna mengetikkan 
www.indosat.net.id di peramban web maka pengguna akan diarahkan ke alamat 
IP  124.81.92.144 (IPv4) dan 2001:e00:d:10:3:140::83 (IPv6).



Sistem DNS terdri dari 3 komponen :

 DNS resolver :
 sebuah program klien yang berjalan di komputer pengguna, yang membuat

permintaan DNS dari program aplikasi.

 recursive DNS server :
 yang melakukan pencarian melalui DNS sebagai tanggapan permintaan dari

resolver, dan mengembalikan jawaban kepada para resolver tersebut.

 authoritative DNS server :
 yang memberikan jawaban terhadap permintaan dari recursor, baik dalam

bentuk sebuah jawaban, maupun dalam bentuk delegasi (misalkan:
mereferensikan ke authoritative DNS server lainnya)

KONSEP DAN CARA KERJA DNS



KONSEP DAN CARA KERJA DNS



DNS menggunakan relasi client – server untuk resolusi nama. Pada saat client

Mencari satu host, maka ia akan mengirimkan query ke server DNS. Query

adalah satu permintaan untuk resolusi nama yang dikirimkan ke server DNS.

1. Pada komputer Client, sebuah program aplikasi misalnya http, meminta pemetaan
IP Address (forward lookup query). Sebuah program aplikasi pada host yang
mengakses domain system disebut sebagai resolver, resolver menghubungi DNS
server, yang biasa disebut name server.

2. Name server meng-cek ke local database, jika ditemukan, name server
mengembalikan IP Address ke resolver jika tidak ditemukan akan meneruskan
query tersebut ke name server root server.

3. Terakhir barulah si client bisa secara langsung menghubungi sebuah website /
server yang diminta dengan menggunakan IP Address yang diberikan oleh DNS
server.



IMPLEMENTASI

 Implementasi DNS umumnya menggunakan BIND,

Berkeley Internet Name Domain. 

 Bind merupakan bagian dari BSD. Daemon yang mengemban resolusi tersebut di 
sebut named (di ucapkan “name-dee”).

 DNS memberikan informasi yang diperlukan untuk menghubungkan sistem
remote yang berada di Resource Records, atau RRs.



 Nama domain biasanya terdiri dari dua bagian atau lebih (secara teknis disebut
label), dipisahkan dengan titik.

 Label paling kanan menyatakan top-level domain - domain tingkat atas/tinggi
(misalkan, alamat www.wikipedia.org memiliki top-level domain org).

IMPLEMENTASI



IMPLEMENTASI

 Setiap label di sebelah kirinya menyatakan sebuah sub-divisi atau subdomain dari
domain yang lebih tinggi.

 Catatan : "subdomain" menyatakan ketergantungan relatif, bukan absolut.

 Contoh : wikipedia.org merupakan subdomain dari domain org, dan id.wikipedia.org dapat
membentuk subdomain dari domain wikipedia.org (pada praktiknya, id.wikipedia.org
sesungguhnya mewakili sebuah nama host).



IMPLEMENTASI

 Secara teori, pembagian seperti ini dapat mencapai kedalaman 127 level, dan setiap
label dapat terbentuk sampai dengan 63 karakter, selama total nama domain tidak
melebihi panjang 255 karakter.

 Tetapi secara praktik, beberapa pendaftar nama domain (domain name registry) memiliki
batas yang lebih sedikit.

 Terakhir, bagian paling kiri dari bagian nama domain (biasanya) menyatakan nama host.

 Sisa dari nama domain menyatakan cara untuk membangun jalur logis untuk informasi
yang dibutuhkan; nama host adalah tujuan sebenarnya dari nama sistem yang dicari
alamat IP-nya.

 Contoh: nama domain www.wikipedia.org memiliki nama host "www".



IMPLEMENTASI

 DNS memiliki kumpulan hierarki dari DNS servers.

 Setiap domain atau subdomain memiliki satu atau lebih authoritative DNS
Servers (server DNS otorisatif) yang mempublikasikan informasi tentang domain
tersebut dan nama-nama server dari setiap domain di-"bawah"-nya.

 Pada puncak hirarki, terdapat root servers- induk server nama: server yang
ditanyakan ketika mencari (menyelesaikan/resolving) dari sebuah nama domain
tertinggi (top-level domain).



PENGECEKAN

 Cara mudah mengecek apakah DNS yang akan kita gunakan hidup atau 
tidak, bisa menggunakan perintah ping di dos prompt windows.

 Cara mengecek kondisi DNS ada atau tidak ada.

 Klik "start", pilih "run" ketik "cmd" enter (tanpa tanda petik)
 Setelah masuk dos prompt ketik "ping 202.134.1.10" (tanpa tanda petik)

Bila hasilnya seperti gambar dibawah ini, berarti DNS tersebut hidup.



Bila di layar muncul "request time out." Berarti DNS tersebut mati

PENGECEKAN



 Untuk menelusuri alamat DNS, dari dos prompt ketik "nslookup 202.134.1.10" 
(tanpa tanda petik), hasilnya akan muncul sebagai berikut:

PENGECEKAN



PENGGUNAAN

 Control panel >>> Network Connections >>> Klik kanan account 
sambungan internet yang sedang aktif /connected >>> Properties >>> 
Networking >>> Internet Protocol >>> Properties >> Beri Tanda pada 
Use the Following DNS server addresses >>> masukan DNS yang anda 
pilih >> Klik Ok







 Restart Ulang Koneksi Internet anda , Perubahan akan terjadi setelah 
anda restart ulang koneksi internet anda.

 Silahkan pilih alternatif DNS Server berikut ini, gunakan DNS yang 
anda rasa paling cepat pada sambungan internet anda.


