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Domain Name System (DNS) Adalah sebuah aplikasi service di internet yang 

menerjemahkan sebuah domain name ke IP address dan salah satu jenis system yang melayani 

permintaan pemetaan IP address ke FQPN (Fany Qualified Domain Name) dan dari FQDN ke IP 

address. DNS biasanya digunakan pada aplikasi yang berhubungan ke internet sererti Web 

Browser atau e-mail, Dimana DNS membantu memetakan host name sebuah computer ke IP 

address. Selain digunakan di internet DNS juga dapat di implementasikan ke private network 

atau internet. 

FUNGSI DNS 

a) Kerangka Peraturan pengiriman secara kontroversi menggunakan keuntungan jenis rekod 

DNS, dikenal sebagai rekod TXT. 

b) Menyediakan keluwesan untuk kegagalan computer,Beberapa server DNS memberikan 

perlindungan untuk setiap domain. Tepatnya,Tiga belas server akar (root 

server)digunakan oleh seluruh dunia. 

Langkah Instalasi DNS SERVER 

Sebelum Instal DNS server Kita harus konfugurasi interface server kita untuk pengalamatan 

DNS kita berikut langkah konfigurasi jaringan :  

1. Ketik pico /etc/network/interface  

Unutk melakukan konfigurasi di server kita. 
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Nah setelah muncul gambar seperti di atas kita taruh kursor di bagian paling bawah 

kemudian konfigurasi * ip address, netwask, gateway, dan broadcastnya. Laku kan 

konfigurasi seperti dibawah ini. 

 

Setelah selesai konfigurasi kita simpan konfigurasinya dengan ctrl+O dan keluar dengan 

ctrl+X 

Kemudian kita restart jaringan di server kita dengan cara ketikkan  

#/etc/init.d/networking restart 

Dan tunggu proses interface sampai ada kata done maka konfigurasi jaringan kita 

berhasil. 
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Kemudian kita tinggal konfigurasi DNS Server Dengan Instal paketnya yang ada di 

debian yaitu bind9. Dengan langkah #apt-get isntall bind9 

Sebelum melakukan instalasi pastikan file debian anda sudah masuk. 

Jika sudah lakukan langkah instalasinya seperti gambar berikut. 

 

Jika ada perintah pada continue pilih y agar kita dapat melanjutkan instalasinya. Dan 

tunggu prosesnya sampai selesai. 

Kemudian kita buat tempat  untuk tempat konfigurasi DNS kita di db.local dan db.127 

dengan perintah  

# cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.pelatihan 

# cp /etc/bind/db.127 /etc/bind/db.192 

Setelah kita melakukan konfigurasi pada default-zones kita untuk mengganti alamat ip 

kita untuk diganti nama DNS kita. Dengan perintah  

#pico /etc/bind/named.conf.default-zones 
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Pada bagian ini kita copy file yang ada di dalam bind file yang di copy seperty gambar diatas 

dengan cara drag ctrl+6, kemudian copy dengan alt+6 dan paste ctrl+u : 

� local host dengan nama domain (ex : pelatihan.com)  

� db.local dengan nama file (ex : db.pelatihan) 

� 127 dengan IP address 3 suku IP dari belakang (ex : 0.168.192) 

� db.127 dengan no.file (ex : db.192) 

Letakkan copy file pada bagian paling bawah. Dan perubahannya seperti berikut. 
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Kemudian kita simpan dengan CTRL+O enter dan keluar CTRL+X. 

Langkah selanjutnya kita konfigurasi db.pelatihan. dan pada db.pelatihan localhost kita ubah 

dengan pelatihan.com tadi yang kita konfigurasi di default-zones.  

 



 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

Nah pada bagian diatas localhostnya kita ubah dengan pelatihan.com. 

dan ganti serialnya terserah anda. Ip pada localhost tersebut ganti dengan ip 

server kita. AAA juga diganti A nya jadi satu ::1 ganti dengan IP kita. 

Berikut gambar perubahannya. 

 

Kemudian kita konfigurasi pada db.192 pada localhost dan serial juga yang 

kita ubah. Berikut gambar yang awalnya :  
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 Berikut gambar yang sudah kita konfigurasi. 

 

Kemudian kita konfigurasi pada resolv.conf. masukkan ip nameserver kita 

dan domain kita. Dan tambahkan search domain server kita. Untuk masuk ke 

resolv.conf kita ketik perintah #pico /etc/resolv.conf 
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Setelah kita konfigurasi dns kita semua kemudian kita restart jaringan dan 

dns kita dengan perintah : 

Untuk jaringan #/etc/init.d/networking restart 

Untuk DNS #/etc/init.d/bind9 restart 

Unutk cek dns kita berhasil atau tidak kita ping dns kita 

Jika replay maka dns kita sudah berhasil. Dan untuk cek di client kita, kita 

install apache2 terlebih dahulu. Kemusian kita samakan jaringan client kita 

dan kemudian buka browser kita kemudian kita ketikkan DNS kita pada 

address bar. 
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Untuk di server kita sendiri dengan perintah  

#dig pelatihan.com 

Jika sudah seperti gambar dibawah ini maka dns kita sudah berhasil. 

  

 


