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3.1.2. Menentukan Spesifikasi Hardware Server 

Analisa perlu dilakukan untuk mengetahui server seperti apa yang akan dibangun. 

Penentuan kebutuhan akan sistem operasi jaringan dapat diketahui dengan memahami 

user yang akan menggunakan sistem tersebut. Sistem yang dipilih diharapkan 

merupakan sistem yang mampu menjalankan semua kebutuhan aplikasi yang diinginkan 

oleh user, termasuk didalamnya perangkat keras yang mendukung untuk menjalankan 

hal tersebut. Kecocokan perangkat keras dan perangkat lunak yang ada dalam sistem 

komputer ini biasa dikenal dengan istilah kompatibilitas. 

Sistem operasi yang dipilih nantinya haruslah sistem operasi yang kompatibel dengan 

berbagai aplikasi yang ada didalamnya. Ini dapat dilakukan melalui identifikasi berbagai 

kebutuhan aplikasi dari user. Jika akan digunakan dalam jaringan, identifikasi juga 

kompatibilitasnya dengan sistem operasi lainnya. Kompatibilitas ini dapat diketahui 

melalui tipe jaringan yang digunakan. Jaringan Linux mampu menghubungkan berbagai 

distro linux termasuk juga dari berbagai versi dari sistem operasi Windows dan Mac OS. 

Berikut merupakan panduan yang dapat digunakan untuk menentukan sistem operasi 

terbaik untuk perangkat server sesuai kebutuhan user. 

 Apakah ada kebutuhan pengolahan data dengan aplikasi khusus? Bila ada maka 

penentuan sistem operasi dapat dilihat berdasarkan aplikasi khusus tersebut. 

 Apakah aplikasi-aplikasi tersebut mendukung lingkungan multi user atau user 

tunggal? Ini dapat menentukan apakah akan diinstall di komputer server atau 

klient. Selain itu ini dapat digunakan untuk menentukan bagian mana dari 

pengolahan data nanti yang bisa disimpan di server. 

 Apakah ada data (file) yang dibagi dalam jaringan? Jika ada, maka sebaiknya 

menggunakan sistem operasi jaringan yang mampu menjaga kompatibilitas format 

datanya. 

Hasil dari semua analisa kebutuhan selanjutnya dibuatkan dokumentasi yaitu dokumen 

spesifikasi kebutuhan perangkat lunak server. Dokumen ini hendaknya dibuat sejelas 

mungkin agar pada saat implementasi semua kebutuhan user dapat terpenuhi. 

Tugas ASJ-P-Tr-02 

1. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan dalam kaitannya dengan analisa 

kebutuhan perangkat lunak server? 

2. Apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk dapat mengetahui 

kebutuhan perangkat lunak server? 

3. Mengapa diperlukan analisa kebutuhan dalam menentukan kebutuhan server? 

Tugas ASJ-K-Pr-02 

Buatlah daftar aplikasi server dengan sistem operasi Debian yang diperlukan untuk 

kebutuhan klien berikut. 

Kebutuhan User Jenis Aplikasi Server Nama Aplikasi Server 

Akses internet Proxy Server Squid 

Server untuk berbagi 
dokumen/file 

FTP Server … 

Akses domain lokal DNS Server … 

Pengalamatan otomatis DHCP Server … 

Jejaring sosial lokal Webmail Server … 

Pembelajaran online lokal Web Server … 

Komunikasi tekstual Mail Server … 

Komunikasi audio/video Video Chat Server … 

 


