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ABSTRACT
The use of computer technology in the company is very vital, since most of the events and activities aided
by computer users. To build a network of computers that good, reliable and easy to manage absolutely
necessary, so that the company's performance in serving her clients are met and satisfied. PT.Visionet
Jakarta engaged in IT services with a large number of clients who require ease of management of its
computer network. The company at this time, using the Windows 2003 operating system, which is a
feature of the operating system Active Directory (AD). With the implementation of AD feature can solve
the existing problems. The problems faced include computer access and internet bandwidth usage that is
not controlled, user authentication and computer configuration changes and data destruction by the
virus. The method used is to collect the data needs of users, computers available and company policies.
By analyzing the data, the design and implementation of Active Directory can be applied by adjusting the
existing computer. The results obtained from the implementation of AD among others, VLAN-30 117
Mbps, VLAN-40 105-Mbps and VLAN 20, VLAN-50 87 Mbps. Printer sharing and repository for users by
default are met, verified user login and access computer customized with company policy. In general,
user needs are met in serving the needs of enterprise customers.
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PENDAHULUAN
Usaha pemenuhan pelayanan kebutuhan dan
keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya
dalam mengimbangi harapan konsumen (Tjiptono,
2007). Kualitas jasa(service quality) dapat diketahui
dengan cara membandingkan persepsi konsumen atas
pelayanan yang nyata mereka terima dengan
pelayanan yang sesungguhnya diharapkan terhadap
atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Pada ISO
9000:2000 memberikan variable pengukuran
kepuasan pelanggan sebagai salah satu prinsip
penerapannya. PT. Visionet Internasional Jakarta
memberikan pelayanan dibidang informasi dan
teknologi yang meliputi pelayanan pemasangan
perangkat
keras,
perangkat
lunak
dan
pemeliharaannya. Pelanggan dari perusahaan ini
mayoritas bergerak dibidang keuangan dan
perbankan yang tersebar di 28 kota besar di
indonesia. Untuk dapat memberikan pelayanan yang
optimal dan kemudahan dalam pengelolaan perangkat
keras dan perangkat lunak baik dalam hal
pemeliharaan ataupun perbaikan dan pengawasan
operasional perangkat keras, untuk pemenuhan
kebutuhan tersebut maka PT. Visionet melakukan
implementasi active directory yang berada pada
system windows server 2003. Dengan implementasi
active directory pada infrastruktur jaringan komputer,
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maka pelayanan terhadap klien atau pelanggan dapat
optimal, hal ini telah diwujudkan dengan adanya
standarisasi pelayanan ISO 9001:2008 yang
merupakan rangkaian standar internasional tentang
praktek manajemen yang baik yang memberikan
kepastian untuk dapat menghasilkan produk / jasa
sesuai dengan yang dijanjikan kepada pelanggan. Hal
ini disebabkan kemudahan dalam pengelolaan
sumber daya(asset) yang telah tersimpan dengan baik
setiap konfigurasi dari perangkat keras ataupun
perangkat lunak yang terhubung dalam sebuah
jaringan. Dengan demikian bila terjadi gangguan baik
itu perangkat keras maupun perangkat lunak akan
mudah ditangani, dan proses perbaikan dapat dengan
cepat dilakukan. Untuk permasalahan yang terjadi
pada PT. Visionet sebagai berikut:
1. Pengguna akses computer dan jaringan internet
tidak terkontrol.
2. Berubahnya konfigurasi PC dan masalah
authentifikasi pengguna.
3. Lambatnya koneksi internet dan seringnya
jaringan putus.
4. Kerusakan jaringan dan data disebabkan virus.
Dari permasalah tersebut dapat diselesaikan
dengan implementasi Active Directory windows
server 2003.
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BAHAN DAN METODE
Microsoft Active Directory 2003
Acitve directory terdiri dari basis data dan layanan
direktori. Basis data digunakan untuk menyimpan
semua sumber daya yang ada didalam suatu jaringan
seperti halnya computer yang telah tergabung
kedalam domain, daftar akun pengguna dan
kelompok pengguna, folder yang dishare (Microsoft,
Microsoft, 2016). Layanan direktori yang dimiliki
active directory membuat basis data yang dimiliki
active directory dapat
Sumber: www.mcmcse.com
Gambar 2. Organisasi Unit
2.

Domain, berisi objek yang dikumpulkan dan
dikelola kedalam database untuk dapat
digunakan bersama atau share, kebijakan
keamanan, dan relasi antar domain.

Sumber: Microsoft.com
Gambar 1. Active Directory
diakses oleh pengguna aplikasi. Active directory
merupakan
implementasi
dari
protocol
LDAP(protocol
lightweight
directory
active
protocol). ADO(Active Directory Object), yang dapat
berupa akun pengguna, komputer yang tergabung
dalam jaringan/domain, printer, aplikasi, folder, atau
sumber daya yang lain. Setiap objek memiliki atribut
yang berbeda dan biasanya bersifat unik. Sebagai
contoh akun pengguna memiliki atribut nama depan,
tengah dan belakang, email, notelp. (Microsoft,
MSDN, 2016).
Elemen Active Directory logical antara lain:
1. Organisasi Unit(OU) adalah sebuah jenis objek
active direktori yang dapat mengandung objek
lain. Dengan menggunakan OU maka
administrator dapat mengatur Active directori
secara hirarki sehingga administrator dapat
mengatur akses pada setiap anak pohon didalam
OU. Didalam OU objek user, group, komputer
ditempatkan (Indiana, 2014).
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Sumber: technet.microsoft.com
Gambar 3. Domain
3.

Domain Tree, kumpulan dari domain-domain
yang dikelompokkan dan membentuk struktur
tree atau pohon (Microsoft Corporation, 2003).

Sumber: technet.microsoft.com
Gambar 4. Domain Tree
4.

Forests, suatu boundary atau batas didalam
layanan directory yang mencakup seluruh
domain dan masih dalam satu pohon atau tree,
dan merupakan contoh lengkap dari active
directory. Forest merupakan top-level dari active
directory yang terdiri dari domain yang berisi
object-object, yang dishare secara umum melalui
structure logic, global catalog, directory schema
dan
directory
configuration
(Microsoft,
Microsoft, 2016).
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Sumber: technet.microsoft.com
Gambar 5. Forest
5.

Site Object, object paling atas dari hirarki object
yang digunakan untuk mengelola dan
melaksanakan replikasi active directory.

Sedangkan komponen Active Directory secara
fisik antara lain:
1. Domain control(DC), berisi domain partisi data
yang direplikasi kedalam DC lain yang masih
dalam satu domain. Domain partisi data hanya
menyimpan lokasi object yang ada dalam
domain, informasi yang akan direplikasi
disimpan dalam bentuk partisi(Active directory
partition). Active Domain Partition terbagi
menjadi empat partisi yaitu domain partition,
configuration partition, scheme partition dan
application
partition.

Sumber: serverbrain.org
Gambar 6. Partisi Aktive Direktori
2.

Sites, kumpulan komputer yang berada dalam
suatu group, komputer saling berkomunikasi.
Komunikasi komputer yang terjadi didalam
group untuk meminimalisir latensi, sehingga
menghemat penggunaan bandwidth diantara
domain controller(DC). Penggunaan site dapat
diimplementasikan bila objek perusahaan cukup
besar dan letak anak cabang berjauhan sehingga
memiliki IP subnet yang berbeda.
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Sumber: msdn.microsoft.com
Gambar 7. Sites
3.

Subnet, subbagian dari IP didalam suatu
jaringan, dimana setiap subnet memiliki alamat
IP yang unik (APNIC, 2016).

Sumber: cisco.com
Gambar 8. Subnet IP
HASIL DAN PEMBAHASAN
Design infrastruktur Fisik LAN
PT. Visionet International Jakarta Selatan dengan
spesifikasi server berprosesor Intel Xeon E3-1200,
Ram DDR3 8 Gb dan media penyimpanan 2 Tb SCSI.
Untuk klien atau pengguna yang berjumlah 28 PC
dengan spesifikasi prosesor Intel Core 2 Duo, DDR3
4 GB, lan realtek ALC622-VC 10/100/1000 Mbps
dan hardisk kapasitas 320 Gb kecepatan 720 RPM.
Switch berjumlah 3 buah dengan spesifikasi Cisco
catalyst 2900 dengan port berjumlah 48. Router jenis
cisco 3600 sebanyak 1 buah dan modem cisco FM
dengan media kabel coaxial.
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Sumber: PT.Visionet

Sumber: PT.Visionet
Gambar 9. Infrastruktur Fisik Jaringan Komputer
PT. Visionet

Sumber: PT. Visionet
Gambar 10. Design Infrastruktur Fisik Jaringan
Komputer PT. Visionet
Untuk implementasi VLAN dapat dikelompokkan
menjadi gambar berikut.

Design Active Directory.
Design pada PT.Visionet Internasional Jakarta
melibatkan beberapa komponen AD. Rancangan AD
yang dibutuhkan cukup satu domain, selain jumlah
user tidak terlalu banyak dan untuk menghemat
resource. Domain yang dibuat diberikan nama
visionet.com, domain tersebut berisi objectobject(OU) yang meliputi user dan komputer.
Komputer dan user dipisahkan menjadi beberapa OU,
kemudian user juga dipisahkan sesuai dengan jenis
pekerjaannya, sehingga diperoleh rancangan sebagai
berikut:

Sumber: PT.Visionet
Gambar 12. Mapping Domain
Dari rancangan OU diatas dapat diatur trusty atau
hak akses masing-masing pengguna ataupun
perangkat keras yang terdapat dalam satu domain
dengan menghubungkan GPO kemasing-masing OU.
Setiap GPO yang terhubung dengan OU diberikan
nama yang sama dengan OU. Dengan adanya GPO
itulah hal-hal yang boleh dikerjakan dan yang tidak
boleh dikerjakan user dengan komputer yang akan
digunakan di visionet.

Sumber: PT. Visionet
Gambar 11. Design Infrastruktur Logika
Jaringan Komputer PT. Visionet
Berikut
adalah
dikonfigurasi.
No
1
2
3

jaringan

VLAN

yang

Tabel 1. Design Jaringan VLAN
VLAN Nama
Port
10
Server
fa0/3
20
IT
fa0/4,fa0/5
30
Leader
fa0/6,fa0/7,fa0/8,fa0/9,
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Sumber: PT.Visionet
Gambar 13. GPO diterapkan ke site, domain dan OU
pada PT. Visionet.
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Konfigurasi Organization Unit(OU) dilakukan
dengan menambahkan OU kedalam domain.
Penambahan melalui active directory user dan konsul
dari administrative tools. Berikut konfigurasi yang
dihasilkan:
Tabel 2. Konfigurasi OU
OU
Parent
Group
OU-Leader
Domain
Leader
OU-Manager
Domain
Manager
OU-IT Support Domain
IT Support
OU-asist SPM
OU-Manager
Asisten SPM
OU-asist SPL
OU-Leader
Asisten Leader
OU-admin
Domain
Administrasi
OU-device
Domain
Device
hardware
Hardware
Sumber: PT.Visionet
Adapun kebijakan yang diterapkan sebagai berikut:
1. Penentuan panjang minimum password
2. Kandungan password harus lengkap
3. Jumlah bandwidth yang dimiliki pengguna
dalam satu bulan untuk akses internet
4. Hak akses pengguna pada file repository
5. Akses computer khusus dari jaringan kantor
6. Perubahan waktu pada system
7. Mematikan computer dengan system remote
8. Setting default autorun
9. Disable windows installer
10. Hak akses komputer pada jaringan
Berikut table konfigurasi group policy yang
diterapkan untuk mendapatkan desktop environment
dan penerapan kebijakan pada group computer dan
user.
Tabel 3. Konfigurasi group policy
Tingkat Policy
Nama Group Policy
Domain
Default Domain Policy
GP Redirect Folder
GP Email
GP Public Printer
OU-Leader
GPLeader-mapnetwork
GPLeader-print
OU-Manager
GPManager-mapnetwork
GPManager-print
OU-IT Support
GPITS-mapnetwork
GPITS-print
OU-asist SPM
GPAsistSPM-mapnetwork
GPAsistSPM-print
OU-asist SPL
GPAsistSPL-mapnetwork
GPAsistSPL-print
OU-admin
GPAdmin-mapnetwork
GPAdmin -print
Sumber: PT.Visionet
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Group policy domain redirect folder digunakan
untuk menyelaraskan interface klien yang tetap, dan
untuk menangani kegagalan koneksi jaringan. Public
printer digunakan untuk mendapatkan default printer
untuk setiap klien, sehingga klien tidak perlu
menghubungan ataupun mencari
printer yang
terdapat dijaringan. Printer dishared kesemua klien.
Implementasi interface aplikasi
Pada implementasi aplikasi terdapat empat bagian
umum, antara lain file server, application server,
print server dan exchange server.
1. File server di install pada server 1, kebetulan
server yang terdapat pada visionet Jakarta
selatan satu buah dengan system operasi windows
server 2003. Maka terbentuklah konsul file
server management dan hasil implementasi
pengaturan hak akses sesuai kebijakan terdapat
pada table 4 berikut.
Tabel 4. Hak Akses group user terhadap file atau
folder shared.
Group/
1
2
3
4
5
6
Users
Leader
R
R
W
W
Manager
R
R
W
W
IT
R
Support
W
Asist SPM
R
R
W
Asist SPL R
R
W
Admin
R
W
Sumber: PT.Visionet
Keterangan:
1. Leader, 2. Manager, 3. IT Support, 4. Asist
SPM, 5. Asist SPL, 6. Admin, 7. Printer.
R=Read, W=Write
2.

3.

Application Server ditambahkan melalui control
panel, bagian ini dijalankan untuk men-trigger
agar web dapat diakses oleh klien. Application
server yang digunakan pada system operasi
windows server 2003 IIS manager berperan
sebagai web server dan script yang berjalan
menggunakan PHP.
Print Manager ditambahkan ke system windows
2003 dengan tujuan agar semua printer yang ada
didalam domain dapat digunakan secara bersama
oleh semua user yang ada didalam OU. System
operasi windows 2003 menampilkan interface
print management dalam administrative tools.
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7
RW
RW
RW
RW
RW
RW

4.

Exchange Server sudah tersedia pada system
operasi windows server 2003, sehingga langkah
yang diperlukan tinggal menambahkan nama
domain email kedalam rerecipientolicy dengan
nama ‘@visionet.com’ sebagai jalur komunikasi
antara user dengan klien dari luar domain.

Implementasi Active Directory PT. Visionet
International Jakarta Selatan
Implementasi active directory diterapkan pada
server intel Xeon E3-1200 dengan kapasitas RAM
DDR3 8GB DIMM, dengan system operasi windows
server 2003.
1. Instalasi dilakukan pada command prompt
dengan keyword ‘dcpromo’ dan tampil menu
wizard dan terdapat tiga pilihan. Untuk membuat
domain baru yang belum pernah ada maka pilih
‘create new domain’. Maka terbentuk domain
visionet.com.
2. Konfigurasi
OU
dilakukan
dengan
menambahkan OU pada domain yang telah
dibuat pada langkah satu, dengan bantuan
antarmuka Active Directory Users and computer,
dari menu administrative tools. A dapun yang
ditambahakan sesuai dengan tabel 2. Konfigurasi
OU.
3. Konfigurasi Group dan user, konfigurasi ini
dilakukan dengan menambahkan group kedalam
OU, dengan active directory users and
computers. Setelah group ditambahkan maka
langkah selanjutnya menambahkan user kedalam
group yang baru saja dibuat dan mengatur hak
akses dari user melalui group tersebut.
Pengujian Sistem
System operasi yang digunakan pada visonet
windows server 2003, untuk pengujian system
dilakukan dari sisi Active Directory, File Server dan
questioner dari pengguna system agar implementasi
AD dapat digunakan secara maksimal dan sesuai
dengan kebutuhan.
1.

Sumber: PT. Visionet
Gambar 14. Alur Pengujian
Pengujian login dilakukan pada komputer
jaringan VLAN-30 dengan komputer fa0/7
kedudukan asisten service point manager(SPM),
saat login berhasil masuk dan memperoleh direct
folder default yang terdiri my documents,
application data, dan desktop. Percobaan
pemakaian printer shared berhasil mencetak
dengan normal. Untuk sinkronisasi file offline
saat jaringan terputus, komputer fa0/7
mendapatkan folder default yang ada dalam
direktori local dengan update kondisi data
terbaru sebelum jaringan putus dan saat jaringan
tersambung kembali data pada komputer local
terkirim kedalam server. Pengujian map network
dengan mengamati pengguna secara acak dari
setiap OU diperoleh bahwa kebijakan group
policy sudah sesuai dengan konfigurasi yang
ditetapkan.
2.

Pengujian File Server
Pengujian file server dilakukan dengan
mengirim/upload dan mengambil atau download
dari komputer fa0/4 dengan OU-IT support dapat
berjalan dengan normal dengan FTP. Pengujian
dengan FTP dilakukan dengan dua cara yaitu
dengan FTP Client dan komputer yang
terhubung langsung keserver dengan bantuan
VPN, dengan cara put dan get. Pengujian FTP
diterapkan pada semua OU dengan akses single
user pada VLAN-30 117 Mbps, VLAN-40 105Mbps dan VLAN 20, VLAN-50 87 Mbps.

3.

Questioner Pengguna
Untuk pengujian kepuasan dan kenyamanan
pengguna yang berjumlah 21 orang diberikan
questioner dan pengguna melakukan checklist

Pengujian Active Directory
Pengujian active directory dilakukan dengan
menghubungkan sebuah komputer klien dan
server. Pengujian meliputi 3 hal, antara lain
redirect folder, sinkronisasi dan offline file,
mapnetwork dan share printer, ketiga hal
tersebut dapat dilakukan dengan percobaan login
user ke server. Berikut alur pengujian:
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dari pertanyaan yang diajukan. Data yang
diperoleh dari questioner tersebut adalah untuk
kemudahan akses internet 93%, kecepatan dalam
akses file local 99%, file dan printer sharing
89%, dan kecepatan koneksi internet 81%.
KESIMPULAN
Berdasarkan implementasi active directory
diperoleh beberapa hasil antara lain
Penggunaan active directory di visionet dapat
bekerja dengan baik sesuai dengan rancangan yang
telah ditetapkan.
Implementasi active
directory
membantu
pengelolaan oleh IT-support dalam mengatur hak
akses setiap bagian di visionet sesuai dengan
kebijakan group policy.
Pembagian bandwidth internet dapat dikelola
dengan lebih baik dan monitoring pada pengguna
lebih terkontrol.
Hasil survei dari penggunan sebanyak 28 orang,
dan bersedia mengisi form questioner 21 orang
menunjukkan tingkat kepuasan diatas 80 %, sehingga
dapat digolongkan berhasil.
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