
PERCOBAAN III 

DOMAIN NAME SYSTEM (DNS) 

 

4.1. Tujuan 

 Mengetahui struktur dan hirarki DNS. 

 Mengetahui cara DNS bekerja dari sisi client-server 

 Mengetahui konfigurasi BIND. 

4.2. Peralatan Yang Digunakan 

 Perangkat komputer yang menggunakan sistem operasi  *BSD. 

 Perangkat komputer disertai perangkat tambahan mouse dan keyboard. 

4.3. Teori Dasar 

Sejarah DNS 

Sebelum adanya DNS, pertama kali tepatnya tahun 1970-an dalam jaringan 

ARPAnet (cikal bakal jaringan Internet yang ada sekarang) digunakan pemetaan dengan 

bentuk tabel host pada berkas HOSTS.TXT.  

 

Gambar 4.1 Jaringan dengan HOSTS.TXT pada tiap host-nya 
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Berkas ini berisi nama host dan alamat IP serta pemetaannya dari seluruh 

mesin/komputer yang terhubung dalam jaringan. Ketika ada komputer lain yang 

terhubung ke jaringan ARPAnet, maka masing-masing komputer dalam jaringan 

tersebut harus memperbaharui berkas HOSTS.TXT-nya. Pada saat itu cara meng-

update berkas HOSTS.TXT dengan menggunakan ftp setiap satu atau dua minggu 

sekali. Masalah muncul ketika jaringan ARPAnet yang tadinya kecil tersebut kemudian 

menjadi Internet yang semakin hari semakin besar. Kesulitan meng-update isi berkas 

HOSTS.TXT karena jumlah nama mesin/komputer yang harus dituliskan ke berkas 

tersebut sudah terlalu besar dan tidak efisien. Lalu muncul ide untuk membuat sistem 

database terdistribusi yang mempunyai data mengenai pemetaan nama host ke alamat 

IP dan sebaliknya.  

Dengan adanya pendistribusian database nama host dan alamat IP, maka tiap 

organisasi yang memiliki jaringan di dalam domain tertentu hanya bertanggung jawab 

terhadap database informasi pemetaan nama host dan alamat IP pada jaringannya saja 

yang biasa disebut zone. Administrasi domain tersebut dilakukan secara lokal tetapi 

informasi itu dapat diakses oleh semua komputer di Internet. Karena sifat database 

yang terdistribusi ini, maka dibutuhkan suatu mekanisme pengaksesan informasi bagi 

host lain pada database yang terdistribusi untuk menemukan informasi host atau 

jaringan yang dipunyai oleh suatu organisasi. Dan pada tahun 1984, Paul Mockapetris 

mengusulkan sistem database terdistribusi ini dengan Domain Name System (DNS) yang 

dideskripsikan dalam RFC 882 dan 883. Sistem ini digunakan sampai sekarang pada 

jaringan khususnya Internet. Oleh karena itu, Domain Name System (DNS) adalah 

Distribute Database System yang digunakan untuk pencarian nama computer di 

jaringan yang menggunakan TCP/IP yang membantu memetakan host name sebuah 

computer ke IP address sehingga dapat dengan mudah diingat. Secara umum, setiap 

client yang akan mengkoneksikan komputer yang satu ke komputer yang lain, akan 

menggunakan host name. Lalu komputer anda akan menghubungi DNS server untuk 

mencek host name yang anda minta tersebut berapa IP address-nya. IP address ini 

yang digunakan untuk mengkoneksikan komputer anda dengan komputer lainnya. 

 

Struktur DNS 

Struktur database DNS sangat mirip dengan sistem-berkas/filesystem UNIX 

yaitu berbentuk hierarki atau pohon. Tingkat teratas pada DNS adalah root yang 

disimbolkan dengan titik/dot (.) sedangkan pada sistem berkas UNIX, root disimbolkan 
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dengan slash (/). Setiap titik cabang mempunyai label yang mengidentifikasikannya 

relatif terhadap root (.). Tiap titik cabang merupakan root bagi sub-tree/tingkat 

bawahnya. Tiap sub-tree merupakan domain dan dibawah domain terdapat sub-tree 

lagi bernama subdomain. Setiap domain mempunyai nama yang unik dan menunjukkan 

posisinya pada pohon DNS, pengurutan/penyebutan nama domain secara penuh 

dimulai dari domain paling bawah menuju ke root (.). Masing-masing nama yang 

membentuk suatu domain dipisahkan dengan titik/dot (.) dan diakhiri dengan titik 

yang merupakan nama absolut relatif terhadap root (.). Contoh: kambing.vlsm.org  

"." merupakan root domain  

org merupakan Top Level Domain 

vlsm merupakan Second Level Domain  

kambing merupakan Third Level Domain  

Sistem penulisan nama secara absolut dan lengkap ini disebut FQDN (Fully Qualified 

Domain Name).  

    

Gambar 4.2 Hierarki/pohon DNS dan sistem berkas UNIX 

 

Tiap organisasi yang telah mendaftar ke Network Information Center (NIC) 

akan mendapatkan nama domain sesuai dengan organisasi tersebut. Nama domain 

tersebut bisa dibagi lagi menjadi subdomain sesuai dengan kebutuhan organisasi 

tersebut sesuai dengan otorisasi domain. Contoh: InterNIC mempunyai semua Top 

Level Domain termasuk com, perusahaan indolinux akan mendaftarkan nama domain 
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vlsm.org, maka vlsm diberikan/didelegasikan oleh InterNIC untuk mengelola domain 

vlsm.org yang merupakan sub domain dari com. Vlsm dapat membagi lagi domain 

vlsm.org ke beberapa sub domain misal kambing.vlsm.org dan tuna.vlsm.org. Setiap 

server DNS pada suatu jaringan mempunyai informasi tentang host-host dalam jaringan 

tersebut yaitu alamat IP, routing email, server ftp, server web, dsb. Selain itu tiap 

host dalam otorisasi suatu domain juga bisa mendapatkan alias dari nama host-nya 

dalam domain di atasnya. misal: wedus.vlsm.org bisa saja mempunyai alias (canonical 

name) kambing.vlsm.org, dimana kedua domain tersebut mengacu ke mesin/host yang 

sama.  

Dengan adanya sistem berbentuk hierarki/pohon ini maka tidak ada nama host 

yang sama pada domain/subdomain yang sama, karena masing-masing dari node/titik-

cabang mempunyai nama unik dan tidak boleh ada yang menyamainya kecuali berbeda 

sub-tree/sub pohon. Tidak akan ada konflik antar organisasi karena masing-masing 

organisasi mempunyai domain yang berbeda-beda dan ini diatur oleh InterNIC untuk 

TLD. Misal: vlsm menginginkan nama mesin/host di bawah domain vlsm.org dengan 

nama kambing (kambing.vlsm.org), sedang wikipedia juga menginginkan nama yang 

sama untuk salah satu host-nya dengan domain wikipedia.org. Disini tidak akan terjadi 

konflik karena masing-masing mempunyai domain sendiri sendiri. Vlsm mempunyai 

kambing.vlsm.org dan wikipedia mempunyai kambing.wikipedia.org. 

 

Authority, Delegation, dan Zone 

Anak dari root yaitu domain .com, .uk, .org, .edu, dsb disebut domain level 

atas atau top level domain (TLD). Root server mendelegasikan otoritas untuk TLD pada 

organisasi lain dan melakukannya dengan entri-entri khusus pada database root server. 

Domain .com didelegasikan untuk Network Solution Inc. Root server hanya harus 

mengetahui TLD saja, organisasi lain mengurus yang lainnya. Organisasi yang 

bertanggung jawab terhadap TLD mendelegasikan subdomain dari domain miliknya, 

sampai sedikitnya satu domain name didelegasikan pada organisasi end-user, misalnya 

ibm.com didelegasikan untuk ibm.  

Organisasi didelegasikan untuk secara khusus menjalankan banyak server untuk 

menangani query-query untuk name space-nya. Server yang didelegasikan untuk hal ini 

disebut authorative untuk bagian dari pohon DNS dimana server menyimpan 

databasenya karena hanya server itu yang memiliki informasi definitif untuk bagian 

dari pohon tersebut. Bagian dari pohon yang servernya adalah authorative disebut 
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zone. Zone ini merupakan isi dari file database pada sebuah name server. Sebagai 

contoh domain ID bisa dibagi menjadi beberapa zone yaitu ac.id, net.id dan dari zone 

tersebut bisa dibagi lagi menjadi zone-zone yang lebih kecil misal brawijaya.ac.id, 

dst. Disini yang bertanggung jawab ialah organisasi/lembaga yang memiliki domain 

tersebut. 

 

4.4. Tugas Pendahuluan 

1. Apa yang Anda ketahui tentang Domain Name System, berikan penjelasan 

secara lengkap! 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sebutkan minimal 5 Resource Record pada sebuah database DNS dan jelaskan 

masing-masing Resource Record tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sebutkan minimal 5 Generic Top Level Domain yang terdapat pada Internet dan 

jelaskan masing-masing domain tersebut! 
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4.5 Prosedur Percobaan – Client Side 

 

Komponen DNS 

DNS sebenarnya merupakan suatu sistem server-client, jadi ada suatu 

mekanisme dari client untuk meminta informasi dari server yang akan memberikan 

informasi yang diminta sang client. Pada client sering disebut dengan resolver. DNS 

mempunyai beberapa komponen yaitu:  

a. Resolver 

Resolver yaitu suatu rutin pustaka yang akan membuat suatu 

permintaan/query dan mengirimkannya lewat jaringan ke sebuah name-server. 

Program tersebut berjalan pada host yang menginginkan informasi mengenai 

suatu host di Internet. Resolver juga menginterpretasikan respon dari name-

server apakah informasi yang diminta merupakan record ataupun kesalahan.  

b. Resolution 

Resolution yaitu proses pencarian name-server yang mempunyai tanggung 

jawab terhadap suatu domain yang akan diminta. Setelah name-server yang 

dicari ditemukan maka server akan memberikan informasi name-server yang 

bersangkutan kepada pemintanya.  

c. Caching 

Caching yaitu suatu rutin yang akan menyimpan hasil pencarian domain dalam 

database dari name-server yang pernah diminta. Time To Live (TTL) 

merupakan batas waktu dimana server DNS dapat menyimpan/caching infomasi 

yang pernah dicari.  
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Gambar 4.3 Caching 

DNS tidak hanya berisi daftar hostname dan IP addressnya, tapi juga 

menjelaskan tipe tipe data yang biasa digunakan. DNS memiliki sebuah informasi dasar 

yang disimpan pada sebuah database DNS yang berisi entry yang disebut record dan 

berisi item pada entry yang disebut resource, karena itu sering disebut Resource 

Record (RR). Contoh dari Resource Record  adalah : 

 A (Address) adalah sebuah alamat host IP 32 bit. 

 AAAA (IPv6 Address) adalah  alamat host dalam format IPv6.  

 CNAME (Canonical Name) adalah nama alias domain yang bemacam -

macam dimana mempunyai alamat IP yang sama. 

 KEY adalah kunci umum untuk TSIG dan DNSSEC. 

 MX (Mail eXchanger) adalah daftar mail server yang akan mengirim ke 

nama domain tersebut. 

 NS (Name Server) adalah authorisasi  name server untuk suatu domain. 

 PTR (Pointer) adalah sebuah penujuk ke suatu alamat yang lain dalam 

domain. 

 SOA (Start Of Authority) adalah identifikasi dari permulaan zone 

autoritas. 

 TXT (Text) adalah sebuah text string yang mengandung data (sampai 255 

byte) yang berhubungan dengan nama domain. 
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Ketikkan perintah host –t type hostaddress. Tulis dan jelaskan outputnya, 

dimana type antara lain : CNAME, NS, SOA, KEY,dll. 

 

 

 

 

 

 

 

Ketikkan perintah host –a hostaddress. Tulis dan jelaskan outputnya 

 

 

 

 

 

 

 

Mengintrogasi DNS 

Menggunakan perintah nslookup hostname yang mencetak detail-detail DNS 

server yang ditanyakan untuk DNS server yang Anda tentukan pada /etc/resolv.conf 

diikuti dengan IP address yang terkait dengan hostname. Perintah nslookup ipnumber 

mencetak nama yang terkait dengan IPnumber, yang berlawanan dengan lookup 

normal. Dalam menginterogasi sebuah DNS server selain DNS default dengan 

menggunakan perintah nslookup ipnumber dnsserver. Perintah ini bermanfaat jika 

terdapat masalah dengan konfigurasi mesin Anda dan menentukan sebuah server 

dengan eksplisit atau jika Anda menilai default server Anda tidak bertindak dengan 

benar dan Anda perlu mengetahui bagaimana server lainnya menangani query yang 

sama. 
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Ketikkan perintah nslookup hostname. Tulis dan jelaskan output perintah 

tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

Ketikkan perintah nslookup ipnumber. Tulis dan jelaskan output perintah 

tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

Ketikkan perintah nslookup ipnumber dnsserver. Tulis dan jelaskan output 

perintah tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

Dapat juga menggunakan perintah host untuk menginterogasi DNS server, 

karena output host tidak bertele-tele dan tidak mencetak address DNS server yang 

sedang digunakan atau mencoba me-resolvenya, maka ia lebih cepat dari nslookup, 

namun manfaat host sama dengan nslookup. 
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Ketikkan perintah host hostname. Tulis dan jelaskan output perintah tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

Ketikkan perintah host ipnumber. Tulis dan jelaskan output perintah tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

Ketikkan perintah host ipnumber dnsserver. Tulis dan jelaskan output 

perintah tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana proses sebuah query yang di-resolve dari suatu aplikasi DNS client – 

server, jelaskan dengan berikan contohnya! 
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Isi dari paket DNS 

Query DNS tidak hanya berisi nama hostname dan juga IP address, tapi juga 

berisi lebih banyak informasi yang dibagi menjadi 4 section, beberapa diantaranya bisa 

jadi kosong : 

a. Question : berisi nama atau IP number yang ditanyakan dan parameter 

query lainnya. Paling sedikit selalu ada 1 question. 

b. Answer : menjawab query secara langsung. Jika section ini kosong maka 

jawaban tidak berisi informasi yang diminta. 

c. Authority : mendaftarkan nameserver tertentu yang berisi informasi yang 

ditanyakan (server yang telah dikonfigurasi dimana DNS client Anda 

mengirimkan query, server ini biasanya berbicara kepada DNS server lainnya 

pada Internet untuk mendapat informasi yang ditanyakan. Kebanyakan DNS 

server berisi sangat sedikit informasi yang merupakan milik mereka sendiri). 

d. Additional : dapat berguna bagi DNS client jika ia perlu menggunakan 

sembarang record pada section awal. Section ini sering berisi daftar record 

A yang terkait dengan nama server yang dikembalikan pada section 3. 

Untuk listing yang lebih panjang (verbose) dari sembarang query gunakan opsi 

”-v” (verbose) yang menunjukkan semua field pada paket reply dan merupakan titik 

temu yang baik antara ’mendapatkan semua informasi yang diperlukan dengan 

’dibanjiri clutter’. 

 

Ketikkan perintah host –v hostname  atau host –d hostname. Tulis dan 

jelaskan output tersebut! 
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Untuk mendapatkan semua informasi dengan cepat tentang satu nama tertentu 

dapat menggabungkan opsi ”-a“ dengan ”-v“. 

Ketikkan perintah host –a –v hostname. Tulis dan jelaskan output tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Prosedur Percobaan – Server Side 

 

Konfigurasi BIND  

File yang dibutuhkan : 

1. /etc/resolv.conf 

2. /var/named/etc/named.conf 

3. File DNS resource record yang terdiri : 

 /var/named/master/db.lasif.net 

 /var/named/master/db.10.100.100 

 

 

/etc/resolv.conf 

 Berkas yang berisi informasi alamat domain atau alamat IP dari name server 

 File ini diakses pertama kali oleh resolver pada saat mengajukan permintaan 

terhadap sebuah domain. 

 Contoh : 

   nameserver localhost 
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/var/named/etc/named.conf 

 File konfigurasi utama yang dibaca oleh BIND pada saat dijalankan 

 Berisi keterangan letak dan jenis file-file database yang dibutuhkan oleh BIND 

 Membuat file ini dapat menggunakan script bantu yang disusun lewat perl. File 

ini bernama named-bootconf.pl dan termasuk dalam paket aplikasi BIND 

 Contoh filenya : 

 

acl clients { 

 10.100.100.0/24; 

 localhost; 

// ::1; 

}; 

options { 

 version "1"; // remove this to allow version queries 

 forwarders {175.45.184.164;175.45.184.165;}; 

 listen-on    { any; }; 

// listen-on-v6 { any; }; 

 //empty-zones-enable yes; 

  allow-recursion { clients; }; 

}; 

logging { 

 category lame-servers { null; }; 

}; 

// Standard zones 

// 

zone "." { 

 type hint; 

 file "etc/root.hint"; 

}; 

 

zone "localhost" { 

 type master; 

 file "standard/localhost"; 

 allow-transfer { localhost; }; 
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}; 

 

zone "127.in-addr.arpa" { 

 type master; 

 file "standard/loopback"; 

 allow-transfer { localhost; }; 

}; 

/*zone "0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa" { 

 type master; 

 file "standard/loopback6.arpa"; 

 allow-transfer { localhost; }; 

};*/ 

// Master zones 

// 

zone "jarkom.net" { 

 type master; 

 file "master/db.lasif.net"; 

}; 

 

zone "100.100.10.in-addr.arpa" { 

 type master; 

 file "master/db.10.100.100"; 

}; 

 

 

 

Berkas /var/named/master/db.lasif.net (file zona domain) 

 File ini berisi SOA resource record, NS, MX, dan CNAME. 

 Seluruh host dalam jaringan didefinisikan di sini. 

 

$TTL 86400 

@ IN SOA ns.lasif.net. root.lasif.net. ( 

   2009111901; serial YYYYMMDDNO 

3h; refresh after 3 hours 
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1h; retry after 1 hour 

1w; expire after 1 week 

1h; negative caching TTL of 1 hour 

) 

  IN NS  ns.lasif.net. 

jarkom IN  A 10.100.100.10 
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Berkas /var/named/master/db.10.100.100 

 File ini berisi PTR Records, untuk pemetaan dari alamat ke nama 

 

$TTL 86400 

@ IN SOA ns.lasif.net. root.lasif.net. ( 

   2009111901; serial YYYYMMDDNO 

3h; refresh after 3 hours 

1h; retry after 1 hour 

1w; expire after 1 week 

1h; negative caching TTL of 1 hour 

) 

 IN NS  jarkom.lasif.net. 

10 IN PTR jarkom.lasif.net. 

 

Menjalankan DNS 

 Untuk menjalankanya ada 2 mode: 

1. Secara Daemon dengan cara mengedit file pada rc.conf yakni mengubah pada 

baris yang bertuliskan named_flags=NO menjadi named_flags="". Maka setelah 

direboot secara default DNS akan berjalan pada Daemon. 

2. Secara Foreground dengan cara pada console mengetik ”named –f”. Maka DNS 

akan berjalan sebagai proses biasa dan akan hilang setelah direboot. 
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DNS Tool  

 DNS tool adalah program yang digunakan untuk mendapatkan informasi baik 

nama host maupun domain. Adapun DNS tool yang sering digunakan adalah dig dan 

nslookup. 

o Dig 

Bentuk umum : 

 Dig [@server] domain query-type 

 

Dimana 

 a : alamat network 

 any : sembarang informasi mengenai domain 

 mx : mail server untuk sebuah domain 

 ns : server dns sebuah domain 

 soa : zone of authority record 

 hinfo : informasi sebuah host 

 axfr : zone transfer (authoritative server) 

 txt : sejumlah string sembarang 

Contoh : 

$ dig @server a jarkom.lasif.net 
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4.7. Kesimpulan 

Kesimpulan meliputi : 

a) Hasil Percobaan dari langkah-langkah dalam prosedur di atas..  

b) Kesimpulan tambahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


