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Konfigurasi TCP/IP di Linux

• Konfigurasi TCP/IP di Ubuntu Server agak sedikit 
berbeda jika kalian bandingkan dengan sistem operasi 
Windows yang berbasis serba GUI. Namun sebenarnya 
konsepnya  sama sa ja  dan  cukup  mudah  un tuk 
diimplementasikan sehingga tidak sesulit kelihatannya. 
Pada subbab ini akan dibahas mengenai cara-cara dasar 
mengkonfigurasi TCP/IP di Ubuntu Server 12.04 LTS :



Mengkonfigurasi Jaringan

• Untuk melihat konfigurasi jaringan yang ada, kita bisa 
menggunakan perintah ifconfig (Interface Configuration).



ifconfig

• Dengan perintah ifconfig, kalian juga dapat mematikan 
atau mengaktifkan interface-interface tersebut dengan 
perintah :

   $ sudo ifconfig namainterface down/up

Misalnya saja kalian ingin mematikan / menghidupkan 
interface eth0 maka perintahnya adalah seperti ini :
sudo ifconfig eth0 down | sudo ifconfig enp2s0 up



ifconfig

• Diatas adalah beberapa 
contoh fungsi-fungsi dari 
perintah ifconfig. Kalian 
dapat melihat fungsi-
fungsi lainnya dari 
panduan manual ifconfig 
dengan mengetikkan 
perintah :

   $ man ifconfig



Mengkonfigurasi TCP/IP

• Pada umumnya, seluruh pengaturan TCP/IP di Linux 
(dalam hal ini, Ubuntu), terdapat di dalam file 
/etc/network/interfaces, baik itu konfigurasi IP address, 
Netmask, Gateway, dan Nameserver address. Khusus 
untuk Nameserver address, terdapat file konfigurasi 
manualnya juga di /etc/resolv.conf.



Mengedit file /etc/network/interfaces

• File /etc/network/interfaces adalah file yang digunakan oleh 
sistem dalam melihat seluruh konfigurasi TCP/IP di Ubuntu. 
Setiap komputer booting, komputer akan menentukan seluruh  
pengaturan TCP/IP dengan melihat isi file ini. Jadi apabila 
kalian ingin pengaturan ip address, netmask, broadcast, dll, 
secara permanen, maka yang harus kalian lakukan cukup 
dengan mengedit file tersebut. Caranya dengan mengetikkan 
perintah dibawah :

   $ sudo nano /etc/network/interfaces



$ sudo nano /etc/network/interfaces

• # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
• auto lo
• iface lo inet loopback
• #auto enp2s0
• iface enp2s0 inet static

address 192.168.27.3

netmask 255.255.255.0
network 192.168.27.0
broadcast 192.168.27.255
gateway 192.168.27.1
dns-nameservers 192.168.99.2 8.8.8.8 8.8.4.4

Konfigurasi Default 

address xxx.xxx.xxx.xxx
netmask xxx.xxx.xxx.xxx
network xxx.xxx.xxx.xxx
broadcast xxx.xxx.xxx.xxx
gateway xxx.xxx.xxx.xxx
dns-nameservers 8.8.8.8



Setingan Interface dengan dhcp

# The primary network interface

auto eth0 

iface eth0 inet dhcp

Jika sudah selesai tekan kombinasi keyboard CTRL + X, lalu tekan y dan 
tekan ENTER.



Jika sudah selesai, restart networking

• Untuk melihat perubahan dari setingan jaringan tersebut, 
kita harus restart terlebih dahulu perangkat jaringannya, 
dengan perintah :

• Cara 1 : $ sudo service networking restart 
• Cara 2 : $ sudo /etc/init.d/networking restart
• Cara 3 : $ sudo ifconfig nama_interface up/down
Jika tidak ada perubahan, silahkan di restart dulu komputernya :

$ sudo reboot



Mengkonfigurasi jaringan lebih cepat

• Apabila kalian ingin merubah atau menambahkan IP 
address, caranya sangatlah mudah. Misal, kalian ingin 
merubah interface eth0 yang ip address awalnya  
192.168.1.1 menjadi 192.168.1.10 dengan netmask awal 
255.255.255.0 menjadi 255.255.252.0, maka perintah 
yang digunakan adalah :

$sudo ifconfig eth0 192.168.1.10 netmask 255.255.252.0 
atau menggunakan perintah :
$sudo ifconfig  eth0 192.168.1.10/22



Mengkonfigurasi Gateway Address.
• Mengkonfigurasi alamat Gateway juga tidak kalah  mudahnya 

dengan mengkonfigurasi IP address, netmask, dan broadcast 
seperti diatas. Misalnya saja kalian ingin merubah alamat 
gateway yang sebelumnya merujuk ke alamat 192.168.1.100 
menjadi ke alamat 192.168.1.99, maka perintahnya adalah 
seperti ini :

 $ sudo route add default gw 192.168.1.99
Setelah itu coba cek apakah alamat gateway telah berubah      
dengan perintah berikut :

$ sudo route -n



Mengkonfigurasi Nameserver Address.

• Pada teknisnya, untuk mengkonfigurasi alamat  nameserver 
kalian harus menuliskan sebuah perintah ke dalam file 
/etc/resolv.conf secara langsung. Oleh karena itu, kalian 
harus menggunakan perintah echo yang dapat berfungsi 
untuk menuliskan sesuatu di sebuah file tanpa kalian harus 
mengubah sendiri file tersebut. Misalkan saja kalian ingin 
menambahkan alamat nameserver baru dengan IP address 
192.168.1.80, kalian tinggal ketikkan perintah-perintah 
berikut: 

   $ sudo -i echo “nameserver 192.168.1.80” >> /etc/resolv.conf



Kesimpulan

• Jika menggunakan perintah ini, jika komputer anda di 
restart maka semua setingan tersebut akan hilang. Jadi 
untuk menjadikan setingan ini permanen, lakukan 
perubahan di file /etc/network/interfaces seperti 
penjelesan sebelumnya.



App Server
• Web Server
• Database Server
• DNS Server
• FTP Server
• Proxy Server

• Mail Server
• Administrasi Server
• SSH Server
• Dan Lainnya

APLIKASI SERVER / LAYANAN SERVER



Konfigurasi dan Instalasi Aplikasi Server



Topologi

Itu adalah topologi jaringan yang akan 
kalian bangun nanti. Dimana disitu 
terlihat ada sebuah
komputer server yang berfungsi 
sebagai penyedia berbagai layanan 
seperti Web Server, DNS Server, 
DHCP Server, Print Server, Mail 
Server, dll. Serta ada beberapa client 
untuk mengetes seluruh
layanan dari komputer Server tersebut.



Instalasi Web Server

• Salah satu alasan mengapa Ubuntu Server disebut sebagai sistem 
operasi yang tangguh dan stabil adalah karena kemampuannya dalam 
menjalankan layanan-layanan untuk para clientnya dengan sangat baik. 
Ubuntu Server dapat menjalankan semua aplikasi tersebut secara 
realtime dan nonstop tanpa mengalami hang atau crash. Begitu pula 
untuk urusan Web. Banyak server-server web yang ada di dunia 
menggunakan Linux sebagai OSnya karena kestabilannya itu tadi. 
Web Server sendiri adalah sebuah sistem yang menyediakan wadah 
untuk halaman web agar dapat diakses oleh client. Yaitu ketika client 
mengirimkan permintaan HTTP, maka Web Server akan merespon 
dengan mengirimkan kode-kode HTML yang akan ditampilkan oleh 
browser.



Aplikasi Web Server 

• Apache 
• NGINX
• LiteSpeed
• Apache Tomcat
• Glashfish
• JBoss
• Dan Lainnya.



Instalasi Apache 

• Aplikasi web server yang banyak digunakan dan terkanal 
adalah apache. 

• Apache merupakan aplikasi free berbasis open source 
yang dikenal tangguh dan sering dipakai oleh server-
server web di dunia.

• Cara instalasi apache :

• $ sudo apt-get install apache2



Instalasi Apache

Tunggu sampai selesai,  jika tidak 
terjadi kesalahan maka instalasi 
apache akan berhasil.

Untuk cek apache berjalan 
dengan baik atau tidak, buka 
browser dari pc client, dan 
ketikkan di URL : ip address 
server



Hasil Instalasi Apache 



Menghidupkan dan mematikan apache

• Menghidupkan apache
– $ sudo service apache2 start
– $ sudo /etc/init.d/apache2 start

• Mematikan apache
– $ sudo /etc/init.d/apache2 stop
– $ sudo service apache2 stop

• Menghidupkan ulang apache
– $ sudo /etc/init.d/apache2 restart
– $ sudo service apache2 restart


