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ABSTRACT 
The purpose of this research is to analyze e-mail queue traffic jam that can make the communication between head office 
and its branch broken. Methodology used are analyzing methodology and planning methodology. The research reported 
here results in an installation of Exchange Server Cluster in the main path of the TC Company (Head Office). This will 
avoid TC Company to breakdown if one of its mail server fails. There will be another mail server that will do the backup. 
This  will create an always on server. 
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1. Pendahaluan 
Dengan semakin kompleksnya struktur perusahaan sebagai akibat dari persaingan global, perusahaan semakin memiliki 
aliran data kompleks yang harus diolah. Hal ini menyebabkan perusahaan yang tadinya melakukan tugas-tugasnya secara 
tradisional yang berbasis kertas memerlukan bantuan perangkat elektronik untuk mengolah data. Kebutuhan akan 
informasi yang semakin meningkat menyebabkan terjadinya kemajuan dalam bidang teknologi khususnya jaringan, baik 
komunikasi lokal maupun non-lokal (internet). Hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya perusahaan – perusahaan yang 
memperluas jaringan internalnya untuk mendukung segala kegiatan yang dilakukan.  
 
1.1  Latar Belakang Masalah 
Adanya pertukaran informasi antara PT. TC, sebuah perusahaan garment tekstil, dengan perusahaan lainnya, dibutuhkan 
suatu teknologi yang dapat menjembatani kebutuhan tersebut. Salah satu teknologi yang digunakan yaitu teknologi 
pengiriman surat elektronik (e-mail),  dimana e-mail tersebut membutuhkan suatu server yang biasa disebut dengan mail 
server. Dengan adanya mail server di dalam internal perusahaan, data yang digunakan oleh perusahaan pun dapat 
menjadi lebih private dibandingkan dengan menggunakan mail server pada perusahaan yang menyediakan jasa mail 
server. Mail server ini pun sangat berguna dalam berbagai kegiatan bisnis yang dilakukan oleh PT. TC dalam hal 
pertukaran data dan informasi yang memiliki ukuran yang cukup besar.  
 
1.2  Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis besarnya penggunaan e-mail dan penyebab terjadinya kepadatan 
antrian e-mail yang sering terjadi di PT. TC serta melakukan optimalisasi jaringan pada jalur e-mail yang sudah ada antar 
anak perusahaan PT. TC.  
 
1.3  Rumusan Masalah 
Mail server pada PT. TC terpusat pada mail server yang terdapat di Jakarta. Besarnya aliran data yang dikirim melalui e-
mail membuat kompleksnya jaringan pada mail server yang terletak di kantor pusat.  Untuk menganalisis penyebab 
terjadinya kepadatan antrian pada jalur e-mail maka permasalahan penelitian difokuskan pada: 
1) Jaringan penghubung antara PT. TC dengan anak- anak perusahaannya. 
2) Analisis besarnya penggunaan e-mail pada PT. TC dan mail server pada kantor pusat PT. TC di Jakarta 
3) Perancangan dan implementasi Exchange Cluster Server  
 
2. Landasan Teori 
Beberapa konsep mengenai karakteristik Client-Server, karakteristik e-mail dan Mail Server, dan Sistem Cluster akan 
dibahas dalam landasan teori 
 
2.1 Karakteristik dan Fungsi Client-Server 
Client-Server merupakan sebuah paradigma dalam teknologi informasi yang merujuk kepada cara untuk 
mendistribusikan aplikasi ke dalam dua pihak: pihak klien dan pihak server. Dalam model Client-Server, sebuah aplikasi 
dibagi menjadi dua bagian yang terpisah, tapi masih merupakan sebuah kesatuan yakni komponen Client dan komponen 
server. Komponen Client juga sering disebut sebagai front-end, sementara komponen Server disebut sebagai back-end. 
Komponen Client dari aplikasi tersebut dijalankan dalam sebuah workstation dan menerima masukan data dari pengguna. 
Komponen Client tersebut akan menyiapkan data yang dimasukkan oleh pengguna dengan menggunakan teknologi 
pemrosesan tertentu dan mengirimkannya kepada komponen server yang dijalankan di atas mesin server, umumnya 
dalam bentuk request terhadap beberapa layanan yang dimiliki oleh server. Komponen server akan menerima request 
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dari klien, dan langsung memprosesnya dan mengembalikan hasil pemrosesan tersebut kepada klien. Client pun 
menerima informasi hasil pemrosesan data yang dilakukan server dan menampilkannya kepada pengguna, dengan 
menggunakan aplikasi yang berinteraksi dengan pengguna (Wikipedia Indonesia, 2007). 
 
Server dirancang untuk menangani permintaan dari banyak client secara bersamaan. Sebelum client dapat mengakses 
server, client harus diidentifikasi dan diotorisasi untuk menggunakan server. Hal ini dilakukan dengan memberikan client 
account name dan password yang diverifikasi oleh fungsi otentikasi. Fungsi otentikasi bertindak sebagai penjaga untuk 
menjaga akses ke jaringan. Dengan sentralisasi dari account pengguna, security, dan control akses, jaringan berbasis 
server memudahkan administrasi dari jaringan yang lebih besar. Pemusatan sumber daya jaringan seperti file, printer, 
dan aplikasi pada server juga membuat data lebih mudah untuk di back-up dan dirawat. Daripada memiliki sumber daya 
yang tersebar di antara mesin-mesin individual, sumber daya dapat diletakkan pada server yang khusus untuk akses yang 
lebih mudah. Banyak sistem client-server juga mengandung fasilitas untuk meningkatkan jaringan dengan menambah 
fungsi baru yang memperluas kegunaan dari jaringan. Distribusi dari fungsi dalam jaringan client-server membawa 
keunggulan yang besar, tetapi hal itu juga membawa beberapa biaya. Walaupun sistem kesatuan dari sumber daya pada 
server menyebabkan keamanan yang lebih baik, akses yang lebih mudah, dan kendali yang terkoordinasi, server 
mengenalkan sebuah point tunggal dari kegagalan pada jaringan. Tanpa sebuah server operasional, jaringan tidak dapat 
bekerja sama sekali. 
 
2.2 Sistem Surat Menyurat Elektronik (E-mail)  dan Mail-Server 
Surat menyurat secara elektronik (disingkat e-mail) adalah sarana kirim mengirim surat melalui jalur internet. Dengan 
surat biasa perlu membeli  perangko sebagai biaya pengiriman, tetapi e-mail tidak perlu memakai biaya untuk mengirim. 
Biaya yang mungkin dikeluarkan hanyalah biaya untuk membayar koneksi internet. 
 
Pada umumnya sistem e-mail terdiri dari dua buah subsistem: Pengguna agent, yang mengijinkan orang untuk membaca 
dan mengirim e-mail, dan message transfer agent, yang memindahkan pesan dari sumber ke tujuan. Umumnya, sistem e-
mail mempunyai lima fungsi dasar (Tanenbaum, 1997, pp224-225): 
1) Komposisi, berkaitan dengan proses pembuatan pesan dan jawaban. Sembarang editor teks dapat dipakai untuk 

membuat badan pesan, sistemnya sendiri dapat menyediakan bantuan berupa pengalamatan dan sejumlah field 
header yang dilampirkan ke setiap pesan. Misalnya, pada saat menjawab sebuah pesan, sistem e-mail dapat 
memisahkan alamat-alamat pengirim dari e-mail yang masuk dan secara otomatis menyisipkannya ke tempat yang 
tepat pada e-mail jawaban. 

2) Transfer, berkaitan dengan pemindahan pesan dari pengirim ke penerima. Umumnya, proses ini memerlukan 
pembentukan  koneksi dengan tujuan atau beberapa mesin perantara, pembuat output pesan, dan pelepasan koneksi. 
Sistem e-mail harus melakukan ini secara otomatis, tanpa mengganggu pengguna. 

3) Pelaporan, bertugas untuk memberitahukan pengirim tentang apa yang telah terjadi dengan pesan yang 
dikirimkannya. Apakah pesan itu telah diantarkan? Ditolak? Atau hilang? Konfirmasi pengantaran merupakan hal 
yang penting dan bahkan dapat memiliki kepentingan secara hukum. 

4) Displaying, peragaan pesan masuk diperlukan, sehingga orang dapat membaca e-mail. Kadang-kadang diperlukan 
konversi atau viewer khusus. Misalnya, bila pesannya berupa file PostScript atau suara yang didigitasi, konversi 
sederhana dan pembuatan format dapat diperlukan juga. 

5) Disposisi, merupakan langkah terakhir dan berkaitan dengan yang dikerjakan penerima setelah menerima e-mail. 
Terdapat beberapa kemungkinan, seperti membuangnya sebelum dibaca, membuangnya setelah dibaca, atau 
disimpan. Mungkin juga untuk mencari dan membaca ulang e-mail yang telah disimpan, meneruskannya, atau 
memprosesnya dengan cara yang lain. 

Sebagian besar sistem mengizinkan pengguna untuk membuat kotak surat (MailBox) untuk menyimpan e-mail masuk. 
Terdapat beberapa perintah untuk membuat dan membuang kotak surat, memeriksa isi kotak surat, menyisipkan dan 
menghapus pesan dari kotak surat. E-mail disimpan di dalam mail server.  
 
2.3 Sistem Cluster 
Sistem Cluster ialah gabungan dari beberapa sistem individual (komputer) yang dikumpulkan pada suatu lokasi, saling 
berbagi tempat penyimpanan data (storage), dan saling terhubung dalam jaringan lokal (Local Area Network). Sistem 
cluster memiliki persamaan dengan sistem paralel dalam hal menggabungkan beberapa CPU untuk meningkatkan kinerja 
komputasi. Jika salah satu mesin mengalami masalah dalam menjalankan tugas maka mesin lain dapat mengambil alih 
pelaksanaan tugas itu. Dengan demikian, sistem akan lebih andal dan fault tolerant dalam melakukan komputasi. 
 
Hal yang menarik tentang sistem Cluster ialah bagaimana mengatur mesin-mesin penyusun sistem dalam berbagi tempat 
penyimpanan data (storage). Untuk saat ini, biasanya sistem Cluster hanya terdiri dari dua hingga empat mesin 
berhubung kerumitan dalam mengatur akses mesin-mesin ini ke tempat penyimpanan data (Gambar 1) 
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Gambar 1.  Server Dengan Sistem Cluster  (sumber : Robinson, 2003) 

 
3. Metodologi Penelitian 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan metode perancangan. Analisis sistem dilakukan 
melalui empat tahapan yaitu (1) survei atas sistem yang sedang berjalan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dan 
bagaimana aliran data yang mengalir di PT. TC, (2) Analisis penggunaan e-mail untuk mengetahui seberapa penting e-
mail di PT. TC, (3) Identifikasi rata-rata besarnya e-mail untuk mengetahui seberapa besar e-mail yang digunakan dan 
dikirimkan oleh para pengguna, dan (4) Analisis MRTG (Multi Router Traffic Graph) pada sistem yang berjalan untuk 
mengetahui apakah kapasitas bandwidth sudah dapat memenuhi kegiatan komunikasi PT. TC. Hasil analisis ini sebagai 
masukan dalam perancangan sistem yang akan diusulkan. Sedangkan dalam metode perancangan dilakukan empat 
tahapan yaitu (1) Memilih solusi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, (2) Identifikasi spesifikasi 
perangkat keras dan lunak untuk menunjang sistem yang baru, (3) Melakukan perancangan yang meliputi instalasi 
perangkat dan konfigurasi sistem server yang baru, dan (4) Melakukan  evaluasi untuk menguji kehandalan sistem yang 
baru. 
 
4. Pembahasan 
4.1 Analisis Struktur Jaringan Dan Sistem E-Mail Untuk Sistem Berjalan 
Struktur jaringan yang sedang berjalan di PT. TC bersifat terpusat, dimana seluruh aktivitas komunikasi dan aliran data 
yang melalui jalur internet dikontrol oleh Kantor Pusat. Kemudian data-data internal perusahaan yang terletak di 
Bandung yaitu TGM dan TRIMAS diatur oleh TTI yang merupakan pusat mail server untuk perusahaan-perusahaan yang 
terletak di Bandung, sedangkan secara keseluruhan anak - anak perusahaan yang terletak di Jakarta seperti TIM-MIDO 
dan TGF, serta SCTI yang terletak di Bogor diatur oleh mail server yang terletak di Kantor Pusat (Gambar 2). 

 
Gambar 2. Aliran E-Mail Pada Saat Mail-Server Dalam Keadaan Normal 

 
Berdasarkan dari hasil wawancara dengan para staf TI, pada umumnya komunikasi yang terjadi pada PT. TC, baik yang 
dilakukan dengan anak - anak perusahaan ataupun dengan perusahaan lainnya lebih banyak menggunakan e-mail. Hal ini 
dikarenakan PT. TC yang bergerak di bidang Garment Tekstil membutuhkan banyak jenis-jenis warna ataupun motif dari 
pakaian-pakaian yang akan diproduksi, diambil atau dibuat melalui contoh gambar-gambar. Penggunaan e-mail sangat 
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tepat untuk memenuhi komunikasi antara anak-anak perusahaan dengan masing-masing divisinya karena dapat 
mendukung aliran data berupa teks, gambar, dan lain-lain. Peranan dari e-mail sangatlah besar dan dipengaruhi oleh 
kinerja mail server. Mail-Server yang mengalami gangguan yang disebabkan oleh kerusakan perangkat keras dan 
perangkat-perangkat lainnya akan berdampak pada terhambatnya aliran dan komunikasi data dengan anak-anak 
perusahaan serta pihak luar, seperti terlihat pada Gambar 3, terjadinya antrian e-mail pada saat server dalam keadaan 
down.  

 

 
Gambar 3.  Antrian E-Mail Pada Saat Mail-Server Down 

 
Gangguan-gangguan pada Mail-Server sering terjadi pada PT. TC. Apabila downtime pada mail-server yang terjadi 
melebihi 20 menit akan mengakibatkan server sulit beroperasi kembali seperti sedia kala. Hal ini disebabkan 
menumpuknya antrian e-mail dengan size yang besar, baik dari dalam maupun dari luar yang menyebabkan penuhnya 
traffic pada gerbang e-mail. Pada saat ini Perusahaan mengatasi masalah tersebut dengan menghapus e-mail yang 
mengalami antrian. Hal ini memakan tenaga yang cukup besar dari staf IT dan juga memakan waktu yang sangat lama. 
Sehingga komunikasi perusahaan yang menggunakan e-mail mengalami gangguan atau terputus yang pada akhirnya 
dapat menyebabkan kerugian yang besar pada PT. TC. Kritisnya permasalahan tersebut mendorong PT. TC untuk segera 
menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. 
 
4.2 Model Sistem yang Diusulkan 
Beberapa solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, sebagai berikut : 
 
1)  Penambahan Bandwidth 
Salah satu cara untuk mengatasi kepadatan antrian e-mail yang  terjadi pada saat mail server mengalami gangguan atau 
down adalah dengan menambah bandwidth internet pada PT. TC. Bandwidth internet yang tadinya sebesar 128 kbps 
ditambah menjadi 256 kbps. Menumpuknya e-mail pada saat mail server down membuat antrian e-mail yang akan keluar 
dan masuk melalui jalur internet menjadi padat. Pada saat server aktif kembali, server tidak dapat melakukan proses 
aliran data karena penumpukan e-mail yang akan diproses melebihi kapasitas bandwidth internet yang dimiliki 
perusahaan. Dengan penambahan bandwidth ini penumpukan atau antrian e-mail pada jalur internet yang terjadi dapat 
diproses dan dialirkan oleh mail server, besarnya penggunaan bandwidth pada saat antrian dapat diatasi dengan 
bandwidth yang telah diperbesar menjadi 256 kbps.  
 
2) Pembuatan jalur alternatif internet 
Masalah yang terjadi pada PT. TC dapat juga diatasi dengan menggunakan penambahan jalur internet alternatif di 
Bandung agar  jalur komunikasi keluar dari perusahaan tidak bersifat terpusat dan jalur e-mail juga menjadi terbagi dua 
sehingga apabila salah satu mail server mengalami down tidak akan memiliki waktu toleransi downtime yang lebih lama 
untuk diaktifkan kembali. 
 
3) Penggunaan Bandwidth Manager 
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Penyelesaian lain adalah dengan penggunaan alat bantu atau perangkat lunak sebagai bandwidth manager yang dapat 
digunakan untuk mengatur pemakaian dari bandwidth oleh pengguna dengan cara membuat suatu aturan, agar pemakaian 
bandwidth  dapat diatur dan  dikoordinasikan secara baik dan terperinci. Dengan penggunaan bandwidth manager ini 
maka pengguna dibedakan berdasarkan prioritas. Dengan adanya prioritas penggunaan akses internet tidak semua 
pengguna dapat leluasa mengirimkan e-mail yang akan mengurangi bandwidth. Contoh perangkat lunak yang dapat 
digunakan antara lain SoftPerfect Bandwidth Manager. 
 
4) Penggunaan Exchange Server Cluster 
Kerusakan yang selama ini sering terjadi pada mail-server PT. TC tidak disebabkan oleh kesalahan konfigurasi ataupun 
kesalahan dalam keamanan jaringan, melainkan disebabkan oleh kesalahan perangkat keras, seperti rusaknya memori 
dan hardisk. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya keluhan dari para karyawan mengenai adanya virus pada 
komputer yang mereka gunakan. Kegagalan utama yang disebabkan oleh kerusakan perangkat keras dapat diatasi dengan 
menerapkan Exchange Server Cluster pada mail-server PT. TC yang terdapat pada Kantor Pusat. Konsep Excange Server 
Cluster yang menggunakan dua server atau lebih yang saling terhubung dan saling mendukung dapat digunakan untuk 
mengantisipasi terputusnya komunikasi melalui e-mail yang disebabkan oleh downnya mail-server. Apabila salah satu 
mail-server mengalami kegagalan atau down tidak akan mengganggu aliran data yang menggunakan e-mail. Hal ini 
dimungkinkan karena adanya mail-server lain yang terhubung dan melakukan kendali terhadap fungsi-fungsi yang 
dimiliki oleh mail-server yang mengalami gangguan atau down. 
 
4.3 Skema Proses Pengelolaan Sistem Baru 
Spesifikasi sistem  untuk membangun suatu Exchange Server Cluster dibutuhkan dua buah server atau lebih dengan 
saling berbagi resource yang sama. Server yang digunakan harus memiliki spesifikasi dan jenis yang sama atau identik. 
Penggunaan penyimpan (storage) untuk pertukaran data dibutuhkan harddisk yang dapat di-array (Gambar 4).  
 

 
Gambar 4. Bentuk Dasar Cluster 

 
Implementasi Exchange Server Cluster pada kantor pusat perusahaan melalui beberapa tahapan. Tahapan awal yang 
dilakukan adalah pemilihan perangkat keras yang akan digunakan, kemudian pemilihan perangkat lunak untuk 
menerapkan Clustering dan Exchange pada server yang baru. 
 
4.4 Keterbatasan Sistem 
Di dalam mengembangkan sistem yang baru, ditemukan beberapa keterbatasan sistem diantaranya : 
1) Untuk mengambil alih fungsi Exchange Cluster Server pada node aktif yang mengalami kegagalan dibutuhkan waktu 

sekitar dua sampai tiga menit. Pada waktu tersebut setiap pengguna tidak dapat mengakses mailnya. 
2) Setiap kali terjadi penambahan konfigurasi pada Active Directory Server diperlukan untuk me-restart Excange Server 

Cluster yang dapat menggangu pengguna di dalam menggunakan mailnya. 
 
5. Kesimpulan 
Setelah melakukan implementasi dan evaluasi dari sistem yang baru, dapat disimpulkan: 
1) Dengan penggunaan Exchange Server Cluster kegagalan yang terdapat pada proses berjalannya server dapat 

diminimalkan bahkan dihilangkan, sehingga tercipta always on server. 
2) Administrator lebih mudah untuk mengkonfigurasi dan me-maintenance tanpa mengganggu kegiatan server. 
3) Dengan adanya Exchange Server Cluster komunikasi melalui e-mail antara perusahaan dengan anak perusahaannya, 

ataupun dengan pihak luar tidak akan terganggu yang diakibatkan oleh kerusakan pada server. 
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Adapun saran yang dapat diberikan ke PT. TC guna meningkatkan kinerja dan kemampuan Exchange Server Cluster di 
masa yang akan datang adalah : 
1. Untuk mengambil alih fungsi exchange cluster server pada node aktif yang mengalami kegagalan dibutuhkan waktu 

sekitar dua sampai tiga menit, pada waktu tersebut setiap pengguna tidak dapat mengakses mailnya. Oleh karena itu 
perlu dikembangkan lebih luas lagi agar node yang pasif dapat lebih cepat mengambil alih, misalnya dengan 
menambah memory, meningkatkan kecepatan prosesor, dan menggunakan fiber optic untuk menguhubungkan server 
dengan shared storage. 

2. Sensitifitas exchange server cluster perlu dikembangkan lebih jauh, agar setiap kali terjadi penambahan konfigurasi 
pada active directory server tidak perlu untuk me-restart server cluster yang dapat menggangu pengguna di dalam 
menggunakan mailnya. 
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