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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1  Kedudukan dan Koordinasi 

Selama periode magang, penulis berkedudukan sebagai staf IT support yang 

memiliki tanggung jawab dalam mengelola atau mengatur, mengimplementasikan 

sumber daya dan hal – hal yang berhubungan dengan sistem komputasi baik 

software maupun hardware dengan perangkat infrastrukturnya.  

Proses kerja magang dikoordinasi oleh pembimbing lapangan yaitu Iwan 

Setiawan, Alex, Jono dan Nurman. Pembimbing lapangan akan mengarahkan dan 

memberikan informasi seputar proses manajemen jaringan, memaparkan 

peraturan dan absensi perusahaan, juga mengawasi segala proses kegiatan magang 

yang dilakukan oleh penulis. Sebagai seorang IT support, terdapat beberapa job 

rule yang penulis kerjakan, yakni migrasi komputer, migrasi mail server, 

technical support, computer service dan cabling. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Selama periode magang, penulis wajib untuk melakukan semua kegiatan 

dan mengikuti segala peraturan yang ditetapkan oleh pembimbing lapangan. 

Terdapat beberapa bidang perkejaan yang dilakukan selama periode magang, 

pekerjaan tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada pada lapangan. 

Berikut bidang pekerjaan yang di kerjakan. 

1. Migrasi Komputer 

Migrasi komputer dilakukan pada seluruh komputer pegawai yang ada di PT 

Asuransi Sinarmas, yang jumlahnya mencapai lebih dari 1300 komputer. 

Perpindahan komputer dilakukan guna meningkatkan kinerja karyawan dan 

penggunaan aplikasi-aplikasi baru. Komputer lama yang digunakan adalah HP 

Compaq DX2000MT, digantikan dengan Lenovo ThinkCentre 1782 Desktop 

Computer.  
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2. Migrasi Mail Server 

Migrasi mail server dilakukan untuk peremajaan unit dan software pada mail 

server, dikarenakan mesin server sebelumnya telah beroperasi dalam waktu yang 

lama dan juga untuk menghindari terjadinya server collapse. Aplikasi mail server-

pun digantikan dari aplikasi Microsoft Exchange 2000 menuju Microsoft 

Exchange 2010.  

Migrasi ini juga dilakukan untuk mengorgainisir kembali kepimilikan 

account e-mail pegawai yang sebelumnya tidak teratur dan tidak terdokumentasi 

dengan baik. Perpindahan mail server dilakukan dengan memindahkan alamat 

mail server sebelumnya dari 128.10.20.103 menjadi mymail@sinarmas.co.id.  

3. Techincal Support 

Technical support dilakukan dengan mendengarkan keluhan klien baik 

melalui telepon, e-mail, maupun bertemu secara langsung. Masalah yang umum 

terjadi adalah pada jaringan internet, printer, virus dan masalah pada aplikasi. 

Cara penangan yang dilakukan dapat langsung dikerjakan pada komputer klien 

ataupun melakukan remote desktop menggunakan aplikasi UltraVNC.  

4. Computer Service 

Computer service atau reparasi komputer dilakukan hampir setiap hari, 

komponen yang direparasi meliputi monitor, keyboard, hard disk, RAM, power 

supply, VGA card, CPU fan,  dan printer. Apabila ada kerusakan, baik komputer 

pusat maupun cabang akan dikirimkan langsung ke divisi IT Support.  

5. Cabling 

Cabling atau pembuatan kabel UTP dilakukan ketika ada permintaan dari 

kantor cabang PT Asuransi Sinarmas dan kebutuhan untuk kantor pusat. Panjang 

dan jenis kabel, baik straight maupun cross akan disesuakan dengan kebutuhan 

pada jaringan.  

Pembuatan kabel UTP dikerjakan oleh satu orang staf IT Support. Sedangkan 

pada saat pemasangan akan dikirimkan beberapa staf IT Support untuk proses 

pemasangannya. Pengiriman kabel untuk kantor cabang akan dikirimkan melalui 

jasa pengiriman barang. 
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3.3  Uraian Pelaksaan Kerja Magang 

Berdasakan pekerjaan yang diberikan. Pelaksanaan kerja magang ini dapat 

diuraikan menjadi tiga, yakni proses pelaksanan, kendala yang ditemukan dan 

solusi atas kendala yang ditemukan. 

 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan magang yang dilakukan merupakan gabungan dari 

pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing staf IT Support. Pekerjaan tersebut 

mencakup migrasi komputer, migrasi mail server, technical support, computer 

service dan cabling.  

 

A. Migrasi Komputer 

Migrasi komputer dilakukan untuk seluruh komputer baik komputer pada 

PT Asuransi Sinarmas pusat maupun komputer pada kantor cabang. Tujuan dari 

dilakukannya migrasi komputer adalah untuk meningkatkan kinerja pegawai PT 

Asuransi Sinarmas. Alasan utama dari migrasi komputer adalah karena hampir 

seluruh komputer lama yang digunakan memiliki masalah pada komponen RAM, 

CPU fan, hard disk dan PSU. Untuk mengganti komponen tersebut secara satu 

persatu memerlukan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu, perusahaan 

mengambil keputusan untuk mengganti seluruh komputer lama yang ada pada PT 

Asuransi Sinarmas. 

Komputer baru yang dipasang adalah Lenovo ThinkCentre M71z 1782, 

yang memiliki beberapa tipe model yakni 1782-C3U dengan processor i3-2100 

dan tipe 1782-C4U yang memiliki processor i5-2400S. Kedua model tersebut 

disesuaikan dengan kebutuhan klien. 

Dalam proses migrasi komputer dibutuhkan sebuah hard disk eksternal 

untuk melakukan penyimpanan data-data penting klien dan sebuah kabel UTP 

kategori 6 (Cat-6) yang memiliki kecepatan transfer data hingga 1Gbps untuk 

memindahkan data dari komputer lama menuju komputer baru.  
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Gambar 3.1 Kabel UTP Cat-6 

(Sumber:http://cables.co.za/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525

d08d6e5fb8d27136e95/u/t/utp-cat6-flylead-2m.jpg) 

 

Berikut beberapa langkah penting yang dilakukan saat proses migrasi 

komputer. 

1. Menyimpan Informasi Klien 

Pencatatan data pribadi komputer klien yang disimpan dalam sebuah aplikasi 

baik Notepad ataupun Microsoft Excel, dengan format nama file 

“backup[namakomputer]” agar dapat diidentifikasi dengan mudah. Isi dari file 

tersebut berupa catatan dari nama komputer klien, password, alamat domain 

group, alamat IP komputer, dan letak store folder.  

2. Backup E-mail 

Sebelum e-mail di-backup, cek aplikasi MUA (Mail User Agent) pada 

komputer klien. MUA merupakan aplikasi e-mail klien yang digunakan untuk 

membaca, menulis, mengirim dan menerima e-mail dari suatu mail server. 

Apabila klien menggunakan aplikasi Outlook Express, maka e-mail dan contact 

harus di-convert terlebih dahulu sesuai dengan format yang digunakan oleh 

aplikasi Mozilla Thunderbird. Aplikasi Outlook Express menyimpan seluruh list 

kontak account e-mail dalam format .WAB (Windows Address Book), sedangkan 

aplikasi Mozilla Thunderbird menggunakan format .LDIF(Lightweight Directory 

Interchange Format). 

Terdapat beberapa tahapan dalam melakukan backup e-mail apabila aplikasi 

MUA pada komputer lama adalah Outlook Express, yaitu sebagai berikut. 

- Instalasi aplikasi Mozilla Thunderbird pada komputer lama yang akan 

dimigrasi. 
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- Setelah proses instalasi selesai, import file e-mail Outlook Express 

menggunakan aplikasi Mozilla Thunderbird, dengan cara memilih menu 

Tools pada toolbar, kemudian pilih submenu Import. 

 

Gambar 3.2 Proses Import e-mail Aplikasi Mozilla Thunderbird 

 

- Halaman baru akan muncul pada tampilan layar untuk memilih file yang 

ingin di-import, pilih mail kemudian tekan tombol next,  lalu pilih option 

Outlook Express dan navigasikan lokasi folder menuju tempat penyimpanan 

e-mail pada aplikasi Outlook Express yang memiliki format .DBX. Tunggu 

hingga proses import e-mail selesai.  

 

Gambar 3.3 Proses Pencarian Lokasi Penyimpanan e-mail 
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- Setelah seluruh e-mail telah ter-import ke dalam aplikasi Mozilla 

Thunderbird, catat lokasi penyimpanan e-mail pada aplikasi Mozilla 

Thunderbird,  lokasi penyimpanan tersebut dapat dilihat melalui menu Tools, 

kemudian pilih account settings. Pada tampilan window account setting, 

terdapat submenu local folders yang memiliki kolom local directory. Kolom 

local directory tersebut merupakan lokasi dari folder penyimpanan e-mail 

pada aplikasi Mozilla Thunderbird. Sebagai contoh: Local directory 

“C:\Users\Rizal\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\0rattx4cdefault\Mail

\LocalFolder”. 

 

Gambar 3.4 Local Directory Aplikasi Mozilla Thunderbird 

 

- Untuk meng-import contact, lakukan seperti halnya meng-import file e-mail 

sebelumnya. Perbedaannya terdapat pada saat memilih file yang ingin di-

import, pilih option Adress Books pada menu import kemudian pilih Outlook 

Express. Tunggu hingga proses import contact selesai. 
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Gambar 3.5 Proses Import Address Books 

 

- Setelah import e-mail dan contact telah selesai, lakukan perpindah folder e-

mail dan contact dari aplikasi Mozilla Thunderbird pada komputer lama 

menuju komputer baru. Copy Local Folder penyimapanan e-mail pada 

aplikasi Mozilla Thunderbird, yang terletak pada local directory yang 

sebelumnya telah dicatat. Untuk meng-export contact, pilih menu Tools pada 

toolbar, kemudian pilih submenu Address Book. Pada halaman Address Book, 

pilih menu Tools pada toolbar, kemudian pilih submenu Export, tentukan 

lokasi contact yang akan di-export dalam format .ldif, kemudian copy file 

ber-extension .ldif tersebut ke komputer baru. 

 

Gambar 3.6 Proses Export Address Books 
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Setelah kontak tersebut ter-copy, lakukan import contact pada aplikasi 

Mozilla Thunderbird di komputer baru menggunakan cara yang sama ketika 

proses import e-mail dari aplikasi Outlook Express, perbedaannya adalah kita 

memilih option import Text File, bukan import Outlook Express. 

3. Menghubungkan Komputer 

Komputer dihubungkan menggunakan kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) 

untuk melakukan perpindahan data. Mula-mula, setting alamat IP dan subnet mask 

pada komputer baru, di mana alamat IP-nya merupakan alamat IP komputer lama 

ditambah 1 dan subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Sebagai contoh: alamat IP 

komputer lama adalah 192.168.250.11, maka alamat IP pada komputer baru 

adalah 192.168.250.12. Kemudian, lakukan tes koneksi dengan cara mengetik 

„ping [alamat IP tujuan]‟ pada command prompt. Apabila komputer tujuan telah 

reply (membalas response dari ping) berarti kedua komputer telah terhubung dan 

dapat melakukan transfer data. 

Setelah kedua komputer saling terhubung, buka menu run pada komputer 

baru, kemudian ketikkan alamat IP komputer lama yang terhubung pada kabel 

UTP, sebagai contoh: \\192.168.250.11 lalu tekan tombol enter pada keyboard. 

Apabila kedua komputer telah terhubung, akan muncul sebuah tampilan window 

yang meminta username dan password sebagai autentifikasi untuk dapat 

mengakses komputer tersebut. Apabila proses autentifikasi berhasil, layar akan 

menampilkan tampilan folder dari komputer lama dan data-data pada komputer 

lama dapat diakses untuk di-copy.  

4. Konfigurasi Komputer Baru 

Terdapat beberapa pengaturan yang dilakukan pada komputer baru sebelum 

komputer tersebut dapat digunakan oleh pegawai, yaitu sebagai berikut.  

a. Melakukan pengubahan nama komputer pada komputer baru dengan inisial 

[Divisi] – [tiga dijit akhir seri komputer],sebagai contoh: CC_LFM untuk 

divisi Credit Control dan nomor seri PB877LFM. Mengubah nama domain 

dari workgroup menjadi nama domain sesuai dengan divisi dari pegawai, 

sebagai contoh: collection_cc@sinarmas.co.id. Kemudian, restart komputer 

agar komputer terhubung dengan domain jaringan PT Asuransi Sinarmas. 
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b. Melakukan setting pada komputer baru untuk bagian waktu dan regional, 

uninstall touchscreen pada layar, dan menghilangkan segala aplikasi media 

player. 

c. Melakukan pengaturan antivirus dan lakukan update. Aplikasi antivirus yang 

digunakan adalah KAV (Kaspersky Anti-Virus), lakukan update melalui 

alamat IP 192.168.250.51 untuk komputer yang menggunakan sistem operasi 

Windows 7 dan 192.168.250.50 untuk komputer yang menggunakan sistem 

operasi Windows XP. 

d. Melakukan pengaturan pada aplikasi browser Internet Explorer dengan 

mengubah alamat home page menjadi http://intranet.sinarmas.co.id atau 

192.168.250.10. Ubah size browsing history menjadi 100 MB. Kemudian, 

matikan pop-up blocker agar aplikasi pada jaringan intranet PT Asuransi 

Sinarmas dapat bekerja pada browser tersebut. 

e. Melakukan update aplikasi dengan cara menimpa registry file berekstensi 

.reg pada folder aplikasi yang lama dengan registry dari database pusat. 

Registry baru tersebut terdapat pada komputer admin dengan cara mengakses 

melaui alamat IP 192.168.10.213. 

f. Melakukan pengaturan alamat IP, gateway dan DNS pada komputer baru 

sesuai dengan pengaturan pada komputer lama. 

5. Format Komputer 

Ketika seluruh data telah dipindahkan dan telah dicek ulang oleh klien, 

komputer lama klien akan dipindahkan ke divisi IT Support bagian hardware 

untuk di-format. Hard disk pada komputer akan dilepas dan disimpan di dalam 

sebuah rak, sedangkan komponen komputer lainnya akan di simpan ke dalam 

gudang. Hard disk – hard disk tersebut digunakan untuk proses backup dan 

restore ketika ada kerusakan pada komputer lain.  

 

B. Migrasi Mail Server 

Migrasi mail server merupakan proyek besar yang dilakukan divisi IT 

Support. Migrasi mail server dilakukan untuk meremajakan mail server agar 

proses pengiriman dan penerimaan pesan e-mail menjadi lebih optimal. Terdapat 
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beberapa aktivitas yang dilakukan saat proses migrasi mail server pada PT 

Asuransi Sinarmas, yaitu sebagai berikut. 

  

B.1 Melakukan Pengaturan Aplikasi Mozilla Thunderbird 

1) Pilih menu file, account setting, kemudian catat data penting klien yaitu 

account name, your name, dan e-mail address pada aplikasi klien yang akan 

digunakan untuk pembuatan account baru.  

 

Gambar 3.7 Proses Pencatatan Account  

 

Langkah berikutnya adalah membuat account baru, dengan cara menekan 

tombol add account pada layar. Masukkan nama dan e-mail address sesuai 

dengan yang telah dicatat dari account sebelumnya, kemudian tekan tombol 

next.  
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Gambar 3.8 Proses Pembuatan Account 

 

Pada layar Server Infromation, pilih option POP. Kemudian ketikkan alamat 

mail server baru yaitu „mymail.sinarmas.co.id‟ pada kolom Incoming 

Server, lalu tekan tombol Next, kemudian create accout.  

 

Gambar 3.9 Pengaturan Incoming Server 
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2) Pada bagian Outgoing Server (SMTP), tekan tombol add untuk membuat 

alamat outgoing server yang baru. Masukkan pada kolom server name 

„mymail.sinarmas.co.id‟ dengan port 25, checklist pada use name dan 

password, dan masukkan username sesuai dengan username yang telah 

dicatat sebelumnya. Pilih option TLS, if available, lalu tekan tombol OK. 

 

Gambar 3.10 Proses  Pembuatan Outgoing Server 

 

3) Untuk account baru, pada bagian server settings, pilih option Check for new 

message every minute dan masukkan angka 10. Pilih option Automatically 

download new message dan Leave message on server For atmost, isi pada 

kolom dengan angka 1. 
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Gambar 3.11 Pengaturan Account Baru 

 

4) Ubah Outgoing Server pada account baru menjadi mymail.sinarmas.co.id. 

Kemudian, ubah Account Name dengan „Server Baru‟ untuk membedakan 

account lama dengan account yang baru dibuat ketika melakukan proses get 

mail, lalu tekan tombol OK. 

 

Gambar 3.12 Pengaturan Outgoing Server 
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B.2 Testing e-mail Klien 

Untuk menjamin bahwa pengaturan tidak terdapat kesalahan dan klien dapat 

mengirim dan menerima e-mail, lakukan pengecekan dengan mengirim e-mail 

untuk account e-mail klien itu sendiri dan account e-mail milik pegawai lain pada 

divisi yang berbeda. 

 

B.3 Pembuatan Laporan 

Pembuatan laporan digunakan untuk memberikan catatan proses migrasi 

mail server yang sedang berjalan, di mana catatan berisi kolom-kolom yang 

terbagi atas divisi-divisi. Isi dari laporan mengenai IP address yang terdapat pada 

divisi tersebut dan status migrasi mail server pada klien. Status migras berisi 

deskripsi apakah migrasi tersebut berhasil ataupun muncul kendala pada klien 

baik pada password untuk komunikasi ke mail server baru, kepemilikan account 

ganda, account belum terdaftar, pergantian alamat account e-mail, dan masalah 

lain mengenai migrasi server untuk nantinya dilaporkan ke pembimbing lapangan. 

 

B.4 Remote Komputer Pegawai 

Remote komputer dilakukan setelah konfigurasi aplikasi Mozilla 

Thunderbird pada pegawai telah dilakukan. Setelah laporan migrasi mail server 

diberikan ke pada pembimbing lapangan, account yang memiliki masalah pada 

password akan segera ditangani dan pembimbing lapangan akan memberikan 

password baru untuk pegawai tersebut. Langkah selanjutnya adalah melakukan 

remote ke komputer pegawai dan memasukkan password sesuai dengan yang 

telah diberikan oleh pembimbing lapangan. Berikut tahapan yang dilakukan saat 

proses remote komputer pegawai.  

1) Jalankan aplikasi Ultra VNC Viewer, kemudian masukkan alamat IP yang 

akan di remote pada kolom VNC Server. 
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Gambar 3.13 Tampilan Remote Desktop Application 

 

2) Pilih tombol Options untuk menentukan ukuran layar agar sesuai dengan 

ukuran layar pada komputer server. Pilih Auto select best settings, kemudian 

tekan tombol OK. 

 

Gambar 3.14 Pengaturan Tampilan Aplikasi UltraVNC 
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3) Tekan tombol Connect, kemudian aplikasi akan meminta password  untuk 

dapat melakukan remote ke komputer klien. Masukkan password sesuai 

dengan password yang telah diberikan pada saat melakukan instalasi aplikasi. 

 

Gambar 3.15 Autentifikasi Aplikasi UltraVNC 

 

4) Apabila berhasil melakukan remote, layar akan menampilkan tampilan dari 

komputer klien. Kemudian buka aplikasi Notepad sebagai tempat komunikasi 

dengan klien dan beritahu klien bahwa akan dilakukan pengaturan password 

pada aplikasi Mozilla Thunderbird. Apabila klien tidak merespon pertanyaan, 

ambil alih layar tampilan dan inputan agar klien tidak menggangu proses 

remote. 

 

Gambar 3.16 Proses Interaksi dengan Klien 
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Langkah berikutnya, masuk ke aplikasi Mozilla Thunderbird dan pilih icon 

getmail untuk menarik e-mail dari mail server. Layar akan menampilkan 

sebuah window untuk memasukkan password, kemudian masukkan password 

sesuai dengan yang diberikan oleh pengawas lapangan, lalu tekan tombol OK.  

 

Gambar 3.17 Proses Autentifikasi Password Untuk Klien 

 

Apabila password tersebut benar dan klien dapat menerima e-mail dari server 

baru berarti migrasi telah berhasil. Namun, apabila aplikasi masih 

memunculkan window untuk meminta password, berarti password yang 

dimasukkan salah ataupun klien tersebut masih belum terdaftar pada mail 

server.  

5) Apabila komunikasi gagal, aplikasi akan menampilkan pesan Failed to 

Connect. 
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Gambar 3.18 Notifikasi Kegagalan Remote Klien 

 

C. Technical Support 

Technical support dilakukan ketika klien mengalami masalah yang 

berhubungan dengan komputer, software aplikasi dan jaringan. Klien memberikan 

laporan masalah melalui telpon, e-mail ataupun langsung ke ruangan divisi IT 

Support. Alamat e-mail yang digunakan oleh divisi IT Support adalah 

„IT_ASM@sinarmas.co.id‟.   

Penanganan akan dilakukan oleh Staf IT Support melalui remote desktop 

application menggunakan aplikasi UltraVNC versi 1.0.8. Namun, apabila klien 

tidak dapat di-remote akibat masalah pada jaringan intranet ataupun kerusakan 

pada komputer klien, penanganan akan dilakukan langsung pada komputer klien. 

  

C.1 UltraVNC 

UltraVNC adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk megambil alih 

tampilan desktop pada komputer klien yang terhubung dalam satu jaringan 

maupun internet. Dengan syarat, komputer klien yang ingin di-remote telah 

terpasang aplikasi UltraVNC Server, sementara komputer yang akan mengakses 

telah terpasang aplikasi UltraVNC Viewer. Berikut langkah-langkah yang 

dilakukan pada instalasi aplikasi UltraVNC.  
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1. Instalasi Aplikasi UltraVNC pada Komputer Klien 

Dalam proses instalasi aplikasi UltraVNC, perlu diperhatikan tahapan 

pemilihan komponen. Setiap komponen menentukan aturan yang akan dipakai 

pada aplikasi UltraVNC. Untuk klien, ubah komponen menjadi UltraVNC Server 

Only, sedangkan untuk Server pilih UltraVNC Viewer Only.  

 

Gambar 3.19 Instalasi Komponen Aplikasi UltraVNC  

 

Berikut penjelasan mengenai compenent yang terdapat pada gambar. 

- Full Installation, artinya aplikasi akan di instalasi secara lengkap, terdiri dari 

VNC server (untuk dapat diremote) dan VNC viewer (untuk meremote klien). 

- UltraVNC Server Only, yang berarti hanya di instalasi sebagai server saja, 

dalam hal ini komputer yang terinstalasi tidak bisa digunakan untuk 

melakukan viewer atau meremote komputer lain dalam jaringan. 

- UltraVNC Server Only “silent” hampir sama dengan pilihan sebelumnnya, 

perbedaannya hanya pada otomatis tidaknya program tersebut. Untuk silent, 

VNC Server tidak akan aktif secara otomatis ketika komputer menyala, 

berbeda dengan mode normal, di mana system komputer akan menjalankan 

secara otomatis. 

- UltraVNC Viewer Only, yang berarti hanya menginstalasi fungsi-fungsi 

untuk melakukan remote klien saja.  
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Setelah memilih komponen UltraVNC Server only untuk komputer klien, 

pilih option Register UltraVNC Server as a system service, Start or restart 

UltraVNC service, dan hapus centang pada bagian Create UltraVNC desktop 

icons. 

 

Gambar 3.20 Pengaturan Instalasi Aplikasi UltraVNC 

 

Setelah itu, pengaturan dilakukan pada bagian password, password tersebut 

akan digunakan sebagai autentifikasi pada saat proses remote agar hanya admin 

yang mengetahui password yang dapat melakukan remote ke komputer klien. 

 

Gambar 3.21 Pengaturan Password Aplikasi UltraVNC Server  
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Matikan  firewall bawaan pada komputer klien dan ubah pengaturan pada 

System Properties untuk memperbolehkan server melakukan Remote Desktop. 

 

Gambar 3.22 Pengaturan Akses Remote Desktop 

 

2. Instalasi Aplikasi UltraVNC pada Kompter Server 

Instalasi yang dilakukan pada komputer server dengan memilih komponen 

UltraVNC Viewer. Komponen tersebut memungkinkan server untuk melakukan 

remote seluruh klien yang telah terinstalasi aplikasi Ultra VNC Server. 

 

Gambar 3.23 Tampilan Aplikasi UltraVNC Viewer  
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D. Computer Service 

Reparasi komputer yang dilakukan oleh bagian IT Support PT Asuransi 

Sinarmas meliputi penggantian komponen pada CPU, penanganan virus dan 

melakukan instalasi ulang. Terdapat beberapa kerusakan yang umum terjadi pada 

komputer klien, yakni pada komponen PSU(Power supply unit), CPU fan yang 

kotor, virus, proses kinerja komputer melambat, kerusakan gambar pada layar, 

dan hard disk eror. Untuk kerusakan yang terjadi meliputi bagian monitor, printer, 

scanner dan mother board, divisi IT Support akan menggunakan jasa servis 

komputer dari pihak lain. 

Proses reparasi dimulai dengan membaca keterangan kerusakan yang terjadi 

pada komputer, keterangan tersebut dicantumkan oleh klien dalam sebuah surat, 

yang kemudian dilakukan pengecekan komponen komputer. 

 

Gambar 3.24 Pesan Keterangan Kerusakan Komputer dari Klien 

 

Untuk masalah CPU yang tidak dapat hidup, kerusakan dapat terjadi pada 

PSU (power supply unit) ataupun pada motherboard, PSU adalah komponen pada 

komputer yang menyuplai listrik dan mengubah tegangannya untuk komponen-
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komponen lainnya didalam CPU. Proses penanganan yang dilakukan adalah 

mengganti PSU lama dengan PSU yang baru, apabila kerusakan terjadi pada 

motherboard, akan dilakukan pergantian CPU baru. 

Untuk masalah komputer yang sering restart akibat over heat atau terlalu 

panas dikarenakan terjadi masalah pada CPU fan yang tidak berputar, akan 

dilakukan pergantian komponen kipas tersebut dan pembersihan dari kotoran-

kotoran yang terdapat pada CPU.  

Untuk komputer yang mengalami proses kerja yang lambat, akan dilakukan 

pergantian ataupun penambahan RAM. Merek RAM yang digunakan adalah V-

GEN, besar dari RAM yang diberikan antara 1 hingga 2GB. Apabila CPU 

beroperasi dengan baik tetapi layar monitor tidak menampilkan gambar, 

kemungkinan yang terjadi adalah kerusakan pada VGA card ataupun RAM, 

penanganan dilakukan dengan mengganti komponen tersebut dengan yang baru. 

Seluruh komponen yang digunakan untuk melakukan reparasi telah tersedia 

pada bagian gudang divisi IT Support dan setiap komponen yang telah digunakan 

dicatat untuk pembuatan laporan guna melakukan pengisian stok pada gudang.  

Kerusakan komputer yang sering terjadi diakibatkan oleh virus komputer, 

penanganan yang dilakukan adalah dengan cara melakukan scanning virus dan 

menghapus seluruh virus yang terdapat pada hard disk tersebut, kemudian mem-

backup seluruh data pada hard disk yang terinfeksi menuju hard disk baru. 

Untuk menyiapkan hard disk baru sebagai tempat backup data, lakukan 

format hard disk dari komputer yang telah tak terpakai menggunakan CD HP 

Restore sesuai dengan seri yang tertera pada CPU, sebagai contoh: CPU komputer 

HP COMPAQ dx2000MT  akan di-format menggunakan CD HP Restore Plus 

dx2000MT.  

Setelah hard disk ter-format, install aplikasi yang dibutuhkan oleh klien 

dengan mengambil folder installer yang terdapat komputer server pada divisi IT 

Support. Buka menu run, kemudian ketikkan alamat IP komputer server yaitu, 

\\192.168.10.213 lalu tekan tombol OK. 
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Gambar 3.25 Proses Akses Komputer Server Divisi IT Support 

 

Apabila komputer dapat terhubung dengan komputer server, akan muncul 

tampilan window untuk meminta username dan password. Masukkan username 

„sinarmas\training‟ dengan password  „usertr08‟, kemudian tekan tombol OK. 

 

Gambar 3.26 Autentifikasi Akses Komputer Server 

 

Installer aplikasi terdapat dalam folder „app‟, salin folder tersebut dan 

lakukan instalasi aplikasi – aplikasi yang dibutuhkan oleh klien, beberapa aplikasi 

yang diinstalasi untuk komputer klien adalah : 

- Kaspersky Anti-Virus 

- Adobe Reader 

- Open Office 
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- Minitool Partition Wizard 

- PDF Creator  

- Irfan View 

- Ultra VNC Server Only 

- Mozilla Thunderbird 

Setelah penghapusan virus pada hard disk yang terinfeksi telah selesai, 

pindahkan seluruh data-data klien dari hard disk tersebut menuju hard disk baru. 

 

E. Cabling 

Cabling dilakukan baik ketika ada permintaan dari kantor cabang maupun 

kebutuhan jaringan pada kantor pusat. Terdapat dua jenis kabel untuk 

menghubungkan LAN, yaitu UTP (Unshielded Twisted Pair) dan STP (Shielded 

Twisted Pair). Kabel yang digunakan pada jaringan LAN PT Asuransi Sinarmas 

adalah kabel UTP.  

1) Peralatan Pembuatan Kabel UTP 

- UTP Cable (Unshielded Twistet Pair), kabel yang digunakan untuk membuat 

kabel UTP pada PT Asuransi Sinarmas memiliki kategori 5 (Cat-5) dan 

menggunakan merek Belden ataupun Belkin. Kabel UTP Cat-5 memiliki 

kecepatan transfer data hingga 100Mbps dan panjang penggunaan kabelnya 

adalah sepanjang 100 meter. Kabel ini terdiri atas 8 kabel kecil yang saling 

membelit dan mempunyai warna berbeda-beda. Warna kabel tersebut adalah 

Oranye, Oranye Putih, Biru, Biru Putih, Coklat, Coklat Putih, dan Hijau, 

Hijau Putih. 

 

 

Gambar 3.27 Kabel UTP Cat-5 

(Sumber: http://www.cosmo.md/images/products/2609.jpg) 

Migrasi Komputer..., Rijal Widhi Permadi, FTI UMN, 2012



34 
 

 
 

Berikut penjelasan dari warna pada kabel tersebut, 

 Oranye  : berfungsi untuk mengirim paket data. 

  Putih oranye  : berfungsi untuk mengirim paket data. 

 Hijau   : berfungsi untuk mengirim paket data. 

 Putih Hijau   : berfungsi untuk mengirim paket data. 

 Biru   : berfungsi untuk mengirim paket suara. 

 Putih Biru   : berfungsi untuk mengirim paket suara. 

 Coklat   : berfungsi untuk mengirim arus DC. 

  Putih Coklat  : berfungsi untuk mengirim arus DC.  

- Konektor RJ(Registered Jack)-45, konektor dipasang pada masing-masing 

ujung dari kabel UTP, fungsi dari konektor adalah sebagai penyambung 

antara kabel UTP ke transceiver ataupun device.  

 

Gambar 3.28 Konektor RJ-45 

(Sumber: http://www.vorcatech.com/gallery/Connector%20RJ%2045.jpg) 

 

- Crimping Tool, digunakan untuk menggabungkan kabel UTP dengan 

konektor. Alat crimping memiliki beberapa fungsi, diantaranya untuk 

memotong kabel, membuka bungkus dari kabel (jaket kabel) dan menjepit 

kepala konektor. 
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Gambar 3.29 Crimping Tool 

(Sumber: http://www.hyperline.com/img/sharedimg/tools/ht-568.jpg) 

 

- Cable Stripper, digunakan untuk memotong benang halus yang terdapat 

didalam kabel dan juga bisa digunakan untuk memotong pelindung kabel. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.30 Cable Stripper 

(Sumber:  http://www.flukenetworks.com/datacom-cabling/installation-

tools/Cable-Strippers) 

 

- Cable Tester, alat ini digunakan untuk menguji hasil pemasangan kabel. Saat 

melakukan uji coba koneksi, masukkan kedua kepala pin RJ-45 yang telah 

tersambung dengan kabel UTP kedalam tester. Untuk kabel straight, syarat 

bahwa kabel tersebut dapat digunakan adalah lampu led pada tester kiri dan 

kanan akan berjalan secara berurutan dari angka 1 hingga 8. Sedangkan untuk 

kabel cross, lampu led akan melompat pada angka 1 dengan 3, 2 dengan 6, 

sedangkan lampu led yang lainnya akan menyala secara berurutan.  
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Gambar 3.31 Cable Tester 

(Sumber:  http://www.klikglodok.com/toko/1922-large/cable-tester-rj45-

standar.jpg) 

 

2) Proses Pembuatan Cabling 

- Tarik kabel UTP dari UTP cable roll, kabel yang digunakan adalah kabel 

UTP yang masih terbungkus oleh pembungkus kabel (jaket), kemudian ukur 

panjang dari kabel menggunakan alat pengukur sesuai dengan panjang kabel 

yang dibutuhkan pada jaringan. 

- Potong pembungkus kabel dengan panjang kurang lebih 2cm untuk 

mendapatkan bagian dalam kabel twisted pair. 

- Buka pilinan kabel, lalu pisahkan masing-masing bagian tersebut, kemudian 

susun sesuai dengan urutan jenis kabel yang diinginkan. Untuk kabel jenis 

straight memiliki urutan kabel yaitu, putih oranye, oranye, putih hijau, biru, 

putih biru, hijau, putih coklat, cokat pada kedua sisi ujung kabel. Sedangkan 

untuk kabel cross memiliki urutan kabel putih hijau, hijau, putih oranye, biru, 

putih biru, oranye, putih coklat, coklat untuk salah satu sisi ujung kabel, 

sedangkan ujung satunya lagi urutannya sama seperti urutan pada kabel 

straight . 

- Potong bagian ujung dari kabel hingga rata menggunakan crimping tools. 

- Masukan kabel  yang sudah lurus dan sejajar tersebut ke dalam konektor RJ-

45, dan pastikan kembali posisi urutan dari kabel tersebut sudah benar. 
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- Lakukan crimping menggunakan crimping tools, masukkan RJ-45 yang telah 

terhubung dengan kabel kedalam alat crimping, kemudian tekan crimping 

tool dan pastikan semua pin (kuningan) pada  konektor RJ-45 sudah 

menempel dengan ujung setiap kabel. 

- Lakukan proses yang sama untuk bagian ujung kabel lainnya. 

- Langkah terakhir adalah melakukan testing menggunakan cable tester. 

Apabila terdapat lampu led yang tidak menyala, brarti kabel tersebut belum 

terpasang dengan benar. 

 

3.3.2 Analisa Proses Pelaksanaan Kerja Magang 

Dalam pelaksanaan kerja magang, ditemukan beberapa hal yang dapat 

dianalisis, yaitu sebagai berikut. 

  

A. Analisa Migrasi Komputer 

Komputer baru yang digunakan pada PT Asuransi Sinarmas adalah 

komputer berjenis Desktop All In One. Desktop all in one merupakan komputer 

desktop yang komponen-komponen CPU-nya telah tertanam didalam layar 

monitor sehingga memiliki ukuran yang lebih kecil. Komputer tersebut dipilih 

karena menggunakan daya listrik yang lebih rendah dibandingkan dengan 

komputer konvensional pada umumnya dan memiliki performa yang cukup baik. 

Rata-rata daya listrik yang digunakan oleh CPU dan monitor LCD 17” adalah 

285Watt, sedangkan Desktop All In One PC yang memiliki layar monitor LCD 

20” hanya memerlukan daya 150Watt. Terlebih, karena komponen-komponennya 

telah terintegrasi menjadi satu dengan monitor, komputer ini hanya memerlukan 

ruang kecil untuk penempatannya.  

Akan tetapi, bukan berarti komputer ini tidak memiliki kekurangan, 

komputer tersebut memerlukan penanganan khusus apabila terjadi kerusakan, 

karena komponen-komponennya berbeda dengan komputer konvensional pada 

umumnya. Untuk penanganan pergantian komponen harus dilakukan oleh dealer 

resmi atau distributor dari komputer tersebut. 
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Terdapat dua model komputer baru yang digunakan, yakni 1782-C3U 

dengan processor i3-2100 dan tipe 1782-C4U yang memiliki processor i5-2400S. 

Kedua komputer tersebut dialokasikan menurut posisi jabatan dari pegawai. 

Pegawai yang memiliki jabatan tinggi diantaranya direktur, kepala divisi, kepala 

cabang akan mendapatkan komputer Lenovo bertipe 1782-C4U dengan processor 

i5-2400S, begitu juga dengan staff IT Programmer karena menilai pekerjaannya 

yang menuntut performa komputer yang lebih baik. Sedangkan pegawai lainnya 

akan mendapatkan komputer Lenovo bertipe 1782-C3U dengan processor i3-2100 

untuk menghemat biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. 

Dalam proses migrasi data dari komputer lama menuju komputer baru, 

kabel yang digunakan untuk transfer data adalah kabel UTP berjenis Cat-6 yang 

memiliki kecepatan transfer mencapai hingga 1Gbps. Terdapat beberapa kategori 

pada kabel UTP mulai dari Cat-1 hingga Cat-7, semakin tinggi kategori maka 

akan semakin tinggi pula kecepatan transfer datanya. Kabel Cat-6 tidak cocok 

untuk jaringan LAN yang besar karena harganya yang mahal, oleh karena itu 

kabel Cat-6 hanya digunakan untuk transfer data pada saat proses migrasi 

komputer saja.  

 

B. Analisa Migrasi Mail Server 

Mozilla Thunderbird adalah aplikasi MUA yang digunakan oleh pegawai 

PT Asuransi Sinarmas untuk membaca dan menulis e-mail pada jaringan intranet 

perusahaan. Intranet merupakan sebuah jaringan komputer berbasis TCP/IP yang 

umumnya digunakan oleh suatu perusahaan ataupun organisasi dan digunakan 

untuk tujuan komunikasi antar lingkungan internal perusahaan. Berbeda dengan 

internet, jaringan intranet hanya menghubungkan komputer-komputer yang telah 

tergabung dalam domain group yang telah memiliki autentifikasi, penggunaannya 

adalah untuk membagi informasi milik perusahaan yang tidak dapat dibocorkan 

ke pihak luar. 

Seluruh e-mail dipindahkan dari aplikasi Outlook Express menuju aplikasi 

Mozilla Thunderbird karena aplikasi tersebut memiliki tampilan yang lebih 

menarik, open source, memiliki beragam feature seperti firewall, privacy, filtering 
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dan lebih mudah dalam pengaplikasiannya. Terlebih, aplikasi Outlook Express 

ditgantikan karena sering memunculkan pesan error code yang membuat klien 

merasa tidak nyaman. 

Mail server memiliki 2 komponen utama, yakni outgoing mail server 

(SMTP) dan incoming mail server (POP). Pada aplikasi Mozilla Thunderbird 

terdapat outgoing SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)  yang merupakan  suatu 

protokol untuk mengirimkan pesan e-mail dari komputer menuju mail server. 

Ketika klien mengirimkan sebuah e-mail, aplikasi Mozilla Thunderbird akan 

berkomunikasi dengan SMTP server pada alamat mymail@sinarmas.co.id melalui 

port 25. Isi dari komunikasi tersebut adalah alamat e-mail pengirim, alamat e-mail 

tujuan dan isi dari pesan. Ketika alamat e-mail tujuan terdaftar dalam jaringan 

intranet, MTA (Mail Transfer Agent) akan mengirimkan e-mail tersebut ke 

program server yang disebut MDA (Mail Delivery Agent). POP (Protokol Post 

Office Protocol) menggunakan port 110 yang berfungsi untuk menjamin e-mail 

yang dikirim melalui MDA tidak akan dikirim langsung menuju ke aplikasi MUA 

pada komputer klien, melainkan akan tersimpan lebih dahulu ke dalam mailbox 

pada mail server baru kemudian akan dikirimkan ke komputer klien ketika 

pemilik account tersebut telah login dan menarik e-mail dari server. 

Setiap pegawai yang tidak memiliki jabatan tinggi pada PT Asuransi 

Sinarmas hanya dapat memiliki 1 buah account e-mail, yakni account e-mail 

divisi, ketika seseorang mengirim e-mail ke alamat e-mail yang ditujukan untuk 

seorang pegawai, seluruh pegawai pada divisi tersebut juga menerima akan 

menerima pesan yang sama dan dapat membaca e-mail tersebut. Tujuannya adalah 

agar setiap pegawai dalam satu divisi dapat memantau pekerjaan pegawai lainnya 

dan memudahkan pembagian resource data. 

Pembuatan laporan pada saat proses migrasi bertujuan untuk mencatat 

seluruh account e-mail setiap pegawai dan mengecek validasinya. Nantinya, 

untuk setiap pegawai yang keluar ataupun pindah divisi, account e-mail tersebut 

akan segera di-update agar tidak dipakai oleh pegawai yang tidak berhak. 
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C. Analisa Technical Support 

UltraVNC adalah salah satu remote desktop application yang bersifat open 

source yang dapat digunakan pada komputer yang menggunakan sistem operasi 

Windows. UltraVNC dapat mengontrol dan mengambil alih tampilan desktop 

komputer lain yang terhubung dalam sebuah jaringan. Dengan syarat, komputer 

client yang akan di-remote harus ter-install aplikasi UltraVNC Server dan 

komputer yang akan me-remote telah ter-install aplikasi UltraVNC Viewer. 

Terdapat beberapa aplikasi lain yang sejenis yakni LogMeIn, TightVNC dan 

Windows Remote Desktop Connection. LogMeIn merupakan remote desktop 

application dengan antarmuka web browser,  pengguna diharuskan memiliki 

account dan memerlukan biaya tambahan untuk dapat menggunakan layanan 

secara penuh. Terlebih, jumlah komputer yang dapat di-remote sangat terbatas dan 

aplikasi tersebut mengharuskan komputer terhubung melalui jaringan internet.  

TightVNC merupakan aplikasi yang menyerupai UltraVNC, tetapi memiliki 

perbedaan dalam fitur yang diberikan, aplikasi ini tidak memiliki layanan chat 

seperti UltraVNC dan sering mengalami masalah pada saat transfer file antar 

server dengan client akibat perbedaan dari jenis sistem operasi yang digunakan. 

Windows Remote Desktop Connection merupakan aplikasi bawaan pada 

komputer yang memiliki sistem operasi Windows. Aplikasi ini dapat digunakan 

untuk me-remote komputer yang memiliki sistem operasi Windows. Meskipun 

aplikasi ini memiliki kelebihan karena prosesnya lebih ringan dan memiliki 

beberapa feature yang tidak dimiliki oleh UltraVNC, tetapi terdapat banyak 

kekurangan baik dalam pengaturan tampilan, tidak dapat mutiple desktop dan 

harus mengetahui nama dari komputer yang ingin di-remote. 

Fitur-fitur yang terdapat pada UltraVNC adalah authentication, encryption, 

file transfer, text chat, remote input and remote blank monitor, video driver dan  

multiple monitors. Autentifikasi yang digunakan pada UltraVNC adalah password 

yang teridentifikasi pada masing-masing klien yang sebelumnya telah di-setting 

saat proses instalasi aplikasi.  

DSM (Data Stream Modification) adalah enkripsi yang digunakan oleh 

aplikasi UltraVNC, dimana enkripsi tersebut memungkinkan pengoperasian 
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aplikasi lain baik seperti antivirus maupun teracopy untuk beroperasi pada saat 

melakukan transfer file antara client dengan server agar terjamin keamanan dan 

memaksimalkan kecepatan transfer file. 

 

D. Analisa Reparasi Komputer 

Terdapat beberapa jenis kerusakan yang umumnya terjadi pada komputer 

yang telah lama digunakan, berikut penjelasan dan penanganannya. 

1. Komputer tidak dapat hidup 

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan komputer atau dalam hal ini CPU 

tidak dapat hidup, seperti kerusakan pada kabel power dan PSU (power supply 

unit). Cara mengatasinya adalah dengan mengganti komponen tersebut dengan 

yang baru. Apabila telah melakukan pergantian kabel power dan PSU tetapi 

komputer tetap tidak dapat hidup, berarti kerusakan terjadi pada motherboard. 

Motherboard (mainboard) adalah komponen utama didalam CPU, terdiri dari 

sebuah papan sirkuit sebagai tempat komponen-komponen CPU dan chip 

controller. Komponen-komponen yang terdapat pada motherboard adalah slot 

socket untuk sound card, VGA card, processor, RAM, baterai CMOS, slot USB 

dan konektor power.  

2. Komputer hidup tapi tidak dapat booting 

Terdapat beberapa jenis kerusakan yang dapat dikenali dari bunyi yang 

dikeluarkan oleh CPU. Apabila bunyi yang muncul sebanyak 1 kali dan panjang, 

maka masalah terdapat pada RAM (random access memory). Apabila bunyi yang 

dikeluarkan sebanyak 1 kali panjang dan 3 kali pendek, maka masalah terdapat 

pada VGA card. Apabila bunyi yang dikeluarkan pendek dan berulang terus 

menerus, maka masalah terjadi pada kipas CPU yang mati ataupun melambat. 

Lakukan pergantian komponen untuk mengatasi masalah tersebut. 

3. Monitor hidup tapi tidak menampilkan gambar 

Kemungkinan besar masalah terjadi pada VGA card ataupun kabel konektor 

ke layar desktop. Pastikan kabel tersebut terpasang dengan baik dan tidak kendor, 

apabila tetap tidak dapat hidup, ganti kabel tersebut dengan kabel lain. Pastikan 

Migrasi Komputer..., Rijal Widhi Permadi, FTI UMN, 2012



42 
 

 
 

VGA card terpasang dengan baik dan pin pada port VGA card menjepit atau 

menancap dengan sempurna ke dalam port VGA. 

4. Time clock error 

Umumnya terjadi pada komputer lama, dikarenakan baterai CMOS yang 

digunakan telah habis. CMOS adalah baterai yang terdapat pada motherboard 

yang berbentuk bulat yang digunakan oleh BIOS untuk dapat tetap aktif meskipun 

tanpa dialiri listrik. Salah satu fungsi utamanya adalah menjalankan fungsi jam 

pada komputer. 

5. Komputer berjalan lambat 

Hal ini dapat terjadi akibat virus, kecilnya ukuran memory pada RAM 

ataupun fragment. Lakukan pengecekan virus menggunakan antivirus berlisensi 

asli yang telah ter-update secara rutin. Beberapa antivirus terbaik adalah AVG, 

Kaspersky Anti-Virus, dan untuk antivirus lokal adalah Smadav. 

Lakukan pengecekan ukuran memory yang terpasang pada komputer. Untuk 

melihatnya klik tombol start, kemudian pada kolom run ketikkan „dxdiag‟ lalu 

tekan tombol OK. Apabila ukuran RAM kurang dari 1024MB lakukan 

penambahan RAM dengan cara memasang RAM pada slot yang terdapat pada 

motherboard. 

Fragment atau pecahan adalah bagian file yang terpisah-pisah pada memory 

hard disk, fragment terjadi akibat slot alamat memory yang tersedia tidak sesuai 

dengan ukuran yang dibutuhkan, sehingga file yang ingin ditempatkan pada 

alamat memory tersebut harus dipecah dan ditempatkan pada alamat memory lain 

yang tidak berurut. Fragment menyebabkan kepala hard disk harus mencari 

potongan file pada sektor lain secara berulang untuk dapat menyusunnya kembali 

dan membaca file dengan baik, proses tersebut tentunya memakan waktu dan 

membuat kinerja komputer melambat. Penanganannya adalah dengan melakukan 

defragment yang berfungsi untuk menggabungkan file-file yang terpisah tersebut 

sehingga mudah untuk diakses dan mengatur slot-slot memory kosong yang 

terpisah tergabung menjadi satu.  

Data – data penting yang terdapat pada hard disk suatu perusahaan adalah 

milik perusahaan tersebut dan tidak boleh diketahui oleh pihak luar, salah satu 
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faktor penting dalam menjaga kerahasiaan adalah bagaimana cara melakukan 

format hard disk. Terdapat dua jenis format hard disk yakni low level format dan 

high level format. Keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Low level format adalah proses melakukan zero fill hardisk atau penghapusan 

total agar dapat dikembalikan ke bentuk format factory default atau standar 

pabrik. Low level format berfungsi untuk membuat kembali sector dan track 

pada hard disk, kemudian menulis ulang struktur hard disk sesuai dengan 

standar pabrik. Data yang terdapat pada hard disk yang telah di-format 

menggunakan low level format tidak dapat dikembalikan menggunakan 

aplikasi recovery tools, sehingga hard disk tersebut telah aman apabila 

digunakan oleh orang diluar perusahaan. Low level format juga berguna untuk 

reparasi hard disk apabila terjadi kerusakan akibat bad sector, karena fungsi 

dari low level format hard disk adalah mengembalikan hard disk seperti 

kondisi semula ketika pertama kali digunakan. Aplikasi yang dapat digunakan 

untuk melakukan format tersebut adalah HDD Low Level Format Tool. 

b. High level format  adalah format yang umum orang lakukan dengan cara 

menghapus seluruh isi hard disk dan menginstalasi ulang dengan sistem 

operasi baru. Cara kerjanya adalah dengan membuat dan mengatur file system 

baru seperti FAT ataupun FAT32 dengan cara menimpa file system yang 

lama. FAT (file allocation table) adalah tempat pengaturan alokasi memory 

dan alamat penyimpanan data pada hard disk. Pada high level format, 

beberapa data yang telah terhapus masih dapat dikembalikan menggunakan 

recovery tolls dengan syarat alamat memori dari data yang akan di-recovery 

tersebut belum tertimpa oleh data baru yang menempati alamat memori 

tersebut. Aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan high level format 

adalah CD Restore Plus ataupun menggunakan CD sistem operasi. 

 

Apabila hard disk yang ingin di-format masih digunakan untuk komputer lain 

maka jenis format yang dilakukan adalah high level format, sedangkan low level 

format digunakan ketika hard disk tersebut keluar dari perusahaan dan tidak 

terpakai lagi.  
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E. Analisa Cabling 

Terdapat 3 jenis kabel untuk media transmisi, yakni kabel Coaxial, Twisted 

Pair dan Fiber Optik. Kabel twisted pair merupakan kabel yang umum digunakan 

dalam jaringan LAN. Kabel twisted pair terbagi menjadi dua jenis yaitu UTP dan 

STP. Penjelasan kabel UTP dan STP dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Kabel UTP(Unshielded Twisted Pair), adalah kabel yang terdiri dari 8 buah 

kabel yang saling berpasangan dan memiliki warna yang berbeda satu sama 

lain, di mana setiap pasangnya saling terpilin. Berbeda dengan STP, kabel 

ini tidak memiliki pelindung (unshielded) dan memiliki material logam yang 

lebih lunak. Konektok kabel UTP menggunakan RJ-45 yang memiliki 

konektor modular 8 pin berwarna emas. 

2. Kabel STP(Shielded Twisted Pair), adalah kabel yang menyerupai kabel 

UTP hanya saja pada bagian kabel STP dilindungi oleh shield yang terbuat 

dari aluminium dan menggunakan material logam yang lebih keras, 

fungsinya untuk menghindari radiasi dari medan magnet pada sekeliling 

kabel dan kerusakan akibat tekukan. Kabel jenis STP memiliki daya tahan 

yang lebih tinggi terhadap interferensi (gangguan). Konektor pada kabel 

STP menggunakan RJ-11 yang memiliki bentuk yang lebih kecil 

dibandingkan RJ-45. 

Kabel UTP dipilih karena memiliki ukuran yang lebih kecil, pembuatan dan 

pemasangan yang lebih mudah dan juga harganya yang lebih murah dibandingkan 

dengan kabel STP. Kabel STP lebih tepat digunakan untuk pembutan jaringan 

pada lokasi outdoor yang memiliki medan magnet ataupun interferensi yang 

tinggi.  

Terdapat 3 jenis model pemasangan kabel UTP, yaitu straight, cross dan 

rollover. Masing – masing dari jenis kabel UTP memiliki fungsi yang berbeda. 

Fungsi dari kabel straight adalah untuk menghubungkan antara komputer dengan 

switch, komputer dengan hub, komputer dengan modem, switch dengan router, 

dan hub dengan router. Urutan pada kabel straight adalah putih oranye, oranye, 

putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. 
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Gambar 3.32 Susunan Urutan Kabel Straight 

(Sumber: http://www.2ics.be/technical/materiaal/rj45_connector.gif) 

 

Fungsi dari kabel cross umumnya untuk menghubungkan device yang 

sejenis, seperti komputer dengan komputer, switch dengan switch, switch dengan 

hub dan komputer dengan router. Kabel cross memiliki sedikit perbedaan pada 

susuna urutan kabelnya, salah satu ujung kabel akan diatur menggunakan aturan 

urutan kabel straight, sedangkan ujung yang lainnya memiliki urutan putih hijau, 

hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, coklat. 

 

Gambar 3.33 Susunan Urutan Kabel Cross 

(Sumber: http://www.w3networking.com/wp-content/uploads/2009/04/cross-over-

cable.gif) 

 

Kabel rollover digunakan untuk meng-console atau mengatur baik router, 

hub ataupun swicth dengan menggunakan aplikasi hyperterminal pada komputer 

yang tersambung. Pembuatan kabel rollover sangat jarang dilakukan karena kabel 
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tersebut hanya digunakan pada saat melakukan konfigurasi jaringan saja. Susunan 

warna pada kabel rollover sama seperti pada susunan kabel straight, 

perbedaannya terdapat pada ujung kabel yang satunya, di mana susunannya 

merupakan kebalikan dari susunan kabel straight, yaitu coklat, putih coklat, hijau, 

putih biru, biru, putih hijau, putih orange, orange. 

 

Gambar 3.34 Susunan Urutan Kabel Rollover 

(Sumber: http://www.learn-networking.com/wp-content\rollover-cable.jpg) 

 

Saat melakukan proses mengupas pelindung (jaket) kabel UTP, kabel diukur 

sepanjang 2cm atau kurang lebih menggunakan 1 per 3 dari panjang dari jari 

kelingking. Pengukuran tersebut dilakukan untuk memudahkan pada saat 

melakukan pemisahan dan pelurusan kabel. 

Teknik yang dapat digunakan pada saat meluruskan kabel adalah dengan 

cara memagang kabel dengan kedua ibu jari, kemudian membengkokkannya ke 

atas dan ke bawah lalu menariknya ke arah ujung luar dari kabel, lakukan secara 

berulang hingga kabel tersebut lurus. Setelah kabel tersebut lurus (tidak 

bergelombang), susunlah 8 warna kabel tersebut menurut jenis model pemasangan 

yang diinginkan baik straight maupun cross.  
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Gambar 3.35 Proses Pelurusan Kabel UTP 

 

Setelah penyusunan urutan kabel selesai, potong kabel tersebut untuk 

mendapatkan panjang yang tepat dengan ujung kabel yang rata. Pemotongan 

kabel dapat dibantu menggunakan crimping tool dengan panjang 1 centimeter atau 

panjang kuku jari kelingking.  

 Tujuan pemotongan tersebut agar saat melakukan pemasangan konektor 

RJ-45 seluruh bagian kabel yang terbuka tertutup oleh konektor RJ-45 dan ujung 

dari setiap kabel harus menempel pada pin (kuningan) konektor RJ-45 untuk 

mendapatkan hasil pemasangan yang sempurna. Fungsi dari RJ-45 itu sendiri 

adalah untuk melindungi kabel yang tidak tertutup jaket dari sobekan benda luar. 

 

 

Gambar 3.36 Pemasangan Konektor RJ-45 secara Benar 

(Sumber: http://static.yousaytoo.com/post_images/7b/98/ee//7025842/ 

remote_image_1338389189.jpg)  
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3.3.3 Kendala yang Ditemukan 

Terdapat beberapa kendala yang ditemukan saat melakukan manajamen 

jaringan PT Asuransi Sinarmas, yaitu sebagai berikut.  

a. Pada migrasi komputer, kendala terjadi ketika klien yang akan dimigrasi 

sangat sibuk dengan pekerjaannya dan data yang akan dimigrasi memiliki 

ukuran besar. Lamanya migrasi komputer sangat bergantung dari besar data 

yang dimiliki oleh klien. Selain itu, perpindahan e-mail dari aplikasi Outlook 

menuju Mozilla Thunderbird memerlukan waktu tidak sebentar. Terlebih, 

banyak klien yang melakukan komplain karena tidak semua e-mail dan data 

pada komputer lama mereka tercopy. 

b. Pada migrasi mail server, kendala yang terjadi ketika seorang pegawai 

terbiasa menggunakan account e-mail lebih dari satu buah, account tersebut 

berasal dari komputer pegawai sebelumnya yang telah keluar dari perusahaan 

dan account e-mail pribadi miliknya. Aturan dari migrasi mail server pada PT 

Asuransi Sinarmas mengharuskan seluruh pegawai yang tidak memiliki 

jabatan tinggi hanya boleh memiliki satu buah e-mail account, yakni account 

e-mail divisi. Oleh karena itu, harus dicatat account e-mail mana saja yang 

akan dihapus, kemudian dilaporkan ke pembimbing lapangan yang akan 

membuat satu buah account e-mail baru.  

c. Migrasi mail server sendiri hanya dilakukan pengaturan pada aplikasi e-mail 

client, penulis tidak melakukan proses migrasi secara penuh dari awal. 

Pembimbing lapangan memiliki wewenang penuh atas kegiatan migrasi mail 

server dan tidak ada proses kegiatan yang melibatkan penulis dalam 

melakukan pengaturan dan pemantauan perangkat mail server. 

d. Pada saat melakukan remote client, banyak klien yang akan di-remote sering 

kali tidak memperdulikan notifikasi pesan yang telah diberikan dan tetap 

melanjutkan pekerjaannya, bahkan tidak sedikit klien yang sengaja 

mengganggu proses remote client. 

e. Pada reparasi hardware, terdapat kesulitan dalam menangani begitu 

banyaknya komputer yang harus direparasi dan di-format dikarenakan proses 

migrasi komputer yang tengah dilakukan PT Asuransi Sinarmas. Terlebih, 
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banyak proses reparasi yang harus terhenti karena pekerjaan lain yang 

memiliki prioritas lebih tinggi. Proses format memakan banyak waktu karena 

harus men-setting komputer dan meng-install aplikasi secara satu per satu 

setelah hard disk dari komputer lama selesai di-format. 

f. Ketidak jelasan mengenai spesifikasi pekerjaan apa saja yang harus dilakukan 

oleh penulis pada awal kegiatan magang berlangsung. Kegiatan magang yang 

ditetapkan pada perjanjian magang berbeda dengan kegiatan yang dilakukan 

pada saat proses magang. Disebutkan bahwa kegiatan magang adalah 

melakukan migrasi mail server, tetapi kenyataannya hanya sedikit dari proses 

migrasi mail server yang dilakukan oleh penulis. 

g. Banyaknya informasi yang tidak dapat diberikan oleh pembimbing lapangan, 

seperti jenis server, firewall, username dan password milik admin dan juga 

aplikasi beserta manajemen kontrol jaringan yang digunakan. 

 

3.3.4 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Dari kendala yang ditemukan selama pengerjaan, diberikan solusi sebagai 

berikut. 

a. Melakukan proses migrasi bukan pada saat jam kerja dan menghapus file 

yang memiliki format audio dan video agar proses migrasi dapat dilakukan 

lebih cepat. Untuk menghindari komplein dari klien, komputer lama yang 

telah dimigrasi tidak langsung di format, setidaknya diberikan jeda waktu 

minimal 1 minggu sebelum seluruh data pada hard disk dihapus. 

b. Memberikan notifikasi kepada seluruh divisi mengenai perubahan account e-

mail yang terjadi dan menghapus account e-mail yang sudah tidak terpakai. 

Membuat catatan daftar laporan pegawai mana saja yang harus diberikan 

account baru dan account apa saja yang harus dihapus. 

c. Pembimbing lapangan dapat memberikan gambaran kegiatan apa saja yang 

dilakukan dalam proses migrasi dan manajemen mail server. 

d. Melakukan remote input dan remote blank monitor yang tersedia pada 

layanan aplikasi UltraVNC untuk menghentikan inputan yang dilakukan 
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komputer klien yang di-remote dan menutup tampilan desktop agar klien 

tidak dapat melihat aktivitas remote. 

e. Menggunakan beberapa komputer sekaligus untuk melakukan format hard 

disk secara simultan (bersamaan) guna mengefisienkan waktu. Menggunakan 

CD ghost (clonning) dari komputer yang telah ter-install seluruh aplikasi agar 

tidak perlu meng-install aplikasi untuk komputer yang telah di-format secara 

satu per satu. 

f. Adanya job description tertulis yang menjelaskan pekerjaan apa saja yang 

dilakukan oleh penulis. 

g. Pembimbing lapangan dapat lebih terbuka untuk dapat memberikan informasi 

dan gambaran kegiatan manajamen jaringan beserta perangkat-perangkat 

pendukungnya. Penulis bersedia untuk melakukan perjanjian tertulis agar 

tidak mengatakan ataupun menyebarluaskan informasi rahasia yang dimiliki 

oleh perusahaan. 
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