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Pengelola DNS ada 3 komponen:

 DNS resolver, program klien yang 
berjalan dikomputer user, yang membuat
request DNS dari program aplikasi.

 Recursive DNS server, yang lakukan
pencarian via DNS sebagai tanggapan
request dari resolver, dan kembalikan
jawaban pada para resolver tersebut



 Authoritative DNS server yang 
berikan jawaban terhadap 
permintaan dari recursor, baik dalam 
bentuk sebuah jawaban, maupun 
dalam bentuk delegasi



 Sebuah nama domain biasanya terdiri 
dari dua bagian atau lebih (secara 
teknis disebut label), dipisahkan 
dengan titik.

 Label paling kanan menyatakan top 
level domain - domain tingkat 
atas/tinggi (misalkan, alamat 
www.wikipedia.org memiliki top-
level domain org).



 Setiap label di sebelah kirinya 
merupakan sebuah sub-divisi 
atau subdomain dari domain top 
domainnyadomainnya

 Bagian paling kiri dari bag nama 
domain (biasanya) menyatakan 
nama host  



WORD IN OTHER COUNTRIES

edu : nsf.mit.edu jp : Jepang

com : ibm.com nl : Netherland

gov : nasa.gov au : Australia

mil : navy.mil uk : Inggris

net : nsf.net de : Jerman

org : ampr.org th : Thailand

Contoh : Beberapa TLD (Top Level Domain)



Top Level Domain : id
Beberapa Sub-Domain :

ac.id : Lemb. Pendidikan
gov.id : Lemb. Pemerintahangov.id : Lemb. Pemerintahan
co.id : Lemb. Komersial
or.id : Lemb. Non Profit
net.id : Network Provider 
sch.id : Sekolah
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ee.itb.ac.id
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Teori Rekursif DNS

 Andaikan ada aplikasi yang memerlukan
alamat IP www.wikipedia.org.
Aplikasi tersebut bertanya ke DNS
recursor lokal.recursor lokal.



1.Recursive DNS server mengatur file 
dengan nama root hints zone yang 
menyatakan alamat-alamat IP dari para 
server tersebut.server tersebut.



2. Proses dimulai recursor yg bertanya 
misalkan: server dengan alamat IP 
"198.41.0.4" - pertanyaan “ apakah 
alamat IP dari www.wikipedia.org?"

3. Root server menjawab  tidak tahu alamat 
IP dari www.wikipedia.org, tapi saya 

"tahu" bhw server DNS di 204.74.112.1 
punya informasi tentang domain org."



4. Recursor DNS lokal bertanya kpd server 
DNS (yaitu: 204.74.112.1) pertanyaan 
"apa alamat IP www.wikipedia.org?". 

dijawabDNS, "saya tidak tahu alamat 
www.wikipedia.org, tapi saya "tahu" 

bahwa server 207.142.131.234 punya bahwa server 207.142.131.234 punya 
informasi domain wikipedia.org."

5. Pertanyaan beralih kpd server DNS ketiga 
(207.142.131.234), yg menjawab dgn 
alamat IP yang dibutuhkan 



DNS di dunia nyata

 User tdk berhadapan dng DNS resolver, ttp 
berhadapan dng program web browser 
(Mozila Firefox, Safari, Opera, Internet 
Explorer, Netscape, Konqueror dll dan Explorer, Netscape, Konqueror dll dan 
klien mail (Outlook Express, Mozilla 
Thunderbird dll).

 Ketika user melakukan aktivitas pencarian, 
program mengirim permintaan ke DNS 
Resolver yg ada di dalam sistem operasi.



 DNS resolver selalu memiliki cache
yang memiliki isi pencarian terakhir. 

 Jika cache dpt memberikan jawaban 
pada request DNS, resolver akan 
menggunakan nilai yang ada di dlm menggunakan nilai yang ada di dlm 
cache kpd program yg memerlukan.

 Kalau cache tdk memiliki jawabannya, 
resolver akan mengirimkan request 
ke server DNS tertentu. 



 Aplikasi spt web browser jg memiliki 
DNS cache mereka sendiri.

 Tujuannya u/ mengurangi pemakaian 
referensi DNS resolver, yg akan 
tingkatkan kesulitan u/ melakukan tingkatkan kesulitan u/ melakukan 
debug DNS, yg timbulkan kerancu-
an data yang lebih akurat. 

 Cache memiliki masa yg singkat dlm 
hitungan 1 menit.



• Bagaimana jika PC0 tidak mengisi field DNS Server 
pada saat konfigurasi IP, tetapi memasukkan langsung 
IP address Server0 (192.168.123.1) pada Web 
Browser? Apakah halaman homepage Server0 tetap 
bisa di-load? Coba buat jaringan sederhananya, tetapi bisa di-load? Coba buat jaringan sederhananya, tetapi 
ditambahkan dengan node Server yang memberikan 
layanan/service DHCP, HTTP dan DNS.

• Kemudian cobalah akses domain tertentu yang telah di 
entry pada record DNS dari salah satu workstation! 
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