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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi hasil dari perkembangan teknologi bidang jaringan dan 

bidang pemrograman yang ada di tengah masyarakat sehingga diperlukan berbagai unsur 

komponen teknologi informasi yang saling terhubung dan terintergrasi secara enterprise. 

 Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana sebuah sistem database aplikasi email 

server bisa difungsikan sebagai verifikasi dan autentikasi sebuah aplikasi web server yang 

berbeda databasenya dengan tujuan  mempercepat akses data antara komputer satu dengan 

yang lainya dalam sebuah autentikasi account domain email dan password database serta 

mengembangkan jaringan komputer dan membangun sistem management server local intranet 

dengan pemanfaatan teknologi email server dan web server secara enterprise. 

Penelitian ini menggunakan metode autentikasi dan verifikasi untuk mensinkronisasi 

user account domain dan password pada aplikasi email server menuju aplikasi ujian online 

dengan hasil output yang sama dalam fungsinya generate table database user email dan di 

mungkinkan mempermudah dan mempercepat alur data kususnya untuk keamanan database 

dan kepemilikan autentikasi data user oleh seorang administrator server. 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini adalah mempermudah informasi dengan 

aplikasi email server dan web server dalam hubunganya kerahasiaan user dalam penggunaan 

acount, baik dalam pencarian data, proses verifikasi dan autentifikasi maupun dalam 

pembuatan laporan. 
 

 

KATA KUNCI : Verifikasi, Autentikasi, Sinkronisasi, account domain, ujian online
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I. LATAR BELAKANG 

Dengan berkembangnya 

teknologi komputer dan komunikasi, 

suatu model komputer tunggal yang 

melayani seluruh tugas-tugas 

komputasi suatu organisasi kini telah 

diganti dengan sekumpulan komputer 

yang terpisah-pisah yang saling 

berhubungan dalam melaksanakan 

tugasnya. Sistem seperti ini disebut 

jaringan komputer (computer 

network).  

Jaringan komputer ini sudah 

sangat berkembang, hampir semua 

perusahaan/organisasi menggunakan 

teknologi jaringan ini, baik secara 

LAN (local area network) ataupun 

WAN (wide area network). Untuk 

itu, banyak hal yang perlu 

diperhatikan pada jaringan komputer 

ini agar jaringan komputer itu selalu 

nyaman untuk digunakan. Salah satu 

yang perlu diperhatikan adalah dari 

segi keamanan jaringan. karena 

keamanan jaringan komputer adalah 

bagian yang tidak terpisahkan dari 

keamanan sistem informasi sebuah 

organisasi secara keseluruhan.  Maka 

dari itu, diperlukan sistem 

autentifikasi untuk memudahkan 

pekerjaan karyawan dalam suatu 

perusahaan. Autentifikasi adalah 

proses rangka validasi user pada saat 

memasuki layangan jaringan atau 

system, username, dan password dari 

user yang di cek melalui proses yang 

mengecek dan daftar langsung ke 

administrator untuk diberikan hak 

untuk memasuki layanan atau system 

tersebut. 

Seiring dengan kemajuan teknologi, 

email merupakan salah satu media 

komunikasi sebagai pengganti surat. 

Email merupakan sarana komunikasi 

yang cukup handal dan efisien 

dengan waktu pengiriman sangat 

cepat. Email merupakan sumber daya 

yang paling penting dan paling 

banyak digunakan. Sebagai 

penunjang untuk melakukan 

komunikasi melalui email dibutuhkan 

sebuah server yang khusus untuk 

melayani proses pengiriman surat 

elektronik yang disebut dengan mail 

server. 

Tuntutan teknologi juga yang 

menyebabkan setiap perusahaan 

maupun organisasi harus mempunyai 

mail server sendiri sehingga menjadi 

lebih efisien untuk meminimalkan 

penggunaan sumber daya saat ini 

terdapat beberapa sistem yang 

mampu menjalankan tugas yang 

bersifat khusus atau spesifik sesuai 

dengan kebutuhan yang diharapkan. 

Pada kesempatan ini penulis akan  
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membangun serta menganalisa sistem 

mail server dalam peranannya 

sebagai sinkronisasi sebuah web 

ujian online. Penelitian ini bertujuan 

untuk menghasilkan sebuah database 

email server yang terhubung dan 

tersinkronkan dengan sistem database 

aplikasi web server guna verifikasi 

output data.  

II. METODE 

A. Metodologi Penelitian  

1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang 

dilakukan adalah penelitian 

kepustakaan (Library Research). 

Metode ini dilakukan dengan cara 

mencari dan membaca data-data dari 

berbagai buku yang terkait serta 

mencari data di internet. Serta 

membandingkan dengan skripsi-skripsi 

yang telah ada sebelumnya yang 

berkaitan dengan masalah routing 

network dan sistem email server.  

 

2. Tahap Analisa 

Pada tahap ini dilakukan analisa 

dengan melakukan perbandingan 

komponen-komponen yang terdapat 

pada model yang bertujuan untuk 

menunjukkan kenapa penulis 

menggunakan teknologi tersebut dalam 

penelitian ini. Pada tahap ini pula 

penulis menganalisa serta menetukan 

komponen yang digunakan secara 

detail. 

Analisa yang dilakukan pada 

model-model tersebut berdasarkan 

faktor kualitas FURPS (Functionality, 

Usability, Reliability, Performance, 

Supportability). Khususnya pada 

kemampuan sistem/program 

(capabilities) dan keamanan (security) 

yang kesemua itu bagian dari faktor 

kualitas FURPS yaitu pada bagian 

Functionality. Hasil akhir dari tahap ini 

adalah teknologi apa yang akan 

digunakan oleh penulis dari hasil 

analisa tersebut. Pada tahap ini pula 

dijelaskan komponen-komponen dari 

teknologi yang dipilih untuk 

digunakan.  

 

3. Tahap Perancangan (Design) 

Tahap ini adalah menentukan 

perancangan  topologi jaringan, yang 

meliputi routing router, switch server, 

configure email server, dan configure 

email client,configure web server dan 

test database koneksi 

4. Tahap Pengembangan (Development) 

Secara umum langkah – langkah 

yang dilakukan dalam pembangunan 

insfrastruktur mencakup instalasi dan 

setting konfigurasi yang akan 

dilakukan sebagai berikut :  
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a.  Menginstal  aplikasi Cisco Packet 

tracer di windows 7. 

c.  Menginstal hMailServer 

d. Konfigurasi Email server dengan 

aplikasi hMailServer. 

e. Menginstal Webserver Xampp dan 

database mySQL 

f. Menginstal VirtualBox di windows 

7. 

g. Menginstal dan pengembangan 

fungsi koneksi email server to web 

server 

 

5. Tahap Ujicoba (Testing) 

Pada tahap ini akan dilakukan 

pengujian program secara keseluruhan 

apakah sudah sesuai dengan apa yang 

diharapkan atau belum. Tujuan tahap ini 

untuk memastikan agar sistem sudah 

benar layak diimplementasikan. 

 

6. Tahap Implementasi (Implementation)   

Dalam implementasi ini akan 

menerapkan semua yang telah 

direncanakan di tahap sebelumnya. 

Implementasi merupakan tahapan yang 

sangat menentukan berhasil atau 

gagalnya project yang kan dibangun. 

Pada tahap ini, implementasi dilakukan 

dengan beberapa proses, yaitu : 

1. Testing sukses terkoneksi IP 

network client dan server. 

2. Testing konfigurasi software 

aplikasi pendukung seperti, 

hMailServer, xampp,  packet tracer, 

virtual box. 

Testing sukses antara user client dan 

user server dalam autentikasi 

database ( implementasi output 

database aplikasi web server  ke 

email server secara otomatis ). 

B. Konsep topologi jaringan web server 

dan email server 

 

Gambar 2.1 : Simulasi topologi jaringan 

Simulasi dengan konsep 

contoh topologi jaringan dengan 

simulasi software packet tracert yang 

terhubung antar komputer satu dengan 

lainya dengan ip routing dan subnet 

maka bisa dipastikan adanya 3 server 

yang berbeda yaitu server web dan 

server email yang saling terhubung 

databasenya sehingga memungkinkan 

pertukaran data untuk sinkronisasi 

baik dalam autentifikasi atau 

verifikasi maupun output database, 

konsep N-Tier ini bisa diterapkan dan 
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dipraktekan langsung di instansi 

atauapun perusahaan. Berikut definisi 

network : 

1. Terdapat 2 network IP dan 

Subnet yang berbeda yaitu jaringan 

1-2-3 

2. Terdapat beberapa PC server 

diantaranya server Email server dan 

web 

3. Ada 2 PC Router yang 

berfungsi routing network. 

 

C. Konsep Database dengan Konsep 

N-Tier 

 

 

Gambar 2.2 : Konsep Database N-tier 

 

Konsep N-Tier pada gambar 

diagram database diatas dimaksudkan 

adalah konektifitas antara database 

server bisa terhubung dengan Web 

server ujian online dan juga dengan 

web server tentang email server. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil 

1. Desain diagram sinkronisasi 

web server dan email server 

 

Gambar 3.1 : Diagram sinkronisasi 

web server dan email server 

Diagram database web server  dan 

email server tersebut dimaksudkan 

untuk mengetahui model 

pengembangan bahwa user/client bisa 

mencreatekan sendiri tanpa bantuan 

administrator untuk create domain 

email misalkan ninis@putrigading.com 

dll.dengan begitu akan mempercepat 

sinkronisasi database client dan  

administrator secara cepat dalam 

penerapan teori network database N-

Tier yaitu 3 server database yang 

berbeda bisa tersinkronisasi. Client 

email disini berfungsi sebagai alat 

komunikasi antara user client to client 

ataupun administrator to client karena 

dengan pemanfaatan email server 

berdasarkan client email ini maka 

setiap user yang mempunyai domain 

email akan bisa berkomunikasi data 

atau create email / bertukar infomasi. 

Pada penelitian ini 

menggunakan basisdata, maka struktur 

basisdata yang digunakan adalah 
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struktur basisdata relasional yaitu yang 

dikenal dengan nama alur flowchart 

sistem. Berikut flowchart sistem 

menggunakan email server. 

  

Gambar 3.2 : Flowchart Sistem 

Sinkronisasi database 

 

Desain arsitektur alur database 

sinkronisasi antara Email account yang 

dibuat oleh administrator server email 

disini akan dijelaskan dengan batasan 

email server dan web server yang 

berbeda, karena metodologi 

pengembangan ini dikerjakan oleh dua 

database yang berbeda dengan konsep 

pengembangan perangkat lunak 

enterprise N-Tier. 

Berikut penjelasan singkat dari 

Email server dan web server tersebut : 

User account yang harus di create 

kan oleh administrator email dan 

account tersebut berdasarkan daftar 

calon karyawan atau member yang akan 

memasuki email dan email tersebut 

yang nantinya akan dibuat login ke web 

server ujian rekruitmen karyawan. 

Request account tersebut dibuat oleh 

seorang HRD yang akan diserahkan 

kepada administrator email server 

secara tertulis dan setelah account email 

telah dibuat oleh administrator maka 

data hasil create account tersebut akan 

diserahkan kembali ke HRD dan data 

tersebut akan diserahkan ke setiap calon 

peserta karyawan yang melamar secara 

individu sehingga kerahasian data user 

dan password account email tersebut 

terverifikasi dan terautentifikasi secara 

aman dan individual. Dari database user 

account tersebut penggunaanya tidak 

akan bisa dipalsukan oleh orang lain dan 

hanya bisa digunakan oleh pelamar 

yang benar benar mendaftar untuk 

mengikuti ujian melalui web server 

ujian online. 

2. Instalasi program aplikasi email 

server dan konfigurasinya 

Pada program ini penulis 

menggunakan aplikasi email server 

yaitu Hmailserver 5.3.3 B-1829. Berikut 

cara instalasi dan konfigurasinya. 
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3. Jalankan Setup aplikasi Hmail server 

dan klik Next 

4. Letakan penyimpanan pada 

C:\Program Files\hMailServer 

5. Select database server type misalkan 

Mysql hingga proses instal selesai 

6. Konfigurasilah Hmail server database 

setup dan create new database mysql 

7. Isikan database server address 

dan port dan database name dan 

login  authentication  to server. 

8. Setting hmail server dependency dan 

pilih WinHttpAutoProxySvc. Dan 

pilih next sampai instalasi selesai. 

3. Sinkronisasi database bin email 

server dengan web server via 

libmysql 

 Koneksi antara aplikasi 

hMailserver dan aplikasi web server 

seperti, xampp berbeda, maka dari itu 

diperlukan sinkronisasi paket data 

tersebut agar saling terhubung generate 

database name di xampp phpmyadmin. 

Setelah tahapan instalasi service 

dependency ada proses klik next dan 

masuk window yang memberikan 

informasi bahwa instalasi sinkronisasi 

database mysql harus dilakukan secara 

manual. 

Berikut progresnya : C:\Program 

Files\hMailServer\Bin\libmysql.dll 

dengan cara Copy file libmysql.dll dari 

folder C:\xampp\mysql\lib kemudian 

dalam folder tersebut copy paste ke 

C:\Program Files\hMailServer\Bin. 

Setelah progres copy file database bin 

mysql dilakukan maka akan complete 

generate database name yang berada di 

aplikasi xampp service phpmyadmin 

4. hMailServer generate database 

name otomatis via xampp 

phpmyadmin 

           Hasil dari generate database 

name  pada aplikasi hmail server 

tersebut yang sudah di sinkronkan 

dengan aplikasi webserver xampp 

tersebut sesuai nama database  

konfigurasi di hmail server, maka akan 

generate create otomtis pada 

phpmyadmin 

http://127.0.0.1/phpmyadmin/  

 

5. Konfigurasi konektifitas database 

email server ke web server  

Berikut beberapa langkah yang harus 

dilakukan untuk mensyncronisasikan 

aplikasi email server Hmail Server 

dengan web server seperti Xampp : 

a. Menjalankan software web server 

XAMPP 1.8.0 dan running Apache 

dan Mysql 

b. Jalankan software hMailServer 5.3.3 

B-1829 

c. Masuk ke folder C:\Program 

Files\hMailServer\PHPWebAdmin 

lalu copy paste folder 
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PHPWebAdmin ke folder  

C:\Xampp\htdocs 

d. Buka browser dan panggil alamat 

http://127.0.0.1/PHPWebAdmin/ 

e. Jalankan perintah notifikasi diatas 

untuk me-rename config.-dist.php 

menjadi config.php di folder  

C:\Xampp\htdocs 

f. Edit file config.php dan rubah script 

$hmail_config['rooturl']="http://lo

calhost/             dirubah menjadi 

$hmail_config['rooturl']="http://lo

calhost/PHPWebAdmin/"; 

g. konfigurasi DCOM Config melalui 

windows run  lalu pilih componen 

service dan pilih hMailServer dengan 

cara klik kanan pilih properties lalu 

pilih Security lalu pilih launch and 

actifation permissions jadi defaults. 

Dan juga rubah Access Permissions 

lalu pilih defaults. 

h. Testing koneksi antara web server 

dengan email server dengan 

membuka jendela browser 

http://localhost/PHPWebAdmin/  lalu 

masukan username yang sudah 

dibuat di database hmail server 

Gambar 5.12 : Halaman domain 

email server 

Halaman web admin tersebut 

administrator dari sebuah domain 

email server, jika kita akan membuat 

domain email misalkan 

putrigading.com maka akan muncul 

domain baru sehingga jika muncul 

domain maka akan bisa 

mengcreatekan atau membuat 

account email baru dan password 

email.  

i. Database Domain Email server : 

disini akan terdapat database yang 

sudah dicreatekan/dibuat didalam 

administrator domain email yaitu 

dengan membuka alamat browser 

http://localhost/phpmyadmin/  

kemudian pilih database yang sudah 

di generate otomatis melalui hmail 

server winhttp  proxy,svc service. 

6. Security password database di 

aplikasi xampp phpmyadmin 

         Keamanan sebuah sistem dalam 

sebuah aplikasi web browser ataupun 

aplikasi desktop sangatlah penting, 

maka dari itu perlu sebuah password 

database web browser yang dijalankan 

di aplikasi xampp service apache dan 

mysql. Langkah konfigurasinya : 

a. Instal aplikasi xampp dan jalankan 

service apache dan mysql. 

b. Buka aplikasi Mozilla firefox dan 

buka url :  

http://127.0.0.1/phpmyadmin/ 
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c. Buka folder file 

C:\xampp\phpMyAdmin rubah edit  

file config.inc.php 

d. Edit file isi  :   

$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 

'config';  ( before ) 

                        

$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 

'http';      ( after ) 

 

e. Setelah dirubah config.inc buka 

browser  

http://127.0.0.1/phpmyadmin/ dan 

merubah password authentification 

required sehingga kemanan database 

terjaga 

 

7. Enkripsi password pada database 

account email server 

 

       Setelah pembuatan domain beserta 

account dan password di hmail server 

maka kita juga melihat hasil 

penyimpanan database dibuat. Database 

name yang ada dibuat di 

xampp/phpmyadmin adalah database 

emailserver yang didalamnya ada 

beberapa table database diantaranya 

table database hm_accounts. Buka url:  

http://127.0.0.1/phpmyadmin/ masuk 

menu database emailserver dan masuk 

table database hm_account. Isi dari table  

 

8. Cara membuka password yang di 

enkripsi pada hmail server  

     Domain email user account dan 

password  yang telah dibuat pada 

aplikasi hmail server sudah degenerate 

pada database mysql bersama service 

apache pada aplikasi xampp yang berada 

pada operasi phpmyadmin. User dan 

password yang telah dibuat adalah kode 

password terenkripsi sehingga selain 

administrator tidak akan mengetahui 

password tersebut. Security database 

pada table hm_account yang telah dibuat 

hanya menampilkan code password 

enkripsi sehingga tidak sembarang orang 

bisa mengetahui password tersebut. Pada 

kesempatan scripsi ini bahasan pokok 

adalah verifikasi dan authentifikasi user 

account email server yang telah dibuat di 

hmail server ini akan digunakan untuk 

login masuk pada aplikasi web ujian 

online. Sehingga ada fungsi 

pemrograman enterprise yang dikenal 

dengan nama PLE ( perangkat lunak 

enterprise ). Berikut cara konfigurasi 

script yang harus dirubah : 

- Masuk pada C:\Program 

Files\hMailServer\Bin dan edit file 

hmailserver.INI 

- Edit file tersebut dan add script  

[settings]PreferredHashAlgorithm=0 
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9. Evaluasi program virtual box 

sebagai media koneksi 2 OS 

Program aplikasi email server 

yang sudah di implementasi pada 

bahasan diatas untuk menghubungkan 

jaringan yang berbeda serta aplikasi 

yang berbeda maka diperlukan media 

aplikasi yang disebut virtual box. 

Langkah instalasi : 

1. Instal aplikasi program virtual box 

di computer os windows 7  

2. Letakan drive pilihan dan ikuti 

langkah instalasi sampai selesai 

3. Setelah selesai install virtual box 

maka instal operating sistem 

windows 7 didalamnya virtual box 

tersebut 

10. Evaluasi program os windows 7 

sebagai media koneksi aplikasi Ujian 

Online 

Setelah instal os windows 7 

didalam program hMailServer maka 

perlu memasukan aplikasi ujian online 

yang akan digunakan sinkronisasi 

generate database. Langkah – 

langkahnya : 

1.  Buka virtual box dan klik start os 

windows 7 on virtual yang diinstal 

2.  Setelah tampilan os window 

keluar, klik Devices – Network 

adapters 

3.  Pada pilihan attached to – pilihlah 

host-only adapters – pilihan 

centang cable connected jangan 

lupa dipilih. 

4.  Pada settings network adapters 

masukan alamat tcp/ip untuk 

koneksi terhubung network 

aplikasi ujian online vs hmail 

server 

 

11. Instalasi aplikasi ujian online di 

virtualbox windows 7 

Setelah proses instalasi virtualbox dan 

os windows 7 selesai maka langkah 

selanjutnya adalah instalasi aplikasi 

ujian online. 

Langkah – langkahnya adalah : 

1. Instal aplikasi web browser seperti 

mozilla firefox 

2. Instal aplikasi web server seperti 

xampp include apache dan mysql 

3. Instal aplikasi pendukung editor 

html/php seperti Notepad+, 

Dreamweaver 

4. Instal aplikasi ujian online di drive 

C:\xampp\htdocs 

5. Jalankan aplikasi ujian online via 

browser 

https://127.0.0.1/ujian_online 

 

12. Database aplikasi ujian online 

Instalasi program aplikasi ujian online 

harus ada sebuah database yang ada 

dalam service apache dan mysql dalam 
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aplikasi xamp. Berikut database ujian 

online: 

Table Admin : Berisi database 

administrator aplikasi ujian_online 

Table Nilai  : Berisi database 

nilai dari setiap user acount 

Table Soal  : Berisi soal-soal 

ujian dalam aplikasi ujian_online 

Table User  : Berisi database 

user account dari domain email 

 

13. Script koneksi email server dengan 

web server aplikasi ujian online 

a.  Membuat file script koneksi.php 

untuk menghubungkan database 

b. Membuat file script login.php 

untuk notifikasi login 

c. Membuat file script hmailserver.ini  

d. Membuat file script services.php 

untuk generate script php 

e. Merubah beberapa script .php yang 

ada di database email server dan 

web server ujian_online 

f. Dll, beberapa yang harus 

dikonfigurasi databasenya. 

 

14. Verifikasi dan autentikasi email 

server dengan web server 

 Email server dengan aplikasi 

hmail server dengan tampilan yang 

terhubung dengan service apache dan 

mysql menggunakan aplikasi web 

server xamp beserta koneksi domain 

email ke acount yang terhubung ke 

layer protocol tcp/ip. 

15. Generate email account id 

hMailServer dengan web ujian 

online 

Berikut adalah tampilan table database 

di phpmyadmin aplikasi ujian_online 

dengan table user yang berisi 

syncronisasi data yang melewati 

komponet layer tcp ip yang berbeda 

antara ip 192.168.1.8 dan 192.168.9 

dan juga aplikasi email sever dan web 

server yang berbeda juga.  

 

16. Instalasi aplikasi server 

squirrelmail 

 Setelah proses sinkronisasi 

antara email server dan web server 

ujian online berhasil. Selanjutnya 

adalah instalasi server squirrelmail. 

fungsinya untuk keperluan email 

client. 

 Untuk membuat mail server 

harus terdapat SMPT (Simple mail 

Transfer Protocol) dan POP (Post 

office Protocol) yang digunakan untuk 

mengirim dan menerima surat 

elektronik. Cara Kerja Mail Server 

Mail Server Proses Pengiriman Email 

bisa terjadi karena adanya SMTP 

setelah dikirim email tersebut akan 

ditampung sementara di POP. Ketika 

user email akan sedang online, secara 
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otomatis mail client melakukan 

sinkronisasi dari POP. 

 Berikut langkah- langkahnya 

adalah : 

- instal aplikasi squirrelmal di drive 

C:\xampp\htdocs 

- Jalankan aplikasi squirrelmail via 

browser 

https://127.0.0.1/squirrelmail 

 

17. Database email client squirrelmail 

Dalam aplikasi server 

squirrelmail ini, database name email 

dan password mengambil dari table 

hm_account hMailserver (email 

server). Dikarenakan email client 

squirrelmail ini bersifat pasif dan tidak 

punya database sendiri. 

18. Ujicoba email antar email 

Untuk uji test agar antar email bisa  

saling mengirim dan menerima email 

yang dibuat oleh administrator email 

server (hMailServer). Berikut 

langkahnya : 

- Buka xampp dan start apache, 

mysql 

- Jalankan aplikasi squirrelmail via 

browser  

 di PC asli  : 

https://127.0.0.1/squirrelmail 

  di PC virtual : 

https://192.168.1.9/squirrelmai 

- Login email dengan username dan 

password yang telah dibuat oleh 

administrator. Misalnya : 

eka@putrigading.com 

- Setelah berhasil login dengan 

email yang dibuat oleh 

administrator. Lakukan uji test 

mengirim email ke antar email. 

Langkahnya adalah Klik 

Compose. 

- Lakukan uji tes pengiriman email 

antar email yang di buat oleh 

administrator. Tulis pesan email 

yang akan dikirim dan klik sent. 

Misalnya dikirim ke alamat email 

Tio@putrigading.com 

 

IV. KESIMPULAN 

1. Simpulan 

Dari hasil pembahasan tentang 

perancangan sistem dan analisis tentang 

Sinkronisasi database emailserver dengan 

aplikasi ujian online rekruitmen karyawan 

berbasis enterprise web server, maka 

diambil simpulan : 

 

1.  Berdasarkan uji coba yang dilakukan 

mendapatkan hasil bahwa proses 

konfigurasi jaringan email server 

dengan menggunakan software 

hmailserver sudah layak untuk 

digunakan dalam ujian rekruitmen 

karyawan. 
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2. Tingkat keberhasilan email server yang 

terhubung dengan web server yaitu 

sistem dapat mempercepat akses data 

antara komputer satu dengan yang 

lainya dalam sebuah verifikasi 

autentifikasi output database 

rekrutment secara online intranet dan 

dapat menghemat biaya bandwith. 

3. Mengembangkan jaringan komputer 

dan membangun sistem management 

server local intranet dengan 

pemanfaatan teknologi email server dan 

web server. 

4. Mempermudah informasi dengan 

aplikasi email server dan web server 

dalam hubunganya kerahasiaan user 

dalam penggunaan acount, baik dalam 

pencarian data, proses verifikasi dan 

autentifikasi maupun dalam pembuatan 

laporan  

5. Tidak adanya duplikasi data account 

terhadap kode pasword yang digunakan 

sehingga memungkinkan untuk 

keamaanan sistem database. 

6. Perubahaan terhadap alur dokumen, 

yang mana setelah perbaikan sistem 

ternyata lebih cepat, akurat, dan baik 

karena sudah dilakukan dengan 

pengelolahan data secara komputer. 

7. Monitoring data melalui server email 

dan server web dengan aman dan 

terkendali. 

8. Berguna untuk pengembangan dalam 

sumber daya manusia dalam pendidikan 

dan semoga penulisan skripsi ini 

berguna bagi semua pihak atau pembaca 

sebagai informasi 

 

2. Saran 

Untuk pengembangan lebih lanjut 

tentang Sinkronisasi database emailserver 

dengan aplikasi ujian online rekruitmen 

karyawan berbasis enterprise web server 

maka penulis memberikan saran yang 

sangat bermafaat dan dapat membantu 

manajemen di instansi atau perusahaan 

untuk masa yang akan datang, yaitu : 

 

1. Untuk mengoptimalkan penggunaan 

sistem aplikasi email server dan web 

server  yang terkomputerisasi maka 

dianjurkan untuk melatih dan 

membimbing user atau pengawai 

sebagai operator computer  

 

2.  Untuk kecepatan database sistem yang 

terintegrasi antara email server dan 

web server yang berbeda maka 

diajurkan perlunya penambahan 

peralatan komputer server yang 

terpisah untuk backup data server dan 

tidak adanya duplikasi data account 

sehingga user account dan database 

aplikasi akan aman terkendali 
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3. Untuk Meningkatkan mutu pelayanan 

maka dapat diwujudkan melalui 

peningkatan keterampilan dan motivasi 

penggunaan aplikasi email server untuk 

web server oleh user dalam melengkapi 

data data administrasi perusahaan 

sehingga terjadi keseragaman data dan 

pada akhirnya karyawan bisa 

mengikuti ujian dengan menggunakan 

aplikasi web ujian yang telah di 

kembangkan database web server nya 

dalam metode pengembangan konsep 

N-Tier. 
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