
2.3 User dan Group 
Konfigurasi Server 

 Membuat User Acount Baru 

Langkah-langkah untuk membuat user baru sebagai berikut : 

1. Tekan tombol start  All Programs  Administrative Tools  Active users  and 

Computer 

 

2. Masuk ke halaman Active directory users and computer. Kemudian klik kanan pada 

bagian user  new user 



 

  



3. Isi Keterangan mengenai identitas anda. Yang paling terpenting pada bagian user 

logon name karena ini menentukan untuk masuk ke dalam halaman login. Tekan 

tombol next untuk ke tahapan selanjutnya. 

 

4. Tampilan selanjutnya akan diminta untuk melakukan pengisian password yang akan 

digunakan oleh account user yang telah anda buat sebelumnya. Dalam pengisian ini 

tentukan juga pilihan yang telah disediakan untuk mengatur password yang telah anda 

buat. Ada empat pilihan yang tersedia, yaitu 

o User must change password at next logon 

Perintah ini menyatakan proses logon untuk yang pertama kali dan 

permintaan agar user segera mengganti passwordnya 

o User cannot change password 

Pilihan ini menyatakan bahwa account user yang telah dinuat tidak dapat 

mengganti password yang telah diberikan administrator 

o Password never expires 

Pilihan yang menyatakan bahwa masa berlaku password tidak terbatas 

o Account disable 

Pilihan tersebut menyatakan bahwa Administrator tidak dapat logon ke 

jaringan 



  



 

 

5. Setelah berhasil pilih tombol finish 

 



6. Jika akan menambah user yang baru lakukan ikuti langkah seperti pada tahapan 

sebelumnya. 

 Menghapus Account User 

Untuk menghapus Account User, yaitu dengan mengaktifkan Account User yang 

akan dihapus, kemudian lakukan salah satu dari beberapa langkah yang kami berikan. 

 Tekan tombol delete pada keyboard 

 Pilih tab Action, lalu pilih delete 

 Tekan toolbar delete 

 Klok kanan Account user yang akan dihapus, lalu pilih delete 

 

 Membuat Account Group 

1. Masuk kedalam Windows server 2003 dan logon sebagai administrator 

2. Setelah masuk kedalam windows 2003 server, maka langkah berikutnya tidak jauh 

berbeda seperti pembuatan user account yaitu klik tombol start-all program-

administrative tools-active directory users and computers, sehingga tampil jendela 

active directory users and computers. 

 

3. Untuk membuat group baru, aktifkan pada folder group account tersebut akan 

dimuat pilihan menu action-new-group, atau klik kanan pada folder tempat group 

account tersebut akan dibuat kemudian new-group. 



  



 

4. Selanjutnya tampil kotak dialog new objek-group. Masukkan nama groupnya, 

tentukan lingkup kerja group tersebut pada frame group scope dan tentukan pula 

type group pada frame group type, dan kemudian tekan OK. 



 

Terlihat group pada halaman active directory users and computers 

 

 

 Mendaftar User ke suatu group 



1. Klik kanan pada group yang telah dibuat  properties  

 

 

2. Pada properties  members  add 



 

3. Pilih find now, maka muncul nama-nama pada user yang telah dibuat seleksi dan 

tekan OK 

 



4. Tekan OK 

 

5. Terlihat member dari group surabi dengan nama-nama yang terdaftar lalu tekan OK 



 

Konfigurasi Server 

 

1. Klik kanan pada my computer  properties 

 



2. Tahapan selanjutnya tekan tombol change 

 

  



3. Masukan domain yang sama pada server lalu tekan OK 

 

4. Masukan username pada logon dan password lalu tekan OK 

 

 

  



5. Setelah itu maka akan muncul pada tampilan selamat datang pada domain yang dituju 

dan meminta untuk merestart. Klik ok untuk merestart nya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. Setelah di restart nanti akan memasukan username dan password dan pada tampilan awal 

desktop akan muncul seperti pada dibawah ini 

 


