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PERCOBAAN I 

PENGENALAN JARINGAN KOMPUTER 

 

1.1 Tujuan 

 Mengenal jaringan komputer yang sering digunakan saat ini 

 Mengetahui communication model ( reference model ) OSI ( Open System 

Interconnection ) dasar pada sistem komputer yang menyediakan komunkasi satu 

dengan lainnya serta hubungnanya dengan communication model TCP/IP 

 Mampu memahami fungsi dan karakteristik topologi jaringan 

 Mengetahui cara menghitung sebuah subnet 

 Mampu menentukan jumlah subnet pada suatu jaringan 

 

1.2 Peralatan Yang Digunakan 

 Perangkat Komputer yang sudah ter-install software Packet Tracer 

 

1.3 Dasar Teori 

Jaringan komputer ( Computer Network ) yang disebut secara singkat dengan jaringan 

adalah kumpulan komputer dan alat-alat lain yang saling dihubungkan bersama menggunakan 

media komunikasi tertentu. Informasi yang melintas sepanjang media komunikasi, 

memungkinkan pengguna jaringan untuk saling bertukar data atau menggunakan perangkat 

lunak maupun perangkat keras secara berbagi. Masing-masing komputer atau alat-alat lain 

yang dihubungkan pada jaringan disebut node. Jaringan dapat terdiri dari puluhan, ratusan 

atau bahkan ribuan node. 

Komputer dalam jaringan dapat saling berhubungan melalui kabel, jaringan telepon, 

gelombang radio, satelit ataupun sinar infra merah. Ada tiga tipe jaringan dalam hubungannya 

dengan area yang dicakup, yaitu : 

 LAN ( Local Area Network ), 

 MAN ( Metropolitan Area Network ), dan 

 WAN ( Wide Area Network ) 
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1.3.2 LAN ( Local Area Network ) 

 LAN adalah suatu jaringan yang terbatas pada daerah yang relatif kecil. LAN biasanya 

terbatas pada daerah geografi tertentu, seperti laboratorium, sekolah, kantor atau gedung. 

Meskipun demikian, perancangan LAN tidak cukup mudah, karena sebetulnya LAN dapat 

berisi sampai ratusan komputer yang harus dapat digunakan oleh ribuan pengguna. 

 Dalam konfigurasi LAN tertentu, satu komputer dirancang sebagai server. Server 

menjalankan semua perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan jaringan, serta 

menyimpan perangkat lunak yang dapat dipakai bersama oleh komputer-komputer yang 

dihubungkan pada jaringan. Suatu server merupakan hati dari jaringan. Server biasanya 

merupakan komputer berkecapatan tinggi dengan kapasitas memori (RAM) dan simpanan 

yang besar dan dihubungkan dengan kartu jaringan yang cepat ( fast network interface ). 

Sistem operasi jaringan bekerja pada komputer server tersebut, bersama perangkat lunak 

aplikasi serta file data yang diperlukan. 

 Semua komputer yang terhubung ke server pada jaringan disebut dengan workstation. 

Workstation merupakan komputer standar yang dikonfigurasi mengunakan kartu jaringan, 

perangkat lunak jaringan dan kabel-kabel yang diperlukan untuk menghubungkannya ke 

server. Workstation tidak selalu membutuhkan floopy disk atau hardisk, sebab file dapat 

disimpan pada server. Umumnya LAN menggunakan kabel untuk menghubungkan NIC ( 

Network Interface Card ) yang ada pada masing-masing komputer workstation. 

 Dalam jaringan terdapat beberapa tipe LAN. Beberapa tipe LAN yang dimaksud 

adalah sebagai berikut : 

1. ARCNet ( Attached Resource Computer Network ) 

ARCNet menggunakan protokol yang dikembangkan sendiri datapoint corporation, 

ARCNet tidak menggunakan protokol standar IEEE yang biasa digunakan pada jaringan. 

Ada dua macam ARCNet berdasarkan pada kartu jaringan yang digunakan, yaitu ARCNet 

berimpedansi rendah ( low impedance ) dan ARCNet berimpedansi tinggi ( high 

impedance ). Kecepatan maksimumyang dapat dicapai jaringan ARCNet adalah 2,5 Mbps 

menggunakan media transmisi data berupa kabel koaksial RG-62 atau kabel UTP. Cara 

akses yang yang digunakan dalam jaringan ARCNet adalah pelewatan token ( token 

passing ). Token yang merupakan bit tanda berputar bekelililng melintasi network station. 

Jika suatu workstation mendapatkan token, maka workstation yang lain harus menunggu 

sampai mendapat giliran memperoleh token.  
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2. Token Ring 

Jaringan token ring pertama kali dikembangkan oleh IBM ( Institute Business 

Machine ). Masing-masing workstation dihubungkan dengan kabel yang bentuknya 

menyerupai lingkaran ( cincin ). Masing-masing node harus dihubungkan pada suatu 

konsentrator / hub yang disebut MAU atau MSAU ( Multi Station Acces Unit ). Cara 

akses yang digunakan dalam jaringan  token ring disebut dengan pelewatan token. Token 

merupakan bit tanda berputar berkeliling melintasi network station. Jika suatu workstation 

mendapatkan token, maka workstation tersebut mempunyai hak untuk mengirim data, 

sedangkan workstation yang lain harus menunggu sampai mendapat giliran memperoleh 

token. Media transmisi yang digunakan pada jaringan token ring berupa kabel yang dibuat 

oleh IBM sendiri. Kartu jaringan 4 Mbps dan 16 Mbps. Kartu jaringan 16 Mbps dapat 

digunakan pada kecepatan 4 Mbps maupun 16 Mbps, sedangkan kartu jaringan 4 Mbps 

hanya dapat digunakan pada kecepatan 4 Mbps. 

3. FDDI ( Fiber Distributed Data Interface ) 

FDDI adalah suatu jaringan yang terutama digunakan untuk menghubungkan dua atau 

lebih LAN menggunakan jaringan serat berkecepatan tinggi ( high-speed fiber network ). 

Cara akses yang digunakan dalam jaringan ini adalah pelewatan token. Keuntungan utama 

dari jaringan FDDI adalah kecepatannya. Kecepatan yang dapat dicapai oleh FDDI adalah 

100 Mbps menggunakan kabel serat optik. 

4. ATM ( Asynchronous Transfer Mode ) 

ATM merupakan jaringan yang dapat mengirimkan data dalam bentuk paket-paket 

kecil. Berbeda dengan jaringan yang lain yang mengirimkan data dengan paket-paket 

yang panjang. Kecepatan yang dapat dicapai adalah sebesar 155 Mbps atau lebih. 

Kecepatan transmisi yang tinggi merupakan keuntungan yang dapat diperoleh jika 

digunakan jaringan ATM. ATM adalah singkatan dari Asynchronous Transfer Mode. 

Media transmisi yang digunakan pada ATM dapat berupa kabel serat optik maupun kabel 

UTP. ATM kebanyakan digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih LAN. ATM 

juga sering digunakan oleh ISP ( Internet Service Provider ) untuk mendukung kecepatan 

yang tinggi terhadap akses internet untuk penggunanya.   

5. Local Talk 

Local Talk adalah jaringan yang dikembangkan pertama kali oleh Apple Computer 

Inc. Untuk komputer-komputer Macintosh. Metode yang digunakan oleh jaringan Local 

Talk disebut CSMA / CA ( Carier Sense Multiple Acces with Collision Avoidance ). Pada 
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jaringan ini diigunakan adapter Local Talk dan kabel TP khusus yang dapat digunakan 

untuk menghubungkan sederetan komputer melalui port serial. Kecepatan transmisi data 

yang dapat dicapai jaringan ini hanya 230 Kbps. Ini merupakan kelemahan pada jaringan 

Local Talk. 

6. Ethernet 

Jaringan Ethernet menjadi populer karena jaringan Ethernet mempunyai 

keseimbangan yang lebih baik dalam hal kecepatan ( speed ), harga ( cost ) dan 

kemudahan dalam instalasi. Standar jaringan Ethernet didefinisikan oleh IEEE sebagai 

standar IEEE 802.3. standar ini mendefinisikan aturan untuk mengkonfigurasi suatu 

jaringan Ethernet termasuk bagaimana elemen dalam jaringan Ethernet saling berinteraksi. 

Ada beberapa macam tipe jaringan Ethernet antara lain sebagai berikut : 

 10Base-5 menggunakan kabel koaksial tebal (RG-8) 

 10Base-2 menggunakan kabel koaksial tipis (RG-58) 

 10Broad-36 menggunakan kabel broadband 

 10Base-T menggunakan kabel UTP kategori 3 

 10Base-F menggunakan kabel serat optik 

Sebagai perkembangan dari standar  jaringan Ethernet 802.3, ditetapkan standar 

jaringan Fast Ethernet IEEE 802.3u untuk jaringan Ethernet yang memerlukan kecepatan 

transmisi lebih tinggi. Standar ini meningkatkan kecepatan jaringan Ethernet dari 10 Mbps 

menjadi 100 Mbps dengan perubahan pada struktur kabel. 

Ada tiga tipe jaringan Fast Ethernet yaitu : 

 100Base-TX menggunakan kabel UTP ketgori 5, 

 100Base-FX menggunakan kabel serat optik, dan 

 100Base-T4 yang menggunakan dua kabel UTP kategori 3. 

Standar 100Base-TX menjadi populer karena sangat kompatibel dengan standar 

10Base-T. Perkembnagan berikutnya dari jaringan Ethernet adalah Gigabit Ethernet yang 

menggunakan standar IEEE 802.3z. Sistem jaringan ini mampu melakukan transmisi data 

maksimum samapai 1000 Mbps. Ada dua tipe jaringan ini yaitu : 

 1000Base-X menggunakan kabel serat optik dan twinax 

 1000Base-T menggunakan kabel UTP kategori 5e 

 Saat ini baru dikembangkan jaringan Ethernet yang mampu melakukan transmisi data 

sampai 10000 Mbps. Intel sudah mengembangkan kartu jaringan untuk jaringan dengan 

kecepatan ini. 
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7. WLAN ( Wireless LAN ) 

Jaringan WLAN adalah jaringan LAN yang tidak menggunakan kabel sebagai media 

transmisi data. Jaringan ini menggunakan gelombang elektromagnetik dalam melakukan 

transfer data. Jaringan WLAN didasarkan pada IEEE 802.11. perkembangan awal 

jaringan WLAN hanya mampu melakukan transfer data maksimum sampai 2 Mbps. 

Selanjutnya jaringan ini diperbaiki, sehingga mampu melakukan transfer data sampai 11 

Mbps. Perkembangan berikutnya jaringan WLAN diperbaiki lagi, sehingga punya 

kemampuan untuk melakukan transfer data samapai 54 Mbps. Perkembangan terakhir, 

jaringan WLAN mampu melakukan transfer data sampai 180 Mbps. 

Jaringan WLAN memerlukan perlatan NIC khusus yang dapat dipasang pada slot PCI, 

USB ataupun PCMCIA. NIC untuk jaringan WLAN dilengkapi dengan antena sebagai 

pengganti port kabel. Masing-masing peralatan yang terhubung dalam jaringan WAN 

dapat melakukan hubungan secara add-hoc antar peralatan atau melalui WAP ( Wireless 

Acces Point ) yang berlaku sebagai hub atau konsentrator. 

 

1.3.3 MAN ( Metropolitan Area Network ) 

 Suatu MAN meliputi area geografiyang lebih luas, seperti suatu kota. Dengan 

interkoneksi jaringan dalam area geografi yang luas, informasi dapat disebarkan secara mudah 

melalui jaringan. Dengan MAN suatu komputer dikantor cabang dapat berhubungan dengan 

server komputer yang ada pada kantor pusat melalui jaringan telepon, kabel koaksial atau 

komunikasi tanpa kabel. 

 

1.3.4 WAN ( Wide Area Network ) 

 Suatu WAN meliputi area geografi yang lebih luas lagi, yang meliputi suatu negara 

atau dunia. Umumnya jaringan ditempatkan pada banyak lokasi yang berbeda. WAN 

digunakan untuk menghubungkan banyak LAN yang secara geograf terpisah. WAN dibuat 

dengan cara menghubungkan LAN menggunakan layanan seperti leased lines, dial-up, satelit 

atau layanan packet carier. WAN mungkin merupakan jaringan sederhana dengan hanya 

menyediakan modem dan server, sehingga user dapat melakukan dial-up, atau merupakan 

jaringan yang kompleks yang menghubungkan ratusan kantor cabang. Dengan WAN, sekolah 

yang ada di Indonesia dapat berkomunikasi dengan sekolah yang ada ada di luar negeri dalam 

beberapa menit saja tanpa mengeluarkan biaya banyak. 
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1.4 Model OSI 

Untuk menyelenggarakan komunikasi berbagai macam vendor komputer, diperlukan 

sebuah aturan baku yang standar dan disetujui berbagai pihak. Seperti halnya dua orang yang 

berlainan bangsa, maka untuk berkomunikasi memerlukan penerjemah/interpreter atau satu 

bahasa yang dimengerti kedua belah pihak. Dalam dunia komputer dan telekomunikasi, 

interpreter identik dengan protokol. Untuk itu maka badan dunia yang menangani masalah 

standardisasi ISO (International Standardization Organization) pada akhir 70an, membuat 

aturan baku yang dikenal dengan nama model referensi OSI (Open System Interconnection). 

Dengan demikian diharapkan semua vendor perangkat telekomunikasi harus berpedoman 

pada model referensi ini dalam mengembangkan protokolnya.  

Model referensi OSI terdiri dari 7 lapisan, mulai dari lapisan fisik hingga aplikasi. 

Model referensi ini tidak hanya berguna untuk produk-produk LAN saja, tetapi juga sangat 

diperlukan dalam membangun jaringan Internet. OSI menjelaskan bagaimana data dan 

informasi jaringan berkomunikasi dari sebuah aplikasi pada sebuah komputer berjalan melalui 

jaringan, menuju ke aplikasi di komputer lain. OSI menjelaskan melalui pendekatan 

pemecahan menjadi lapisan-lapisan (layer). Analogi konsep layer adalah seperti dalam 

departemen / bidang dalam sebuah perusahaan, setiap departemen memiliki tugas yang 

berbeda, dan hanya terfokus pada hal tertentu sesuai pembagian tugas. Hubungan antara 

model referensi OSI dengan protokol Internet dapat dilihat pada Tabel 1.1. Setiap layer 

mewakili suatu abstraksi yang berbeda dengan lainnya dan melaksanakan suatu fungsi yang 

telah didefinisikan [Tanenbaum, 1996]. 

OSI memiliki 7 layer, dimana dapat dibagi menjadi 2 group. Tiga layer teratas 

mendefinisikan bagaimana antara aplikasi dalam jaringan dapat berkomunikasi, juga antara 

aplikasi dengan pengguna. Empat layer terbawah mendefinisikan bagaimana data 

ditransmisikan dalam jaringan. 
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Gambar 1.1 Fungsi tiap-tiap layer secara umum 

 

Tabel 1.1 Perbandingan Referensi Model OSI, Model TCP/IP, dan  Protokol 

OSI Protocol OSI TCP/IP Protokol TCP/IP 

Lapisan Nama Protokol Lapisan Nama Protokol Kegunaan 

Aplikasi 
File transfer, email 

dan akses ke database 

Aplikasi 

DHCP (Dynamic 

Host 

Configuration 

Protocol) 

Protokol untuk 

distribusi IP pada 

jaringan secara 

otomatis 
Presentasi 

 

ASCII, EBCDIC, 

MIDI, MPEG, TIFF, 

JPEG, PICT, Quick 

Time 

Sessi 
SQL, NetBEUI, RPC, 

Xwindows 

DNS (Domain 

Name Server) 

Database nama 

domain mesin dan 

nomer IP 

FTP (File 

Transfer 

Protocol) 

Protokol untuk 

transfer file 

HTTP 

(HyperText 

Transfer 

Protocol) 

Protokol untuk 

transfer file 

HTML (web) 

Application 

Presentation 

Session 

Transport 

Network 

Data Link 

Physical 

 Mengatur komunikasi dengan pengguna (user  interface) 

 Mengatur penyajian data, Mengatur proses (enkripsi) 

 Mengatur agar data dari suatu aplikasi tidak tercampur dengan 

data  

 Mengatur pengiriman handal dan tidak handal 

 Mengatur penggunaan alamat logikal (IP address), digunakan 

dalam   

 Mengatur penggunaan alamat fisik (MAC address), deteksi error 

 Mengatur penggunaan tegangan, kecepatan dan karakteristik 

kabel 
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MIME 

(Multipurpose 

Internet Mail 

Extention) 

Protokol untuk 

mengirim file 

binary dalam 

bentuk teks 

NNTP (Network 

News Transfer 

Protocol) 

Protokol untuk 

menerima dan 

mengirim 

newsgroup 

 

POP (Post Office 

Protocol) 

Protokol untuk 

mengambil mail 

dari server 

SMB (Server 

Message Block) 

Protokol untuk 

transfer berbagai 

server file DOS 

dan Windows 

SMTP (Simple 

Mail Transfer 

Protocol) 

Protokol untuk 

mengirim mail ke 

client 

SNMP (Simple 

Network 

Management 

Protocol) 

Protokol untuk 

manejemen 

jaringan 

Telnet 

(Telephone 

Networking) 

Protokol untuk 

akses dari jarak 

jauh 

NETBIOS 

(Network Basic 

Input Output 

System) 

BIOS jaringan 

standar. 

Digunakan pada 

file sharing 

RPC (Remote 

Procedure Call) 

Prosedur 

pemanggilan 

jarak jauh 

SOCKET 

Input Output 

untuk network 

jenis BSD-UNIX 

Transport TCP, UDP, SPX Transport 

TCP 

(Transmission 

Control Protocol) 

Protokol 

pertukaran data 

beroriantasi 

(connection 

oriented) 

UDP (User 

Datagram 

Protocol) 

Protokol 

pertukaran data 

non-oriantasi 

(connectionless) 
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Network 

IP, IPX, ARP, RARP, 

ICMP, RIP, OSFT, 

BGP 
Internet 

IP (Internet 

Protocol) 

Protokol untuk 

menetapkan 

routing 

RIP (Routing 

Information 

Protocol) 

Protokol untuk 

memilih routing 

ARP (Address 

Resolution 

Protocol) 

Protokol untuk 

mendapatkan 

alamat MAC dari 

nomer IP 

ICMP (Internet 

Control Message 

Protocol) 

Protokol biasa 

digunakan dalam 

ping 

RARP (Reverse 

ARP) 

Protokol untuk 

mendapatkan 

informasi nomer 

IP dari alamat 

MAC 

Datalink 

LLC 

 
SLIP, PPP, MTU 

Network 

Interface 

PPP (Point to 

Point Protocol) 

Protokol untuk 

point ke point 

SLIP (Serial Line 

Internet Protocol) 

Protokol dengan 

menggunakan 

sambungan serial 

MA

C 

Fisik 

10BaseT, 

100BaseTX, HSSI, 

V.35, X.21 Ethernet, FDDI, ISDN, ATM 

 

Suatu jaringan komputer lokal dan jaringan komputer lokal lainnya dihubungkan 

sehingga membentuk suatu jaringan komputer global atau yang lebih dikenal dengan Internet 

global (atau Internet) [Tanenbaum, A. S., 1996]. Jaringan komputer global (Internet) dapat 

digambarkan secara sederhana seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1.2 
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Gambar 1.2 Jaringan Komputer Global (Internet) 

 

Setiap node di jaringan komputer harus mempunyai identitas. Di dalam protokol 

TCP/IP1 - yang biasa digunakan untuk berkomunikasi antar node di Internet - [Clark, D. D, 

1988], identitas tersebut berupa alamat IP (Internet Protokol) [Anonim, 1981a][Su, Z. S., 

1983][Tanenbaum, A. S., 1996]. Identitas ini diperlukan agar setiap node dapat 

berkomunikasi dengan baik satu dengan lainnya. Suatu node yang mengirim data harus 

mengetahui kemana data ditujukan. Sebaliknya suatu node yang menerima data harus 

mengetahui dari mana asal data tersebut. 

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa di Internet setiap node berkomunikasi 

menggunakan protokol TCP/IP. Protokol ini pada dasarnya meliputi beberapa lapisan di 

protokol TCP/IP seperti dalam Tabel 1.1 Protokol TCP/IP yang terdiri dari 4 lapisan ini 

sedikit berbeda dengan protokol OSI yang berjumlah 7 lapisan2. [Washburn, K., dan Evans, 

J., 1996][Wilder, F., 1993]. 

 Analogi Jaringan TCP/IP dan Sistem Postal 

Paket TCP/IP mirip dengan surat atau paket pos. Keduanya memiliki alamat 

pengiriman dan alamat penerima. Mengirim sebuah file pada suatu jaringan layaknya 

seperti kita mengirim sebuah mobil (dengan bagian-bagian yang dipisahkan untuk 

alasan efisiensi) kepada seseorang di New York US dan kita berada di Malang 

 Diperlukan banyak paket untuk mengirim bagian mobil secara keseluruhan 

 Paket individual (paket pos) dapat berjalan pada rute yang berbeda, sekalipun  

berasal dari sumber yang sama dan menuju tujuan yang sama 

                                                           

1  TCP/IP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Protokol komunikasi ini 

merupakan standard bagi setiap node untuk bertukar data  di jaringan komputer global (Internet). 

2  Protokol TCP/IP telah digunakan di jaringan komputer Internet sebagai suatu standard, karena lebih sesuai untuk 

internetworking dan menghilangkan beberapa layer OSI yang dianggap tidak penting. Mesikpun demikian, antara model OSI 
dan model TCP/IP mempunyai kesamaan fungsi. 
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 Ketika kita mengirimkan sebuah paket, saya tidak tahu rute mana yang dipakai. 

Paket tidak berisi informasi yang menyebutkan rute mana yang diambil, hanya 

informasi dari mana dia berasal dan alamat tujuan akhir. 

 Pengirim perlu tahu alamat tujuan, tapi tidak harus tahu tentang jaringan/lokasi 

tujuan atau dimana jaringan itu berada. 

 Paket pos dikirim ke tujuan tahap demi tahap, dan di setiap tahap petugas pos 

(router) memutuskan ke mana paket pos itu dikirim. Sebagai contoh, saya 

mengantarkan paket pos ke kantor pos. Petugas resepsionis menaruhnya di 

“tempat surat” kantor. Tukang pos mengambilnya …  berangkat ke kantor pusat 

… ke bendara Juanda menitipkannya pada pesawat … tiba di bandara NewYork 

… ke kantor pos setempat …  ke alamat penerima. 

 Petugas resepsionis barangkali melakukan hal yang lain untuk suatu kondisi 

khusus, jika bandara Juanda tertutup kabut, maka kantor pos akan mengirimkan 

menggunakan bandara lain. Hal ini  memastikan sistem tetap tangguh, walaupun 

teradapat bagian sistem yang terganggu. 

 Analogi Penggunaan Router Dalam Sistem Pos 

Router bertugas seperti petugas pos pada sistem pos. Ketika kita akan 

mengirimkan kue kepada tetangga kita, maka yang perlu kita lakukan adalah berjalan 

ke rumah tetangga tersebut tanpa bantuan petugas pos. Begitu pula host pada suatu 

network tidak memerlukan router bila paket dikirimkan dengan tujuan satu network 

(tetangga). Tetapi kita membutuhkan petugas pos ketika kita mengirimkan kepada 

teman kita di New York. Begitu pula router dibutuhkan dalam pengiriman antar 

network. 

 Konsep Enkapsulasi 

Enkapsulasi adalah proses penambahan header dan ending pada data, atau 

pembungkusan data. Header menandakan awal data, dan seringkali berisi alamat dan 

hal-hal lain, bergantung pada protokol dan layer. Ending bit digunakan untuk 

pengecekan eror. 

Jika suatu protokol menerima data dari protokol lain di layer atasnya, ia akan 

menambahkan informasi (header dan ending) tambahan miliknya ke data tersebut. 

Informasi ini memiliki fungsi yang sesuai dengan fungsi protokol tersebut. Setelah itu, 

data diteruskan lagi ke protokol pada layer dibawahnya. Kadang –kadang, protokol 

layer memecah data (termasuk header ending layer diatasnya) menjadi beberapa unit 
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data yang lebih kecil. Dan setiap unit kecil dibungkus dengan sebuah header baru 

protokol layer tersebut. Semakin rendah layer, data menjadi lebih kecil dan lebih 

seragam. Hal yang sebaliknya terjadi jika suatu protokol menerima data dari protokol 

lain yang berada pada layer dibawahnya. Jika data ini dianggap valid, protokol akan 

melepas informasi tambahan tersebut, yang berada pada layer di atasnya. 

 

 

Gambar 1.3 Enkapsulasi data dalam Model OSI 

 

1.5 Topologi Jaringan 

Topologi adalah bentuk koneksi fisik untuk menghubungkan setiap node pada sebuah 

jaringan. Pada sistem LAN terdapat tiga topologi utama yang paling sering digunakan, yaitu 

topologi bus, ring dan star. Topologi jaringan ini kemudian berkembang menjadi topologi 

tree, mesh dan topologi wireless. 

 

1.5.1 Topologi Bus 

 Topologi bus sering disebut juga topologi backbone, dimana ada sebuah kabel coaxial 

yang dibentang kemudian beberapa komputer dihubungkan pada kabel tersebut. 

 Secara sederhana pada topologi bus, satu kabel media transmisi dibentang dari ujung 

ke ujung, kemudian kedua ujung ditutup dengan terminator/terminating-resistance yang 

berupa tahan listrik + 60 ohm. 

Keterangan: 

AH :Application Header 

PH :Presentation Header 

SH :Session Header 

TH :Transport Header 

NH :Network Header 

DH :Data Link Header 
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Gambar 1.4 Topologi Bus 

Penjelasan : 

 Pada titik tertentu diadakan sambungan/tap untuk tiap terminal. 

 Wujud dari tap ini bisa berupa : 

- Kabel tranceiver bila digunakan thik coax sebagai media transmisi, 

- BNC T-connector bila digunakan thin coax sebagai media transmisi, 

- Conector RJ-45 dan concentrator/hub bila digunakan kabel UTP. 

 Transmisi data dalam kabel bersifat full duplex, dan broadcast, semua terminal bisa 

menerima transmisi data. 

 Protocol ethernet atau CSMA/CD, merupakan suatu protocol yang akan mengatur 

transmisi dan penerimaan data. 

 Pemakaian kabel coax ( 10Base5 dan 10Base2 ) telah distandarisasikan dalam IEEE802.3. 

 

Tabel Karakteristik Kabel Coaxial 

 10Base5 10Base2 

Rate Data 10 Mbps 10 Mbps 

Panjang / Segmen 500 m 185 m 

Rentang Max 2500 m 1000 m 

Tap / Segmen 100 30 

Jarak per Tap 2.5 m 0.5 m 

Diameter Kabel 1 cm 0.5 m 

 

 Karena setiap segmen kabel ada batasnya maka diperlukan repeater untuk 

menyambungkan segmen-segmen kabel. 



  PENGENALAN JARINGAN KOMPUTER 

 

PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER  14 

 

Segment

Repeater

 

Gambar 1.5 Perluasan topologi bus menggunakan Repeater 

 Kelebihan Topologi Bus adalah : 

- Instalasi lebih mudah 

- Kerusakan satu komputer client tidak akan mempengaruhi komunikasi antar client 

lainnya. 

- Biaya relatif lebih murah 

 Kelemahan Topologi Bus adalah : 

- Jika kabel utama atau backbone putus, maka komunikasi gagal. 

- Bila kabel utama sangat panjang, maka pencarian gangguan menjadi sulit. 

- Kemungkinan terjadinya tabrakan data / data collision apabila banyak client yang 

mengirim pesan dan ini akan menurunkan kecepatan komunikasi. 

 

1.5.2 Topologi Ring 

Topologi Ring biasa disebut juga sebagai topologi cincin karena bentuknya seperti 

cincin yang melingkar. Semua komputer dalam jaringan akan dihubungkan pada sebuah 

cincin. Cincin ini hampir sama fungsinya dengan konsentrator pada topologi star yang 

menjadi pusat berkumpulnya ujung kabel dari setiap komputer yang terhubung. 

Penjelsan : 

 Secara lebih sederhana topologi cincin merupakan untaian media transmisi dari satu 

terminal ke terminal lainnya hingga membentuk suatu lingkaran, dimana jalur transmisi 

hanya satu arah. 
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Repeater

Station

 

Gambar 1.6 Topologi Ring 

 

 Tiga fungsi yang diperlukan dalam topologi cincin : penyelipan data, penerimaan data, 

dan pemindahan data. 

1. Penyelipan data adalah proses dimana data dimasukkan ke dalam saluran transmisi 

oleh terminal pengirim setelah diberi alamat dan bit-bit tambahan lainnya. 

2. Penerimaan data adalah proses ketika terminal yang dituju telah mengambil data dari 

saluran, yaitu dengan cara membandingkan alamat yang ada pada paket data dengan 

alamat terminal itu sendiri. Apabila alamat tersebut sama, maka data kiriman disalin. 

3. Pemindahan data adalah proses dimana kiriman data diambil kembali oleh terminal 

pengirim karena tidak ada terminal yang menerimanya (mungkin akibat salah alamat). 

Jika data tidak diambil kembali, maka data ini akan berputar-putar dalam saluran. 

Pada jaringan bus hal ini tidak akan terjadi karena kiriman akan diserap oleh 

terminator. 

 Pada dasarnya setiap terminal dalam jaringan cincin adalah repeater, dan mampu 

melakukan ketiga fungsi dari topologi cincin. 

 Sistem yang menagtur bagaimana komunikasi data berlangsung pada jaringan cincin 

sering disebut token-ring. 

 Kemungkinan permasalahan yang bisa timbul dalam jaringan cincin adalah : 

- Kegagalan satu terminal / repeater akan memutuskan komunikasi ke semua terminal. 
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- Pemasangan terminal baru menyebabkan dan dihubungkan dengan kedua terminal 

tetangganya. 

 

1.5.3 Topologi Star 

 Disebut Topologi Star karena bentuknya seperti bintang, sebuah alat yang disebut 

concentrator bisa berupa hub atau switch menjadi pusat, dimana semua komputer dalam 

jaringan dihubungkan ke concentrator ini. 

Penjelasan : 

 Pada topologi star sebuah terminal pusat bertindak sebagai pengatur dan pengendali 

semua komunikasi yang terjadi. Terminal – terminal lainnya melakukan komunikasi 

melalui terminal pusat ini. 

 Terminal kontrol pusat bisa berupa sebuah komputer yang difungsikan sebagai pengendali 

tetapi bisa juga berupa HUB atau MAU ( Multi Access Unit ). 

 

Gambar 1.7 Topologi Star 

 

 Terdapat dua alternatif untuk oerasi simpul pusat : 

- Simpul pusat beroperasi secara broadcast yang menyalurkan data ke seluruh arah. Pada 

operasi ini walaupun secara fisik kelihatan sebagai seluruh arah. Pada operasi ini 

walaupun secara fisik kelihatan sebagai bintang, secara logik sebenarnya beroperasi 

seperti bus, alternatif ini menggunakan HUB. 

- Simpul pusat beroperasi sebagai switch, data kiriman diterima oleh simpul kemudian 

dikirim hanya ke terminal tujuan ( bersifat point-to-point ), alternatif ini menggunakan 

MAU sebagai pengendali. 
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 Bila menggunakan HUB maka secara fisik sebenarnya jaringan berbentuk topologi star 

namun secara logis bertopologi bus. Bila menggunakan MAU, maka baik fisik maupun 

logis bertopologi star. 

 Kelebihan Topologi Star : 

- Karena setiap komponen dihubungkan langsung ke simpul pusat maka pengelolaan 

menjadi mudah, kegagalan komunikasi mudah ditelusuri. 

- Kegagalan pada satu komponen / terminal tidak memengaruhi komunikasi terminal 

lain. 

 Kelemahan Topologi Star : 

- Kegagalan pusat kontrol ( simpul pusat ) memutuskan semua komunikasi. 

- Bila yang digunakan sebagai pusat kontrol adalah HUB maka kecepatan akan 

berkurang sesuai dengan penambahan komputer, semakin banyak semakin lambat. 

 

1.5.4 Topologi Tree 

 Topologi tree adalah pengembangan atau generalisasi topologi bus. Media transmisi 

merupakan satu kabel yang bercabang namun loop tidak tertutup. 

Nodes

Nodes

Backbone Cable

Concentrator

( HUB )

 

Gambar 1.8 Topologi Tree 

 

Penjelasan : 

 Topologi tree dimulai dari satu titik yang disebut headend. Dari headend beberapa 

terminal dalam bentuk bus, atau dicabang lagi hingga menjadi rumit. 
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 Ada dua kesulitan pada topologi ini : 

 Karena bercabang maka diperlukan cara untuk menunjukkan kemana data dikirim, 

atau kepada siapa transmisi dari terminal – terminal dalam jaringan. 

 

1.5.5 Topologi Mesh ( Tak Beraturan ) 

 Topologi Mesh adalah yang tidak memiliki aturan dalam koneksi. Topologi ini 

biasanya timbul akibat tidak adanya perencanaan awal ketika membangun suatu jaringan. 

Penjelasan : 

 Karena tidak teratur maka kegagalan komunikasi menjadi sulit dideteksi, dan ada 

kemungkinan boros dalam pemakaian media transmisi. 

 

Gambar 1.9 Topologi Mesh 

 

1.5.6 Topologi Wireless ( Nirkabel ) 

 Jaringan nirkabel menjadi trend sebagai alternatif dari jaringan kabel, terutama untuk 

pengembangan LAN tradisional karena bisa mengurangi biaya pemasangan kabel dan 

mengurangi tugas – tugas relokasi kabel apabila terjadi perubahan dalam arsitektur bangunan 

dan seterusnya. Topologi ini dikenal dengan berbagai nama, misalnya WLAN, WaveLAN, 

HotSpot, dan sebagainya. 

Penjelasan : 

 Penggunaan teknologi LAN nirkabel lainnya adalah untuk menghubungkan LAN pada 

bangunan yang berdekatan. 
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 Syarat – syarat LAN Nirkabel : 

 Laju penyelesaian : protokol medium access control harus bisa digunakan se-efisien 

mungkin oleh media nirkabel untuk memaksimalkan kapasitas. 

 Jumlah simpul : LAN nirkabel perlu mendukung ratusan simpul pada sel-sel multipel. 

 Koneksi  ke LAN backbone : modul kontrol ( CM ) harus mampu menhubungkan 

suatu jaringan LAN ke jaringan LAN lainnya atau suatu jaringan ad-hoc nirkabel. 

 Daerah layanan : daerah jangkauan untuk LAN nirkabel biasanya memiliki diameter 

100 hingga 300 meter. 

 Kekokohan dan keamanan transmisi : sistem LAN nirkabel harus andal dan mampu 

menyediakan sistem pengamanan terutama penyadapan. 

 Teknologi LAN Nirkabel : 

 LAN infrared ( IR ) : terbatas dalam sebuah ruangan karena IR tidak mampu 

menembus dinding yang tidak tembus cahaya. 

 LAN gelombang radio : terbatas dalam sebuah kompleks gedung, seperti bluetooth, 

Wi-Fi, dan HomeRF. 

 LAN spektrum penyebaran : beroperasi pada band-band ISM ( industrial, scientific, 

medical ) yang tidak memerlukan lisensi. 

 Gelombang mikro narrowband : beroperasi pada frekuensi gelombang mikro yang 

tidak termasuk dalam spektrum penyebaran. 

 Keunggulan Jaringan WiFi : 

 Biaya pemeliharaan murah 

 Infrastruktur berdimensi kecil 

 Pembangunannya cepat 

 Mudah dan murah untuk direlokasi 

 Mendukung portabilitas 

 Kelemahan Jaringan WiFi : 

 Biaya peralatan mahal 

 Delay yang sangat besar 

 Kesulitan karena masalah propagasi radio 

 Mudah untuk terinterferensi 

 Kapasitas jaringan karena keterbatasan spektrum (pita frekuensi yang tidak dapat 

diperlebar) 

 Keamanan / kerahasiaan data kurang terjamin 
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1.6 IPv4 Address 

IP address (IPv4) memiliki 32 bit angka yang merupakan logical address. IP address 

bersifat unik, artinya tidak ada device, station, host atau router yang memiliki IP address yang 

sama. Tapi setiap host, komputer atau router dapat memiliki lebih dari satu IP address. Setiap 

alamat IP memiliki makna netID dan hostID. NetID adalah pada bit-bit terkiri dan hostID 

adalah bit-bit selain netID (terkanan). 

Pembacaan alamat Internet yang merupakan logical address lebih mudah dilakukan 

dengan menyusun IP address dalam bentuk desimal di mana setiap 8 bit diwakili satu 

bilangan desimal. Masing-masing angka desimal ini dipisahkan oleh tanda titik. 

 

Gambar 1.10 Alamat Internet 

 

Untuk mempermudah pembacaan, 32 bit alamat internet direpresentasikan dengan 

notasi desimal. 

 

Gambar 1.11 Notasi Desimal 

 

IP address diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D 

dan kelas E. Kelas-kelas tersebut didesain untuk kebutuhan jenis-jenis organisasi. 
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Secara keseluruhan penentuan kelas dapat dilihat gambar berikut: 

 

Gambar 1. 12 Kelas-kelas dengan menggunakan notasi desimal 

 

1.6.1 Network Address 

Dalam kelas A, B dan C, sebuah alamat dengan hostID yang bernilai 0 semua tidak 

diperuntukkan kepada host manapun. Alamat demikian dicadangkan untuk mendefinisikan 

alamat jaringan. Namun perlu diingat bahwa netID berbeda dengan alamat jaringan (network 

address), karena netID adalah bagian dari IP address, sedangkan network address adalah 

sebuah alamat di mana hosted-nya di set 0 semua. Tambahan juga, alamat jaringan atau 

network address ini tidak dapat digunakan sebagai alamat asal dan tujuan dalam sebuah paket 

IP. 

 

Gambar 1. 13 Contoh alamat jaringan/network address 
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1.6.2 Menghitung Network, Host dan Broadcast Address 

 Untuk memantapkan pemahaman  bagaimana cara mendapatkan Network, Host, dan 

Broadcast Address, perhatikan contoh berikut! Misalkan ada IP Address 172.16.20.0/25 

Berapakah Network Address-nya? 

Penyelesaian : 

   Konversikan IP Address ke dalam bilanan biner! 

 Perhatikan prefix-nya! 

Penulisan /25 menandakan 25 bit prefix, sehingga 7 bit terakhir merupakan host bit. Ingat! 

IPv4 Address memiliki 32 bit address. Jadi 32 bit – 25 bit = 7 bit 

 Pada host bit, jadikan semua bit-nya = 0. 

 Konversikan kembali ke dalam bilangan desimal, sehingga Network Address = 

172.16.20.0 , Caranya sebagai berikut : 

                      Network Address 

     172      .       16       .       20       .              0/25 

10101100 . 00010000 . 00010100 . 00000000 

|-------------Network---------------------|--Host--| 

0+0+0+0+0+0+0+0=0 

Jadi, Network addressnya = 172.16.20.0 

 

Berapa Broadcast Address-nya? 

Penyelesain :  

 Pada host bit, jadikan semua bit-nya = 1 

 Konversikan kembali ke dalam bilangan desimal, sehingga Broadcast Address = 

172.16.20.127. Caranya seabagai berikut : 

                      Broadcast Address 

     172      .       16       .       20       .              0/25 

10101100 . 00010000 . 00010100 . 01111111 

|-------------Network---------------------|--Host--| 

0+64+32+16+8+4+2+1=127 

Jadi, Brodcast addressnya = 172.16.20.127 
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Berapa First Host Address-nya? 

Penyelesaian : 

 Pada host bit, jadikan semua bit-nya = 0, kecuali bit terakhir = 1. 

 Konversikan kembali ke dalam bilangan desimal, sehingga First Host Address = 

172.16.20.1 , caranya sebagai berikut : 

                     First Host Address 

     172      .       16       .       20       .              0/25 

10101100 . 00010000 . 00010100 . 00000001 

|-------------Network---------------------|--Host--| 

0+0+0+0+0+0+0+1=1 

Jadi, First Host addressnya = 172.16.20.1 

 

Berapa Last Host Address-nya? 

Penyelesaian : 

 Pada host bit, jadikan semua bit-nya = 1, kecuali bit terakhir = 0. 

 Konversikan kembali ke dalam bilangan desimal, sehingga Last Host Address = 

172.16.20.126 , caranya sebagai berikut : 

 

                     Last Host Address 

     172      .       16       .       20       .              0/25 

10101100 . 00010000 . 00010100 . 01111110 

|-------------Network---------------------|--Host--| 

0+64+32+16+8+4+2+0=126 

Jadi, Last Host addressnya = 172.16.20.126 
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1.6.3 Proses Assign Address 

Sebagai seorang administrator, kita perlu merencanakan alokasi IP address di jaringan 

yang kita kuasai dengan tujuan : 

Nama Perencanaan Maksud dan Tujuan 

Pencegahan duplikasi 

address 

- Tiap host di jaringan internetwork harus mempunyai address 

yang unik. 

- Tidak boleh ada host dengan address yang sama. 

Penyediaan dan 

pengontrolan address 

- Host di jaringan ada yang bertindak sebagai workstation dan 

ada juga sebagai server ( penyedia resource ). 

- Sekuritas dan ketersediaan akses tidak mudah untuk 

dikontrol, jika address pada resources tidak direncanakan dan 

didokumentasikan. 

Contoh : 

Jika assign address di server tidak teratur, bloking akses ke 

server menjadi sulit dilakukan dan client juga akan sulit 

menggunakan resources. 

Monitoring sekuritas 

dan kinerja 

- Perlu memonitor terhadap sekuritas dan kinerja jaringan 

secara keseluruhan. 

- Jika pengalamatan jaringan direncanakan dan di 

dokumentasikan dengan semestinya, kita bisa 

mengidentifikasikan device di jaringan yang 

pengalamatannya bermasalah. 

 

 Assign Address di Network 

Di jaringan IPv4, host-host dikumpulkan ke dalam jaringan yang sama berdasarkan alamat 

dari network portion-nya. Dengan kalimat lain, network portion menentukan apakah atau 

sekumpulan host benda dalam jaringan yang sama atau tidak. 

Beberapa contoh tipe host di jaringan : 

- End device untuk user 

- Server dan periferal 

- Host yang dapat diakses dari internet 

- Intermediary device ( device penghubung ) 

 

 Static atau Dynamic Addressing Untuk End User Device  

 Static Assigment : 

- Melakukan assign IP address secara static / manual. 

- Administrator harus secara manual melakukan konfigurasi informasi jaringan 

untuk sebuah host. 
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- Pada tiap host, minimal di assign-kan IP address, subnet mask, dan default 

gateway. 

- Keuntungannya : 

Berguna bila client di jaringan mengakses seperti printer, srever, dan networking 

device lainnya. 

Misalkan secara normal host mengakses server pada IP address khusus / tertentu, 

tetapi akan bermasalah jika IP address server tersebut diganti. 

Dapat meningkatkan kontrol dari network resource ( sumber daya jaringan ) 

- Kekurangannya :  

Butuh waktu lebih, saat memasukkan informasi pada tiap-tiap host. 

Maintain secara kontinu dari daftar yang akurat ( assign IP address di tiap-tiap 

device di jaringan ). 

 Dynamic Assigment : 

- Melakukan assign IP address secara dinamik / otomatis pada end user device 

dengan menggunakan Dynamic Host Configuration Protocol ( DHCP ) 

- DHCP secara otomatis mampu memberikan informasi assign addres seperti IP 

address, subnet mask, default gateway, dan informasi konfigurasi lainnya. 

- Dalam konfigurasinya DHCP server melakukan blok address, yang disebut address 

pool, yang di assign-kan ke DHCP client jaringan. 

- Terdapat IP address dalam address pool yang tidak di assign-kan ke DHCP client 

yang disebut IP Exclusion. 

- DHCP merupakan metode assign IP address ke host di jaringan yang besar yang 

mengurangi beban staf network support dan mengeliminasi kesalahan entri 

address. 

- Keuntungan lainnya : 

DHCP tidak secara permanen meng-assign address tapi hanya menyewakan 

address untuk periode waktu tertentu. Ketika host mati atau keluar dari jaringan, 

address akan dikembalikan ke address pool dan bisa digunakan kembali. 

Sangat membantu buat mobile user ( user yang berpindah-pindah ) untuk datang 

dan keluar di jaringan. 

 

 Assign Address ke Device Yang Berbeda 

 Address Untuk Sever dan Periferal 
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- Beberapa network resource seperti server atau printer seharusnya memiliki sebuah 

static IPv4 address. 

- Server dan periferal adalah titik konsentrasi untuk network trafic karena banyak 

paket yang melewatinya. 

- Menggunakan sistem penomoran yang konsisten untuk device-device ini membuat 

monitoring network trafic dan identifikasi menjadi lebih mudah. 

 Address Untuk Host yang dapat diakses dari Internet 

- Dibanyak jaringan internetwork, hanya beberapa device dari host luar yang 

mampu mengakses perusahaan seperti server atau semacamnya. Host seperti ini 

seharusnya memiliki static IPv4 address. 

 Address Untuk Intermediary Device ( Device Penghubung ) 

- Device seperti hub, wireless access point tidak memerlukan IP Address jika 

bertindak sebagai intermediary device. 

- Jika digunakan sebagai host untuk konfigurasi, monitoring, troubleshooting 

jaringan, host seperti ini sebaiknya memiliki static IPv4 address. 

 Router dan Firewall 

- Router dan firewall device memiliki static IPv4 address di setiap antarmukanya. 

Tiap-tiap antarmukanya menghubungkan jaringan yang beda dan bertindak 

sebagai gateway untuk host jaringan. 

- Biasanya antarmuka router menggunakan IP address terbawah atau teratas di 

jaringan tersebut. 

 

 Internet Service Provider ( ISP ) 

ISP adalah perusahaan yang menyediakan akses ke internet baik individual ataupun 

perusahaan. Banyak perusahaan dan organisasi mendapatkan blok IP address mereka dari ISP. 

ISP biasanya menyediakan sejumlah kecil dari usable IP address ( 6 atau 14 ) ke konsumen 

mereka sebagai bagian dari sevis ISP. 

Untuk mendapatkan servis akses internet, kita harus menghubungkan network data kita ke 

internet menggunalan ISP. ISP memiliki sekumpulan internal data network untuk mengelola 

koneksi internet dan mnyediakan servis yang berhubungan dengannya. Diantara servis lain, 

ISP biasanya menyediakan DNS service, e-mail service, dan website. 

ISP didesain secara hierarki berdasarkan level dari koneksi mereka ke internet backbone ( 

jalur berkecapatan tinggi ). 
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ISP Tier Penjelasan 

Tier 1 

- Puncak dari hierarki ISP adalah ISP Tier 1. ISP ini adalah ISP 

internasional atau nasional yang langsung berhubungan ke internet 

backbone. 

- Keuntungan primer untuk konsumen dari ISP Tier 1 adalah keandalan 

dan kecepatan. Karena konsumen ini hanya satu koneksi keluar untuk 

mencapai internet. 

- Kekurangannya adalah high cost ( biaya tinggi ). 

Tier 2 

- ISP Tier 2 memperoleh servis internet dari ISP Tier 1. 

- ISP Tier 2 biasanya fokuspada konsumen bisnis, menawarkan lebih 

banyak servis. 

- Memiliki sumber daya IT untuk mengoperasikan servis-servis tersebut 

sperti DNS, e-mail server, dan web server, web development dan 

maintenance, e-commerce / e-business, dan VoIP. 

- ISP Tier 2 memiliki akses internet yang lebih lambat, keandalan yang 

lebih rendah dibandingkan ISP Tier 1, karena lebih dari satu koneksi 

keluar untuk mencapai internet. 

Tier 3 

- ISP Tier 3 memperoleh srvis internet dari ISP Tier 2. 

- ISP Tier 2 biasanya fokus pada bisnis retail dan home market. 

- Tipikal konsumen ISP Tier 3 tidak membutuhkan banyak servis seperti 

konsumen ISP Tier 2. Mereka hanya membutuhkan konektivitas dan 

dukungan dalam mengakses internet. 

 

1.7 Subnetting 

Dari  sebuah  blok  address   tunggal,   network   dapat   dilipatgandakan  jumlah- nya  

dengan   menggunakan  teknologi subnetting.   Kita  membuat  subnet-subnet dengan  

menggunakan satu  atau  lebih host bit sebagai  network  bit. Ini dilakukan dengan  

memperluas subnet  mask  dengan  cara  meminjam sejumlah bit  (number of  bits  borrowed)  

dari  address   di host  portion   sehingga menghasilkan network bit tambahan. 

Semakin  banyak    host   bit   digunakan,   semakin   bertambah   subnet   yang 

clihasilkan.  Untuk   tiap  bit  yang  dipinjam, jumlah   subnetwork    yang  dihasilkan berlipat  

ganda.  Misalnya,  jika saya pinjam  1  bit,  saya bisa mendapatkan 2 subnet. Jika  saya pinjam  

2 bit, saya mendapatkan 4 subnet.  Konsekuensinya, dengan  tiap bit yang kita pinjam,  host 

address  tiap subnet  menjadi  lebih sedikit. 

Lihat  gambar  proses  subnetting di bawah!  Router  A memiliki  2 antarmuka yang  

menghubungkan 2 network. Diberikan sebuah  blok address  192.168.1.0 /24, kita akan 

membuat 2 subnet.  Apa  yang harus  kita lakukan? Kita pinjam  saja 1  bit dari  host   portion,   

sehingga   subnet   mask   yang   semula   255.255.255.0 menjadi 255.255.255.128.Bit  yang  

paling  penting   (most  significant bit)  di  octet  terakhir digunakan untuk  membedakan 

antara  2 subnet. 
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Most  Significant  Bit  atau  MSB  adalah   posisi  bit  dalam  bilangan biner  yang 

memiliki nilai terbesar.   MSB merujuk  pada  posisi bit paling  kiri. 

 

 Formula untuk menghitung subnet 

2x , dimana x = jumlah bit yang dipinjam (bits borrowed) ( apabila tidak terdapat biner 1 ) 

atau, x adalah banyaknya binari 1 pada octet terakhir subnet mask.   

 Formula untuk menghitung address tiap subnet 

∑address range = ( 256 : Subnet ) – 2 

Keterangan : 

256 : jumlah total address ( 2n = 28 = 256 ) 

Subnet : jumlah subnet yang dibutuhkan pada suatu jaringan ( 1,2,4,8,16,32,64,128 ) 

2 : terdiri dari 1 network address dan 1 broadcast address 

 Formula untuk mencari network address 

Network address = network address awal + ∑address range 

Keterangan : 

Network address awal  : ini merupakan network address awal dari suatu jaringan  

( ex : 192.168.1.0 ) 

∑address range  : jumlah address range sebelum dikurangi 2  

 Formula untuk menghitung /prefix 

/prefix = 32 - i 

Keterangan : 

32 : jumlah prefix pada IPv4 

i : nilai pangkat (n) dari jumlah address range sebelum dikurangi 2 

 

Contoh kasus : 

1

2
 

Diketahui pada suatu jaringan memiliki address 192.168.1.0 /24 dan subnet mask 

255.255.255.0 dan pada jaringan tersebut membutuhkan 2 network. Tentukanlah network 

address, host range dan broadcast address pada tiap-tiap subnet. 



  PENGENALAN JARINGAN KOMPUTER 

 

PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER  29 

 

Penyelesaian : 

Pada jaringan diatas memerlukan 2 network, jadi kita pinjam dari host portion sebanyak 1 bit 

(n=1), sehingga :    2n = 21 = 2 subnet. 

Maka telah kita dapatkan 2 subnet baru dari network address 192.168.1.0 /24, yaitu : 

Subnet 0 : 00000000 = 0 

Subnet 1 : 10000000 = 128 

Pertanyaannya, darimana diadapatkan subnet 0 dan 128? Begini prosesnya, 

Dari subnet 255.255.255.0 , octet terakhir bernilai biner 00000000 karena kita butuh 2 subnet 

maka kita pinjam 1 bit, dan satu bit itu kita masukkan pada MSB, jadi pada octet terakhir 

menjadi 10000000 = 128. Dan sekarang subnet mask menjadi 255.255.255.128 , dari sini kita 

bisa mendapatkan nilai subnetnya dengan cara, 256 – nilai pada octet terakhir subnet. Maka 

bisa kita ketahui, 256 – 128 = 128. Jadi 2 subnet yang kita butuhkan adalah 0 dan 128. 

Maka sekarang menjadi 192.168.1.0 /25 , Setelah kita mengetahui subnet mask yang baru, 

sekarang kita coba hitung berapa jumlah host pada setiap subnet-nya . 

Dengan menggunkanan rumus 2n – 2 , maka didapatkan hasil sebagai berikut : 

32 - 25 = 7  jumlah host bit yang tersisa adalah 7bit 

n = 7 , 2n – 2 = 27 – 2 = 128 – 2 = 126 , jadi jumlah setiap subnet memiliki 126 host. 

Jadi kita dapatkan hasil sebagai berikut : 

Subnet Network Address Host Range Broadcast Address 

0 192.168.1.0 /25 192.168.1.1 – 192.168.1.126 192.168.1.127 

1 192.168.1.128 /25 192.168.1.129 – 192.168.1.254 192.168.1.255 

 

1.8 VLSM ( Variabel Length Subnet Masks ) 

VLSM adalah pengembangan mekanisme subneting, dimana dalam vlsm dilakukan 

peningkatan dari kelemahan subneting klasik, yang mana dalam clasic subneting, subnet 

zeroes, dan subnet- ones tidak bisa digunakan. selain itu, dalam subnet classic, lokasi nomor 

IP tidak efisien. 

Jika proses subnetting yang menghasilkan beberapa subjaringan dengan jumlah host yang 

sama telah dilakukan, maka ada kemungkinan di dalam segmen-segmen jaringan tersebut 

memiliki alamat-alamat yang tidak digunakan atau membutuhkan lebih banyak alamat. 

Karena itulah, dalam kasus ini proses subnetting harus dilakukan berdasarkan segmen 

jaringan yang dibutuhkan oleh jumlah host terbanyak. Untuk memaksimalkan penggunaan 
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ruangan alamat yang tetap, subnetting pun diaplikasikan secara rekursif untuk membentuk 

beberapa subjaringan dengan ukuran bervariasi, yang diturunkan dari network identifier yang 

sama. Teknik subnetting seperti ini disebut juga variable-length subnetting. Subjaringan-

subjaringan yang dibuat dengan teknik ini menggunakan subnet mask yang disebut sebagai 

Variable-length Subnet Mask (VLSM). 

Karena semua subnet diturunkan dari network identifier yang sama, jika subnet-subnet 

tersebut berurutan (kontigu subnet yang berada dalam network identifier yang sama yang 

dapat saling berhubungan satu sama lainnya), rute yang ditujukan ke subnet-subnet tersebut 

dapat diringkas dengan menyingkat network identifier yang asli. 

Teknik variable-length subnetting harus dilakukan secara hati-hati sehingga subnet yang 

dibentuk pun unik, dan dengan menggunakan subnet mask tersebut dapat dibedakan dengan 

subnet lainnya, meski berada dalam network identifer asli yang sama. Kehati-hatian tersebut 

melibatkan analisis yang lebih terhadap segmen-segmen jaringan yang akan menentukan 

berapa banyak segmen yang akan dibuat dan berapa banyak jumlah host dalam setiap 

segmennya. 

Dengan menggunakan variable-length subnetting, teknik subnetting dapat dilakukan 

secara rekursif: network identifier yang sebelumnya telah di-subnet-kan, di-subnet-kan 

kembali. Ketika melakukannya, bit-bit network identifier tersebut harus bersifat tetap dan 

subnetting pun dilakukan dengan mengambil sisa dari bit-bit host. 

 

Contoh soal : 

 

Adrress : 192.168.1.0 /24 

PC0 : 100 Host 

PC1 : 20 Host 

WAN : 2 Host 
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Penyelesaian : 

- Identifikasi dan urutkan kebutuhan host dari yang terbanyak ke yang paling sedikit. 

PC0 : 100 host address 

PC1 : 20 host address 

WAN : 2 host address 

- Setelah diidentifikasi dan diurutkan, akomodir berdasarkan total address yang sesuai 

untuk tiap jaringan. ( ingat kembali dengan deret ukur! ) 

PC0 : 100 host address  128 host address 

PC1 : 20 host address   32 host address 

WAN : 2 host address     4 host address 

- Setelah itu kita cari nilai n dengan rumus 2n = total address di tiap jaringan. 

PC0 : 100 host address  128 host address  2n = 128 , n = 7 , 27 = 128 

PC1 : 20 host address   32 host address  2n = 32 , n = 5 , 25 = 32 

WAN : 2 host address     4 host address  2n = 4 , n = 2 , 22 = 4 

- Cari /prefix tiap jaringannya dengan rumus : /prefix = 32 – n  

PC0 : 100 host address  128 host address  n = 7  / = 32 – 7 = /25 

PC1 : 20 host address   32 host address  n = 5  / = 32 – 5 = /27 

WAN : 2 host address     4 host address  n = 2  / = 32 – 2 = /30 

- Setelah kita mengidentifikasikan, mengakomodir dan menghitung, maka sekarang kita 

masukkan nilai tersebut kedalam sebuah tabel. 

 

Name –req 

address 

Subnet 

Address 

Address 

Range 

Broadcast 

Address 
Network /prefix 

PC0 ( 100 ) 

 ( 128 ), n = 7 
192.168.10.0 .1 - .126 192.168.10.127 

192.168.10.0 /25 

( 32 - 7 ) 

PC1 ( 20 ) 

 ( 32 ), n = 5 
192.168.10.128 .129 - .158 192.168.10.159 

192.168.10.128 /27 

( 32 - 5 ) 

WAN ( 2 ) 

 ( 4 ), n = 2 
192.168.10.160 .161 - .162 192.168.10.163 

192.168.10.160 /30 

( 32 - 2 ) 
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PERCOBAAN II 

TRANSFER DATA 

 

2.1 Tujuan 

 Mengetahui bagaimana transfer data dilakukan 

 Mengetahui koneksi data yang sering digunakan 

 Mampu membuat sebuah jaringan dengan metode point to point dan wireless 

 Mampu membuat sebuah server web sederhana 

 

2.2 Peralatan Yang Digunakan 

 Perangkat Komputer yang sudah ter-install software Packet Tracer 

 

2.3 Dasar Teori 

Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengijinkan terjadinya 

hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol 

dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak atau kombinasi dari keduanya. Pada 

tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. 

Protokol perlu diutamakan pada penggunaan standar teknis, untuk menspesifikasi 

bagaimana membangun komputer atau menghubungkan peralatan perangkat keras. Protokol 

secara umum digunakan pada komunikasi real-time dimana standar digunakan untuk 

mengatur struktur dari informasi untuk penyimpanan jangka panjang. 

Sangat susah untuk menggeneralisir protokol dikarenakan protokol memiliki banyak 

variasi di dalam tujuan penggunaanya. Kebanyakan protokol memiliki salah satu atau 

beberapa dari hal berikut: 

 Melakukan deteksi adanya koneksi fisik atau ada tidaknya komputer atau mesin lainnya. 

 Melakukan metode "jabat-tangan" (handshaking). 

 Negosiasi berbagai macam karakteristik hubungan. 

 Bagaimana mengawali dan mengakhiri suatu pesan. 

 Bagaimana format pesan yang digunakan. 

 Yang harus dilakukan saat terjadi kerusakan pesan atau pesan yang tidak sempurna. 

 Mendeteksi rugi-rugi pada hubungan jaringan dan langkah-langkah yang dilakukan 

selanjutnya. 
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 Mengakhiri suatu koneksi. 

Untuk memudahkan memahami Protokol, kita mesti mengerti Model OSI. Dalam Model 

OSI terdapat 7 layer dimana masing-masing layer mempunyai jenis protokol sesuai dengan 

peruntukannya. 

 

2.3.1 Protokol TCP/IP ( Transmission Control Protocol/Internet Protocol ) 

Dalam protokol TCP/IP, IP berperan memindahkan paket dari mesin sumber ke mesin 

tujuan melalui router (bila diperlukan). Namun sayangnya IP adalah protokol yang tidak 

handal. Protokol ini sangat baik dalam mengirimkan data, tetapi paket tersebut dapat hilang. 

Misalnya jika ada kegagalan router atau koneksi terputus. Saat itu semua terjadi paket tersebut 

hilang tanpa ada pesan kesalahan. Untuk banyak aplikasi hal ini tidak dapat diterima, dan 

disinilah kegunaan TCP. TCP adalah protokol jaringan yang handal, yang dibutuhkan untuk 

bekerja sama bersama protokol IP. Protokol ini bekerja berkelanjutan untuk menjamin 

pengiriman data Anda sesuai dengan urutan pengiriman sehingga si pengirim yakin bahwa si 

penerima akan  menerima tepat seperti apa yang pengirim kirimkan. Alasan lain mengapa kita 

memerlukan TCP adalah, IP meroutekan paket hanya pada tingkat mesin. Begitu paket 

tersebut tiba pada suatu mesin, IP tidak memiliki mekanisme untuk membedakan aplikasi 

mana yang menggunakan paket tersebut atau untuk membedakan antara banyak koneksi 

dalam aplikasi tunggal. TCP mengatasi hal tersebut dengan menggunakan nomor port yang 

unik pada masing-masing koneksi. IP adalah tanpa koneksi yaitu paket ditransmisikan secara 

individu dan benar-benar saling bebas. Untuk banyak aplikasi hal ini tidak cocok, karena 

seharusnya komunikasi data ditampilkan  suatu sesi secara keseluruhan. Misalnya dalam 

popmail server, perintah retrieve message hanya dimungkinkan jika user telah memasukkan 

username dan password yang valid, tentunya proses ini harus berlangsung secara berurutan. 

Protokol Komunikasi TCP/IP Pada TCP/IP terdapat beberapa protokol sub yang 

menangani masalah komunikasi antar komputer. TCP/IP merngimplemenasikan arsitektur 

berlapis yang terdiri atas empat lapis, di antaranya adalah : 

1. Protokol lapisan aplikasi : bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi 

terhadap layanan jaringan TCP/IP. Protokol ini mencakup protokol Dynamic Host 

Configuration Protocol (DHCP), Domain Name System (DNS), Hypertext Transfer 

Protocol (HTTP), File Transfer Protocol (FTP), Telnet, Simple Mail Transfer Protocol 

(SMTP), Simple Network Management Protocol (SNMP), dan masih banyak protokol 

lainnya. Dalam beberapa implementasi stack protokol, seperti halnya Microsoft TCP/IP, 
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protokol-protokol lapisan aplikasi berinteraksi dengan menggunakan antarmuka 

Windows Sockets (Winsock) atau NetBIOS over TCP/IP (NetBT). 

2. Protokol lapisan antar-host : berguna untuk membuat komunikasi menggunakan sesi 

koneksi yang bersifat connection-oriented atau broadcast yang bersifat connectionless. 

Protokol dalam lapisan ini adalah Transmission Control Protocol (TCP) dan User 

Datagram Protocol (UDP). 

3. Protokol lapisan internetwork : bertanggung jawab untuk melakukan pemetaan (routing) 

dan enkapsulasi paket-paket data jaringan menjadi paket-paket IP. Protokol yang 

bekerja dalam lapisan ini adalah Internet Protocol (IP), Address Resolution Protocol 

(ARP), Internet Control Message Protocol (ICMP), dan Internet Group Management 

Protocol (IGMP). 

4. Protokol lapisan antarmuka jaringan : bertanggung jawab untuk meletakkan frame-

frame jaringan di atas media jaringan yang digunakan. TCP/IP dapat bekerja dengan 

banyak teknologi transport, mulai dari teknologi transport dalam LAN (seperti halnya 

Ethernet dan Token Ring), MAN dan WAN (seperti halnya dial-up modem yang 

berjalan di atas Public Switched Telephone Network (PSTN), Integrated Services 

Digital Network (ISDN), serta Asynchronous Transfer Mode (ATM)). 

 

2.4 Point to Point 

Merupakan suatu jaringan yang menggambarkan bagaimana cara kita menghubungkan 

infrastruktur jaringan antar node ( komputer ) secara langsung. Berikut adalah gambar 

jaringan point to point : 

NODE NODE

 

Gambar 2.1 Jaringan Point to Point 
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Keuntungan jaringan point to point adalah : 

- Biaya murah 

- Pemeliharaan mudah 

- Transfer pertukaran data dengan teknik sharing folder 

- Instalasi jaringan sangat sederhana 

- Peralatan jaringan sederhana 

Kelemahan jaringan point to point adalah : 

- Jumlah terminal terbatas ( hanya 2 komputer ) 

- Jika terjadi pengiriman paket data data bersamaan, maka akan terjadi tabrakan data. 

 

2.5 Koneksi Multi Sesi 

Interkoneksi yang dilakukan dengan banyak komputer dengan pemakaian secara 

bersamaan. Pada koneksi ini menggunakan model Client-Server. Dimana dalam jaringan 

client-server ada komputer yang berfungsi sebagai pusat pelayanan atau biasa disebut server 

dan ada komputer yang berfungsi sebagai peminta layanan atau biasa disebut client. 

SERVER

CLIENT

 

Gambar 2.2 Jaringan Client-Server 

 

 

2.6 Access Point 

Access Point dalam jaringan computer adalah sebuah jalur akses nirkabel ( Wireless 

Access Point atau WAP ) adalah perangkat komunikasi nirkabel yang memungkinkan antar 

perangkat untuk terhubung ke jaringan nirkabel dengan menggunakan Wi-Fi, Bluetooth atau 

standar terkait. WAP biasanya yang terhubung ke jaringan kabel, dan dapat relay data antara 

perangkat nirkabel (seperti komputer atau printer) dan kabel pada perangkat jaringan. 
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Access Point berfungsi  sebagai Hub/Switch yang bertindak untuk menghubungkan 

jaringan lokal dengan jaringan wireless/nirkabel, di access point inilah koneksi data/internet 

dipancarkan atau dikirim melalui gelombang radio, ukuran kekuatan sinyal juga 

mempengaruhi coverage area yang akan dijangkau, semakin besar kekuatan sinyal (ukurannya 

dalam satuan dBm atau mW) semakin luas jangkauannya. 

 

Gambar 2.3 Jaringan Wireless Access Point 

 

2.7 Web Server 

Dalam kemajuan teknologi zaman sekarang, jaringan internet sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat pada umumnya. Jika bicara tentang internet, tentu tidak akan bisa lepas yang 

namanya web server. Sebagian orang mungkin mengetahui istilah web server, akan tetapi 

tidak sedikit juga orang yang belum tahu mengenai Pengertian Web Server ini. Secara umum 

dapat disimpulkan bahwa Pengertian Web Server adalah sebuah layanan internet yang telah 

disediakan oleh komputer. 

Dalam memasukkan web yang telah dirancang dalam internet, maka terlebih dahulu 

memiliki ruangan dalam internet dan ruangan inilah disediakan oleh server. Selain itu juga, 

pengertian Web server merupakan sebuah perangkat komputer yang digunakan untuk 

mengakses segala jenis file yang terdapat pada halaman web melalui HTTP/HTTPS dengan 

menggunakan aplikasi atau program tertentu (dikenal dengan nama web browser) dan 

mengirimkan kembali hasil permintaannya dalam bentuk halaman – halaman web yang 

berbentuk dokumen HTML. 
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PERCOBAAN III 

ROUTING 

 

3.1 Tujuan 

 Mengetahui cara kerja routing statis 

 Mengetahui cara kerja routing dinamis 

 Mengetahui konsep dan cara kerja DHCP 

 

3.2 Peralatan Yang Digunakan 

 Perangkat Komputer yang sudah ter-install software Packet Tracer 

 

3.3 Dasar Teori 

Internet adalah inter-network dari banyak jaringan yang terpisah. Jaringan ini 

dikoneksikan ke jaringan lainnya dengan menggunakan router. Ketika saya berkomunikasi 

dengan anda, paket-paket dari PC saya berjalan hop demi hop melewati semua jaringan yang 

didepannya, menuju jaringan anda dan akhirnya ke PC anda. Pada setiap hop, sebuah router 

meneruskan paket menuju alamat tujuannya. Akan tetapi paket itu sendiri hanya berisi IP 

address tujuan dan tidak berisi informasi routing apapun. Ketika sebuah paket tiba pada 

sebuah router, router memutuskan ke mana mengirim paket, router meneruskan paket pada 

satu atau lebih hop menuju alamat tujuannya, ia memutuskan di mana meneruskannya dengan 

menggunakan routing table – sekumpulan aturan yang memberitahu router mengenai hop 

berikutnya untuk penerusan paket ke tujuan tertentu.  

Dalam praktikum ini kita mengasumsikan bahwa router dikonfigurasikan secara manual 

(static routing). Untuk jaringan yang lebih besar, diperlukan sesuatu yang lebih komplek 

(dynamic routing).  

Dalam suatu sistem packet switching, routing mengacu pada proses pemilihan jalur untuk 

pengiriman paket, dan router adalah perangkat yang melakukan tugas tersebut. Perutean 

dalam IP melibatkan baik gateway maupun host yang ada. Ketika suatu program aplikasi 

dalam suatu host akan berkomunikasi, protocol TCP/IP akan membangkitkannya dalam 

bentuk banyak datagram. Host harus membuat keputusan perutean untuk memilih jalur 

pengiriman. 
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Pengiriman langsung (direct delivery) adalah transmisi datagram dari suatu mesin 

langsung ke mesin lain, dan hal ini dapat terjadi bila keduanya berada dalam satu media 

transmisi yang terhubung langsung. Sedangkan pengiriman yang tidak langsung 

mengharuskan suatu datagram untuk melewati gateway. Untuk pengiriman langsung 

datagram IP, pengirim akan mengenkapsulasi datagram dalam suatu frame fisik, memetakan 

alamat IP tujuan ke alamat fisik dan menggunakan perangkat keras jaringan untuk pengiriman 

secara langsung. Identifikasi bahwa tujuan masih berada dalam satu jaringan dapat dilihat di 

IP address bagian network-nya, jika ditemukan alamat yang sama maka dapat dilakukan 

pengiriman langsung. Pengiriman tidak langsung terjadi bilamana antar host yang bertukar 

informasi tidak terletak pada satu jaringan sehingga perlu melalui beberapa gateway hingga 

gateway terakhir dapat dicapai dan pengiriman langsung dapat dilakukan. 

 

3.4 Routing Static 

Sebuah router yang memiliki tabel routing statik yang di setting secara manual oleh para 

administrator jaringan. Routing static pengaturan routing paling sederhana yang dapat 

dilakukan pada jaringan komputer.  Menggunakan routing statik murni dalam sebuah jaringan 

berarti mengisi setiap entri dalam  forwarding  table  di  setiap router yang berada di jaringan 

tersebut. 

Penggunaan  routing  statik  dalam  sebuah  jaringan  yang  kecil  tentu  bukanlah suatu 

masalah,  hanya  beberapa  entri  yang  perlu  diisikan  pada  forwarding table di setiap router. 

Namun Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table 

di setiap router yang  jumlahnya  tidak sedikit dalam  jaringan yang besar. Adapun 

kekurangan dan kelebihan dan Routing Statis adalah sebagai berikut : 

Dilihat Dari Segi : Kelebihan Kekurangan 

Penggunaan Next 

Hop 

Dapat mencegah terjadinya error 

dalam meneruskan paket ke 

router tujuan apabila router yang 

akan meneruskan paket memiliki 

link yang terhubung dengan 

banyak router. Itu disebabkan 

karena router telah mengetahui 

next hop, yaitu IP Address 

router tujuan. 

static routing yang menggunakan 

next hop akan mengalami 

multiple lookup atau lookup yg 

berulang. lookup yg pertama yang 

akan dilakukan adalah mencari 

network tujuan,setelah itu akan 

kembali melakukan proses lookup 

untuk mencari interface mana 

yang digunakan untuk 

menjangkau next hopnya. 

Penggunaan Exit Proses lookup hanya akan terjadi Kemungkinan akan terjadi eror 
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Interface satu kali saja ( single lookup ) 

karena router akan langsung 

meneruskan paket ke network 

tujuan melalui interface yang 

sesuai pada routing table 

keteka meneruskan paket. jika 

link router terhubung dengan 

banyak router, maka router tidak 

bisa memutuskan router mana 

tujuanya karena tidak adanya next 

hop pada tabel routing. karena 

itulah, akan terjadi eror 

Routing static dengan menggunakan next hop cocok digunakan untuk jaringan multi-

access network atau point to multipoint sedangkan untuk jaringan point to point, cocok 

dengan menggunakan exit interface dalam mengkonfigurasi static route. 

 

3.5 Dynamic Routing 

Dynamic Routing (Router Dinamis) adalah sebuah router yang memiliki dan membuat 

tabel routing secara otomatis, dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan 

saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga 

dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan 

yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding 

table, tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan 

jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, 

routing dinamik adalah proses pengisian data routing di table routing secara otomatis. 

Dynamic router mempelajari sendiri Rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk 

meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Administrator tidak menentukan 

rute yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Administrator hanya menentukan 

bagaimana cara router mempelajari paket, dan kemudian router mempelajarinya sendiri. Rute 

pada dynamic routing berubah, sesuai dengan pelajaran yang didapatkan oleh router. 

 

3.6 DHCP Router 

DHCP adalah singkatan dari Dinamic Host Configuration Protocol. DHCP yaitu protocol 

yang berbasis arsitektur client/server yang digunakan untuk memudahkan pengalokasian 

alamat IP dalam satu jaringan. ISP secara otomatis akan memberikan alamat IP baru kepada 

komputer yang memintanya. Komputer yang meminta alamat IP disebut DHCP Client 

sedangkan Komputer yang memberikan alamat IP disebut DHCP server. Ketika konfigurasi 

TCP/IP, administrator tidak perlu memberikan alamat IP secara manual, tapi cukup dengan 

memberikan referensi kepada DHCP Server. 
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Ketika kedua DHCP client dihidupkan , maka komputer tersebut melakukan permintaan 

ke DHCP-Server untuk memperoleh alamat IP. Kemudian DHCP akan merespon dengan 

memberikan alamat IP yang ada di database DHCP. Setelah DHCP Server memberikan 

alamat IP, maka server meminjamkan (lease) alamat IP yang ada ke DHCP-Client dan 

mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Alamat IP diberikan bersama dengan subnet 

mask dan default gateway. Apabila tidak terdapat lagi alamt IP yang bisa diberikan, maka 

client tidak akan bisa menginisialisasi TCP/IP, sehingga tidak bisa tersambung dengan 

jaringan tersebut. 

Pemakaian DHCP Client tersebut dinyatakan selesai setelah periode waktu tertentu, 

sehingga client tidak memperbaharui permintaannya lagi, dan alamat IP tersebut 

dikembalikan kepada DHCP Server sehingga server dapat memberikan nomor IP tersebut 

kepada Client yang memerlukan. Jangka waktu periode ini bisa ditentukan dalam hitungan 

menit, jam, bulan atau selamanya. Jangka waktu tersebut disebut leased period. 

Adapun cara DHCP Client untuk mendapatkan IP Address dari DHCP Server adalah 

sebagai berikut : 

1. DISCOVER : DHCP client akan menyebarkan permintaan secara broadcast untuk mencari 

DHCP Server yang aktif. 

2. OFFER : setelah DHCP Server mendengar broadcast dari DHCP client, DHCP Server 

kemudian menanggapinya dengan tawaran sebuah alamat kepada Dhcp Client. 

3. REQUEST : client merequest DHCP Server untuk menyewakan IP Address dari salah satu 

alamat yang tersedia pada DHCP Pool pada DHCP Server yang bersangkutan. 

4. PACK : DHCP server akan menanggapi permintaan dari client dengan mengirimkan paket 

pemberitahuan. Kemudian DHCP Server akan menetapkan sebuah alamat ( dan 

konfigurasi TCP/IP lainya ) kepada client dan memperbarui basis data miliknya. Client 

selanjutnya akan memulai proses binding dengan tumpukam protokol TCP/IP dan karena 

telah memiliki alamat IP, client pun dapat memulai komunikasi jaringan. 
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PERCOBAAN IV 

FIREWALL 

 

4.1 Tujuan 

 Mengetahui cara mengakses sistem operasi mikrotik 

 Mampu melakukan pengaturan koneksi internet via internet 

 Mengetahui filter rule dan protecting the router 

 Mampu melakukan pemblokiran pada sebuah protokol 

 Mengetahui fungsi dari penggunaan chain input, forward dan output  

 Mampu melakukan pemblokiran Situs / Website 

 

4.2 Peralatan Yang Digunakan 

 Perangkat Komputer yang sudah ter-install software Virtual Box dan Winbox 

 

4.3 Dasar Teori 

Firewall merupakan suatu cara untuk memastikan data pada komputer atau server hanya 

dapat diakses oleh user tertentu. Hal ini akan membuat komputer atau server menjadi lebih 

aman dari serangan yang tidak diinginkan. Pada bab ini, kta akan dijelaskan mengenai 

pengertian Firewall hingga cara menggunakan Firewall untuk mengamankan komputer atau 

server. 

Firewall adalah sistem perangkat lunak yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang 

dianggap aman untuk dapat melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang dianggap idak 

aman. Pada dasarnya sebuah firewall dipasang pada sebuah router yang berjalan pada gateway 

antara jaringan lokal dengan jaringan internet. 

FIREWALL

 

Gambar 4.1 Desain Jaringan Firewall 
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Firewall berperan dalam melindungi jaringan dari serangan yang berasal dari jaringan luar 

( outside network ). Firewall mengimplementasikan paket filtering. Dengan demikian, firewall 

menyediakan fungsi keamanan yang digunakan untuk mengelola aliran data ke, dari, dan 

melalui router. Sebagai contoh firewall difungsikan untuk melindungi jaringan lokal ( LAN ) 

dari kemungkinan serangan yang datang dari internet. Selain untuk melindungi jaringan, 

firewall juga difungsikan untuk melindungi komputer user atau host ( Host Firewall ). 

Secara garis besar, fungsi dari firewall sebagai berikut : 

1. Mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan. 

2. Melakukan autentikasi terhadap akses. 

3. Melindungi sumber daya dalam jaringan privat. 

4. Mencatat semua kejadian dan melaporkannya kepada administrator. 

Firewall digunakan sebagai sarana untuk mencegah atau meminimalkan risiko keamanan 

yang melekat dalam menghubungkan ke jaringan lain. Firewall jika dikonfigurasi dengan 

benar akan memainkan peran penting dalam penyebaran jaringan yang efisien dan 

infrastruktur yang aman. Firewall beroperasi menggunakan aturan Firewall. Setiap aturan 

terdiri dari dua bagian matcher yang sesuai arus lalu lintas terhadap kondisi yang diberikan 

dan tindakan yang mendefinisikan hal yang harus dilakukan dengan paket yang cocok. Aturan 

firewall filtering dikelompokkan bersama dalam rangkaian ( chain ). Hal ini memungkinkan 

paket yang akan dicocokan terhadap satu kriteria umum dalam satu rangkaian, kemudian 

dilewati untuk pengolahan terhadap beberapa kriteria umum lainnya untuk rangkaian yang 

lain. 

Pada konfigurasi firewall mikrotik ada beberapa pilihan action, diantaranya : 

 Accept : paket diterima dan tidak melanjutkan membaca baris berikutnya. 

 Drop : menolak paket secara diam-diam ( tidak mengirimkan pesan penolakan ICMP ). 

 Reject : menolak paket dan mengirimkan pesan penolakan ICMP. 

 Jump : melompat ke rangkaian lain yang ditentukan oleh nilai parameter jump-target. 

 Tarpit : menolak, tetapi tetap menjaga TCP yang masuk ( membalas dengan SYN/ACK 

untuk paket TCP SYN yang masuk ). 

 Passthrough : mengabaikan aturan dan menuju ke aturan selanjutnya. 

 Log : menambahkan informasi paket data ke log. 
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Firewall pada mikrotik digunakan untuk memilih dan memilah paket yang akan diizinkan 

( accept ) dan paket yang tidak diizinkan ( drop ). Ketentuan ini merupakan kebutuhan dari 

konfigurasi sebuah jaringan tersebut. 

 

4.3.1 Konfigurasi Dasar Mikrotik 

Akses mikrotik merupakan tindakan yang dilakukan untuk masuk ke dalam sistem 

operasi Mikrotik Router, sehingga kita dapat mengonfigurasinya. Ada beberapa cara yang 

dapat dilakukan untuk melakukan akses masuk kedalam sistem operasi Mikrotik Router. Pada 

pembahasan ini akan dilakukan menggunakan metode virtualisasi. Sistem operasi Mikrotik 

Router dapat diakses dengan menggunakan beberapa cara berikut : 

 Dengan menggunakan Web Browser ( Webfig ) 

 Dengan menggunakan Winbox 

 

4.3.2 Memblokir Sebuah Protokol 

Internet Protokol adalah protokol standar yang dipakai di dunia jaringan komputer. 

Internet yang kita pakai sehari-hari juga dihubungkan dengan IP ini. Protokol yang berada di 

layer atasnya ada 3, yaitu TCP, UDP, dan ICMP. 

TCP adalah stateful protocol, dimana ada mekanisme jaminan bahwa data yang dikirim 

sudah diterima oleh lawan dengan benar. Ini digunakan untuk aplikasi yang banyak kita kenal, 

misal browsing (http), email (smtp, pop3), download file (ftp), dan lain-lain. Di TCP dengan 

istilah port, yaitu nomor saluran yang dipakai untuk lalu lintas data. Contoh : 192.168.2.200 

port 80 ( port http ). 

UDP adalah stateless protocol, tidak ada mekanisme jaminan bahwa data yang dikirim 

sudah diterima oleh lawan dengan benar. Ini digunakan untuk aplikasi yang bersifat query 

seperti SNMP, DNS, TFTP, dan lain-lain. Di UDP juga dikenal istilah port, contohnya : 

192.168.2.200 port 53 ( port DNS ). 

ICMP adalah protokol yang biasa digunakan untuk mendiagnosa masalah di jaringan. 

Misalnya untuk mengecek koneksi antara komputer dengan komputer, komputer dengan 

gateway, dan lain-lain. Contoh aplikasi yang sering kita pakai dan memakai protokol ini 

adalah ping dan tracert ( atau traceroute ). 
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Dalam sebuah paket IP TCP dan UDP, ada yang disebut dengan source address, source 

port, destination address, destination port, tetapi untuk ICMP tidak mengenal port ini. 

Parameter ini sering digunakan dalam melakukan setting frewall. 

 

4.3.3 Chain Input, Forward dan Output 

Pada saat kita melakukan setting firewall di pilihan Chain terdapat 3 buah pilihan, yaitu 

input, forward, dan output. 

Kapan kita harus memilih? 

1.  Input digunakan jika kita hendak memblokir suatu traffic yang masuk dan menuju ke 

Mikrotik itu sendiri. 

2.  Forward digunakan jika kita hendak memblokir suatu traffic yang masuk tetapi hanya 

melewati Mikrotik, atau dengan kata lain tidak menuju Mikrotik, tetapi traffic tersebut 

melewati Mikrotik. 

3.  Output digunakan jika kita hendak memblokir suatu traffic yang keluar dari Mikrotik.  

 

4.3.4 Memblokir Website / Situs 

Untuk tujuan tertentu, terkadang diperlukan pemblokiran ke sebuah website. Misalnya 

memblokir yang mengandung konten pornografi, judi, kekerasan, dan lain-lain. Bisa juga di 

sebuah kantor diterapkan aturan pemblokiran Youtube agar para karyawan tidak 

menghabiskan waktu dengan membuka Youtube saat jam kerja. 
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 PENGKABELAN 

Kabel UTP ( Unshielded Twisted Pair ) merupakan kabel penghubung antara device yang 

biasa digunakan di jaringan bertopologi star. Kabel UTP mempunyai beberapa kategori 

berdasarkan kecepatan transfer data : 

Category 
TIA / EIA 

Standard 
Description 

Cat 1 None POTS, ISDN & doorbell wiring 

Cat 2 None 4 Mbps token ring networks 

Cat 3 TIA / EIA 568-B 10 Mbps (Ethernet) – frequency up yo 16MHz 

Cat 4 None 16 Mbps token ring networks – frequency up to 20MHz 

Cat 5 None 100 Mbps (Fast Ethernet) – frequency up to 100 MHz 

Cat 5e TIA / EIA 568-B 
100 Mbps & GigE ( Gigabit Ethernet ) – frequency up to 

100 MHz 

Cat 6 TIA / EIA 568-B 2x Performance of Cat 5 & 5e – frequency up to 250MHz 

Cat 6a None Future spesification for 10Gbps application 

Cat 7 
ISO/IEC 11801 

Class F 
Designed for transmission at frequencies up to 600MHz 

 

Kabel UTP yang terdiri dari 4 pasang kabel berwarna yang dipilin sesuai dengan 

pasangannya. Pada saat pemasangan hanya menggunakan 4 kabel, yaitu kabel urutan 1 & 2 

untuk transmit / kirim ( Putih Orange , Orange ) dan urutan 3 & 6 untuk receive / terima ( 

Putih Hijau , Hijau ), meskipun demikian kabel lainnya tetap ikut terpasang ke konektor RJ45 

( Registered Jack 45 ). 

RJ45 Pin Deskripsi 

1 Tx+ 

2 Tx- 

3 Rx+ 

4 Not Used 

5 Not Used 

6 Rx- 

7 Not Used 

8 Not Used 

 



  

 Tipe Kabel Ethernet 

1. Tipe kabel ethernet “ Straight-Through ” digunakan untuk menghubungkan antara 

device yang tidak sama, cara pemasangannya : 

PO Putih Orange 1 Putih Orange PO 

O Orange 2 Orange O 

PH Putih Hijau 3 Putih Hijau PH 

B Biru 4 Biru B 

PB Putih Biru 5 Putih Biru PB 

H Hijau 6 Hijau H 

PC Putih Cokelat 7 Putih Cokelat PC 

C Cokelat 8 Cokelat C 

 

 

 



2. Tipe kabel ethernet “ Crossed-Over ” digunakan untuk menghubungkan antara device 

yang sama, cara pemasangannya : 

PO Putih Orange 1 Putih Hijau PH 

O Orange 2 Hijau H 

PH Putih Hijau 3 Putih Orange PO 

B Biru 4 Biru B 

PB Putih Biru 5 Putih Biru PB 

H Hijau 6 Orange H 

PC Putih Cokelat 7 Putih Cokelat PC 

C Cokelat 8 Cokelat C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Tipe kabel ethernet “ Rollover ” atau dikenal sebagai cisco console cable digunakan 

untuk menghubungkan terminal komputer ke router console port, cara 

pemasangannya : 

PO Putih Orange 1 Cokelat C 

O Orange 2 Putih Cokelat PC 

PH Putih Hijau 3 Hijau H 

B Biru 4 Putih Biru PB 

PB Putih Biru 5 Biru B 

H Hijau 6 Putih Hijau PH 

PC Putih Cokelat 7 Orange O 

C Cokelat 8 Putih Orange PO 

 

 

 

Rollover adalah jenis pengkabelan yang membalik urutan dari salah satu sisi kabel. 

Sisi yang pertama menggunakan kombinasi straight sedangkan yang di sisi lainnya 

menggunakan kombinasi rollover. 



 Connection Cable : 

1. Console Cable ( rollover ) 

Identifikasi RJ45 Rollover Cable  pegang kedua ujung konektor kabel dengan posisi 

pengait RJ45 dibawah. Perhatikan gambar, jika warna kawat pin 1 = pin 8, kemudian 

warna kawat yang lain sebgai berikut : pin 2 = 7, 3 = 6, 4 = 5, 5 = 4, 6 = 3, 7 = 2, 8 = 1 

Berwarna yang sama, berarti tipe kabel rollover. 

 

Gambar. RJ45 Rollover Cable Identification 

 

 

Gambar. USB Serial dan Adapter Console Cable 

 

2. Coper Straight-Through Cable 

Identifikasi RJ45 Straight-Thought Cable  pegang kedua ujung konektor kabel 

dengan posisi pengait RJ45 dibawah ini. Perhatikan gambar, jika warna kawat pin 1 

s.d. pin 8 memiliki urutan warna kawat yang sama, berarti tipe kabel straight-through. 



 

Gambar. RJ45 Straight-Through Cable Identification 

 

Gunakan kabel Straight-Through untuk menghubungkan : 

- Switch ke router, komputer ke switch, dan komputer ke hub. 

 

3. Copper Cross-Over Cable 

Identifikasi RJ45 Cross-Over Cable  pegang kedua ujung konektor kabel dengan 

posisi pengait RJ45 dibawah. Perhatikan gambar, jika warna kawat pin1 = pin 3, pin 2 

= pin 6; berwarna yang sama, berarti tipe kabel cross-over. 

 

Gambar. RJ45 Cross-Over Cable Identification 

 

Gunakan kabel cross-over untuk menghubungkan : 

- Switch ke switch, switch ke hub, hub ke hub, router ke router, komputer ke 

komputer, komputer ke router. 

 

 

 

 



4. Fiber Cable 

 

 

5. Phone Cable 

  

 

6. Coaxial Cable 

 

 

 

 

 

 



7. Serial DCE dan DTE Cable 

 

Gambar. Kabel Data Communication Equipment ( DCE ) 

 

 

Gambar. Kabel Data Terminal Equipment ( DTE ) 

 

- Data Communications Equipment ( DCE ) adalah sebuah device yang 

menyediakan servis clocking ke device lainnya. 

- Data Terminal Equipment ( DTE ) adalah sebuah device yang menerima servis 

clocking dari device lainnya dan menyetel sesuai dengan semestinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 TABEL NETWORK /PREFIX 

Netmask 

dalam Desimal 
Prefix 

Jumlah IP 

Address 

Tersedia 

Netmask 

dalam 

Hexa 

Netmask dalam Binary 

255.255.255.255 /32 1 ff.ff.ff.ff 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11111111 

     

255.255.255.254 /31 2 ff.ff.ff.fe 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11111110 

255.255.255.252 /30 4 ff.ff.ff.fc 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11111100 

255.255.255.248 /29 8 ff.ff.ff.f8 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11111000 

255.255.255.240 /28 16 ff.ff.ff.f0 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11110000 

255.255.255.224 /27 32 ff.ff.ff.e0 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11100000 

255.255.255.192 /26 64 ff.ff.ff.c0 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11000000 

255.255.255.128 /25 128 ff.ff.ff.80 11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000 

255.255.255.0 /24 256 ff.ff.ff.0 11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000 

 

255.255.254.0 /23 512 ff.ff.fe.0 11111111 . 11111111 . 11111110 . 0000000 

255.255.252.0 /22 1.024 ff.ff.fc.0 11111111 . 11111111 . 11111100 . 0000000 

255.255.248.0 /21 2.048 ff.ff.f8.0 11111111 . 11111111 . 11111000 . 0000000 

255.255.240.0 /20 4.096 ff.ff.f0.0 11111111 . 11111111 . 11110000 . 0000000 

255.255.224.0 /19 8.192 ff.ff.e0.0 11111111 . 11111111 . 11100000 . 0000000 

255.255.192.0 /18 16.384 ff.ff.c0.0 11111111 . 11111111 . 11000000 . 0000000 

255.255.128.0 /17 32.768 ff.ff.80.0 11111111 . 11111111 . 10000000 . 0000000 

255.255.0.0 /16 65.536 ff.ff.0.0 11111111 . 11111111 . 00000000 . 0000000 

 

255.254.0.0 /15 131.072 ff.fe.0.0 11111111 . 11111110 . 0000000 . 0000000 

255.252.0.0 /14 262.144 ff.fc.0.0 11111111 . 11111100 . 0000000 . 0000000 

255.248.0.0 /13 524.288 ff.f8.0.0 11111111 . 11111000 . 0000000 . 0000000 

255.240.0.0 /12 1.048.576 ff.f0.0.0 11111111 . 11110000 . 0000000 . 0000000 

255.224.0.0 /11 2.097.152 ff.e0.0.0 11111111 . 11100000 . 0000000 . 0000000 

255.192.0.0 /10 4.194.304 ff.c0.0.0 11111111 . 11000000 . 0000000 . 0000000 

255.128.0.0 /9 8.388.608 ff.80.0.0 11111111 . 10000000 . 0000000 . 0000000 

255.0.0.0 /8 16.777.216 ff.0.0.0 11111111 . 00000000 . 0000000 . 0000000 

 

254.0.0.0 /7 33.554.432 fe.0.0.0 11111110 . 0000000 . 0000000 . 00000000 

252.0.0.0 /6 67.108.864 fc.0.0.0 11111100 . 0000000 . 0000000 . 00000000 

248.0.0.0 /5 134.217.728 f8.0.0.0 11111000 . 0000000 . 0000000 . 00000000 

240.0.0.0 /4 268.435.456 f0.0.0.0 11110000 . 0000000 . 0000000 . 00000000 

224.0.0.0 /3 536.870.912 e0.0.0.0 11100000 . 0000000 . 0000000 . 00000000 

192.0.0.0 /2 1.073.741.824 c0.0.0.0 11000000 . 0000000 . 0000000 . 00000000 

128.0.0.0 /1 2.147.483.648 80.0.0.0 10000000 . 0000000 . 0000000 . 00000000 

0.0.0.0 /0 4.294.967.296 0.0.0.0 00000000 . 0000000 . 0000000 . 00000000 

 


	Cover.pdf (p.1)
	COVER BAB I (dicetak dikertas warna kuning).pdf (p.2)
	BAB_1 - Pengenalan Jarkom.pdf (p.3-33)
	COVER BAB II (dicetak dikertas warna kuning).pdf (p.34)
	BAB_2 - Transfer Data.pdf (p.35-39)
	COVER BAB III (dicetak dikertas warna kuning).pdf (p.40)
	BAB_3 - Routing.pdf (p.41-45)
	COVER BAB IV (dicetak dikertas warna kuning).pdf (p.46)
	BAB_4 - Firewall.pdf (p.47-50)
	LAMPIRAN.pdf (p.51-59)

