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	BAB 2
ANALISIS DAN PERANCANGAN


Kemajuan teknologi komputer sebagai pengolah data berkembang semakin cepat. Sejak terjadi penggabungan teknologi komputer dengan teknologi komunikasi, maka pengolahan data yang semula saling terpisah (stand alone) antar unit komputer sekarang dapat saling dihubungkan melalui suatu sistem jaringan komputer (computer network). Bila komputer yang saling berhubungan berada dalam satu lokasi yang sama maka disebut Local Area Network (LAN). Jaringan ini terbatas untuk area kecil, seperti pada lingkungan perkantoran di sebuah gedung, sekolah atau kampus.. Pada umumnya teknologi LAN menggunakan media kabel untuk menghubungkan komputer-komputer yang digunakan. Namun jika banyak terdapat LAN yang terpisah dibeberapa tempat yang secara geografis cukup jauh dan saling berhubungan namun cakupannya lebih luas disebut dengan Wide Area Network (WAN). Tugas akhir ini dikerjakan dengan menggunakan topologi start dimana dalam satu ruangan kantor UPT TK dan SD Kecamatan Patuk terhubung satu sama lain.
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Gambar 2.1 Topologi Star
Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama salah satunya adalah membagi suberdaya  printer. Agar dapat mencapai tujuan yang sama, setiap bagian dari jaringan komputer meminta dan memberikan layanan (service). Pihak yang meminta layanan disebut klien (client) dan yang memberikan layanan disebut pelayan (server). Arsitektur ini disebut sistem client-server, hampir digunakan di seluruh aplikasi jaringan komputer. Pengerjaan tugas akhir ini adalah membangun sebuah print server berbasis sistem operasi Linux Ubuntu 9.04 dengan menggunakan samba dan terhubung dengan komputer client  yang bersistem operasi Windows XP Profesional.
Pada dasarnya print server adalah suatu alat atau komputer yang dihubungkan ke satu atau lebih printer dalam suatu jaringan, alat atau komputer tersebut akan menerima perintah print dari komputer - komputer lain dan mengirimkan pada printer yang telah ditentukan.
Jaringan komputer ini menggunakan minimal dua komputer dimana salah satu komputernya sebagai print server dan  komputer yang lain sebagai client. Pengerjaan tugas akhir ini harus memperhatikan penyusunan komputer, jarak (range) dan juga pengkabelanya sehingga akan lebih maksimal dalam pengerjaannya .
Dalam pengkabelan terdapat dua jenis skema yaitu straight through dan cross over, standar yang ditetapkan untuk masalah pengkabelan cross dan straight adalah EIA/TIA 568A dan EIA/TIA 568B.	
Crossover adalah sebuah kabel yang menggunakan skema pemasangan yang berbeda pada kedua ujungnya. Jika salah satu ujung menggunakan 568A maka ujung yang lain menggunakan 568B. Crossover pada umumnya digunakan untuk menghubungkan antar komputer atau antar hub/switch .
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Gambar 2.2 Kabel cross over
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Gambar 2.3 Aplikasi kabel cross  pada jaringan

	Contoh aturan pengkabelan dengan kode warna pada kabel:
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Gambar 2.4 Aturan warna kabel cross
Sedangkan kabel straight through adalah istilah untuk menyebutkan jika sebuah kabel pada kedua ujungnya menggunakan salah satu jenis dari standart pemasangan yang ada, dapat 568A saja atau 568B saja. Pemasangan kabel straight through digunakan untuk menghubungkan komputer dengan hub/switch atau antara hub/switch yang mempunyai konektor up-link.
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Gambar 2.5 Kabel straight through
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` Gambar 2.6 Aplikasi kabel straight pada jaringan
	Contoh aturan pengkabelan dengan kode warna pada kabel:
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Gambar 2.7 Aturan warna kabel straight
Pengerjaan tugas akhir ini membutuhkan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) untuk berjalannya sistem jaringan di print server ini.
Analisis Kebutuhan dari Objek yang Dibangun
Analisis kebutuhan adalah semua yang dibutuhkan dalam perancangan sebuah sistem maupun semua objek dalam suatu proyek. Analisis kebutuhan sangat berpengaruh pada sistem atau objek yang akan kita bangun, karena analisis ini akan menuju suatu proses untuk menemukan dan menspesifikasikan sistem atau objek yang akan kita bangun. Adapun dua jenis analisis kebutuhan yang penulis butuhkan dalam pembuatan tugas akhir ini. Analisis tersebut antara lain sebagai berikut.

Analisis Kebutuhan Perangkat Keras ( Hardware)
Analisis kebutuhan perangkat keras adalah semua alat atau hardware yang dibutuhkan untuk membuat tugas akhir ini. Analisis perangkat keras sangatlah penting karena jika kita memperhitungkan terlebih dahulu hardware apa saja yang kita butuhkan untuk membuat print server maka perangkat keras yang kita butuhkan tidak berlebihan atau kurang. Adapun perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun sebuah print server  dengan Samba Ubuntu 9.04 yang dihubungkan dengan 6 komputer client dengan sistem operasi Windows XP Profesional di UPT TK dan SD Kecamatan Patuk sebagai berikut : 
	 NIC (Network Interface Card)

Network Interface Card (NIC), juga disebut sebagai  Network Adapter, digunakan untuk menghubungkan komputer ke kabel yang digunakan pada local area network (LAN)
Fungsi utama dari NIC adalah mengijinkan komputer untuk  terkomunikasi dalam network. Ia melakukan hal ini dengan mengirim/ menerima dan mengontrol traffic dengan komputer atau peralatan lain yang ada pada network. Saat mengirim, NIC mengkonvert data dari pararel ke serial, mengenkode dan mengompresinya, dan kemudian menempatkannya pada kawat dalam bentuk sinyal listrik atau optik. Proses ini terjadi sebaliknya pada saat menerima. NIC mengubah sinyal listrik yang diterimanya menjadi bit-bit yang dapat dibaca oleh komputer.
Setiap NIC mempunyai identifikasi unik yang disebut MAC Address yang telah di hard-coded pada cardnya. Kebanyakan NIC berhubungan langsung ke bus system komputer melalui 32-bit PCI slot atau 8-bit atau 16-bit ISA slot untuk komputer lama. NIC beroperasi pada Physical layer, layer yang paling bawah dari model OSI.
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Gambar 2.8 NIC (Network Interface Card)
	Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair)

Kabel UTP adalah kabel khusus untuk transmisi data. UTP, singkatan dari “Unshielded Twisted Pair". Disebut unshielded karena kurang tahan terhadap interferensi elektromagnetik. Dan disebut twisted pair karena di dalamnya terdapat pasangan kabel yang disusun spiral alias saling berlilitan.
 	Kabel UTP atau kita biasa menyebutnya dengan kabel LAN adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan antar peralatan yang berhubungan dengan komputer network (komputer, hub, switch, router). Kabel ini bentuknya seperti kabel telepon, hanya lebih besar. Yang dimaksud dengan kabel UTP adalah hanya kabelnya, sedangkan kepala kabelnya adalah 8 position modular connectors yang biasa disebut RJ-45 (RJ=register jack).
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Gambar 2.9 Kabel UTP

	Konektor RJ-45

Konektor RJ-45 adalah konektor yang biasa dipergunakan dalam instalasi jaringan kecil (LAN) dimana kabel yang digunakan adalah kabel twisted pair tipe UTP. Konektor ini berfungsi untuk menghubungkan kabel UTP dengan NIC atau switch hub yang mana kini port yang dipergunakan kebanyakan adalah port RJ45.
Ciri-ciri dari konektor ini adalah warna konektor yang bening dan terdapat 8 pin tembaga di ujung konektor ini sebagai pin-pin yang akan menghubungkan NIC dengan UTP. Cara pemasangannya cukup mudah, yakni dengan mengkrimping dengan tang krimping konektor RJ45.
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Gambar 2.10 RJ 45
Crimping Tool
Crimping tool adalah alat untuk memasang kabel UTP ke konektor RJ-45 tergantung kebutuhan. Bentuknya macam-macam ada yang besar dengan fungsi yang banyak, seperti dapat memotong kabel, mengupas dan lain sebagainya. Ada juga yang hanya diperuntukan untuk crimp RJ-45.
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Gambar 2.11 Crimping Tool
	 Kabel Tester

Kabel tester merupakan alat yang digunakan untuk mengecek pemasangan kabel UTP pada konektor RJ-45. Alat ini tidak terlalu penting sehingga tidak harus ada.
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Gambar 2.12 Kabel Tester

Switch dan Hub
Switch adalah perangkat jaringan yang bekerja pada Layer 2 OSI (data link) yang berfungsi sebagai titik konsentrasi untuk perangkat-perangkat lain yang terhubung seperti komputer, server, router, hub, dan switch lainnya. Merupakan alat jaringan yang melakukan bridging transparan (penghubung segementasi banyak jaringan dengan forwarding berdasarkan alamat MAC). Switch menyediakan koneksi point-to-point terdedikasi (virtual circuit) antara dua perangkat jaringan (seperti komputer, server, router) sehingga tidak terjadi collision. Karena switch tidak perlu mendeteksi collision, maka switch dapat beroperasi secara full-duplex (mengirim dan menerima secara simultan) yang akan melipat gandakan throughput-nya. Switch-switch ethernet tersedia dengan berbagai kecepatan yaitu 10Mbps (standard Ethernet), 100Mbps (Fast Ethernet) dan 1000Mbps (Gigabit Ethernet).
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Gambar 2.13 Switch

Hub adalah perangkat konsentrasi yang menyediakan beberapa port yang mirip dengan switch. Akan tetapi dengan hub seluruh komputer yang terhubung akan berbagi bandwidth bersama (shared-bandwidth) dan collision dapat terjadi. Hub beroperasi secara half-duplex (hanya dapat mengirim atau menerima pada suatu waktu) karena hub harus mampu mendeteksi collision.
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Gambar 2.14 Hub
Printer
Printer merupakan media pencetak yang digunakan untuk mencetak dokumen-dokumen. Printer yang digunakan Canon IP 1880 Series.
	Komputer
Komputer merupakan piranti utama yang digunakan untuk menjalankan sistem jaringan. Komputer yang digunakan satu berfungsi sebagai print server dan yang lain berfungsi sebagai client. Spesifikasi komputer yang digunakan untuk print server adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Spesifikasi komputer print server
Nama Device 
Spesifikasi 
Processor
Intel Celeron 550 2,00GHz
Harddisk
IDE Sata 80 GB
RAM 
512 GB
VGA
Mobile Intel(R) 965 Express 
Sistem Operasi
Linux Ubuntu 9.04

Sedangkan komputer yang digunakan sebagai komputer client berjumlah 6 komputer dalam satu ruangan kantor. Komputer tersebut mempunyai spesifikasi yang berbeda. Tetapi ada 4 komputer yang mempunyai spesifikasi yang sama yaitu :
Tabel 2.2 Spesifikasi komputer client

Nama Device
Spesifikasi
Processor 
Intel Pentium 4 2,4 GHz
Harddisk
IDE 40 GB
VGA 
Onboard Intel 845G	
RAM 
DDR 2 256 MB
 Sistem Operasi
Windows XP Profesional SP2

Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (Software).
Analisis kebutuhan software adalah fase paling penting,  dimana dengan tidak teridentifikasinya kebutuhan secara benar akan mengakibatkan aplikasi tidak dapat memenuhi kebutuhan client. Perangkat lunak adalah program yang berisi instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Saat ini, tingkat pemrosesan yang dikerjakan perangkat lunak bersifat machine-like (keinginan mesin) mulai berubah dengan sifat human-like (keinginan manusia).
Perangkat keras tidak akan berfungsi tanpa adanya perangkat lunak begitu pula sebaliknya perangkat lunak tidak berfungsi tanpa adanya perangkat keras. Kedua perangkat tersebut memang saling berkaitan sehingga komputer dapat berfungsi dengan baik. Adapun perangkat lunak (software) yang dipelukan untuk membuat print server adalah :
Sistem Operasi Linux Ubuntu 9.04
Ubuntu adalah sistem operasi lengkap berbasis Linux, tersedia secara bebas dan mempunyai dukungan baik yang berasal dari komunitas maupun tenaga ahli profesional. Rilis ubuntu biasanya terdiri dari 2 edisi, yaitu edisi desktop dan server. Perbedaan mendasar pada keduanya adalah pada versi desktop terdapat tampilan desktop manager sedangkan pada edisi server tidak ada, hanya command prompt saja.
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Gambar 2.15 Logo Ubuntu
	Samba 

Samba merupakan jembatan penghubung antara Windows dan UNIX. Samba adalah software bebas berlisensi GPL, merupakan implementasi sistem jaringan Microsoft (implementation of Microsoft's networking system). 
Samba jalan nyaris di semua sistem berbau Unix terutama di GNU/Linux, Solaris, dan keluarga BSD, termasuk juga di Apple's Mac OS X Server dan OS X workstation (mulai versi 10.2). Paket software Samba disertakan hampir di semua distribusi Linux.
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Gambar 2.16 Logo samba
	Cups

Common Unix Printing System (CUPS) adalah sebuah sistem pencetak komputer yang modular (modularised computer printing system) untuk komputer dengan sistem operasi Unix-like seperti Linux, BSD dan Mac OSX, yang memungkinkan komputer berfungsi sebagai  powerful print server. Komputer yang menjalankan CUPS adalah host yang dapat menerima tugas cetak dari semua komputer client, memproses perintah tersebut dan mengirimkannya ke printer yang terkait.
	
Rancangan Jaringan 
Jaringan LAN ( Local Area Conection) di UPT TK dan SD Kecamatan Patuk menggunakan topologi start dimana setiap komputer menggunakan konsentrator untuk koneksi semua node, konsentrator ini dapat berupa hub ataupun switch. Tetapi pada jaringan ini menggunakan switch untuk menghubungkan semua node. Dan switch akan menerima sinyal kemudian mentransmisikannya ke komputer yang meminta sinyal.
Print server ini menggunakan samba sebagai jembatan antara Windows dan Unix. Rancangan jaringan yang saya buat adalah sebagai berikut :
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Gambar 2.17 Rancangan Jaringan
Pada jaringan komputer, termasuk yang ada pada jaringan LAN (Local Area Network), perlu diperhatikan pengalamatan IP (IP address) bagi print server dan masing-masing client. IP address pada rancangan tersebut menggunakan alamat IP Versi 4. Alamat IP Versi 4 (sering disebut dengan Alamat IPv4) adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP/IP yang menggunakan protokol IP versi 4. Panjang totalnya adalah 32-bit, dan secara teoritis dapat mengalamati hingga 4 miliar host komputer di seluruh dunia. Alamat IP versi 4 umumnya diekspresikan dalam notasi desimal bertitik (dotted-decimal notation), yang dibagi ke dalam empat buah oktet berukuran 8-bit. Format bentuknya adalah w.x.y.z. Karena setiap oktet berukuran 8-bit, maka nilainya berkisar antara 0 hingga 255.
Dalam RFC 791, alamat IP versi 4 dibagi ke dalam beberapa kelas, dilihat dari oktet pertamanya. Sebenarnya yang menjadi pembeda kelas IP versi 4 adalah pola biner yang terdapat dalam oktet pertama (utamanya adalah bit-bit awal/high-order bit), tapi untuk lebih mudah mengingatnya, akan lebih cepat diingat dengan menggunakan representasi desimal. Penjelasan tentang kelas IPv4 dibawah ini :
	Kelas A
Alamat-alamat kelas A diberikan untuk jaringan skala besar. Nomor urut bit tertinggi di dalam alamat IP kelas A selalu diset dengan nilai 0 (nol). Tujuh bit berikutnya untuk melengkapi oktet pertama akan membuat sebuah network identifier. 24 bit sisanya (atau tiga oktet terakhir) merepresentasikan host identifier. Ini mengizinkan kelas A memiliki hingga 126 jaringan, dan 16,777,214 host tiap jaringannya. Alamat dengan oktet awal 127 tidak diizinkan, karena digunakan untuk mekanisme Interprocess Communication (IPC) di dalam mesin yang bersangkutan.



	  Kelas B

Alamat-alamat kelas B dikhususkan untuk jaringan skala menengah hingga skala besar. Dua bit pertama di dalam oktet pertama alamat IP kelas B selalu diset ke bilangan biner 10. 14 bit berikutnya (untuk melengkapi dua oktet pertama), akan membuat sebuah network identifier. 16 bit sisanya (dua oktet terakhir) merepresentasikan host identifier. Kelas B dapat memiliki 16,384 network, dan 65,534 host untuk setiap network-nya.
	Kelas C

Alamat IP kelas C digunakan untuk jaringan berskala kecil. Tiga bit pertama di dalam oktet pertama alamat kelas C selalu diset ke nilai biner 110. 21 bit selanjutnya (untuk melengkapi tiga oktet pertama) akan membentuk sebuah network identifier. 8 bit sisanya (sebagai oktet terakhir) akan merepresentasikan host identifier. Ini memungkinkan pembuatan total 2,097,152 buah network, dan 254 host untuk setiap network-nya.


	Kelas D

Alamat IP kelas D disediakan hanya untuk alamat-alamat IP multicast, sehingga berbeda dengan tiga kelas di atas. Empat bit pertama di dalam IP kelas D selalu diset ke bilangan biner 1110. 28 bit sisanya digunakan sebagai alamat yang dapat digunakan untuk mengenali host. Untuk lebih jelas mengenal alamat ini, lihat pada bagian Alamat Multicast IPv4.
	Kelas E

Alamat IP kelas E disediakan sebagai alamat yang bersifat "eksperimental" atau percobaan dan dicadangkan untuk digunakan pada masa depan. Empat bit pertama selalu diset kepada bilangan biner 1111. 28 bit sisanya digunakan sebagai alamat yang dapat digunakan untuk mengenali host.
Pada jaringan ini menggunakan IP Private yang digunakan untuk koneksi dalam jaringan LAN alamat ini setiap node IP membutuhkan sebuah alamat IP yang secara global unik terhadap internetwork IP. Ruangan alamat pribadi yang ditentukan di dalam tiga blok alamat berikut:  
	10.0.0.0/8

Jaringan pribadi (private network) 10.0.0.0/8 merupakan sebuah network identifier kelas A yang mengizinkan alamat IP yang valid dari 10.0.0.1 hingga 10.255.255.254. Jaringan pribadi 10.0.0.0/8 memiliki 24 bit host yang dapat digunakan untuk skema subnetting di dalam sebuah organisasi privat.
	172.16.0.0/12

Jaringan pribadi 172.16.0.0/12 dapat di interpretasikan sebagai sebuah block dari 16 network identifier kelas B atau sebagai sebuah ruangan alamat yang memiliki 20 bit yang dapat ditetapkan sebagai host identifier, yang dapat digunakan dengan menggunakan skema subnetting di dalam sebuah organisasi privat. Alamat jaringan privat 17.16.0.0/12 mengizinkan alamat-alamat IP yang valid dari 172.16.0.1 hingga 172.31.255.254.
	192.168.0.0/16

Jaringan pribadi 192.168.0.0/16 dapat diinterpretasikan sebagai sebuah block dari 256 network identifier kelas C atau sebagai sebuah ruangan alamat yang memiliki 16 bit yang dapat ditetapkan sebagai host identifier yang dapat digunakan dengan menggunakan skema subnetting apapun di dalam sebuah organisasi privat. Alamat jaringan privat 192.168.0.0/16 dapat mendukung alamat-alamat IP yang valid dari 192.168.0.1 hingga 192.168.255.254.

