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BAB II
ANALISIS DAN PERANCANGAN

Pengertian Jaringan
Jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan perangkat lainnya yang terhubung. Sehingga antara satu komputer dengan yang lain dapat saling bertukar informasi dan bersama-sama menggunakan hardware yang terhubung dengan jaringan.
Sebuah jaringan area lokal (LAN), satu komputer biasanya dijadikan sebuah server. Yang mana digunakan untuk menyimpan  perangkat lunak (software) yang mengatur aktifitas jaringan, ataupun sebagai perangkat lunak yang dapat digunakan oleh komputer-komputer yang terhubung ke dalam jaringan (network) itu biasanya disebut dengan client. Biasanya kemampuan client lebih di bawah dari server dan mempunyai aplikasi lain di dalam harddisknya selain aplikasi untuk jaringan. Kebanyakan LAN menggunakan media kabel untuk menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya .
Untuk mengelola suatu jaringan diperlukan adanya sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan yang digunakan adalah  Jaringan Client-Server. Server adalah komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer-komputer lain didalam jaringan dan client adalah komputer-komputer yang menerima atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh server. Server di jaringan tipe client-server disebut dengan Dedicated Server karena murni berperan sebagai server yang menyediakan fasilitas kepada client dan server tersebut tidak dapat berperan sebagai client.
Jaringan Client-Server mempunyai Keunggulan  yaitu:
	Kecepatan akses lebih tinggi karena penyediaan fasilitas jaringan dan pengelolaannya dilakukan secara khusus oleh satu komputer (server) yang tidak dibebani dengan tugas lain sebagai client.

Sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik, karena terdapat seorang pemakai yang bertugas sebagai administrator jaringan, yang mengelola administrasi dan sistem keamanan jaringan.
Sistem backup data lebih baik, karena pada jaringan client-server backup dilakukan terpusat di server, yang akan membackup seluruh data yang digunakan di dalam jaringan.
Windows Server 2003 memiliki nama kode Whistler Server mulai dikerjakan pada akhir tahun 2000. Windows Server 2003 merupakan sebuah versi sistem operasi Mirosoft Windows yang ditujukan untuk pasar server korporat. Windows Server 2003 terdiri atas beberapa produk yang berbeda, yakni sebagai berikut:
	Windows Server 2003 Standard Edition 
	Windows Server 2003 Enterprise Edition 
	Windows Server 2003 Datacenter Edition 
	Windows Server 2003 Web Edition 
	Windows Small Business Server 2003 

Dalam tugas akhir ini, penulis menggunakan Windows Server 2003 Enterprise Edition sebagai server. 

Analisis Kebutuhan 
Analisis merupakan proses pengamatan untuk mendapatkan informasi, dianatara spesifikasi PC yang digunakan sebagai server di instansi pendidikan, khususnya di SD Negeri 2 Pengasih. Tahapan analisis tersebut meliputi :

2.2.1.	Analisis Hardware
Untuk membuat sebuah jaringan komputer diperlukan perangkat. Perangkat yang akan digunakan untuk membuat jaringan komputer di SD Negeri 2 Pengasih.
	Komputer

Sebuah komputer PC yang digunakan sebagai server dengan spesifikasi minimal sebagai berikut :
	Minimum Pentium II 133MHz atau lebih tinggi

Harddisk minimum 2GB dengan 1GB free space
Memory (RAM) minimum 128MB
Motherboard sudah terdapat NIC onboard
	Lan Card/NIC
Lan Card/NIC (Network Interface Card) merupakan peralatan utama dari jaringan yang harus ada pada setiap komputer untuk dapat berkomunikasi (untuk komputer sekarang biasanya sudah onboard pada motherboard).
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Gambar. 2.1. NIC (Network Interface Card)
	Media transmisi kabel

Media kabel yang digunakan adalah menggunakan kabel UTP (Unisheild Twisted Pair) dengan urutan kabel straight. Kabel straight digunakan untuk menghubungkan beberapa unit komputer dengan hub sedangkan kabel crossed digunakan untuk menghubungkan HUB ke HUB atau PC dengan PC (peer to peer). 
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Gambar 2.2. UTP (Unisheild Twisted Pair)
Berikut urutan konfigurasi kabel straight menurut T586B.
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Tabel 2.1 Urutan Kabel Straight
	Konektor 

Dalam instalasi kabel UTP pada jaringan konektor yang digunakan ialah konektor RJ45 (Registered Jack 45), konektor ini mempunyai 8 buah pin.
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Gambar. 2.3 RJ-45


	Crimp Tool

Crimp tool / Crimping tool adalah alat untuk memasang kabel UTP ke konektor RJ-45 / RJ-11 tergantung kebutuhan.
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Gambar 2.4. Crimping tool
	Hub

Hub merupakan sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari setiap client, server atau perangkat lain. Dalam topologi Star (bintang), kabel UTP untuk menghubungkan antara komputer dengan hub. Hub mempunyai banyak slot concentrator yang mana dapat dipasang menurut nomor port dari card yang dituju.
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Gambar 2.5. HUB
Ciri-ciri yang dimiliki konsentrator pada hub biasanya terdiri dari 8, 12, atau 24 port RJ-45, digunakan pada topologi Bintang/Star. Hub tidak mampu membaca data-data dan tidak mengetahui sumber paket-paket yang dilepas melaluinya. Hub hanya berperan menrima dan meneruskan paket yang masuk.

2.2.3.	Analisis Software
Software yang dibutuhkan dalam membangun sebuah jaringan LAN adalah sebagai berikut:
CD instalasi Windows Server 2003 Enterprise Edition
Software yang digunakan sebagai server pada sebuah jaringan. Merupakan produk yang lebih superrior dibandingkan edisi standard dengan dukungan memori sampai 8 prosesor, mendukung clustering, mendukung memori sampai 32 GB dan 64 GB pada versi 64-bit, serta mendukung prosesor Itanium.
Perancangan
Perancangan merupakan gambaran yang dibuat oleh penulis untuk melakukan proses kerja, sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Rancangan tersebut sebagai berikut: 

2.3.1	Skema Jaringan
Skema jaringan LAN yang akan dibangun di SD Negeri 2 Pengasih adalah sebagai berikut:           
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                 Gambar 2.6. Skema jaringan SD Negeri 2 Pengasih
Berikut adalah keterangan dari skema jaringan LAN yang akan dibangun di SD Negeri 2 Pengasih.  
	Server

komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer-komputer lain didalam jaringan. Sebuah server bertugas mengontrol komunikasi dan informasi diantara node/komponen dalam suatu jaringan.
	Hub

Berfungsi untuk menghubungkan kabel-kabel UTP (Unisheild Twisted Pair) dari komputer yang satu ke komputer yang lain.
	Client 

Client pada skema diatas adalah komputer yang kedudukannya berada dibawah server.


	Printer

Merupakan perangkat tambahan hardware yang digunakan untuk mencetak file atau data dalam bentuk hardcopy. 


