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BAB II 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

2.1. LAN  

2.1.1. Pengertian Jaringan 

Seringkali kita mendengar kata internet, sekilas mungkin kita akan 

berpikir bahwa yang namanya internet merupakan sebuah jaringan yang 

sangat besar dan terdiri dari banyak kompuer. Atau bahkan bagi orang yang 

awam, internet sering diartikan sebagai browsing, chatting, dan lain-lain. 

Pengertian ini merupakan sebuah pandangan yang kurang benar. Karena 

sebenarnya internet adalah kumpulan dari jaringan-jaringan kecil dan besar 

yang saling terhubung secara real-time atau terus menerus di seluruh dunia. 

Dalam suatu sistem jaringan, dimana seluruh komputer saling berbagi data 

dan resources satu sama lain sehingga tercapai efisiensi dalam pemanfaatan 

teknologi, amat dibutuhkan perangkat-perangkat khusus dan instalasi 

tertentu. 

2.1.2. Topologi Jaringan 

Tujuan dari suatu jaringan adalah menghubungkan jaringan-jaringan 

yang telah ada dalam jaringan tersebut sehingga informasi dapat ditransfer 

dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Karena suatu perusahaan memiliki 

keinginan atau kebutuhan yang berbeda-beda maka terdapat berbagai cara 

jaringan terminal-terminal dapat dihubungkan.  
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Topologi dibagi menjadi dua jenis yaitu Physical Topology dan Logical 

Topologi.  Dibawah ini adalah jenis-jenis Physical Topologi : 

1. Topologi Bus atau Daisy Chain 

Topologi ini memiliki karakteristik sebagai berikut: 

 Merupakan satu kabel yang kedua ujungnya ditutup, dimana 

sepanjang kabel terdapat node-node. 

 Umum digunakan karena sederhana dalam instalasi. 

 Problem terbesar pada saat kabel putus. Jika salah satu segmen kabel 

putus, maka seluruh jaringan akan terhenti. 

2. Topologi Ring 

Topologi ini mempuyai karakteristik sebagai berikut: 

 Lingkaran tertutup yang berisi node-node. 

 Sederhana dalam layout. 

 Signal mengalir dalam satu arah, sehingga dapat menghindarkan 

terjadinya collision (dua paket data bercampur), sehingga 

memungkinkan pergerakan data yang cepat dan collision detection 

yang lebih sederhana. 

3. Topolog Star 

Topologi ini mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

 Setiap node berkomunikasi langsung dengan central node, traffic data 

mengalir dari node ke central node dan kembali lagi. 
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 Mudah dikembangkan, karena setiap node hanya memiliki kabel yang 

langsung terhubung ke central node. 

 Keunggulannya adalah jika satu kabel node terputus yang lainnya 

tidak terganggu. 

4. Topologi Extended Star 

Topologi Extended Star merupakan perkembangan lanjutan dari topologi star 

dimana karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan topologi star yaitu : 

 Setiap node berkomunikasi langsung dengan sub node, sedangkan 

sub node berkomunikasi dengan central node. Traffic data mengalir 

dari node ke sub node lalu diteruskan ke central node dan kembali 

lagi. 

 Digunakan pada jaringan yang besar dan membutuhkan penghubung 

yang banyak atau melebihi dari kapasitas maksimal penghubung. 

 Keunggulan : jika satu kabel sub node terputus maka sub node yang 

lainnya tidak terganggu, tetapi apabila central node terputus maka 

semua node disetiap sub node akan terputus. 

5. Topologi hierarchical 

Topologi ini biasa disebut sebagai topologi  tree. Dibangun  seperti halnya 

topologi extended star yang dihubungkan melalui sub node dalam satu 

central node. Topologi ini dapat mensupport baik baseband maupun 

broadband signaling dan juga mensupport baik contention maupun token bus 

access. 
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6. Topologi Mesh 

Mesh topologi dibangun dengan memasang link diantara station-station. 

Sebuah ‘fully-connected mesh’ adalah sebuah jaringan dimana setiap 

terminal terhubung secara langsung ke semua terminal-terminal yang lain. 

Biasanya digunakan pada jaringan komputer kecil. Topologi ini secara teori 

memungkinkan akan tetapi tidak praktis dan biayanya cukup tinggi untuk di-

implementasikan. Mesh topologi memiliki tingkat redundancy yang tinggi. 

Sehingga jika terdapat satu link yang rusak maka suatu station dapat mencari 

link yang lainnya. 

 

 

 

 

 

 

Gb. 2.1 Jenis – jenis Topologi 

2.2. Peralatan Jaringan 

2.2.1. Router 

Router berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan 

untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya.Proses routing 

terjadi pada lapisan 3 (Lapisan jaringan seperti Internet Protocol) dari stack 

protokol tujuh-lapis OSI.  
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       Gb. 2.2  Router 

2.2.2.  Network Interface Card 

Ethernet card atau lancard berfungsi sebagai media penghubung antara 

komputer dengan jaringan. Port koneksi yang dapat digunakan antara lain 

konektor BNC (Barrel Nut Connector) sedangkan kabel twisted pair konektor 

yang dipakai adalah RJ-45.  

 
 
 
 
 

Gb. 2.3  Network Interface Card 

2.2.3. Konsentrator  

Konsentrator yaitu berupa HUB dan Switch, yang dalam jaringan berfungsi 

sebagai penerus jaringan yang menyediakan port-port di dalamnya.  

  

 

 

Gb.2.4 Internal Blok diagram Switch dan Hub 
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Secara fungsi dan cara kerja switch dan hub dapat dibedakan sebagai 

berikut: 

HUB SWITCH 

 Device pada jaringan yang 

secara konseptual beroperasi 

pada layer 1 (Physical Layer) 

 

 Hub tidak menyaring 

menerjemahkan sesuatu, 

hanya mengetahui kecepatan 

transfer data dan susunan pin 

pada kabel 

 

 

 Saat pengiriman paket data, 

maka akan terbaca oleh 

semua port pada Hub maka 

bandwidth pada hub menjadi 

terbagi ke seluruh port. 

 

 

 Device pada jaringan yang 

secara konseptual berada 

pada layer 2 (Datalink Layer) 

 

 Pengirimkan data mengikuti 

MAC address pada NIC 

(Network Interface Card) 

sehingga switch mengetahui 

kepada siapa paket ini akan 

diterima 

 

 Ketika paket data dikirimkan 

melalui salah satu port pada 

switch, maka pengiriman paket 

data tersebut tidak akan 

terlihat dan tidak terkirim ke 

setiap port lainnya sehingga 

masing-masing port 
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 Jika terjadi pengiriman data 

secara bersamaan, maka akan 

terjadi collision, karena 

menggunakan jalur yang sama 

sehingga mengakibatkan 

penurunan kecepatan transfer 

data 

mempunyai bandwidth yang 

penuh. 

 

 Tidak akan terjadi tabrakan 

(collision) karena alamat yang 

dituju berbeda dan tidak 

menggunakan jalur yang sama 

sehingga tidak akan 

mempengaruhi bandwidth 

yang tersedia untuk setiap port

Tabel 2.1 Perbedaan cara kerja hub dan switch 

 

2.3. Mengenal kabel jaringan  

2.3.1 Kabel UTP dan Konektor RJ 45 

Kabel UTP ( Unshielded Twisted Pair ) adalah kabel khusus yang 

mempunyai fungsi untuk transmisi data, RJ-45 adalah konektor yang 

dipasang pada ujung kabel UTP untuk mempermudah dalam 

menghubungkan antara 2 peranti. Model sambungan pada kabel ini ada dua 

macam yaitu straight throught dan cross over. Kabel straight throught 

digunakan pada saat ingin menghubungkan antara computer dan hub 

ataupun sebaliknya. Kabel cross over digunakan untuk menghubungkan 
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komputer ke computer. Kabel ini telah distandardisasi oleh Electronic 

Industries Alliance (EIA) dan Telecommunication Industry Association (TIA). 

Kedua kabel ini mempunyai perbedaan susunan warna. 

 

 

 

 

Gb. 2.5. Urutan warna kabel straight throught dan cros sover 

Setelah diurutkan susunan warnanya maka pada bagian ujung kabel di 

pasang konektor RJ-45.  

 

 

Gb. 2.6  Kabel UTP dan RJ-45 

 

2.4. IP Address dan Subnetting 

2.4.1 IP address 

Agar unik setiap komputer yang terkoneksi ke Internet diberi alamat 

yang berbeda. Alamat ini supaya seragam seluruh dunia maka pemberian 

alamat IP address diseluruh dunia diberikan oleh badan internasional Internet 

Assigned Number Authority (IANA), dimana IANA hanya memberikan IP 
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address Network ID nya saja sedangkan host ID diatur oleh pemilik IP 

address tersebut. Alamat yang unik terdiri dari 32 bit yang dibagi dalam 4 

oktet (8 bit) : 

00000000 .   00000000 .   00000000 .   00000000 

     o 1         o 2                  o 3                  o 4 

IP address dibagi menjadi 2 bagian yaitu Network ID dan Host ID, 

Network ID yang akan menetukan alamat dalam jaringan (network address) 

sedangkan Host ID menentukan alamat dari peralatan jaringan yang sifatnya 

unik untuk membedakan antara satu mesin dengan mesin lainnya. IP 

address dibagi menjadi beberapa kelas yaitu : 

 

 

 

 

Tabel 2.2 Tabel pembagian kelas IP address 

Pada setiap kelas angka pertama dengan angka terakhir tidak 

dianjurkan untuk digunakan karena sebagai valid host ids, misalnya kelas A 0 

dan 127, kelas B 128 dan 192, kelas C 191 dan 224. ini biasanya digunakan 

untuk loopback addresss. 
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Untuk mempermudah dalam menentukan kelas mana IP yang kita lihat, 

perhatikan tabel di bawah ini. Pada saat kita menganalisa suatu alamat IP 

maka perhatikan oktet 8 bit pertamanya. 

 

 

 

 

 

Tabel 2.3 Penentuan kelas IP 

Pada kelas A: 8 octet pertama adalah alamat Network, sedangkan 

sisanya 24 bits merupakan alamat untuk host yang dapat digunakan.  Jadi 

administrator dapat membuat banyak sekali alamat untuk hostnya, dengan 

memperhatikan 2n-2 dengan ketentuan n; jumlah bit terakhir dari kelas A, (2) 

adalah alamat khas yaitu sebagai loopback dan broadcast. Maka jika 

diterapkan menggunakan ketentuan tersebut adalah 224-2 = 16.777.214 host. 

Pada kelas B : menggunakan 16 bit pertama untuk mengidentifikasikan 

network sebagai bagian dari address. Sama seperti pada kelas A dengan 

memperhatikan ketentuan 2n-2 maka dua octet sisanya (16 bits) digunakan 

alamat host 216 - 2 = 65.534 
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Begitu juga pada kelas C menggunakan ketentuan 2n-2 maka  24 bit pertama 

untuk network dan 8 bits sisanya untuk alamat host. 28 - 2 = 254 

 

2.4.2. Subnetting  

Subnetting digunakan untuk memecah satu buah network menjadi 

beberapa network kecil.  

Ingat rumus untuk mencari banyak subnet adalah 2n-2  

N = jumlah bit yang diselubungi 

Dan Rumus untuk mencari jumlah host persubnet adalah 2m-2 

M = jumlah bit yang belum diselubungi 

Pada subnetting terdapat konsep CIDR ( Classless Inter-Domain Routing ) 

yang diperkenalkan pertama kali tahun 1992 oleh IEFT. Penulisan IP address 

adakalanya dengan notasi garis miring atau slash notataion (/) berarti berapa 

bit yang bernilai 1. Nilai maksimum setelah garis miring adalah /32, karena 

satu byte adalah 8bit dan terdapat 4 byte dalam sebuah alamat IP (4 x 8 = 32 

). Namun subnet mask terbesar tanpa melihat class alamatnya adalah hanya 

/30, karena harus menyimpan paling tidak dua buah bit sebagai bit dan host.  
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Berikut ini adalah tabel subnetmask berapa saja yang dapat digunakan :  

Subnet Mask Nilai CIDR Subnet Mask Nilai CIDR 

255.128.0.0 /9 255.255.240.0 /20 

255.192.0.0 /10 255.255.248.0 /21 

255.224.0.0 /11 255.255.252.0 /22 

255.240.0.0 /12 255.255.254.0 /23 

255.248.0.0 /13 255.255.255.0 /24 

255.252.0.0 /14 255.255.255.128 /25 

255.254.0.0 /15 255.255.255.192 /26 

255.255.0.0 /16 255.255.255.224 /27 

255.255.128.0 /17 255.255.255.240 /28 

255.128.192.0 /18 255.255.255.248 /29 

255.128.224.0 /19 255.255.255.252 /30 

 

                                    Tabel 2.4. Penggunaan CIDR 

 

2.5. Jaringan Berbasis Client-Server 

Jaringan berbasis client-server diartikan dengan adanya server didalam 

suatu sistem yang menyediakan mekanisme request and services dan 

pengelolaan jaringan tersebut. Jaringan ini terdiri dari banyak client dari satu 

atau lebih server. Client juga biasa disebut front-end meminta layanan seperti 

penyimpanan dan pencetakan data ke printer jaringan, sedangkan server 

yang sering disebut back-end menanggapi permintaan tersebut ke tujuan 

(client) yang tepat. 



16 

 

Pada Windows NT, Windows 2000, dan Windows Server 2003, jaringan 

berbasis server diorganisasikan di dalam domain-domain. Domain adalah 

koleksi jaringan dan client yang saling berbagi informasi. Keamanan domain 

dan perizinan log on dikendalikan oleh server khusus yang disebut domain 

controlle. Terdapat satu pengendali domain utama atau Primary Domain 

Controller (PDC) dan beberapa domain controller pendukung atau Backup 

Domain Controller (BDC) yang membantu PDC pada waktu-waktu sibuk atau 

pada saat PDC tidak berfungsi karena alasan tertentu. 

Primary Domain Controller juga diterapkan di dalam jaringan yang 

menggunakan server Linux. Software yang cukup andal menangani masalah 

ini adalah samba yang sekaligus dapat digunakan sebagai penyedia layanan 

file dan print yang membuat computer Windows dapat mengakses file-file di 

mesin Linux dan begitu pula sebaliknya. 

Jaringan berbasis server memiliki beberapa keuntungan diantaranya adalah : 

1. Media penyimpanan data yang terpusat memungkinkan semua user 

menyimpan dan menggunakan data di server dan memberikan 

kemudahan melakukan back-up data di saat kritis. Pemeliharaan data 

juga menjadi lebih mudah karena data tidak tersebar di beberapa 

computer. 

2. Kemampuan server untuk menyatukan media penyimpanan di satu 

tempat akan menekan biaya pembangunan jaringan. Server yang 

telah dioptimalkan membuat jaringan berjalan lebih cepat daripada 
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jaringan peer-to-peer. Membebaskan user dari pekerjaan mengelola 

jaringan. 

3. Kemudahan mengatur jumlah pengguna yang banyak. Kemampuan 

untuk sharing peralatan mahal seperti printer laser. Mengurangi 

masalah keamanan karena pengguna harus memasukkan password 

untuk setiap peralatan jaringan yang akan digunakan. 

 

2.6. Print Server  

Server printer, adalah sebuah komputer atau perangkat yang terhubung 

ke satu atau lebih printer dan komputer klien melalui jaringan, dan dapat 

menerima pekerjaan mencetak dari komputer dan mengirim pekerjaan ke 

printer yang sesuai. Dalam hal ini penulis membangun print server pada 

jaringan yang berbeda dengan menggunakan sistem operasi Windows 2003 

server.  

Hal ini ditujukan agar dalam setiap jaringan dapat melakukan proses 

pencetakan melalui server yaitu print server, sehingga disini akan terjadi 

penghematan sumber daya serta adanya efisien barang dan waktu karena 

tidak diperlukan konfigurasi atau pemindahan peralatan dan pemasangan 

kabel – kabel pada jaringan pada saat akan melakukan proses pencetakan. 

Jaringan yang berbasis server ini tentunya juga akan mempermudah dalam 

pengaturan dan pendistribusian data-data yang ada pada komputer client.  
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2.7 Teori Objek 

2.7.1 Analisis 

Tahap analisa merupakan suatu proses mendefinisikan apa yang akan 

dipelajari. Maka untuk mengetahui atau menentukan apa yang harus 

dipelajari, kita harus melakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah 

melakukan needs assessment (analisis kebutuhan), mengidentifikasi 

masalah (kebutuhan), dan melakukan analisis tugas (task analysis). Output 

yang akan kita hasilkan adalah berupa identifikasi kebutuhan dan analisis 

tugas yang rinci didasarkan atas kebutuhan. 

 

2.7.2  Analisis Kebutuhan 

Tahap ini merupakan suatu proses mendefinisikan jaringan secara 

global serta bagaimana konfigurasi antara dua router dapat saling terkoneksi 

satu sama lain sehingga dua jaringan tersebut dapat saling mengakses 

server. Pada tahapan analisa kebutuhan ini juga diprioritaskan besarnya 

kebutuhan print server berdasarkan kebutuhan kerja pada masing-masing 

jaringan, disesuaikan kebutuhan kerja dari masing-masing pengguna. 
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2.7.3  Analisis Perangkat Keras 

1. Komputer Server  

Komputer server yang digunakan mempunyai spesifikasi sebagai 

berikut :  

 Hard Disk 10 GB 

 RAM 512 DDR1 

 Procesor Intel Pentium 4  

 CD ROOM 

2. Komputer Client 

 Untuk komputer client, kita menggunakan untuk akses jaringan ini 

adalah notebook merk acer dan emachines yang sebelumnya telah 

terinstall driver dari printer yang telah ada pada print server.  

 Kabel UTP dan RJ-45 

3. Printer 

Printer yang kita share kali ini menggunakan printer Canon Pixma ip1880. 

2.7.4  Analisis Perangkat Lunak atau Software 

Perangkat lunak atau software yang digunakan sebagai print server ini 

adalah Windows 2003 Server.  
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2.8 Perancangan 

2.8.1 Skema perancangan 

 

                            Router1                                   Router2 

                                       192.168.12.1                       192.168.12.2 

                           192.168.10.1                                                                 192.168.11.1 

 

 

 

 

                  

  192.168.10.7                      192.168.10.8                 192.168.11.7                 192.168.11.8 

192.168.10.1                      192.168.10.1                 192.168.11.1                 192.168.11.1 

 

 

2.8.2 Perancangan sistem 

Sistem ini dijalankan menggunakan PC Router dengan MikroTik 

RouterOS. Pada jaringan ini menggunakan 2 router yang setiap router 

mempunyai 2 komputer client. Pada network 192.168.10.7 dan 192.168.10.8 

dimana salah satu komputer digunakan sebagai print server. Sedangkan 

pada router2 terdapat 2 buah komputer client.   

 


