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BAB II
ANALISIS DAN PERANCANGAN

 LANDASAN TEORI
Jaringan Komputer
Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama yaitu bertukar atau berkomunikasi data. Informasi dan data bergerak melalui  kabel-kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen/data, dapat berbagi pakai suatu aplikasi, mencetak dari printer yang sama dan bersama-sama dari komputer yang berbeda.
Ada tiga tipe jaringan dalam hubungannya dengan luas area yang dicakup, yaitu  Local Area Network (LAN), Metropolitan Area Network (MAN), dan Wide Area Network (WAN).

Local Area Network (LAN)
LAN adalah suatu jaringan yang terbatas pada daerah yang relative kecil. LAN biasanya terbatas pada daerah geografi tertentu, seperti laboratorium, sekolah, kantor, atau gedung. Meskipun demikian, perncangan LAN tidak cukup mudah, karena sebetulnya LAN dapat berisi sampai ratusan komputer yang harus dapat digunakan oleh ribuan pengguna.
Dalam sebuah LAN, dapat diberikan sebuah komputer yang dijadikan server, dimana komputer ini berfungsi sebagai media penyimpan perangkat lunak yang dapat digunakan oleh komputer-komputer yang terhubung dalam network (client). Jangkauan LAN dapat mencapai 10 KM.

Metropolitan Area Network (MAN)
Suatu MAN meliputi area geografi yang lebih luas, seperti suatu kota. Dengan interkoneksi jaringan dalam area geografi yang luas, informasi dapat disebarkan secara mudah melalui jaringan. Dengan MAN suatu komputer di kantor cabang dapat berhubungan dengan server komputer yang ada pada kantor pusat melalui jaringan telepon, kabel koaksial atau komunikasi tanpa kabel.
Jarak jangkauan dari MAN berkisar 10 sampai 50 KM.

Wide Area Network (WAN)
Suatu WAN meliputi area geografis yang lebih luas lagi, yang meliputi suatu negara dunia. Umumnya jaringan ditempatkan pada banyak lokasi yang berbeda.
WAN digunakan untuk menghubungkan banyak LAN yang secara geografis terpisah. WAN dibuat dengan cara menghubungkan menggunakan layanan seperti leased lines, dial-up, satelit atau layanan packet carrier. 

Selain jaringan yang telah tersebut diatas, ada jaringan yang tidak menggunakan kabel (nirkabel) yang sering disebut dengan wireless. Untuk dapat saling bertukar data, jaringan ini  menggunakan media gelombang cahaya tertentu, misalnya infra merah maupun gelombang radio dengan frekuensi tertentu.

2.1.2 IP Address
Alamat IP merupakan alamat yang melekat pada kartu jaringan. Dalam satu peralatan semacam komputer, dapat mempunyai lebih dari atu kartu jaringan, sehingga untuk satu kartu jaringan dimungkinkan untuk   empat kelompok, sehingga masing-masing kelompok terdiri dari bilangan biner 8 bit. Ini merupakan implementasi alamat IP yang disebut IPv4.
Masing-masing kelompok bit biner terdiri dari 8 bit, sehingga jika diubah menjadi bilangan decimal, maka bilangan yang mugkin adalah dari 0 (biner=00000000) sampai 255 (biner=11111111) yaitu ada 256 bilangan decimal.

2.1.2.1  Alamat Jaringan, Host, Broadcast
Alamat IP adalah alamat yang digunakan pada kelompok jaringan, dalam jaringan setiap host mempunyai alamat yang unik (tidak boleh sama dengan yang lain), dan bagian dari jaringan disebut IP Mask, dan IP Broadcast yang digunakan untuk komunikasi broadcast.
Contoh :
Diketihui IP Host 172.17.10.24/24
Carilah IP network, Mask, IP pertama dan IP terakhir yang bisa digunakan
Langkah :
	IP host dirubah dan Mask di ubah ke biner
	IP network = IP host AND IP Mask

hasilya ubah kembali ke desimal
	IP Broadcast = IP host dibalik dari 0 menjadi 1,
	gabungkan dengan IP network

IP pertama = IP Network +1, IP terakhir = IP Broadcast – 1
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Cara perhitungan :


Jumlah host dalam jaringan 
Panjang bit alamat jaringan 24 bit, panjang bit alamat host 32-24 = 8 bit
Jumlah host = 2 panjang bit host – 2 = 2 8 – 2 =254 host
Contoh : 
Alamat IP 192.168.10.32/28
Jumlah Host = 24 - 2 = 16 -2 = 14 host
file_2.jpg


file_3.wmf



2.1.2.2  Pembagian Kelas IP Address
Untuk menentukan bagian jaringan dan bagian host suatu alamat IP digunakan pengelompokan alamat IP menjadi kelas‑kelas. Dalam hal ini alamat IP dikelompokkan menjadi 5 kelas. Pengelompokan ini didasarkan pada nilai kelompok bit paling kiri dari alamat IP.
Cara pembagian kelas alamat IP adalah sebagai berikut :
0xxxxxxx.‑‑‑‑.‑‑‑‑.‑‑‑‑ : kelas A
10xxxxxx.‑‑‑‑.‑‑‑‑.‑‑‑‑ : kelas B
110xxxxx.‑‑‑‑.‑‑‑‑.‑‑‑‑ : kelas C
1110xxxx.‑‑‑‑.‑‑‑‑.‑‑‑‑ : kelas D
11110xxx.‑‑‑‑.‑‑‑‑.‑‑‑‑ : kelas E
Keterangan :
	Alamat IP kelas A adalah alamat IP yang mana bit pertama dari kelompok 8 bit paling kiri bernilai 0.
	Alamat IP kelas B adalah alamat IP yang mana 2 bit pertama dari kelompok 8 bit paling kiri bernilai 10.
	Alamat IP kelas C adalah alamat IP yang mana tiga bit pertama dari kelompok 8 bit paling kiri bernilai 110
	Alamat IP kelas D adalah alamat IP yang mana empat bit pertama dari kelompok 8 bit paling kiri bemilai 1110
	Alamat IP kelas E adalah alamat IP yang mana lima bit pertama dari kelompok 8 bit paling kiri bernilai 11110


Kelas IP
Bagian Pertama
Jumlah Jaringan
Jumlah Host
A
1 s/d 126
126
16777214
B
128 s/d 191
16384
65534
C
192 s/d 223
2097152
254

Tabel 2.1 Kelas-kelas Alamat IP

Alamat IP 127.y.w.z. tidak dimasukkan dalam alamat IP kelas A, karena alamat IP pada kelompok ini digunakan untuk alamat loopback (lo). Alamat loopback digunakan untuk mengirim paket bagi dirinya sendiri. Ada atau tidak kartu jaringan, alamat loopback tetap ada dalam jaringan TCP/IP.

2.1.2.3 Alamat IP Privat
	Dari semua alamat IP yang mungkin baik untuk kelas A, B maupun C, ada alamat IP khusus yang disebut alamat IP privat. Alamat IP ini tidak tehubung dengan alamat IP publik atau tidak dirouting. Alamat IP privat digunakan untuk membentuk jaringan yang sifatnya local,dalam pengertian tidak terhubung ke jaringan publik secara langsung.
	Ketentuan tentang alamat IP privat diatur dalam dokumen RFC 1918 (Request for Comments 1918). Inti isi dokumen tersebut adalah bahwa IANA ( Internet Assigned Numbers Authority) menyediakan tiga blok alamat IP berikut untuk alamat IP privat.
Kelas IP
Rentang
A
10.0.0.0 s/d 10.255.255.255
B
172.16.0.0 s/d 172.31.255.255
C
192.168.0.0 s/d 192.1 68.255.255

Tabel 2.2 Alamat IP Privat

2.1.2.4 Network Mask ( Subnetwork Mask )
Network Mask atau istilah lengkapnya Subnetwork Mask atau disingkat Netmask digunakan untuk menginterpretasikan secara lokal satu bagian alamat jaringan. Netmask secara mudah diperoleh dengan cara mengubah semua bit pada bagian jaringan menjadi 1 dan mengubah semua bit pada bagian host menjadi 0. Dengan demikian untuk alamat IP kelas A, B dan C dapat ditentukan netmasknya sebagai berikut :
	Alamat IP kelas A punya netmask 255.0.0.0

Alamat IP kelas B punya netmask 255.255.0.0
	Alamat I P kelas C punya netmask 255.255.255.0
Netmask akan menentukan rentang alamat IP yang berada pada satu jaringan yang sama. Jika suatu alamat IP sudah bisa diketahui berada pada jaringan yang sama, maka tidak perlu dicari dengan cara routing (melalui table route).

2.1.2.5 Sub Network ( Subnet )
Sub Network atau disingkat subnet merupakan bagian atau potongan dari suatu jaringan. Suatu jaringan dapat dibagi menjadi beberapa bagian jaringan yang lebih kecil yang disebut subnet.
Sub
Netmask
Jaringan
Broadcast
Rentang Host
2
255.255.255.128
x.y.w.0
x.y.w.127
x.y.w.1 s/d x.y.w.126


x.y.w.128
x.y.w.255
x.y.w.129 s/d x.y.w.254
4
255.255.255.192
x.y.w.0
x.y.w.63
x.y.w.1 s/d x.y.w.62


x.y.w.64
x.y.w.127
x.y.w.65 s/d x.y.w.126


x.y.w.128
x.y.w.191
x.y.w.129 s/d x.y.w.190


x.y.w.192
x.y.w.255
x.y.w.193 s/d x.y.w.254
8
255.255.255.224
x.y.w.0
x.y.w.31
x.y.w.1 s/d x.y.w.30


x.y.w.32
x.y.w.63
x.y.w.33 s/d x.y.w.62


x.y.w.64
x.y.w.95
x.y.w.65 s/d x.y.w.94


x.y.w.96
x.y.w.127
x.y.w.97 s/d x.y.w.126


x.y.w.128
x.y.w.159
x.y.w.129 s/d x.y.w.158


x.y.w.160
x.y.w.191
x.y.w.161 s/d x.y.w.190


x.y.w.192
x.y.w.223
x.y.w.193 s/d x.y.w.222


x.y.w.224
x.y.w.255
x.y.w.225 s/d x.y.w.254

Tabel 2.3 Pembagian Subnet

Router
Router digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu jaringan ke jaringan lain. Router mirip dengan bridge super cerdas (super intelligent bridge). Router akan memilih jalur terbaik untuk melewatkan suatu pesan, berdasarkan pada alamat tujuan dan alamat asal. Router dapat mengarahkan lalu-lintas data untuk mencegah tumbukan dan cukup pintar untuk mengetahui kapan untuk mengarahkan lalu-lintas sepanjang jalur utama dan jalur alternatif.
Router dapat berupa router buatan atau router buatan pabrik, dapat juga berupa router PC artinya komputer yang disetting menjadi suatu router. Router buatan pabrik jauh lebih mahal dibanding router PC, sehingga umumnya orang lebih suka menggunakan router PC.
Kegunaan yang lebih penting dari router adalah dapat mendengar kondisi seluruh jaringan dan menentukan apakah suatu bagian jaringan dalam kondisi sibuk sedemikian, sehingga dapat mengarahkan data pada bagian yang diinginkan secara baik, sehingga dapat mengarahkan data pada bagian yang digunakan secara baik sampai selesai.
Fungsi router adalah :
	Mengarahkan lalu-lintas isyarat secara efisien.

Mengarahkan pesan antara dua sembarang protocol.
Mengarahkan pesan antar topologi jaringan yang berbeda.
Mengarahkan pesan melintasi tipe kabel yang berbeda.

Kabel
Ada beberapa jenis kabel yang menjadi standar untuk komunikasi data dalam jaringan komputer adalah :
	Kabel Coaxial

Kabel dengan inti tembaga dan dikelilingi oleh anyaman halus kabel tembaga lain, diantaranya terdapat isolator. Ada dua jenis kabel coaxial yaitu thick coax cable (berdiameter besar) dan thin coax cable (berdiameter lebih kecil).
	Kabel Twisted Pair

Terdapat 2 jenis kabel yaitu UTP (Unshielded Twisted Pair) dan STP (Shielded Twisted Pair). Tipe penyambungan kabel UTP ada 3 jenis yaitu kabel straight, kabel cross dan kabel roll over (khusus cisco router).
	Kabel Fiber Optic

Kabel yang memiliki inti serat kaca sebagai saluran untuk menyalurkan sinyal antar terminal. Sering dipakai sebagai saluran backbone karena kehandalannya yang tinggi dibanding dengan kabel coaxial atau kabel UTP.

2.1.4 NIC (Network Interface Card)
	NIC atau kartu antarmuka jaringan merupakan peralatan yang memungkinkan terjadinya hubungan antara jaringan dengan komputer workstation atau jaringan dengan komputer server. Kebanyakan NIC merupakan perlatan internal yang dipasangkan pada slot ekspansi dalam komputer baik slot ekspansi ISA maupun slot ekspansi PCI. Ada juga NIC yang sudah dipasang secara ondoard artinya menyatu dengan main board. 
Port koneksi yang dapat digunakan antara lain konektor BNC (Barrel Nut Connector) sedangkan kabel twisted pair konektor yang dipakai adalah RJ-45.

2.1.5 Konsentrator
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Konsentrator yaitu berupa HUB dan Switch, yang dalam jaringan berfungsi sebagai penerus jaringan yang menyediakan port-port di dalamnya. 
	



Gambar 2.1 Internal Blok diagram Switch dan Hub

Hub dan switch umumnya mempunyai port RJ-45 sebagai port tempat menghubungkan komputer. Switch merupakan konsentrator yang memiliki kemampuan traffic management data lebih baik dari hub.  

Sistem Operasi Mikrotik
MikroTik RouterOS adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer biasa menjadi router network (PC router), mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless.
MikroTik ini salah satu alat jaringan yang dapat digunakan untuk mengelola suatu jaringan pada jaringan lain. MikroTik router dapat dikonfigurasi dari jauh dengan perangkat yang dapat kita gunakan untuk mengkonfigurasi.

2.1.6.1 Metode Konfigurasi
Metode konfigurasi MikroTik dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu :
	Via Console

MikroTik dapat diakses langsung via console/shell maupun remote akses menggunakan putty yang bisa didapatkan dari http://www.putty.nl
	Via winbox

Winbox digunakan untuk mengkonfigurasikan MikroTik secara jarak jauh, untuk mengkonfigurasi dan memanage MikroTik menggunakan alat pengguna grafis (GUI).
	Via web

MikroTik dapat diakses via web/port 80 dengan menggunakan browser.





2.1.7 Traffic Management
Traffic (disebut juga Data Transfer) adalah lalu lintas yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah network. 
Pada jaringan komputer, traffic mengacu pada kecepatan transfer data, umumnya dalam satuan Kbps (Kilobit per second).
Traffic dapat diartikan juga sebagai besaran transfer data yang diperbolehkan dalam suatu account.
Traffic management adalah pengaturan keadaan traffic atas suatu  akses.
Secara umum ada 2 jenis manajemen traffic pada MikroTik, yaitu simple queue dan queue tree.
Simple queue
Adalah cara sederhana melakukan pembatasan data rate untuk IP Address atau subnet. 
Queue tree
Queue tree merupakan pembatasan traffic yang cukup kompleks karena pembatasan dapat dikelompokkan berdasarkan protocol, ports, atau kelompok IP Address.




2.2 Analisis dan Perancangan
2.2.1 Analisis Kebutuhan
	Tahap ini merupakan suatu proses mendefinisikan besarnya kebutuhan traffic berdasarkan kebutuhan kerja pada masing-masing pemakai. Pada analisa ini kebutuhan disesuaikan berdasarkan kebiasaan kebutuhan pemakai, sehingga dapat diketahui secara langsung besar traffic ataupun kemampuan akses internet yang diperlukan. 

2.2.2 Analisa Perangkat Keras
Perangkat keras yang digunakan untuk pada masing-masing router : 
	Processor Intel Pentium III 800 Mhz.
	Memory 128 MB.
	Hard disk Drive 10 GB.

VGA 32 MB.
	Keyboard 104 Keys dan Mouse optic.
	CD ROM.
	Kabel cross dan stright.


Untuk client menggunakan notebook dengan sistem operasi Windows XP SP2 dan Windows Vista.







2.2.3 Perancangan 
2.2.3.1 Local Area Network
Client 1 (Router 2)

IP Address : 192.168.10.2
Netmask	   : 255.255.255.0
Gateway	   : 192.168.10.1

Client 1 (Router 1)

IP Address : 192.168.11.2
Netmask	   : 255.255.255.0
Gateway	   : 192.168.11.1
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Client 2 (Router 2)

IP Address : 192.168.10.3
Netmask	   : 255.255.255.0
Gateway	   : 192.168.10.1

Client 2 (Router 1)

IP Address : 192.168.11.3
Netmask	   : 255.255.255.0
Gateway	   : 192.168.11.1






Client 3 (Router 2)

IP Address : 192.168.10.4
Netmask	   : 255.255.255.0
Gateway	   : 192.168.10.1

Client 3 (Router 1)

IP Address : 192.168.11.4
Netmask	   : 255.255.255.0
Gateway	   : 192.168.11.1






Client 4 (Router 2)

IP Address : 192.168.10.5
Netmask	   : 255.255.255.0
Gateway	   : 192.168.10.1

Client 4 (Router 1)

IP Address : 192.168.11.5
Netmask	   : 255.255.255.0
Gateway	   : 192.168.11.1







	Gambar 2.2 Jaringan yang digunakan
2.2.3.2 Perancangan sistem
Sistem ini dijalankan ini menggunakan 2 PC Router dengan MikroTik RouterOS.
Mengkonfigurasikan 2 PC router agar bisa terkoneksi satu sama lain. Komputer yang terhubung dengan router 1 ada dua buah sebagai client dan begitu juga untuk router 2.
Masing-masing dari client ini digunakan untuk kebutuhan yang berbeda-beda. 
Biasanya setiap orang menggunakan komputer yang sama dalam setiap kebutuhan mereka. Hal ini dikarenakan agar memudahkan pengolahan data, juga karena perbedaan posisi/jabatan serta kebutuhan masing-masing pemakai.
Dengan pemakaian komputer yang sama setiap harinya, maka dapat dengan mudah dilihat kebiasaan traffic ini diperlukan dan dapat ditentukan besar traffic dari masing-masing client sehingga di dapatkan pembagian yang adil, sesuai dengan tingkat kebutuhan kerja.






2.2.3.2 Perancangan besar traffic yang diberikan pada masing-masing host/client
Di bawah ini merupakan perancangan besar traffic pada masing-masing client tersebut (uplink/downlink). Traffic dari ISP sebesar 512 Kbps.
Router
Nama Client
Besar traffic (dalam bps)


Uplink
Downlink
Router 1
Client 1
49152
16384

Client 2
49152
16384

Client 3
49152
16384

Client 4
49152
16384
Router 2
Client 1
16384
49152

Client 2
16384
49152

Client 3
16384
49152

Client 4
16384
49152

Tabel 2.4 Rancangan besar traffic pada masing-masing client



