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BAB II 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

2.1  Analisis 

Suatu jaringan komputer memiliki banyak perangkat-perangkat 

yang terpasang untuk mendukung terjadinya komunikasi data. Media 

jaringan komputer dapat melalui kabel atau tanpa kabel sehingga 

memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling melakukan 

pertukaran informasi, seperti dokumen dan data, juga dapat melakukan 

sharing printer, hardware dan software  yang terhubung dengan 

jaringan. 

 

2.1.1 Jaringan Komputer 

Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang 

saling terhubung satu sama lain untuk melakukan komunikasi data 

dengan menggunakan protocol komunikasi melalui media komunikasi 

(kabel atau nirkabel), sehingga komputer-komputer tersebut dapat 

saling berbagi informasi, data, program-program dan menggunakan 

perangkat keras secara bersama. 

 

2.1.1.1 LAN 

LAN adalah sebuah jaringan komputer dengan jangkauan area 

yang terbatas dan hubungan fisik antara komputer saling berdekatan. 
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Misalnya jaringan komputer disebuah kantor, jaringan komputer di 

sebuah laboratorium. 

Keuntungan LAN yaitu : 

• Pertukaran file, data atau penggunaan printer secara bersama 

• Pertukaran data antara komputer dapat dikendalikan sehingga 

keamanan data dapat terjaga. 

• Proses back up data menjadi lebih mudah dan cepat 

• Instalasi jaringan mudah dan cukup murah 

Kerugian jaringan LAN yaitu : 

• Area jaringan hanya sebatas satu gedung atau ruangan. 

• IP addres komputer LAN tidak dapat diakses dari jaringan WAN 

Berikut adalah gambar jaringan LAN (Local Area Networking) : 

 

Gambar 2.1: Jaringan LAN 

 

2.1.1.2 MAN 

MAN biasa nya meliputi area yang lebih besar dari LAN, area yang 

digunakan adalah dalam sebuah Kota atau Negara. Dalam hal ini 

jaringan komputer menghubungkan beberapa buah jaringan - jaringan 

LAN ke dalam lingkup area yang lebih besar, sebagai contoh : jaringan 
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BANK (Sistem Online Perbankan). Berikut contoh gambar jaringan 

MAN (Metropolitan Area Networking) : 

 

Gambar 2.2: Jaringan MAN 

 

2.1.1.3 WAN 

WAN adalah jaringan komputer dengan jangakaun area geografi 

yang paling luas, antar negara, antar benua bahkan keluar angkasa 

(sebagai contoh jaringan internet yang menggunakan sistem koneksi 

satelit) 

 

Keuntungan WAN : 

• Penggunaan kartu kredit diseluruh dunia,  pengambilan uang 

dengan jaringan internasional (ATM Internasional) 

• Komunikasi antar kantor bisa menggunakan e-mail, chating dan 

Video Conference (ViCon), pooling data dan update data antar 

kantor dapat dilakukan setiap hari pada waktu yang ditentukan. 
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Kerugian WAN : 

• Biaya operasional mahal, susah dan instalasi infrastrukturnya. 

• Rumit jika terjadi trouble jaringan (network trouble shooting). 

Berikut contoh gambar jaringan WAN (Wide Area Networking) 

 

Gambar 2.3. Jaringan WAN 

 

2.1.2.1 Tipe Jaringan 

Dilihat dari tingkatan hak akses dan kedudukan komputer dalam 

jaringan tipe jaringan ada terbagi menjadi 

 

2.1.2.2 Peer to peer 

Pada jaringan tipe ini semua komputer yang tergabung dalam 

system mempunyai kedudukan yang sama 
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2.1.2.3 Client dan Server 

Pada jaringan ini masing-masing komputer yang terhubung dalam 

sistem mempunyai kedudukan dan hak akses yang berbeda. Contoh 

komputer server, tentu akan mempunyai hak akses yang berbeda 

dengan komputer client. Server adalah komputer yang menyediakan 

fasilitas (resource) bagi komputer-komputer lain didalam jaringan. 

Sedangkan client adalah komputer-komputer yang menerima atau 

menggunakan fasilitas yang disediakan oleh server. Server dijaringan 

tipe ini disebut dengan Dedicated 

 

2.1.3.1 Alamat IP 

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 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 
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jaringan yang sifatnya unik untuk membedakan antara satu mesin 

dengan mesin lainnya. IP address dibagi menjadi beberapa kelas 

yaitu : 

 

 

 

 

Gambarl 2.4. 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. 

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. 

 
 

 
 

 

  

 

 Gambar  2.5 . Penentuan kelas IP  



9 

 

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

sisanya 24 bits adalah alamat untuk host. Jadi administrator dapat 

membuat banyak sekali alamat untuk hostnya, dengan rumus 2n-2 

dengan ketentuan n = jumlah bit terakhir dari kelas A, dan 2 = adalah 

alamat khas yaitu sebagai loopback dan broadcast. Maka jika 

diterapkan menggunakan ketentuan tersebut adalah 224-2 = 

16.777.214 host. Pada IP 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 host. Begitu juga pada kelas C menggunakan ketentuan 2n-2 

maka  24 bit pertama untuk network dan 8 bits sisanya untuk alamat 

host sehingga jumlah hostnya 28 - 2 = 254 

Bagian jaringan akan menentukan alamat jaringan peralatan 

tersebut. Alamat jaringan adalah alamat IP yang mana bit bilangan 

host semuanya dibuat menjadi 0. Alamat jaringan akan menentukan 

lokasi peralatan dalam system jaringan, apakah ada pada lokasi yang 

sama atau tidak. Bagian host menentukan nomor host atau kartu 

jaringan untuk peralatan jaringan yang dimaksud, bagian host akan 

menentukan alamat host. Selain alamat jaringan dan alamat host, juga 

dapat diambil pengertian tentang alamat broadcast. Alamat broadcast 

adalah alamat IP yang mana semua bit bilangan bagian host dibuat 
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menjadi 1. Alamat broadcast digunakan untuk berbicara secara 

simultan kepada semua peralatan jaringan contohnya : 

11000000.10101000.01100100.01100111 = 192.168.100.103 

Jika yang dicetak tebal adalah host, maka alamat jaringannya adalah : 

11000000.10101000.01100100.00000000 = 192.168.100.0 

Alamat broadcastnya adalah : 

11000000.10101000.01100100.11111111 = 192.168.100.255 

 

2.1.3.2     Alamat IP Privat (Non Routed) 

Dari semua alamat IP yang mungkin baik untuk kelas A, B dan 

kelas C ada alamat khusus yang disebut alamat IP private. Alamat IP 

ini tidak terhubung dengan alamat IP public atau tidak dirouting. 

Alamat IP private digunakan untuk membentuk jaringan yang sifatnya 

local. Ketentuan tentang alamat private diatur dalam dokumen RCF 

1918 (Request for Comments 1918). Inti isi document tersebut adalah 

bahwa IANA (Internet Assigned Numbers Authority) menyediakan tiga 

blok alamat IP berikut untuk alamat IP private 

Tabel Alamat IP Private 

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 192.168.255.255 

Gambar  2.6 Tabel Alamat Private 
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2.1.3.3 Subneting 

 Sub Network atau disingkat subnet menupakan bagian atau 

potongan dari suatu jaringan. Suatu jaringan dapat dibagi menjadi 

beberapa bagian jaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. 

Pembentukan subnet dilakukan dengan cara meminjam satu atau 

lebih bit pada bagian host dan memperlakukan secara lokal sebagai 

bit dari bagian jaringan. Untuk menjelaskan masalah subnet, 

perhatikan beberapa contoh berikut ini. Misalnya ada alamat jaringan 

kelas C, 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 Dapat dibagi menjadi 

dua subnet dengan cara meminjam satu bit dari bagian host menjadi 

bit bagian jaringan. Dengan demikian netmask berubah menjadi 

225.225.255.128. Jaringan pertama dapat diperoleh dengan cara 

memberi nilai 0 pada bit yang dipinjam dari bagian host sehingga 

menjadi bagian jaringan berikut penjelasannya : 

alamat jaringan : 

192.168.100.0     = 11000000.10101000.01100100.00000000 

netmask: 

255.255.255.128 = 11111111. 11111111.11111111.10000000 

broadcast: 

192.168.100.127 = 11000000.10101000.01100100.01111111 

rentang host : 

192.168.100.1 s/d 192.168.100.126 
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Jaringan kedua dapat diperoleh dengan cara memberi nilai 1 pada 

bit yang dipinjam dari bagian host menjadi bagian jaringan seperti 

berikut  penjelasannya: 

alamat jaringan: 

192.168.100.128 = 11000000.10101000.01100100.10000000 

netmask: 

255.255.255.128 = 11111111.11111111.11111111.10000000 

broadcast: 

192.168.100.255 = 11000000.10101000.01100100.11111111 

rentang host : 192.168.100.129 s/d 192.168.100.254 

Dengan cara yang sama, jaringan di atas dapat dibagi menjadi empat 

subnet dengan cara meminjam 2 bit dari bagian host dan diperlakukan 

secara lokal sebagai bit bagian jaringan. Dengan cara yang sama 

pula, jaringan di atas dapat dibagi menjadi delapan subnet dengan 

cara meminjam 3 bit dari bagian host dan diperlakukan secara lokal 

sebagai bit bagian jaringan. Berikut ini diberikan ringkasan tabel 

pembagian subnet sampai 8 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 
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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 
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x.y.w.224 x.y.w.255 x.y.w.225 s/d 

x.y.w.254 

Gambar  2.7 Tabel Subnet 

 

 

2.1.3.4   Default Gateway 

Default Gateway adalah IP router yang digunakan sebagai pintu 

gerbang untuk menghubungkan dau jaringan atau lebih yang memiliki 

subnet yang berbeda. Sebagai contoh computer dengan subnet 

192.168.12.1 dan jaringan B 192.168.2.1 dipastikan tidak akan dapat 

berkomunikasi. Supaya dapat berkomunikasi, diperlukan IP router dan 

media komunikasi jaringan, yaitu router. 

 

2.1.4.1 Kabel 

Ada beberapa jaringan 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) 

 

 



15 

 

• Kabel Twisted Pair 

Terdapat 2 jenis kabel yaitu UTP (Unshielded Twisted Pair) dan 

STP (Shielded Twisted Pair). Tipe penyambungan abel UTP ada 3 

jenis yaitu Straight, Cross dan Rollover (khusus cisco router). 

Sedangkan STP adalah jenis kabel telepon yang digunakan dalam 

beberapa instalasi. Terdapat pembungkus tambahan untuk tiap 

pasangan kabel (twisted pair). Kabel STP juga digunakan untuk 

jaringan Data digunakan pada jaringan Token-Ring IBM. 

Pembungkusnya dapat memberikan proteksi yang lebih baik 

terhadap interferensi EMI. 

• Kabel Fiber Optik 

Kabel yang memiliki inti serat kaca sebagai saluran untuk 

menghantarkan sinyal antara terminal. Sering dipakai sebagai 

saluran backbone karena kehandalannya yang tinggi disbanding 

kabel coaxcial atau UTP. 

 

2.1.5.1 Etherned Card 

Etherned Card berfungsi sebagai media penghubung antara 

komputer dan jaringan. Port koneksi yang dapat digunakan antara lain 

konektor BNC (Barrel Nut Connector) sedangkan kabel twisted pair 

konektor yang dipakai adalah RJ-45. 
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2.1.6.1 Hub dan Swicth 

Konsentrator adalah perangkat untuk menyatukan kabel – 

kabel jaringan dari tiap workstation, server atau perangkat lainnya. 

Hub dan Switch umumnya mempunyai port RJ45 sebagai port 

tempat penghubung komputer. Konsentrator Switch lebih memiliki 

kemampuan manajemen trafik data lebih baik dari hub. Berikut cara 

kerjanya : 

                  

Gambar  2.8. Proses kerja switch dan hub 

HUB SWITCH 

 Device pada jaringan yang 

secara konseptual 

beroperasi pada layer 1 

(Physical Layer) 

 

 Hub tidak menyaring 

menerjemahkan sesuatu, 

hanya mengetahui 

 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 Jika terjadi pengiriman data 

secara bersamaan, maka 

akan terjadi collision, karena 

menggunakan jalur yang 

sama sehingga 

mengakibatkan penurunan 

kecepatan transfer data 

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 

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 
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2.1.7.1 Router 

Merupakan perangkat yang khusus untuk menangani koneksi dan 

mengatur jalur data diantara dua atau lebih dijaringan komputer yang 

saling terhubung. Router adalah sebuah device yang berfungsi untuk 

meneruskan paket – paket dari sebuah network yang lainnya (baik LAN ke 

LAN atau LAN ke WAN dan sebaliknya) sehingga host-host yang ada 

pada sebuah network bisa berkomunikasi dengan host  yang lain. Router  

dirancang khusus untuk berfungsi sebagai router (dedicated router) atau 

bisa juga berupa sebuah PC yang difungsikan sebagai router. Router 

bekerja dengan melihat alamat asal dan alamat tujuan dari paket yang 

melewati dan memutuskan rute yang akan dilewati paket tersebut untuk 

sampai ke tujuan. 

 

2.1.8.1 Repeater 

Berfungsi untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal 

dari suatu segmen kabel lalu memancarkan kembali sinyal tersebut 

dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli pada segmen kabel yang 

lain. 
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2.2 Perancangan 

2.2.1 Skema perancangan 

 

Gambar 2.9 Skema Perancangan 

 
 
 
 
 

2.2.2 Perancangan sistem 

Sistem ini dijalankan menggunakan PC Router dengan MikroTik 

RouterOS. Pada jaringan ini menggunakan 3 router yang setiap router 

mempunyai client. Pada router_1 clientnya mempunyai alamat jaringan 

192.168.10.0/24, router_2 mempunyai client dengan alamat jaringan 

192.168.11.0/24, sedangkan router_3 mempunyai client dengan alamat 

jaringan 192.168.12.0/24. 


