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BAB 2 

ANALISIS DAN RANCANGAN 

 

2.1 ANALISIS 

2.1.1 Struktur LAN 

 

Gambar 2.1: Jaringan LAN 

LAN adalah sebuah jaringan komputer dengan jangkauan area 

yang terbatas dan hubungan fisik antara komputer saling berdekatan. 

Misalnya jaringan komputer di kantor, jaringan komputer di 

laboratorium. 

Keuntungan LAN yaitu : 

• Pertukaran file, data atau penggunaan printer secara bersama. 

• Pertukaran data antar komputer dapat dikendalikan sehingga 

keamanan data dapat terjaga. 

• Proses back up data menjadi lebih mudah dan cepat. 

• Installasi jaringan mudah dan cukup murah. 
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Kerugian jaringan LAN yaitu : 

• Area jaringan hanya sebatas satu gedung atau ruangan. 

• IP address komputer LAN tidak dapat diakses dari jaringan WAN 

 

2.2.1 IP Address 

Tabel di bawah ini adalah keterangan mengenahi alamat IP. 

 

 

 

 

 

 Tabel 2.1. Penentuan kelas IP 

• Kelas pada alamat IP 

 Kelas A 

Alamat IP kelas A adalah alamat IP yang bit pertama dari 

kelompok 8 bit paling kiri bernilai 0 ( biner ). 

 Bagian pertama 8 bit pertama merupakan bagian 

jaringan, sedang tiga bagian berikutnya 24 bit merupakan 

host. 

 Pada alamat IP kelas A ditentukan bahwa bit pertama 

adalah 0 ( biner ), maka nilai pada kelompok bit pertama 
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hanya ditentukan oleh 7 bit dari 00000000 ( desimal = 0 ) 

sampai 01111111 ( desimal = 127 ). 

 Jumlah alamat jaringan dalam IP kelas A adalah 27 – 2 = 

126 buah. 

 Jumlah host IP kelas A adalah 224 – 2 = 16.777.214.  

 Kelas B 

Alamat IP kelas B adalah alamat IP yang 2 bit pertama dari 

kelompok 8 bit pertama bernilai 10 ( biner ). 

 Dari 16 bit pertama merupakan host dan 16 bit kedua 

merupakan jaringan. 

 Alamat IP kelas B ditentukan bahwa dua bit pertama 

adalah 10 ( biner ), maka nilai pada kelompok bit pertama 

hanya ditentukan oleh 6 bit mulai dari 10000000 ( 

desimal = 128 ) sampai 10111111 ( desimal = 191 ). 

 Jumlah alamat jaringan yang mungkin 26+8 - 2 = 16384. 

Alamat host yang mungkin 216 – 2 = 65534. 

 Kelas C 

Alamat IP kelas C adalah alamat yang 3 bit pertama dari 

kelompok 8 bit pertama bernilai 110 ( biner ). 

 Alamat IP kelas C bagian 8 bit pertama, kedua, ketiga 

merupakan alamat jaringan, sedang 8 bit keempat adalah 

bagian host. 
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 Karena alamat IP kelas C 3 bit pertama adalah 110 ( 

biner ) maka nilai pada kelompok 8 bit pertama hanya 

ditentukan oleh 5 bit mulai dari 11000000 ( desimal = 192 

) sampai 11011111 ( desimal = 223 ). 

 Jumlah alamat jaringan yang mungkin dari kelas C 

adalah 

 2 5+8+8 – 2 = 254 

 Kelas D 

Alamat IP kelas D adalah alamat yang 4 bit pertama dari 

kelompok 8 bit pertama bernilai 1110 ( biner ). 

 Kelas E 

Alamat IP kelas E adalah alamat yang 4 bit pertama dari 

kelompok 8 bit pertama bernilai 11110 ( biner ). 

• Alamat kelas D digunakan untuk multicasting, sedang kelompok 

kelas E untuk cadangan dan belum dialokasikan. 

• Alamat IP multicast dipakai untuk alamat suatu group komputer 

pada satu waktu. 

• Alamat IP privat 

Kelas A, B, C adalah alamat IP privat, alamat ini tidak 

terhubung dengan alamat IP publik atau tidak dirouting. Alamat 

IP privat digunakan untuk membangun jaringan yang sifatnya 

lokal yang tidak terhubung dengan jaringan publik secara 

langsung. 
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Ketentuan tentang IP privat diatur dalam dokumen RFC 1918 

( Request for Comments 1918 ). Inti dari 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 172.31.255.2525 

C 192.168.0.0 s/d 192.168.255.255 

Tabel 2.2 Blok alamat IP Privat 

• Network Mask 

Network Mask digunakan untuk menginterpretasikan secara 

lokal bagian alamat jaringan. Netmask secara mudah diperoleh 

dengan cara mengubah semua bit pada bagian jaringan 

menjadi 1 dan pada bagian host menjadi 0. Dengan demikian 

untuk alamat IP kelas A, B ,C dapat ditentukan netmasknya 

sebagai berikut : 

 Alamat IP kelas A netmask 255.0.0.0 

 Alamat IP kelas B netmask 255.255.0.0 

 Alamat IP kelas C netmask 255.255.255.0 

Netmask akan menentukan rentang IP yang berada pada 

satu jaringan sama. Jika alamat IP dapat diketahui berada pada 

jaringan yang sama maka tidak perlu mencari dengan cara 

routing ( melalui table route ). 
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Contoh : alamat IP adalah 192.168.100.103 netmask 

255.255.255.0 

Ditulis dalam bentuk biner : 

192.168.100.103 = 11000000.10101000.01100100.01100111 

255.255.255.0  = 11111111.11111111.11111111.00000000 

Maka alamat jaringan untuk alamat IP ini adalah 192.168.100.0 

Contoh : alamat IP adalah 192.168.100.103 netmask 

255.255.255.224 

Ditulis dalam bentuk biner : 

192.168.100.103 = 11000000.10101000.01100100.01100111 

255.255.255.224 = 11111111.11111111.11111111.11100000 

Maka alamat jaringan untuk IP ini adalah  

192.168.100.96 = 11000000.10101000.01100100.01100000 

netmask  255.255.255.224. 

Cara memperoleh alamat jaringan adalah dengan 

menambahkan dari alamat IP dan netmask. Rentang IP dari 

alamat jaringan ditentukan oleh jumlah host alamat IP tersebut 

yaitu 192.168.100.97 s/d 192.168.100.126. 

Penulisan netmask 192.168.100.1 / 26 berarti bahwa /26 adalah 

menunjukkan bit pada netmask yang bernilai 1 dari 32 bit. 
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• Sub Network 

Subnet merupakan bagian atau potongan dari suatu 

jaringan, sebuah jaringan dapat dibagi menjadi beberapa bagian 

jaringan yang lebih kecil dan disebut subnet. 

Contoh : 

Alamat jaringan kelas C 192.168.100.0 netmask 

255.255.255.128 

alamat jaringan : 

192.168.100.0 = 11000000.10101000.01100100.00000000 

Netmask : 

255.255.255.128=11111111.11111111.11111111.10000000 

rentang host adalah 192.168.100.1 s/d 192.168.100.126 

- cara menghitung jumlah subnet dengan menghitung jumlah 

bitmask yang aktif di bagian host, yaitu dengan 

memangkatkan. 

Bagian host adalah 192 = 11000000 berarti 22 = 4, karena 

ada 2 bitmask yang aktif, 

bagian host adalah 224 = 11100000 berarti 23 = 8, karena 

ada 3 bitmask yang aktif. 

- Cara mengetahui jumlah host adalah dengan memangkatkan 

jumlah bit yang tidak aktif pada bagian host dan dikurangi 

dua. Bila suatu host bernilai 11000000 maka 26 – 2 = 62 host 

per subnet. Dikurangi dua karena satu untuk alamat jaringan 

dan yang satu untuk alamat broadcast. 
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2.3.1  Kabel 

2.3.1.1 Twisted Pair 

Kabel UTP ( Unshielded Twisted Pair ). Konektor untuk kabel 

ini adalah RJ45.  

  

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.2 susunan kabel straight througt dan crossover 

- Kategori untuk kabel UTP 

Kategori 1 = untuk suara, biasa digunakan untuk kabel 

telepon 

Kategori 2 = maksimum laju data sampai 4 Mbps 

Kategori 3 = maksimum laju data sampai 10 Mbps 

Kategori 4 = maksimum laju data sampai 20 Mbps 

Kategori 5 = maksimum laju data sampai 100 Mbps 

Kategori 6 = diusulkan untuk laju data sampai 250 Mbps 

Kategori 7 = diusulkan untuk laju data sampai 600 Mbps 

Tabel 2.3 kategori kabel UTP 
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2.3.1.2 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 ) 

2.3.1.3 Kabel Fiber Optik 

Kabel yang memiliki inti serat kaca sebagai saluran untuk 

menghantarkan sinyal antar terminal. Sering dipakai sebagai 

saluran backbone karena kehandalannya yang tinggi dibanding 

kabel coaxcial atau UTP. 

2.4.1 Hub dan Switch 

2.4.1.1   Hub 

Alat penghubung antar komputer, semua jenis komunikasi 

hanya dilewatkan oleh hub. Hub digunakan untuk sebuah bentuk 

jaringan yang sederhana ( misal hanya untuk menyambungkan 

beberapa komputer di satu group IP lokal ) ketika ada satu paket 

yang masuk ke satu port di hub, maka akan tersalin ke port 

lainnya di hub dan komputer yang tersambung di hub yang sama 

dapat membaca paket tersebut. 

2.4.1.2   Switch 

 Sebuah alat yang menyaring/filter dan melewatkan ( 

mengijinkan lewat ) paket yang ada di sebuah LAN. Switcher 

bekerja pada layer data link ( layer 2 ) dan terkadang di Network 
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Layer ( layer 3 ) berdasarkan referensi OSI Layer Model. 

Sehingga dapat bekerja untuk paket protokol apapun. LAN yang 

menggunakan Switch untuk berkomunikasi di jaringan maka 

disebut dengan Switched LAN atau dalam fisik ethernet jaringan 

disebut dengan Switched Ethernet LANs. 

 

Gambar 2.3. proses kerja HUB dan switch 

 

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 

 

 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 
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 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 

 

 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 

Tabel 2.4 cara kerja HUB dan switch  

 

2.5.1  Etherned Card 

Etherned Card berfungsi sebagai media penghubung antara 

komputer dan jaringan. 
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2.6.1 Router 

Router adalah perangkat antar jaringan yang digunakan untuk 

menangani koneksi dua jaringan atau lebih yang saling terhubung. 

Router adalah devices yang berfungsi untuk meneruskan data dari 

satu jaringan ke jaringan yang lain. 

2.7.1 Gateway 

Pengertian gateway dapat diartikan sebagai pintu gerbang 

untuk ke dunia luar ( internet ), maka semua paket yang keluar dari 

jaringan lokal akan melalui gateway. Jaringan yang dihubungkan 

mempunyai protokol berbeda mulai dari lapisan hubungan data 

sampai dengan lapisan aplikasi. Dalam model OSI ( Open System 

Interconection ) gateway berada pada layer aplikasi. 

2.8.1 NAT 

NAT ( Network Address Translation ) berfungsi untuk 

mentranslasikan IP Lokal / Inside ke dalam IP Global / Outside dan 

sebaliknya. Dalam kasus ini IP lokal yang digunakan adalah IP 

Privat sementara IP Global yang digunakan adalah IP Publik. IP 

privat  tidak digunakan dalam routing pada jaringan Internet, hal ini 

sudah diatur dalam suatu ketetapan dengan tujuan untuk 

menghemat IP Publik. Dengan adanya NAT maka akan menghemat 

penggunaan IP Publik, supaya IP Privat dapat dikenali ke Internet 

maka harus ditranslasikan kedalam IP Publik. 
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2.9.1 Hubungan antara model OSI dengan protocol Internet 

Model OSI TCP/ IP Protocol TCP / IP 

No Lapisan  Nama Protokol Kegunaan 

7 Aplikasi  Aplikasi  DHCP ( 

Dhynamic Host 

Configuration 

Protocol ) 

Protokol untuk 

distributsi IP  pada 

jaringan dengan 

jumlah IP  yang  

terbatas. 

DNS ( 

DomainName 

Server ) 

Data base  nama 

domain mesin dan 

IP 

FTP ( File 

Transfer 

Protocol ) 

Protokol untuk 

transfer file 

HTTP ( Hyper 

Text Transfer 

Protocol ) 

Protokol untuk 

transfer file HTML 

dan web 

MIME ( 

Multipurpose 

Internet Mail 

Extension ) 

Protokol unutk 

mengirim file 

binary dalam 

bentuk teks 

NNTP ( Network 

News Transfer 

Protokol untuk 

menerima dan 
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Protocol ) mengirim news 

group. 

POP ( Post 

Office Protokol ) 

Protokol untuk 

mengambil mail 

dari server 

SMB ( Server 

Message Blok ) 

Protokol untuk 

transfer file DOS 

dan Windows 

6 Presentasi SMTP ( Simple 

Mail transfer 

Protocol ) 

Protokol untuk 

pertukaran mail 

   SNMP ( Simple 

Network 

Management 

Protocol ) 

Protokol  untuk 

manajemen  

jaringan 

Telnet  Protokol untuk 

akses dari jarak 

jauh 

TFTP ( Trivial 

FTP ) 

Protokol untuk 

transfer file 

5 Sessi  NETBIO ( 

Network Basic 

Input Output 

BIOS  jaringan 

standar 
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System ) 

RPC ( Remote 

Procedure Call ) 

Prosedur 

pemanggilan jarak 

jauh 

SOCKET Input output untuk 

nekwork jenis 

BSD-UNIX 

4 Transport  Transport TCP ( 

Transmision 

Control Protokol 

) 

Protokol 

pertukaran data 

berorientsi ( 

connection 

oriented ) 

3 Network  Internet  IP ( Internet 

protocol ) 

Protokol untuk 

menetapkan 

routing 

RIP ( Routing 

Information 

Protocol ) 

Protokol untuk 

memilih routing 

ARP ( Address 

Resolution 

Protokol ) 

Protokol untuk 

mendapatkan 

informasi 

hardware dan 

nomor IP 
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RARP ( Reverse 

ARP ) 

Protokol untuk 

mendapatkan 

informasi nomer 

IP dari hardware 

2 Data link 

LLC 

Network 

interface 

PPP ( Point to 

Point Protocol ) 

Protokol untuk 

point to point 

Data link 

MAC 

SLIP ( Serial 

Line Internet 

Protocol ) 

Protokol dengan 

menggunakan 

sambungan serial 

1 Fisik  Ethernet, FDDI, ISDN, ATM 

Tabel 2.5 Hubungan antara model OSI dengan protocol Internet 
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2.2 RANCANGAN 

2.2.1 Rancangan jaringan 3 router 

3 PC router yang digunakan untuk masing-masing jaringan adalah 

CPU Pentium III 800 MHz, RAM 128 MB dan harddisk 15 GB. 

 

 

Gambar 2.4 Rancangan jaringan 3 router 

 


