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BAB II 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

2.1 .    Landasan  teori 

2.1.1 Pengertian Jaringan 

 Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer yang saling 

berhubungan satu sama lain. Perangkat yang dapat dihubungkan tidak 

terbatas pada komputer saja, melainkan termasuk printer dan perangkat - 

perangkat keras lainnya. Sebagai penghubung dapat digunakan kabel 

atau media lain yang tidak menggunakan kabel, misalnya gelombang 

radio dan sinar inframerah (  infrared  ).  Informasi dan data bergerak 

melalui kabel-kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer 

dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang 

sama dan bersama sama menggunakan hardware/software yang 

terhubung dengan jaringan. Tiap komputer, printer atau periferal yang 

terhubung dengan.jaringan disebut node.  

 Sebuah jaringan biasanya terdiri dari 2 atau lebih komputer yang 

saling berhubungan diantara satu dengan yang lain, dan saling berbagi 

sumber daya misalnya pertukaran file, atau memungkinkan untuk saling 

berkomunikasi secara elektronik. Komputer yang terhubung tersebut, 

dimungkinkan berhubungan dengan media kabel, saluran telepon, 

gelombang radio, satelit, atau sinar infra merah (  infrared  ) . 
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2.1.2 Pengertian LAN 

Sebuah LAN ( Local Area Network ), adalah jaringan yang dibatasi 

oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan 

seperti sebuah perkantoran di sebuah gedung, atau sebuah sekolah, dan 

biasanya tidak jauh dari sekitar 1 km. Beberapa model konfigurasi LAN, 

satu komputer biasanya dijadikan sebuah file 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 network. Komputer-

komputer yang terhubung ke dalam jaringan (network) itu biasanya 

disebut dengan workstation. Biasanya kemampuan workstation lebih di 

bawah dari file 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. 

2.1.3 Topologi  / Bentuk Jaringan 

Topologi adalah Bentuk fisik suatu jaringan. Topologi yang 

digunakan pada penelitian kali ini adalah topologi Star, yaitu setiap 

komputer client dihubungkan dengan server melalui perangkat keras yang 

disebut HUB dan menggunakan media penghubung kabel berjenis UTP 

(Unshielded Twisted Pair) serta konektor RJ-45. 
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Topologi suatu jaringan didasarkan pada cara penghubung sejumlah node 

atau sentral dalam membentuk suatu sistem jaringan. Topologi jaringan 

yang umum dipakai adalah : Bintang (Star), Bus, dan Cincin (Ring). Dalam 

pembuatan Jaringan Local Area Network di SD Negeri Waduk ini 

menggunakan Topology Jaringan Bintang (Star).  

Pada topologi Star, masing-masing workstation dihubungkan 

secara langsung ke server atau HUB. Keunggulan dari topologi tipe Star 

ini adalah bahwa dengan adanya kabel tersendiri untuk setiap workstation 

ke server, maka bandwidth atau lebar jalur komunikasi dalam kabel  akan 

semakin lebar sehingga akan meningkatkan unjuk kerja jaringan  secara 

keseluruhan.  Apabila terdapat gangguan di suatu jalur kabel maka 

gangguan hanya akan terjadi dalam komunikasi antara  workstation yang 

bersangkutan dengan server,  jaringan secara   keseluruhan tidak 

mengalami gangguan. Kelemahan dari topologi Star adalah kebutuhan 

kabel yang lebih besar dibandingkan dengan topologi lainnya.  

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Jenis – jenis Topologi 
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2.1.4 Model Client / Server 

Jaringan berbasis server (Central Node) disebut juga dengan 

jaringan client/server. Pada tipe jaringan client/server terdapat sebuah 

komputer yang berfungsi sebagai server sedangkan komputer-komputer 

yang lain berfungsi sebagai client, salah satu contoh yang digunakan pada 

penelitian ini adalah jaringan client/server dimana sistem operasi untuk 

server adalah Windows Server 2003, sedangkan sistem operasi untuk 

client adalah Windows XP. 

Sesuai namanya maka komputer server bertugas melayani seluruh 

komputer yang terdapat dalam jaringan tersebut. Bentuk layanan yang 

diberikan oleh komputer server adalah : 

a. Print Sharing, yaitu berupa penggunaan perangkat printer secara 

bersama-sama. 

b. Penggunaan perangkat – perangkat lain secara bersama, 

demikian pula dengan data ( File Sharing ) dan sistem aplikasi 

yang ada. 

c. Mengatur keamanan jaringan dan data dalam jaringan. 

d. Mengatur dan mengontrol hak dan waktu akses perangkat – 

perangkat yang ada dalam jaringan 

Sedangkan komputer-komputer client sesuai namanya menerima 

pelayanan dari komputer server. Komputer ini disebut juga dengan 

workstation, yaitu komputer dimana pengguna jaringan dapat mengakses  
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dan memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh komputer server. 

Dalam sebuah komputer biasanya workstation menggunakan komputer 

yang memiliki kemampuan lebih rendah dari komputer server, meskipun 

tidak selalu demikian. 

2.1.5      Printer Sharing 

Untuk Membagi fasilitas printer ( Printer Sharing ) dalam jaringan kita 

dapat menginstal printer dalam satu komputer saja kemudian fasilitas ini 

oleh komputer yang lain dapat digunakan. Jadi kita tidak memerlukan 

banyak printer untuk mencetak dokumen, jika kita mempunyai komputer 

yang terjaring. 

 Printer Server, adalah sebuah komputer atau perangkat yang 

terhubung ke satu atau lebih printer dan komputer client 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  server 2003.  

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  
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mempermudah dalam pengaturan dan pendistribusian data-data yang ada 

pada komputer client. 

Ada banyak keuntungan dalam printer jaringan menggunakan print server: 

• Logical printer pada print-server mendefinisikan setting printer dan 

me-manage printer driver. 

• Logical printer menghasilkan sebuah print queue (antrian) yang 

bisa dilihat pada semua client, jadi user bisa melihat kemana 

antrian print job bersamaan dengan i print-job user lainnya pada list 

antrian. Jika salah satu print pertama belum selesai, maka antrian 

yang ada akan menunggu sampai selesai. 

• Pesan error, seperti kertas habis, kertas macet ( jam ), bisa terlihat 

oleh semua client, jadi semua pada mengetahui status dari logical 

printer tersebut. 

• Karena sifat print-server dimana semua applikasi, print-job 

processing, dan driver di offload kepada server, maka performa dari 

client menjadi lebih responsive. Dengan kata lain jika user meng-

klik Print, maka print-job dikirim langsung kepada print-server dan 

user bisa melanjutkan kerjanya pada komputer client tersebut 

sementara print-server mem-proses print jobs. 

• Fungsi security dan monitoring terpusat. 
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2.1.6 Network Printer 

Pengertian dari Network printer adalah, printer jaringan yang 

dikoneksikan pada komputer lewat port parallel atau lewat port USB, 

kemudian printer tersebut dikonfigurasi untuk share printer sehingga 

beberapa user pada jaringan dapat mengaksesnya secara sharing. Misal 

Software yang digunakan untuk mengkonfigurasi menggunakan Windows 

server 2003. 

Pada jaringan Windows workgroup, sebaiknya semua komputer yang 

ada pada jaringan tersebut dibuat dalam satu Workgroup yang sama, 

misalkan saja nama workgroupnya = WORKGROUP (biasanya default 

setelah instalasi Windows workgroup name = WORKGROUP) atau nama 

workgroup lainnya misal “Ungu”. 

 

 

Gambar 2.2 Konsep printer jaringan 
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Perlu diingat bahwa, pada implementasi print server pada umumnya, 

print server akan meng-hosting local printer (baik hardware printer 

terhubung langsung kepada komputer atau terhubung kepada jaringan) 

dan workstation akan membuat printer terhubung kepada logical printer 

yang di share pada server. 

1. Printer yang terhubung local, printer jaringan ini terhubung kepada 

port fisik pada print server yaitu pada umumnya port USB atau 

parallel. 

2. Printer yang terhubung secara jaringan, printer ini terhubung pada 

jaringan menggunakan protocol TCP/IP daripada terhubung 

langsung kepada port fisik. 

 

2.1.7 File Sharing  

File Sharing adalah file yang dapat dipakai secara bersama dan 

merupakan folder yang bisa diakses melalui jaringan. Jadi jika workstation 

ingin mengakses data atau folder yang berada pada server maka folder 

tersebut harus terlebih dahulu di-share yang kemudian diberikan izin 

aksesnya kepada user. Folder yang tidak di-share yang telah kita buat 

disebut juga sebagai folder lokal, karena folder hanya bisa diakses 

langsung melalui komputer tersebut dalam hal ini komputer server.  
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2.2 Analisis Kebutuhan 

2.2.1 Perencanaan Alat 

Secara mudahnya menghubungkan 2 komputer atau membuat 

suatu jaringan komputer kecil atau besar ada 2 hal pokok yang perlu di 

lakukan: 

- Pertama menyiapkan perangkat penghubung koneksi seperti : kabel 

UTP, Hub atau switch 

- Kedua memberikan alamat TCP/IP di setiap Ethernet Card PC yang 

akan di hubungkan, 

Pada pembuatan jaringan LAN ( Local Area Network ) ini beberapa alat 

yang dibutuhkan adalah : 

 Connector RJ-45 

Connektor RJ-45 – RJ merupakan singkatan dari (Registered 

Jack). Merupakan konektor yang akan dipasangkan pada unjung kabel.  

Untuk kabel jaringan menggunakan tipe RJ45. Konektor RJ-45 ini memiliki 

konfigurasi dua macam, yaitu: Straight Through Configuration, dan Cross 

Over Configuration. 

 

  

                     a                                 b   c 

 

Gambar 2.2 Konektor RJ-45 
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 Kabel UTP 

Kabel UTP ( Unshielded Twisted Pair ) adalah kabel khusus yang 

mempunyai fungsi untuk transmisi data. 

 

 

 

 
Gambar 2.3 Kabel UTP 

 Tang Crimping / Crimping Tools 

Crimping tools ; Alat yang mirip tang yang digunakan untuk men-crimp   

kabel UTP pada RJ45. Bentuknya macam-macam ada yang besar dengan  

fungsi yang banyak, seperti bisa memotong kabel, mengupas dan lain  

sebagainya 

 

 

Gambar 2.4 Crimping Tool 

 Cable Stripper 

Cable Stripper – Digunakan untuk memotong benang halus yang ada 

didalam kabel dan juga bisa digunakan untuk memotong jacket pelindung 

kabel. Biasanya include dengan Crimping Tool.  

 
 
 

Gambar 2.5 Cable Stripper 
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 LAN Tester 

LAN Tester ; Digunakan untuk mengetes pemasangan kabel UTP 

terhadap connector RJ45 karena jika terjadi salah crimp, kabel tidak bisa 

dilepas dan connector juga harus di potong.  

  

 

 

Gambar 2.6 LAN Tester 

 HUB 

Dalam Jaringan komputer kita perlu hub yang berfungsi untuk 

menggabungkan beberapa komputer menjadi satu buah kelompok 

jaringan.  .  

 

Gambar 2.7 HUB 

 Network Interface Card  

Network Interface Card adalah sebuah interface yang berfungsi untuk 

menghubungkan sebuah host ke network. Sebuah komputer dapat 

terhubung ke suatu jaringan apabila sudah terpasang Network Interface 

Card atau kartu jaringan . 

 

 

 

Gambar 2.8 Network Interface Card  
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2.2.2  Perencanaan Software 

Dalam pembuatan jaringan LAN ( Local Area Network )  ini selain 

menggunakan hardware penulis juga  membutuhkan beberapa software, 

software yang dibutuhkan sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Tabel Perencanaan Software  

No Nama Perangkat 
Lunak 

Keterangan 

1 OS Server Microsoft Windows Server 2003 

2 OS Client  Windows XP 

 

2.2.3 Skema Perancangan Jaringan 
Komputer server dengan OS 

Windows server 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Komputer Client dengan OS Windows XP 

 

Gambar 2.9 Skema Jaringan 
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Keterangan Skema Jaringan : 

1. Topologi yang digunakan pada skema jaringan adalah topologi 

Star, yaitu setiap komputer client dihubungkan dengan server 

melalui perangkat keras yang disebut HUB dan menggunakan 

media penghubung kabel berjenis UTP (Unshielded Twisted Pair) 

serta konektor RJ-45. 

2.  Server disini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dalam 

jaringan. Data yang ada pada server dapat diakses oleh setiap 

komputer yang ada pada network. Pada kompoter server terdapat 1 

Network Interface Card . Sistem Operasinya menggunakan 

Windows Server 2003 . Pada komputer server dipasang sebuah 

printer Canon Pixma IP 1980. Untuk komputer Client menggunakan 

Sistem Operasi Windows XP.  

3. Konfigurasi alamat IP yang digunakan adalah kelas C. Pada 

komputer server menggunakan IP Address 192.168.0.1 dan 

dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan untuk komputer Client  : 

Komputer 2 : IP Address 192.168.0.2, subnet mask 255.255.255.0.  

Komputer 3 : IP Address 192.168.0.2, subnet mask 255.255.255.0 

Komputer 4 : IP Address 192.168.0.2, subnet mask 255.255.255.0 

Komputer 5 : IP Address 192.168.0.2, subnet mask 255.255.255.0 

Komputer 6 : IP Address 192.168.0.2, subnet mask 255.255.255.0 
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2.2.4 Pengkabelan 

Untuk penggunaan koneksi komputer, dikenal 2 buah tipe 

penyambungan kabel UTP, yaitu straight throught cable dan cross over 

cable. 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 komputer dan hub 

ataupun sebaliknya. Kabel cross over digunakan untuk menghubungkan 

komputer ke komputer. Kabel ini telah distandardisasi oleh Electronic 

Industries Alliance (EIA) dan Telecommunication Industry Association 

(TIA). Kedua kabel ini mempunyai perbedaan susunan warna. 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.10. Urutan warna kabel straight throught dan cross over 

Setelah diurutkan susunan warnanya maka pada bagian ujung 

kabel di pasang konektor RJ-45.  



 19

                 

2.2.5 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 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  
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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. 

 
 

 
 

 

 

 

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. 

Begitu juga pada kelas C menggunakan ketentuan 2n-2 maka  24 

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

254. 

 


