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BAB 2
ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Struktur Jaringan
Interface Publik 
IP Address :  114.125.19.235
Subnetmask : 255.255.255.255
Default gateway : 114.125.19.235
DNS 	: 114.127.208.84
	  202.3.208.11

Modem dial - up
xp-router-network
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Interface Lokal 
Network ID :   192.168.0.1
Subnetmask : 255.255.255.240


S

XP router sekaligus sebagai DHCP server 

S

Printer 

S



file_5.jpg


file_6.wmf




IP Address :  192.168.0.2
Subnetmask : 255.255.255.240
Default Gateway : 192.168.0.1
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Komp Client  

S


Gambar 2.1. Topologi star.
Hardware 
Switch  
Switch adalah suatu perangkat dalam LAN yang  memiliki banyak port  yang berfungsi untuk meneruskan paket data dalam sistem komunikasi data.
Prinsip kerja switch :
	Menggunakan alamat network yang sama pada semua port 
	Membuat tabel berdasarkan alamat MAC
	Memfilter lalu lintas network berdasarkan informasi MAC
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Gambar 2.2.  Switch.
Kartu Jaringan (Network Interface Card) 
Network Interface Card adalah sebuah interface yang berfungsi untuk menyambungkan sebuah host ke network. Sebuah komputer dapat terhubung ke suatu jaringan apabila sudah terpasang kartu jaringan (LAN Card). Apabila terjadi gangguan atau kerusakan pada kartu jaringan berakibat pada komputer tersebut tidak dapat masuk dalam sistem jaringan. Indikator yang dapat dilihat dalam kerusakan kartu jaringan adalah matinya lampu indikator yang terdapat pada kartu jaringan dan lampu indikator di hub saat komputer telah hidup.
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Gambar 2.3  LAN Card PCI.
Kabel UTP
	Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) adalah jenis kabel yang sering digunakan dalam membangun LAN. Nama twisted pair berasal dari fakta bahwa ia terdiri dari kabel tembaga yang dililit berpasangan. Crosstalk merupakan suatu keadaan, dimana sinyal pada satu pair kabel mengganggu sinyal pada kabel lainnya. Semakin banyak lilitan per-incinya, semakin kuat daya tahan kabel terhadap EMI dan crosstalk.
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Gambar 2.4. Kabel UTP.
Ada 2 buah tipe penyambungan dalam kabel UTP, yaitu straight cable dan crossover cable. Straight cable digunakan untuk menghubungkan client ke hub/router, sedangkan crossover cable digunakan untuk menghubungkan komputer ke komputer/hub ke hub.
Adapun urutan warna untuk straight adalah:

Tabel 2.1. Urutan warna kabel straight.
No Pin
Warna
No 
Pin
Warna
1
Putih Orange
5
Putih Biru
2
Orange
6
Hijau
3
Putih Hijau
7
Putih Coklat
4
Biru
8
Coklat
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Berikut ini adalah pola pengkabelan pada model straight. 

             


Gambar 2.5. Pola pengkabelan model straight.
Sedangkan untuk kabel cross adalah : 
Tabel 2.2. Tabel urutan warna kabel cross.
No Pin
Warna
1
Putih Hijau
2
HIjau
3
Putih Orange
4
Biru
5
Putih Biru
6
Orange
7
Putih Coklat
8
Coklat
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Gambar 2.6. Pola pengkabelan model cross.
RJ-45
RJ-45 adalah konektor yang digunakan untuk kabel Ethernet Cat 5. Dalam penggunaannya, RJ-45 akan berpasangan dengan port yang menjadi pasangannya, diantaranya NIC dan hub. Karena digunakan untuk UTP, RJ-45 terdiri dari 8 pin sebagai tempat penyambungan dengan kabel.
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	Gambar 2.7. Konektor RJ-45.
Modem 
Modem berasal dari singkatan Modulator DEModulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi kedalam sinyal pembawa (carrier) dan siap untuk dikirimkan, sedangkan Demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi (yang berisi data atau pesan) dari sinyal pembawa (carrier) yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Modem yang digunakan yaitu jenis modem dial – up. Menggunakan modem dial – up langkah pertama harus mendaftarkan diri dulu ke ISP. Beberapa ISP kemungkinan akan memberi sebuah IP statis ketika melakukan dial – in. (tetapi 99% account dial – up menggunakan IP dinamis). IP DNS server digunakan oleh PC untuk melakukan DNS name resolution. Modem yang digunakan adalah HP Nokia N73. Ponsel ini dapat digunakan sebagai modem, akan tetapi terlebih dahulu perlu diinstal Aplikasi Nokia PC Suite pada PC yang akan digunakan. Nokia PC Suite memungkingkan pengguna untuk mengedit, meyimpan, dan menyingkrongkan data ponsel nokia dengan system PC berbasis Microsoft Windows. Sebelum menggunakan software PC Suite, perlu menginstal software tersebut dalam PC Untuk menggunakan ponsel sebagai modem harus memiliki syarat berikut ini : 
	Ponsel dan langganan yang mendukung data paket 
	Perangkat lunak komunikasi data yang sesuai yang terpasang di PC
	Berlangganan ke layanan jaringan yang sesuai dari operator asal atau peyedia layanan internet. Dalam halpraktek kali ini menggunakan kartu As dari provider Telkomsel. 
Driver modem yang terpasang sesuai dengan PC 
One Touch Access yang terdapat pada Nokia PC Suite mendeteksi ponsel yang terhubung dan secara otomatis menggunakannya sebagai modem. Yang perlu diperhatikan dalam memakai HP sebagai modem yaitu perlu mengeset GPRS. Dan selanjutnya kita hanya perlu tahu 3 hal, yaitu username, password, dan dial number. Berikut ini adalah tabel konfigurasi dial up networking 



Tabel 2.3. Konfigurasi dial up networking.
Kartu
Nomor akses  
User
Password
Acces Point Name
Simpati/ As / Halo 
*99***1#
wap
wap123
Telkomsel
IM3
*99***1#
gprs
IM3
www.indosat-ms.net
XL
#777
xlgprs
proxl
www.xlgprs.net

2.2.6 XP router dan komputer client 
a. Spesifikasi Komputer sebagai XP router  
RAM		: 960 MB 
Processor	: intel Pentium IV
Router adalah sebuah alat jaringan komputer yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau Internet menuju tujuannya, melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Router berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Suatu router bisa berupa sebuah device yang dirancang khusus untuk berfungsi sebagai router (dedicated router), atau bisa sebuah PC yang difungsikan sebagai router (PC Router). Manfaat yang didapat jika menggunakan PC Router adalah tidak perlu membeli router tambahan sehingga dapat menghemat biaya. 
Windows-98, ME, 2000, dan XP mempunyai fasilitas yang disebut Internet Connection Sharing (ICS). Komputer melakukan dial – up seperti 
biasa, tetapi juga berfungsi sebagai NAT device, sehingga computer lain pada LAN dapat menggunakannya seperti router internet. Dan sebagai DHCP server pada jaringan kecil. 
b. Spesifikasi Komputer Client 
RAM		: 640 MB 
Processor	: Intel Pentium III 
Komputer Client yang dimaksud disini adalah sebagai client DHCP.  

Software Nokia PC Suite 
Nokia PC Suite memungkingkan pengguna untuk mengedit, meyimpan, dan menyingkronkan data ponsel nokia dengan system PC berbasis Microsoft Windows. Sebelum menggunakan software PC Suite, perlu menginstal software tersebut dalam PC. Adapun syarat spesifikasi yang diperlukan sebagaii berikut :
	Windows 2000 (Sp 4), XP atau Vista
Ruang memori pada hardisk minimal 250 MB
Untuk konektivitas anatara ponsel ke PC dibutuhkan sambungan kabel USB, Infra Merah, atau blueetooth yang terintegrasi dalam PC.  
Topologi Jaringan
Topologi jaringan komputer adalah bentuk perancangan baik secara fisik maupun secara logik yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan komputer. Berikut ini adalah topologi jaringan secara fisik : 
	Topologi Bus 
Topologi Bus adalah topologi jaringan komputer yang menggunakan sebuah kabel utama (backbone) sebagai tulang punggung jaringan. Keuntungan topologi ini : transfer pertukaran file, data dengan menggunakan teknik sharing folder.  Cocok digunakan untuk area yang tidak luas, dan dapat juga dipakai untuk tipe jaringan komputer work group (peer to peer) atau client server.
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Gambar 2.8. Topologi bus.
Topologi Star 
Dengan topologi star (bintang) ini semua computer dihubungkan ke suatu hub seperti pada gambar  
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Gambar 2.9. Topologi star.
Jaringan dengan topologi star lebih mahal dan sulit untuk dipasang karena setiap komputer hars dihubungkan ke suatu hub. Karena masing – masing komputer mempunyai kabel sendiri – sendiri , mencari kesalahan jaringan menjadi lebih mudah . 
	Topologi Ring
Topologi jaringan yang berupa lingkaran tertutup yang berisi node – node. Signal mengalir dalam dua arah sehingga dapat menghindari terjadinya collison sehingga memungkingkan terjadinya pergerakan data yang cepat. 

Semua komputer yang saling tersambung membentuk  lingkaran (seperti bus tetapi ujung – ujungnya disambung) . Data yang dikirim diberi address tujuan sehingga dapat menuju komputer yang dituju.
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Gambar 2.10 Topologi ring.
IP Address  
2.5.1 Representasi Alamat 
Peralatan – peralatan yang ada dalam system jaringan berbasis TCP/IP dikenali dengan alamat IP (internet protocol). Peralatan jaringan seperti computer, print server, hub atau alat lain harus mempunyai alamat tertentuu supaya dikenali dalam jaringan. Alamat IP ini merupakan alamat yang melekat pada kartu jaringan. Hal ini perlu dipahami karena sangat dimungkingkan satu peralatan semacam komputer untuk mempunyai beberapa alamat IP. Alamat IP versi 4 umumnya diekspresikan dalam notasi decimal bertitik (dotted-decimal notation), yang dibagi ke dalam empat buah oktet berukuran 8-bit. Karena setiap oktet berukuran 8 – bit , maka nilainya berkisar antara 0 hingga 255(meskipun begitu, terdapat beberapoa pengecualian nilai). Alamat IP yang dimiliki sebuah host dapat dibagi dengan menggunakan subnet mask jaringan ke dalam dua buah bagian, yakni : 
	Network Identifier atau Network Address (alamat jaringan) yang digunakan khusus untuk mengidentifikasikan alamat jaringan dimana host berada. Semua system di dalam sebuah jaringan fisik yang sama harus memiliki alamat Network Identifier yang sama. Network identifier juga harus unik dalam sebuah internetwork. Alamat Network Identifier tidak boleh bernilai 0 atau 255. 
	Host Identifier atau Host address (alamat host) yang digunakan khusus untuk mengidentifikasikan alamat host di dalam jaringan. Nilai Host Identifier tidak boleh bernilai 0 atau 255 dan harus bersifat unik di dalam network identifier di mana ia berada. 

Alamat IPv4 terbagi menjadi beberapa jenis,yakni sebagai berikut : 
·    Alamat Unicast, merupakan alamat IPv4 yang ditentukan untuk sebuah antarmuka jaringan yang dihubungkan ke sebuah internetwork IP. Alamat Unicast digunakan dalam komunikasi point-to-point atau one-to-one. 
·    Alamat Broadcast, merupakan alamat IPv4 yang didesain agar diproses oleh setiap node IP dalam segmen jaringan yang sama. Alamat broadcast digunakan dalam komunikasi one-to-everyone. 
·    Alamat Multicast, merupakan alamat IPv4 yang didesain agar diproses oleh satu atau beberapa node dalam segmen jaringan yang sama atau berbeda. Alamat multicast digunakan dalam komunikasi one-to-many. 
2.5.2 Kelas – kelas Alamat 
Dalam RFC 791, alamat Unicast IP versi 4 dibagi ke dalam beberapa kelas, dilihat dari oktet pertamanya, seperti terlihat pada tabel. Sebenarnya yang menjadi pembeda kelas IP versi 4 adalah pola biner yang terdapat dalam oktet pertama (utamanya adalah bit-bit awal/high-order bit), tapi untuk lebih mudah mengingatnya, akan lebih cepat diingat dengan menggunakan representasi decimal
Tabel 2.4 Tabel kelas – kelas alamat IP.
Kelas Alamat IP
Oktet pertama
(decimal)
Oktet pertama
(biner)
Digunakan oleh
Kelas A
1–126
0xxx xxx
Alamat unicast untuk jaringan skala besar
Kelas B
128–191
1xxx xxx
Alamat unicast untuk jaringan skala menengah hingga skala besar
Kelas C
192–223
110x xxx
Alamat unicast untuk jaringan skala kecil
Kelas D
224–239
1110 xxx
Alamat multicast (bukan alamat unicast)
Kelas E
240–255
1111 xxx
Direservasikan;umumnya digunakan sebagai alamat percobaan (eksperimen); (bukan alamat unicast)
Kelas A 
Alamat-alamat unicast kelas A diberikan untuk jaringan skala besar. Nomor urut bit tertinggi di dalam alamat IP kelas A selalu diset dengan nilai 0 (nol). Tujuh bit berikutnya—untuk melengkapi oktet pertama—akan membuat sebuah network identifier. 24 bit sisanya (atau tiga oktet terakhir) merepresentasikan host identifier. Ini mengizinkan kelas A memiliki hingga 126 jaringan, dan 16,777,214 host tiap jaringannya. Alamat dengan oktet awal 127 tidak diizinkan, karena digunakan untuk mekanisme Interprocess Communication (IPC) di dalam mesin yang bersangkutan.
Kelas B
Alamat-alamat unicast kelas B dikhususkan untuk jaringan skala menengah hingga skala besar. Dua bit pertama di dalam oktet pertama alamat IP kelas B selalu diset ke bilangan biner 10. 14 bit berikutnya (untuk melengkapi dua oktet pertama), akan membuat sebuah network identifier. 16 bit sisanya (dua oktet terakhir) merepresentasikan host identifier. Kelas B dapat memiliki 16,384 network, dan 65,534 host untuk setiap network-nya.
Kelas C
Alamat IP unicast kelas C digunakan untuk jaringan berskala kecil. Tiga bit pertama di dalam oktet pertama alamat kelas C selalu diset ke nilai biner 110. 21 bit selanjutnya (untuk melengkapi tiga oktet pertama) akan membentuk sebuah network identifier. 8 bit sisanya (sebagai oktet terakhir) akan merepresentasikan host identifier. Ini memungkinkan pembuatan total 2,097,152 buah network, dan 254 host untuk setiap network-nya.
Kelas D
Alamat IP kelas D disediakan hanya untuk alamat-alamat IP multicast, sehingga berbeda dengan tiga kelas di atas. Empat bit pertama di dalam IP kelas D selalu diset ke bilangan biner 1110. 28 bit sisanya digunakan sebagai alamat yang dapat digunakan untuk mengenali host. Untuk lebih jelas mengenal alamat ini, lihat pada bagian Alamat Multicast IPv4.
Kelas E
Alamat IP kelas E disediakan sebagai alamat yang bersifat "eksperimental" atau percobaan dan dicadangkan untuk digunakan pada masa depan. Empat bit pertama selalu diset kepada bilangan biner 1111. 28 bit sisanya digunakan sebagai alamat yang dapat digunakan untuk mengenali host.
2.5.3 Jenis – jenis alamat Unicast 
Jika ada sebuah intranet tidak yang terkoneksi ke Internet, semua alamat IP dalam ruangan kelas alamat unicast dapat digunakan. Jika koneksi dilakukan secara langsung (dengan menggunakan teknik routing) atau secara tidak langsung (dengan menggunakan proxy server), maka ada dua jenis alamat yang dapat digunakan di dalam Internet, yaitu public address (alamat publik) dan private address (alamat pribadi).
	Alamat publik
alamat publik adalah alamat-alamat yang telah ditetapkan oleh InterNIC dan berisi beberapa buah network identifier yang telah dijamin unik (artinya, tidak ada dua host yang menggunakan alamat yang sama) jika intranet tersebut telah terhubung ke Internet.

Ketika beberapa alamat publik telah ditetapkan, maka beberapa rute dapat diprogram ke dalam sebuah router sehingga lalu lintas data yang menuju alamat publik tersebut dapat mencapai lokasinya. Di internet, lalu 


intas ke sebuah alamat publik tujuan dapat dicapai, selama masih terkoneksi dengan internet.
	Alamat Privat
Dari semua alamat IP yang mungkin baik untuk kelas A, B maupun C, ada alamat khusus yang disebut alamat IP privat. Alamat IP ini tidak terhubung dengan alamat IP publik atau tidak di routing. Alamat IP privat digunakan untuk membentuk jaringan yang sifatnya lokal , dalam pengertian tidak terhubung ke jaringan public secara langsung. Ketentuan tentang alamat IP private diatur dalam 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 : 

Tabel 2.5 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 192.168.255.255
2.5.4 Subnet 
	Subnet disebut juga dengan potongan jaringan. Konsep subnetting dari IP Address merupakan teknik yang umum digunakan di internet untuk mengefisiensikan alokasi IP Address dalam sebuah jaringan supaya bias memaksimalkan pengggunaan IP Address. Subnetting merupakan proses memecah satu kelas IP Address menajdi beberapa subnet dengn jumlah network yang lebih sedikit dan  untuk menentukan batas network ID dalam satu subnet digunakan subnetmask. 
    


