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BAB II

ANALISIS DAN PERANCANGAN

2.1. LANDASAN TEORI

2.1.1. 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 beberapa tipe jaringan dalam hubungannya dengan luas area 

yang dicakup, yaitu Local Area Network (LAN), Metropolitan Area 

Network (MAN), Wide Area Network (WAN), dll.

2.1.1.1 Local Area Network (LAN)

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. 
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Dalam sebuah LAN, biasanya ada 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.

2.1.1.2 Metropolitan Area Network (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.

2.1.1.3 Wide Area Network (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.
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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  Pengalamatan

2.1.2.1  Protocol TCP / IP

TCP / IP merupakan standar sotware-menentukan  apa yang harus 

dilakukan oleh suatu bagian software jaringan pada sebuah mesin/PC, 

untuk dapat berkomunikasi dengan software jaringan pada mesin lain.  

Jaringan TCP / IP adalah fondasi teknis dari internet dan LAN paling 

modern. Jaringan ini memberikan komunikasi antar komputer dan untuk 

memindahkan informasi. TCP / IP adalah sekumpulan standart tentang 

mekanisme kerja jaringan, sehingga software dan hardware dari berbagai 

vendor yang berbeda dapat “Inter-operate” 

TCP (Transmission Cotrol Protocol) dan IP (Internet Protocol)

adalah dua protokol yang penting yang digunakan di internet. Protokol 

adalah sekumpulan aturan (standar) yang bagaimana menentukan 

bagaimana komputer harus berkomunikasi dalam konteks yang berbeda 

dan bagaimana berbagai komponen software dan hardware yang berbeda 

harus berinteraksi. Protokol dibangun supaya terjadi komunikasi di suatu 
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kumpulan jaringan yang saling terkoneksi,disebut  “inter-network” atau  

“internet”.

2.1.2.2  Lapisan-lapisan Model OSI

Alasan pasti untuk pengembangan model OSI (Open System 

Interconnection) dimaksudkan untuk menyediakan kerangka kerja bagi 

standarisasi. Didalam model OSI, satu atau lebih standar protocol dapat 

dikembangkan pada masing-masing lapisan. Beberapa lapisan OSI 

sebagai berikut:

a. Physical Layer

Physical Layer berfungsi mengubah bit-bit menjadi sinyal-sinyal

untuk mengirim data keluar, dan sinyal-sinyal menjadi bit-bit untuk 

data yang masuk.

b. Data Link Layer

Tugas utama data link layer adalah mengirim bingkai-bingkai 

data khusus dari network layer ke physical layer. 

c. Network Layer

Tugas dari network layer adalah menangani informasi alamat 

untuk pengiriman data, sama halnya dengan menterjemahkan alamat 

logik jaringan ke dalam pasangan fisiknya.

d. Transport Layer

Fungsi dasar transport layer adalah mengatur pengiriman data 

melalui sebuah jaringan. 
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e. Session Layer

Session layer memungkinkan kedua pihak untuk 

mempertahankan komunikasi yang sedang berlangsung pada sebuah 

jaringan.

f. Pressentation Layer

Pressentation Layer menentukan format data yang 

diipindahkan diantara aplikasi dan menawarkan pada program-

program aplikasi serangkaian layanan transformasi data.

g. Application Layer

Fungsi application layer adalah pemindahan file. Sistem file

yang satu dengan yang lainnya memiliki konvensi penamaan yang 

berbeda, cara menyatakan baris-baris teks yang berbeda, dan 

sebagainya. Perpindahan file dari sebuah sistem ke sistem lainnya 

yang berbeda memerlukan penanganan untuk mengatasi adanya 

ketidak-kompatibelan ini. Tugas tersebut juga merupakan pekerjaan 

application layer, seperti pada surat elektronik, remote job entry, 

directory lookup, dan berbagai fasilitas bertujuan umum dan fasilitas 

bertujuan khusus lainnya.

2.1.2.3  Koneksi dan Port TCP

Port adalah alamat yang membedakan koneksi TCP yang berbeda 

pada mesin yang sama, sedangkan IP address adalah nomor yang 

mengidentifikasi mesin mana yang menjadi tujuan suatu paket, Port TCP
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adalah nomor yang mengidentiikasi koneksi mana dalam mesin spesifik 

yang dihubungkan dengan paket tersebut. Pada IP terdapat beberapa 

pengelompokan menjadi 5 kelas, yaitu kelas A, B, C, D,dan E.

Cara pembagian kelas alamat IP adalah sebagai berikut:

0xxxxxxx.----.----.---- : kelas A

Alamat IP kelas A adalah alamat IP yang mana bit pertama dari kelompok 

8 bit paling kiri bernilai 0.

10xxxxxx.----.----.---- : kelas B

Alamat IP kelas B adalah alamat IP yang mana dua bit pertama dari 

kelompok 8 bit paling kiri bernilai 10.

110xxxxx.----.----.---- : kelas C

Alamat IP kelas C adalah alamat IP yang mana tiga bit pertama dari 

kelompok 8 bit paling kiri bernilai 110.

1110xxxx.----.----.---- : kelas D

Alamat IP kelas D adalah alamat IP yang mana empat bit pertama dari 

kelompok 8 bit paling kiri bemilai 1110.

11110xxx.----.----.---- : kelas E

Alamat IP kelas E adalah alamat IP yang mana lima bit pertama dari 

kelompok 8 bit paling kiri bernilai 11110.

Pada alamat IP kelas A :

- Bagian pertama (8 bit) dari empat kelompok bit merupakan bagian 

jaringan, sedangkan tiga bagian berikutnya (24 bit) merupakan bagian 

host.
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- Karena pada alamat IP kelas A ditentukan bahwa bit pertama adalah 

0, maka nilai pada kelompok bit pertama hanya ditentukan oleh 7 bit 

mulai dari 00000000 (desimal = 0) sampai 01111111 (desimal = 127)

- Perlu diketahui bahwa alamat jaringan 0.0.0.0 dipakai untuk default 

route, sedangkan alamat jaringan 127.0.0.0 dipakai untuk alamat 

loopback. Dengan demikian jumlah alamat jaringan dalam alamat IP 

kelas A adalah 27 - 2 = 126 buah. 

- Karena 8 bit pertama sudah digunakan untuk menentukan alamat 

jaringan, alamat IP kelas A menyisakan 24 bit untuk menentukan 

alamat host. Dengan demikian jumlah alamat host yang mungkin tiap 

jaringan adalah 224 - 2 = 16777214. Mengapa dikurangi 2 ? Hal ini 

disebabkan alamat IP x.0.0.0 sudah dipakai untuk alamat jaringan dan 

alamat IP x.255.255.255 digunakan untuk alamat broadcast.

Pada alamat IP kelas B :

- Bagian pertama dan kedua (16 bit) dari empat kelompok bit 

merupakan bagian jaringan, sedangkan dua bagian berikutnya (16 bit) 

merupakan bagian host. 

- Karena pada alamat IP kelas B ditentukan bahwa dua bit pertama 

adalah 10, maka nilai pada kelompok bit pertama hanya ditentukan 

oleh 6 bit mulai dari 100000000 (desimal = 128) sampai 10111111 

(desimal = 191). 

- Jumlah alamat jaringan yang mungkin dalam alamat IP kelas B adalah 
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2(6+8) = 16384. Sedangkan alamat host yang mungkin tiap jaringan 

adalah 216 - 2 = 65534. Alamat IP x.y.0.0 dipakai untuk alamat jaringan 

dan alamat IP x.y.255.255 digunakan untuk alamat broadcast.

Pada alamat IP kelas C :

- Bagian pertama, kedua dan ketiga (24 bit) dari empat kelompok bit 

menupakan alamat jaringan, sedangkan bagian keempat (8 bit) 

merupakan bagian host.

- Karena pada alamat IP kelas C ditentukan bahwa tiga bit pertama 

adalah 110, maka nilai pada kelompok bit pertama hanya ditentukan 

oleh 5 bit mulai dari 11000000 (desimal = 192) sampai 11011111 

(desimal = 223).

- Jumlah alamat jaringan yang mungkin dalam alamat IP kelas C adalah 

2(5+8+8) = 2097152. Sedangkan alamat host yang mungkin untuk tiap 

jaringan adalah 28 - 2 = 254. Alamat IP x.y.w.0 dipakai untuk alamat 

jaringan dan alamat IP x.y.w.255 digunakan untuk alamat broadcast.

Pada alamat IP kelas D dan E :

- Kelompok alamat IP kelas D digunakan untuk multicasting, sedangkan 

kelompok alamat IP kelas E dicadangkan dan belum dialokasikan.

- Alamat IP multicast dipakai untuk alamat semua grup komputer pada 

satu waktu. Salah satu contohnya adalah streaming audio atau video.

Misalkan banyak komputer ingin menerima transmisi video pada waktu 
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yang bersamaan. Jika data tersebut dikirimkan ke setiap komputer 

secara individu, maka diperlukan beberapa aliran data. Jika data 

tersebut dikirimkan sebagai broadcast, maka tidak perlu lagi proses 

untuk semua sistem. Dengan multicast data tersebut hanya dikirim 

sekali, tetapi diterima oleh banyak system.

Dalam pengertian ini, tidak diijinkan untuk memberi alamat IP pada kartu 

jaringan dengan alamat IP yang berada pada kelas D dan kelas E. 

Dengan demikian, tidak diijinkan untuk membuat alamat IP dengan angka 

desimal yang lebih besar dari 223 pada bagian pertama.

Penentuan alamat pada dua Router beserta client yang diujikan :

Router 1

Eth 0

(Terhubung ke ISP)

Eth 1

IP Address 192.168.20.1/30

Langkah :

1. IP host diubah dan Mask di ubah ke biner

2. IP network = IP host AND IP Mask

3. hasilya ubah kembali ke desimal

4. IP Broadcast = IP host dibalik dari 0 menjadi 1,

5. gabungkan dengan IP network

6. IP pertama = IP Network +1, IP terakhir = IP Broadcast – 1
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AND

NOT

AND

NOT

AND

NOT

AND

NOT

Cara Perhitungan
IP Address 192.168.20.1 11000000.10101000.00010100.00000001
Mask 255.255.255.252 11111111.11111111.11111111.11111100
IP Net 192.168.20.0 11000000.10101000.00010100.00000000
Broadcast 192.168.20.3 11000000.10101000.00010100.00000011
IP Pertama 192.168.20.1 11000000.10101000.00010100.00000001
IP Terakhir 192.168.20.2 11000000.10101000.00010100.00000010

Eth 2

IP Address 192.168.30.1/24
Cara Perhitungan :

IP Address 192.168.30.1 11000000.10101000.00010100.00000001
Mask 255.255.255.0 11111111.11111111.11111111.00000000
IP Net 192.168.30.0 11000000.10101000.00010100.00000000
Broadcast 192.168.30.255 11000000.10101000.00010100.11111111
IP Pertama 192.168.30.1 11000000.10101000.00010100.00000001
IP Terakhir 192.168.30.254 11000000.10101000.00010100.11111110

Router 2

Eth 0

IP Address 192.168.20.2/30
Cara Perhitungan :

IP Address 192.168.20.2 11000000.10101000.00010100.00000010
Mask 255.255.255.252 11111111.11111111.11111111.11111100
IP Net 192.168.30.0 11000000.10101000.00010100.00000000
Broadcast 192.168.30.3 11000000.10101000.00010100.00000011
IP Pertama 192.168.30.1 11000000.10101000.00010100.00000001
IP Terakhir 192.168.30.2 11000000.10101000.00010100.11111110

Eth 1

IP Address 192.168.40.1/24
Cara Perhtungan :

IP Address 192.168.40.1 11000000.10101000.00101000.00000001
Mask 255.255.255.0 11111111.11111111.11111111.00000000
IP Net 192.168.40.0 11000000.10101000.00101000.00000000
Broadcast 192.168.40.255 11000000.10101000.00101000.11111111
IP Pertama 192.168.40.1 11000000.10101000.00101000.00000001
IP Terakhir 192.168.40.254 11000000.10101000.00101000.11111110
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Client 1

>>> Ip 192.168.30.1

Client 2

>>> Ip 192.168.40.2

2.1.2.4   Subnetting 

Subnetting digunakan untuk memecah satu buah network menjadi 

beberapa network kecil. 

Ingat rumus untuk mencari banyak subnet adalah 2n-2 

N = jumlah bit yang diselubungi

Dan Rumus untuk mencari jumlah host persubnet adalah 2m-2

M = jumlah bit yang belum diselubungi

Pada subnetting terdapat konsep CIDR ( Classless Inter-Domain 

Routing ) yang diperkenalkan pertama kali tahun 1992 oleh IEFT. 

Penulisan IP address adakalanya dengan notasi garis miring atau slash 

notataion (/) berarti berapa bit yang bernilai 1. Nilai maksimum setelah 

garis miring adalah /32, karena satu byte adalah 8bit dan terdapat 4 byte

dalam sebuah alamat IP (4 x 8 = 32 ). Namun subnet mask terbesar 

tanpa melihat class alamatnya adalah hanya /30, karena harus 

menyimpan paling tidak dua buah bit sebagai bit dan host. 
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Berikut ini adalah tabel subnetmask berapa saja yang dapat digunakan : 

Subnet Mask Nilai CIDR Subnet Mask Nilai CIDR

255.128.0.0 /9 255.255.240.0 /20

255.192.0.0 /10 255.255.248.0 /21

255.224.0.0 /11 255.255.252.0 /22

255.240.0.0 /12 255.255.254.0 /23

255.248.0.0 /13 255.255.255.0 /24

255.252.0.0 /14 255.255.255.128 /25

255.254.0.0 /15 255.255.255.192 /26

255.255.0.0 /16 255.255.255.224 /27

255.255.128.0 /17 255.255.255.240 /28

255.128.192.0 /18 255.255.255.248 /29

255.128.224.0 /19 255.255.255.252 /30

Tabel  2.1 Penggunaan CIDR

2.1.3  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.
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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 :

a. Mengarahkan lalu-lintas isyarat secara efisien.

b. Mengarahkan pesan antara dua sembarang protocol.

c. Mengarahkan pesan antar topologi jaringan yang berbeda.

d. Mengarahkan pesan melintasi tipe kabel yang berbeda.

2.1.4  Kabel

Ada beberapa jenis kabel yang menjadi standar untuk komunikasi 

data dalam jaringan komputer adalah :

a. 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).
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b. 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).

c. 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.

2.1.5  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. 

Gambar. 2.1 Network Interface Card (NIC)
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2.1.6  Konsentrator

Konsentrator yaitu berupa HUB dan Switch, yang dalam jaringan 

berfungsi sebagai penerus jaringan yang menyediakan port-port di 

dalamnya. 

Gambar 2.2 Internal Blok diagram Switch dan Hub
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2.2  Analisa dan Perancangan

2.2.1  Analisa Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk masing-masing router :

Nama device Spesifikasi

Processor Pentium IV

Hardisk 20 GB

RAM 256 MB

VGA Onboard VGA

Sistem Operasi Linux Ubuntu Server 8.04

Tabel  2.2 Spesifikasi PC Router

2.2.2  Analisa Perangkat Lunak

Linux Ubuntu Server 8.04 merupakan salah satu Sistem Operasi 

yang digunakan untuk memanajemen serta mengkonfigurasikan semua 

kinerja sistem yang ada dalam komputer tersebut berkaitan dengan 

pembangunan PC router ini.

Gambar 2.3  Logo linux ubuntu

2.2.3  Perancangan Desain 

Dalam perancangan pembuatan PC router ini dimaksudkan agar 

router juga berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang 
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memiliki alamat jaringan yang berbeda pula. Sehingga router juga 

sekaligus menjadi gateway bagi komputer lainnya.

Beberapa hal yang yang dapat dikerjakan oleh router adalah :

a. Mengirim paket data antar dua tipe jaringan fisik yang berbeda. 

Misalnya meneruskan paket data dari Ethernet ke frame relay yang 

biasanya dilakukan oleh router WAN (Wide Area Network).

b. Membatasi lalu lintas paket data dari/ ke beberapa alamat jaringan. 

Hal ini biasanya dikenal sebagai packet filtering. Biasanya router akan 

menganalisa data lebih dari sekedar IP Headers untuk membuat 

keputusan filtering. TCP dan UDP headers juga akan dianalisa untuk 

membuat keputusan filtering.

c. Mengubah alamat asal sehingga seakan-akan paket data tersebut 

berasal diri sebuah alamat yang berbeda dari pengirim aslinya. Di 

Linux, hal ini dikenal sebagai masquerading, dan router berfungsi 

sebagai NAT (Network Address Translation).

d. Berfungsi sebagai BOOTP atau DHCP server yang memberikan 

alamat IP dan konfigurasi lainnya kepada seluruh komputer pada 

sebuah jaringan.
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2.2.4   Perancangan Jaringan

Gambar 2.4 Rancangan Jaringan

Perancangan tugas akhir ini penulis membuat rancangan bahwa 

dalam pembuatan PC router ini penulis tidak menyertakan switch atau 

hub sebagai pembagi jaringan dikarenakan koneksi dilangsungkan dari 

router langsung ke klien karena hanya terdiri dari satu klien pada setiap 

routernya.


