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BAB II 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

2.1  ANALISIS KEBUTUHAN  

 Pada jaringan ini, untuk dapat memisahkan bandwidth lokal dan 

bandwidth internasional dibutuhkan perangkat  keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software). Adapun spesifikasi perangkat keras (hardware) 

dan perangkat lunak (software)  yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

 

2.1.1 PERANGKAT KERAS (HARDWARE) 

 Spesifikasi kebutuhan perangkat keras (hardware) adalah : 

1. LAPTOP (NOTEBOOK) 

Tabel 2.1 Spesifikasi Laptop 

1 Nama Compaq CQ 41 110AU HP Mini 

2 Processor AMD Turion II 2.2 GHz Intel Atom 

3 Sistem Operasi Windows XP Windows 7 

4 Ethernet Card rRealtek PCIe FE Realtek PCIe FE 

5 RAM DDR II 2 GB DDR II 1 GB 

6 Harddisk 250 GB 320 GB 
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2. KABEL 

 Setiap kabel mempunyai kemampuan dan spesifikasi yang 

berbeda. Dalam suatu jaringan komputer, kabel yang sering digunakan 

adalah Twisted Pair Cable. Ada 2 jenis Twisted Pair Cable yaitu  UTP 

(Unshielded Twisted Pair) dan STP (Shielded Twisted Pair). Kabel 

UTP dan STP yang umum dipakai adalah kabel yang terdiri dari 4 

pasang kabel terpilin. Pada tugas akhir ini kabel yang digunakan 

adalah kabel UTP. 

 

 

Gambar 2.1 Kabel UTP 

 

Terdapat 2 tipe penyambungan kabel jenis UTP, yaitu adalah 

Straight Throught dan Crossover. Straight digunakan untuk 

menghubungkan beberapa unit komputer melalui perantara 

konsentrator (hub/switch) maupun repeater, sedangkan crossover 

digunakan untuk media komunikasi antar komputer tanpa 
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konsentrator. Cara pemasangan kabel UTP ada dua yaitu tipe T568A 

dan tipe T568B. Susunan dari pemasangan kabel UTP dapat dilihat 

dari gambar berikut: 

  

Gambar 2.2 Pemasangan Kabel UTP Straight dan Crossover 

 

3. MIKROTIK ROUTERBOARD 750 

Router adalah suatu alat dalam jaringan komputer yang berfungsi 

untuk mengirimkan paket data melalui proses yang disebut dengan 

routing. Router juga berfungsi untuk menghubungkan antara jaringan 

satu dengan jaringan lainnya. Dalam Tugas Akhir ini Router yang 

digunakan adalah MikroTik RouterBoard 750. 
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Gambar 2.3 MikroTik RouterBoard 750 

 

2.1.2 PERANGKAT  LUNAK (SOFTWARE) 

 Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (software) adalah : 

1. MIKROTIK OS 

MikroTik merupakan sistem operasi yang diperuntukkan sebagai 

router. MikroTik mempunyai kemampuan atau fitur network yang 

lengkap. Banyak ISP yang menggunakan MikroTik untuk berbagai 

keperluan networking salah satunya sebagai limit bandwidth. MikroTik 

dapat berupa PC yang diinstal Sistem Operasi MikroTik atau dalam 

bentuk routerboard yang di dalamnya sudah terinstal Sistem Operasi 

MikroTik. Pada tugas akhir ini digunakan adalah MikroTikRouterBoard 

750. 
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2. WINBOX v2.2.10 

WinBox merupakan aplikasi yang digunakan untuk 

mengkonfigurasi MikroTik dalam model GUI sehingga lebih mudah 

dalam mengoperasikannya dibandingkan dengan model konsole 

seperti pada MikroTik yang diinstal pada PC. Dengan menggunakan 

WinBox ini dapat dilakukan pengaturan MikoTik yang ada dalam 

RouterBoard 750 dengan cara menggunakan laptop ataupun 

menggunakan PC. 

 

Gambar 2.4 WinBox 

 

3. PING 

PING (Packet Internet Gropher) adalah sebuah program utilitas 

yang digunakan untuk memeriksa konektivitas jaringan berbasis 

teknologi Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). 
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Dengan menggunakan utilitas ini, dapat diuji apakah sebuah komputer 

terhubung dengan komputer lainnya. Hal ini dilakukan dengan cara 

mengirim sebuah paket kepada alamat IP yang yang dituju dan 

menunggu respons dari alamat IP tersebut. 

 

4. IP ADDRESS 

Alamat IP (Internet Protocol Address atau sering disingkat IP) 

adalah deretan angka biner 32-bit dan 128-bit yang dipakai sebagai 

alamat identifikasi untuk tiap host dalam jaringan internet. Panjang dari 

angka ini adalah 32-bit (untuk IPv4 atau IP versi 4), dan 128-bit (untuk 

IPv6 atau IP versi 6) yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut 

pada jaringan internet berbasis TCP/IP. 

Untuk membuat pembacaan lebih mudah alamat internet yang 

merupakan logical address ini maka dibuatlah dalam bentuk desimal di 

mana setiap 8 bit diwakili satu bilangan desimal. Masing-masing angka 

desimal ini dipisahkan oleh tanda titik. 

 

 

 

 Gambar 2.5  Notasi Desimal IP Address 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/32-bit
http://id.wikipedia.org/wiki/IPv4
http://id.wikipedia.org/wiki/IPv6
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
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5. SUBNET MASK 

Nilai subnet mask berfungsi untuk memanajemen jumlah host 

dan jumlah net id. Dengan Subnet Mask, router dapat menentukan 

bagian mana yang menunjukkan alamat jaringan (network id). Format 

Subnet Mask terdiri dari 32 bit yang setiap 8 bitnya dipisahkan dengan 

tanda titik. Pada Subnet Mask, bit yang menunjukkan alamat jaringan 

diisi dengan biner 1 semua, sedang bit yang menunjukkan alamat host 

diisi dengan biner 0 semua.  

 

Tabel 2.2 Subnet Mask 

Kelas Subnet Mask dalam Biner 
Subnet Mask 

dalam desimal 

A 11111111.00000000.00000000.00000000 255.0.0.0 

B 11111111.11111111.00000000.00000000 255.255.0.0 

C 11111111.11111111.11111111.00000000 255.255.255.0 
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2.2  PERANCANGAN 

2.2.1 PERANCANGAN JARINGAN 

 

 

 

          . 
    IP   : 172.18.105.53 

         ether1 Netmask : 255.255.255.192 
 
 
IP   : 192.168.1.1      ether2                     ether3 IP   : 192.168.4.1 

 Netmask : 255.255.255.0    Netmask : 255.255.255.0 
 

 
 
 
 
 

  IP   : 192.168.1.2   IP   : 192.168.4.2   
  Netmask : 255.255.255.0  Netmask : 255.255.255.0 
  Gateway : 192.168.1.1   Gateway : 192.168.4.1 
 

 

Gambar 2.6 Perancangan Jaringan Komputer 

 

 Pada rancangan jaringan ini terdapat 2 buah jaringan yang akan 

dihubungkan dengan menggunakan sebuah router. Router yang digunakan 

adalah MikroTik RouterBoard RB 750. Pada jaringan 1 akan diberikan alamat 

jaringan 192.168.1.0/24, sedangkan pada jaringan 2 akan diberikan alamat 

Internet 

MikroTik 
RouterBoard 

Jaringan 1 Jaringan 2 
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jaringan 192.168.2.0/24. Dengan demikian jumlah host pada setiap jaringan 

yang bisa digunakan adalah 254 host. 

 

2.2.2 ETHERNET PADA MIKROTIK ROUTERBOARD RB750  

Ether pada MikroTik RouterBoard RB750 yang akan digunakan yaitu : 

1. Ethernet 1 yang akan diberi nama Internet 

Ethernet ini akan digunakan untuk koneksi ke internet 

2. Ethernet 2 yang akan diberi nama Jaringan-1 

Ethernet ini akan digunakan untuk koneksi ke jaringan 1  

3. Ethernet 3 yang akan diberi nama Jaringan-2 

Ethernet ini akan digunakan untuk koneksi ke jaringan 2 

 

2.2.3 PEMBERIAN ALAMAT IP 

Pemberian alamat jaringan pada jaringan di atas adalah sebagai berikut : 

1. Ethernet 1 pada MikroTik RouterBoard RB750 : 

Alamat IP : 172.18.105.53 

Netmask : 255.255.255.192 

2. Ethernet 2 pada MikroTik RouterBoard RB750 : 

Alamat IP : 192.168.1.1 

Netmask : 255.255.255.0 
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3. Ethernet 3 pada MikroTik RouterBoard RB750 : 

Alamat IP : 192.168.2.1 

Netmask : 255.255.255.0 

4. Klien pada Jaringan 1 : 

Alamat IP : 192.168.1.2 

Netmask : 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.1.1 

DNS Server : 172.18.254.253 

5. Klien pada Jaringan 2 : 

Alamat IP : 192.168.2.2 

Netmask : 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.2.1 

DNS Server : 172.18.254.253 

 

2.2.4 DOMAIN NAME SYSTEM (DNS) 

 Domain Name System (DNS) adalah sebuah sistem yang menyimpan 

informasi tentang nama host maupun nama domain dalam bentuk basis data 

tersebar (distributed database) di dalam jaringan komputer, misalkan: 

Internet. DNS menyediakan alamat IP untuk setiap nama host dan mendata 

setiap server transmisi surat (mail exchange server) yang menerima surat 

elektronik (email) untuk setiap domain. 
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DNS menyediakan servis yang cukup penting untuk Internet, bilamana 

perangkat keras komputer dan jaringan bekerja dengan alamat IP untuk 

mengerjakan tugas seperti pengalamatan dan penjaluran (routing), manusia 

pada umumnya lebih memilih untuk menggunakan nama host dan nama 

domain, contohnya adalah penunjukan sumber universal (URL) dan alamat e-

mail. DNS menghubungkan kebutuhan ini. 

 

2.2.5 DAFTAR ALAMAT IP LOKAL  

 Untuk dapat melakukan pemisahan antara limit bandwidth lokal dan 

internasional,  kita memerlukan daftar alamat-alamat IP lokal. Daftar IP lokal 

ini dapat menggunakan file nice.rsc yang dapat didownload di 

http://www.mikrotik.co.id/getfile.php?nf=nice.rsc . 

File nice.rsc ini berisi daftar-daftar alamat IP lokal. File ini dibuat secara 

otomatis di server Mikrotik Indonesia setiap jam, dan merupakan data yang 

telah dioptimalkan untuk menghilangkan duplikasi entri dan tumpang tindih 

subnet. Saat ini jumlah baris pada script tersebut berkisar 7000 baris. 

 

2.2.6  NETWORK ADDRESS TRANSLATION (NAT)  

Network Address Translation atau yang lebih biasa disebut dengan 

NAT adalah suatu metode untuk menghubungkan klien pada jaringan lokal ke 

jaringan internet dengan menggunakan satu alamat ip. Internet sebagai sisi 

public dan jaringan lokal sebagai sisi private. Ketika klien pada jaringan 

http://www.mikrotik.co.id/getfile.php?nf=nice.rsc
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private menginginkan data dari jaringan public (internet), maka perangkat 

NAT akan membuka sedikit saluran antara komputer asal dan komputer 

tujuan.  

NAT mempunyai 2 buah tipe yaitu : 

 Source NAT atau srcnat 

NAT akan mengubah alamat ip private asal dengan alamat public agar 

dapat mengakses internet. 

 Destination NAT atau dstnat 

Tipe NAT ini digunakan agar jaringan private dapat diakses oleh jaringan 

public.  

 

 

2.2.7 IP FIREWALL MANGLE 

Mangle adalah semacam penanda yang digunakan untuk menandai 

suatu paket untuk dapat melakukan proses yang selanjutnya dengan tanda 

khusus. Fasilitas lain di RouterOS menggunakan tanda ini, misalnya Queue 

Tree, NAT, dan Routing. Fasilitas tersebut mengidentifikasi paket 

berdasarkan tanda dan proses yang sesuai. Tanda Mangle hanya ada dalam 

router, dan tidak ditransmisikan melalui jaringan.   
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2.2.8 QUEUE TREE 

 Queue Tree merupakan suatu fasilitas yang ada dalam MikroTik yang 

digunakan untuk antrian dan menentukan besar bandwidth dari setiap 

jaringan. Queue Tree akan memproses paket yang telah ditandai oleh 

Mangle. Queue Tree dapat memberikan batas bandwidth untuk upload dan 

bandwidth untuk download secara berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan. 

Selain itu, Queue Tree juga dapat digunakan untuk menentukan antrian paket 

mana yang akan diproses terlebih dulu. Queue Tree akan mendahulukan 

paket yang mempunyai priority  besar untuk diproses, meskipun paket 

tersebut datang terakhir. Dalam queue tree, priority terdiri dari 1 sampai 8. 

Priority yang paling besar adalah 1, sedangkan priority yang paling kecil 

adalah 8. 

 

 

 

 

 


