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Mikrotik juga difungsikan sebagai server DHCP hal ini bertujuan 

untuk mendistribusikan IP address, default gateway dan DNS server 

kepada client  secara otomatis, medium yang digunakan untuk komunikasi 

dari router ke client menggunakan kabel UTP. 

2.2 Jaringan Komputer 

Jaringan komputer merupakan hubungan komunikasi dari kumpulan 

komputer, printer dan peralatan lainnya (biasa disebut node) yang 

terhubung dalam satu kesatuan, dimana kumpulan komputer tersebut 

dapat berbagai resource.  

2.2.1 Local Area Network (LAN) 

Merupakan suatu jaringan komputer yang masih berda di dalam 

gedung atau ruangan seperti digunakan di rumah, perkantoran, industry, 

akademi, rumah sakit dll. 

2.2.2 Metropolitan Area Network (MAN) 

  Merupakan pengembangan dari local area network jaringan ini 

terdiri dari beberapa jaringan LAN yang saling berhubungan letak 

jaringan ini bisa saling berjauhan tetapi masih dalam satu kota. 

2.2.3 Wide Area Network (WAN) 

WAN atau Wide Area Network adalah jaringan dari berbagai LAN. 

Ruang lingkupnya tidak lagi terbatas pada suatu area geografis saja, 

tetapi dapat melintas batas kota bahkan negara. Sebagai media 

penghubung antara LAN yang satu dengan LAN yang lainnya dapat 

digunakan saluran telepon dan satelit. 
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2.2.4 Internet 

Merupakan gabungan dari berbagai LAN dan WAN yang berada di 

seluruh jaringan Komputer di dunia. Sehingga terbentuk jaringan dengan 

sekala yang lebih luas dan gelobal jaringan internet biasanya 

menggunakan protocol TCP/IP dalam mengirimkan paket data internet 

berasal dari (interconnected network) yang berarti hubungan dari beragam 

jaringan komputer di dunia yang saling terintegrasi membentuk suatu 

komunikasi gelobal. 

2.2.5 Topologi Jaringan 

1. Topologi Mesh 

Pada topologi mesh semua node saling terhubung. Pada topologi 

ini membutuhkan banyak sekali kabel, sehingga tidak efisien dan 

juga sulit ditangani. 

2. Topologi Bus 

Topologi ini menggunakan kabel BNC dan pada kedua ujungnya 

harus diberi terminator. Topologi ini tergolong sederhana dan cukup 

mudah ditangani, namun memiliki kelemahan yaitu lalulintas 

datanya yang terlalu padat, dan apabila ada satu node rusak maka 

keseluruhan jaringan tidak dapat berfungsi 

3. Topologi Ring 

Pada Topologi ring semua node ditata sehingga membentuk  

lingkaran. Topologi ini menggunakan kabel BNC, namun tidak 

diperlukan terminator karena tidak memiliki ujung. Topologi ini 
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memiliki kelemahan yang sama dengan topologi bus, 

pengembangan jaringan dengan menggunakan topologi ring ini 

relatif sulit dilakukan. 

4. Topologi Star 

Pada topologi star setiap node terhubung secara terpusat pada 

sebuah perangkat keras Hub/switch, topologi inilah yang paling 

banyak digunakan saat ini.  

2.3 Alamat IP  

2.3.1 Alamat IP versi 4 

IP versi 4  adalah sederetan angka biner 32 bit yang terbagi menjadi 4 

kelompok, masing-masing kelompok terdiri atas biner 8 bit ( 

11111111.11111111.11111111.11111111 = 255.255.255.255 ) yang 

dipisahkan dengan tanda titik (dot). Dari angka tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa, ring alamat IP dimulai dari 0.0.0.0 sampai 

255.255.255.255, dan jika dihitung jumlah alamat IP yang tersedia adalah 

256 x 256 x 256 x 256 = 4294967296 . IP beroperasi pada lapisan (3) 

network OSI (Open System Interconnection).  Alamat IP bersifat unik, 

artinya tidak ada device, station, host atau router yang memiliki IP yang 

sama. Tapi setiap host, komputer atau router dapat memiliki lebih dari 1 

Alamat IP.  

Alamat IP yang dimiliki oleh sebuah host dapat dibagi dengan 

menggunakan subnetmask jaringan ke dalam dua buah bagian, yaitu : 
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• Network Identifier/NetID atau Network adress (alamat jaringan) yang 

digunakan khusus untuk mengidentifikasikan alamat jaringan di mana 

host berada. Banyaknya NetID ditentukan oleh jumlah bit yang 

berlogika satu (1) atau bilagan pada metode slash.  

• Host Identifier/HostID atau Host adress (alamat host) yang digunakan 

khusus untuk mengidentifikasikan alamat host (dapat berupa 

workstation, server atau sistem lainnya yang berbasis teknologi 

(TCP/IP) di dalam jaringan. Banyaknya HostID ditentukan oleh jumlah 

bit yang berlogika nol (0). 

 Pada awalnya, untuk menentukan bagian jaringan dan bagian host 

suatu alamat IP digunakan pengelompokan alamat IP menjadi 

kelas-kelas. Dalam hal ini alamat IP dikelompokkan menjadi 5 kelas. 

Pengelompokan ini didasarkan pada nilai kelompok bit paling kiri dari 

alamat IP. 

Tabel 2.1 Kelas Alamat IP 
 

Kelas 
Alamat 

IP 

Oktet 
pertama 
(desimal) 

Oktet 
pertama 
(biner) 

Digunakan oleh 

Kelas A 1–126 
0xxx 
xxxx 

Alamat unicast untuk jaringan skala besar 

Kelas B 128–191 
10xx 
xxxx 

Alamat unicast untuk jaringan skala 
menengah hingga skala besar 

Kelas C 192–223 
110x 
xxxx 

Alamat unicast untuk jaringan skala kecil 

Kelas D 224–239 
1110 
xxxx 

Alamat multicast (bukan alamat unicast) 

Kelas E 240–255 
1111 
xxxx 

Direservasikan;umumnya digunakan 
sebagai alamat percobaan (eksperimen); 
(bukan alamat unicast) 
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Dengan demikian dapat dibuat ringkasan nilai yang mungkin untuk 

masing-masing kelas alamat IP : 

Tabel 2.2 Nilai pada tiap Kelas Alamat IP 

Kelas IP Bagian Pertama Jumlah Jaringan Jumlah Host 
A 1 s/d 126 126 16777214 
B 128 s/d 191 16384 65534 
C 192 s/d 223 2097152 254 

 

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 lintas ke sebuah 

alamat Publik tujuan dapat dicapai, selama masih terkoneksi dengan 

internet. 

 Alamat Private adalah Alamat IP yang tidak tehubung dengan 

alamat IP Publik atau tidak dirouting. Alamat IP Private digunakan untuk 

membentuk jaringan yang sifatnya lokal, umumnya digunakan untuk 

rumah, kantor, dan jaringan local perusahaan (LAN), dalam pengertian 

tidak terhubung ke jaringan Publik secara langsung. Ketentuan tentang 

alamat IP privat diatur dalam dokumen RFC 1918 (Request for Comments 
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1918). Inti isi dokumen tersebut adalah bahwa IANA ( Internet Assigned 

Numbers Authority) menyediakan tiga blok alamat IP berikut untuk alamat 

IP Privat. Jika suatu alamat private perlu terhubung ke Internet, maka 

harus menggunakan network address translator (NAT) gateway, atau 

server proxy.  

Tabel 2.3 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 

 

Subnetting adalah teknik memecah suatu jaringan besar menjadi 

jaringan yang lebih kecil dengan cara mengorbankan bit Host ID pada 

subnet mask untuk dijadikan Network ID baru. Pembentukan subnet 

dilakukan dengan cara meminjam satu atau lebih bit pada bagian host dan 

memperlakukan secara lokal sebagai bit dari bagian jaringan. Untuk 

menjelaskan masalah subnet, perhatikan beberapa contoh berikut ini. 

Misalnya ada alamat jaringan kelas C, 192.168.100.0 netmask 

255.255.255.0 

Dapat dibagi menjadi dua subnet dengan cara meminjam satu bit dari 

bagian host menjadi bit bagian jaringan. Dengan demikian netmask 

berubah menjadi 225.225.255.128. 

Jaringan pertama dapat diperoleh dengan cara memberi nilai 0 pada bit 

yang dipinjam dari bagian host menjadi bagian jaringan. 
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alamat jaringan : 

192.168.100.0     = 11000000.10101000.01100100.00000000 

netmask: 

255.255.255.128 = 11111111. 11111111.11111111.10000000 

broadcast: 

192.168.100.127 = 11000000.10101000.01100100.01111111 

rentang host : 

192.168.100.1 s/d 192.168.100.126 

Jaringan kedua dapat diperoleh dengan cara memberi nilai 1 pada bit 

yang dipinjam dari bagian host menjadi bagian jaringan. 

alamat jaringan: 

192.168.100.128 = 11000000.10101000.01100100.10000000 

netmask: 

255.255.255.128 = 11111111.11111111.11111111.10000000 

broadcast: 

192.168.100.255 = 11000000.10101000.01100100.11111111 

rentang host: 

192.168.100.129 s/d 192.168.100.254 

 

2.3.2 Alamat IP versi 6 

Alamat IP versi 6 (sering disebut sebagai alamat IPv6) adalah sebuah 

jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan 

TCP/IP yang menggunakan protokol IP versi 6. Panjang totalnya adalah 
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128-bit, dan secara teoritis dapat mengalamati hingga 2128=3,4 x 1038 host 

komputer di seluruh dunia. Contoh alamat IP versi 6 adalah 

21DA:00D3:0000:2F3B:02AA:00FF:FE28:9C5A. IPv6 juga mengizinkan 

adanya DHCP Server sebagai pengatur alamat otomatis. Jika dalam IPv4 

terdapat dynamic address dan static address, maka dalam IPv6, 

konfigurasi alamat dengan menggunakan DHCP Server dinamakan 

dengan stateful address configuration, sementara jika konfigurasi alamat 

IPv6 tanpa DHCP Server dinamakan dengan stateless address 

configuration. 

2.4 Kebutuhan Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan 

komputer antara lain :  

Tabel 2.4 Kebutuhan Perangkat Keras 
 

No Perangkat keras Jumlah Spesifikasi Keterangan 

1 RouterBoard 1 buah Mikrorik router 
OS RB750G  Router 

2 Switch 1 buah 5 port Sebagai medium 
transmisi 

3 Kabel UTP secukupnya Straigh Sebagai medium 
transmisi 

4 Komputer Desktop Sesuai 
kebutuhan Memiliki NIC Client 

 
 

2.5 Kebutuhan Perangkat Lunak 

 Perangkat lunak yang digunakan penulis dalam pembutan jaringan 

komputer diantaranya: 

•••• Mikrotik RouterOs  
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•••• Terminal Winbox 

•••• Browser 

 

2.6 Pemilihan Peralatan Jaringan 

      Peralatan jaringan yang akan digunakan dalam mengimplementasikan 

tugas akhir ini meliputi  : 

1.1.1.1. RouterBoard RB750G 

 

Gambar 2.2  RouterBoard RB750G 

RB750G adalah BUILT-IN Hardware MikroTik dalam bentuk perangkat 

keras yang khusus dikemas dalam board router yang didalamnya sudah 

terinstal MikroTik RouterOS dengan lisensi level 4. RouterBoard yang 

sangat mungil dan Memiliki 5 buah port gigabit ethernet 10/100/1000. 

Sebuah piranti yang berfungsi untuk menghubungkan dan mengatur lalu 

lintas data antara dua atau lebih jaringan yang memiliki subnet berbeda.  
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2.2.2.2. Switch 

 

Gambar 2.3  Switch 

      Switch merupakan salah satu perangkat dalam jaringan komputer 

yang berguna untuk menghubungkan antar segmen dalam jaringan. 

Bekerja pada layer physical dalam OSI. Dengan adanya Switch CSMA/CD 

yang bertugas untuk mensharing medium (kabel, udara, fiber, dll) agar 

semua dapat terkoneksi dan berjalan dengan baik. Switch bertugas 

mengkoneksikan setiap node agar terhubung dengan sebuah backbone 

utama dalam proses transmisi data. 

3.3.3.3. Network Interface Card (NIC) atau kartu jaringan 

 

Gambar 2.4  Network interface card 

 Merupakan interface komunikasi data dalam sistem jaringan 

komputer. Interface yang digunakan dalam implementasi ini bersifat plug 
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and play atau dapat digunakan tanpa menginstal driver NIC tersebut. 

Kecepatan kartu jaringan ini 100 MBps. 

4.4.4.4. Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) 

 

                                                     Gambar 2.5  Kabel UTP 

      Pada implementasi ini kabel yang digunakan adalah jenis kabel 

UTP Cat 5 yang secara praktis bisa support transfer data hingga 100 

Mbps. UTP Cat 5 terdiri atas 4 pasang kabel berwarna atau 8 kabel 

tunggal. Untuk pemasangan kabel UTP, terdapat dua jenis pemasangan 

kabel UTP yang umum digunakan pada jaringan komputer terutama LAN, 

yaitu Straight Through Cable dan Cross Over Cable.  

 

2.7 Pengkabelan  

Kabel straight merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan 

yang sama antara ujung satu  dengan ujung yang lainnya. Kabel 

straight through digunakan untuk menghubungkan 2 device yang 

berbeda. Urutan standar kabel straight through adalah seperti 

dibawah ini yaitu sesuai dengan standar TIA/EIA 368B (yang paling 

banyak dipakai) atau kadang-kadang juga dipakai  sesuai  standar 

TIA/EIA 368A . Gambar 2.6  adalah susuan kabel straight through : 
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Gambar 2.6 Susunan Kabel Straigh through  

Kabel cross over merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda antara 

ujung satu dengan ujung dua. Kabel cross over  digunakan untuk 

menghubungkan 2 device yang sama. Gambar 2.7 dibawah adalah 

susunan standar kabel cross over. 

 
 

  
 

Gambar 2.7 Susunan Kabel Crossover  


