
BAB 2 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

2.1 Analisis Kebutuhan 

Dengan  berkembangnya  teknologi  komputer  dan  komunikasi suatu model  

komputer  tunggal  yang  melayani  seluruh  tugas- tugas  komputasi  suatu organisasi  

kini  telah  diganti  dengan  sekumpulan  komputer  yang  terpisah-pisah akan  tetapi  

saling  berhubungan  dalam  melaksanakan  tugasnya,  sistem  seperti ini  disebut  

jaringan  komputer  (computer network). 

Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer, serta perangkat-perangkat lain 

pendukung komputer yang saling terhubung dalam suatu kesatuan. Media jaringan 

komputer dapat melalui kabel-kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan 

pengguna jaringan komputer dapat saling melakukan pertukaran informasi, seperti 

dokumen dan data, dapat juga melakukan pencetakan pada printer yang sama dan 

bersama-sama memakai perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung 

dengan jaringan. Setiap komputer, ataupun perangkat-perangkat yang terhubung 

dalam suatu jaringan disebut dengan node. 

 

 

 

 

 

 



2.2   Deskripsi tentang OSI dan TCP/IP layer 

2.2.1 OSI 

Pengertian model OSI (Open System Interconnection) adalah suatu model 

konseptual yang terdiri atas tujuh layer, yang masing-masing layer tersebut 

mempunyai fungsi yang berbeda. OSI dikembangkan oleh badan Internasional yaitu 

ISO (International Organization for Standardization) pada tahun 1977. Model ini juga 

dikenal dengan model tujuh lapis OSI (OSI seven layer model). Berikut dibawah ini 

merupakan gambar dari model OSI 7 Layer 

 

Gambar 2.1 Model OSI 7 Layer 

Defenisi masing masing layer OSI 

1. Physical  

Layer paling bawah dalam model OSI. Berfungsi untuk mendefinisikan media 

transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan 

(seperti halnya Ethernet ), topologi jaringan dan pengabelan. Selain itu, level 



ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card (NIC) dapat 

berinteraksi dengan media kabel atau radio. 

2. Data Link  

Befungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi 

format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi 

kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya Media 

Access Control Address (MAC Address), dan menetukan bagaimana 

perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer2 

beroperasi. Spesifikasi IEEE 802, membagi level ini menjadi dua level anak, 

yaitu lapisan Logical Link Control (LLC) dan lapisan Media Access Control 

(MAC). 

3. Network  

Berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk 

paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internetworking dengan 

menggunakan router dan switch layer3. 

4. Transport  

Berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan 

nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi 

tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda 

bahwa paket diterima dengan sukses (acknowledgement), dan 

mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. 

 



5. Session  

Berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, 

atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. 

6. Presentation  

Berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh 

aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol 

yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redirektor (redirector 

software), seperti layanan Workstation (dalam windows NT) dan juga Network 

shell (semacam Virtual network komputing (VNC) atau Remote Dekstop 

Protokol (RDP).x 

7. Application  

Layer paling tinggi dari model OSI,  seluruh layer dibawahnya bekerja untuk 

layer ini, tugas dari application layer adalah Berfungsi sebagai antarmuka 

dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi 

dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. 

Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, NFS. 

 

2.2.2 TCP/IP 

TCP/IP (Transmission Control Protokol / Internet Protokol ) adalah standar 

komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-

menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan Internet. 

Protokol TCP/IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an 



sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan 

jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas (WAN). TCP/IP merupakan 

sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme 

transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. 

 

Gambar 2.2 Model TCP/IP 4 Layer 

 

Definisi Masing-masing Layer pada model TCP/IP 

1. Network Interface 

Berfungsi untuk meletakkan frame – frame jaringan di atas media jaringan 

yang digunakan. TCP/IP dapat bekerja dengan banyak teknologi transport.  

2. Internet  

Berfungsi untuk melakukan pemetaan (routing) dan enkapsulasi paket-paket 

data jaringan menjadi paket-paket IP. Protokol yang bekerja dalam lapisan ini 

adalah Internet Protocol (IP), Address Resolution Protocol (ARP),Internet 

http://id.wikipedia.org/wiki/Routing


control Message Protocol (ICMP), dan Internet Group Management Protocol 

(IGMP).  

3. Transport  

Berguna untuk membuat komunikasi menggunakan sesi koneksi yang bersifat 

connection-oriented atau broadcast yang bersifat connectionless. Protokol 

dalam lapisan ini adalah Transmission Control Protocol (TCP) dan User 

Diagram Protocol (UDP). 

4. Application  

Merupakan Layer paling atas pada model TCP/IP, yang bertanggung jawab 

untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP/IP. 

Protokol ini mencakup protokol Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), 

Domain Name System (DNS), Hypertext Transfer Protocol (HTTP), File 

Transfer Protocol (FTP), Telnet, Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Simple 

Network Management Protocol (SNMP), dan masih banyak protokol lainnya. 

Dalam beberapa implementasi Stack Protocol, seperti halnya Microsoft 

TCP/IP, protokol-protokol lapisan aplikasi berinteraksi dengan menggunakan 

antarmuka Windows Sockets (Winsock) atau NetBios over TCP/IP (NetBT). 

 

 

2.3 Alamat IP 

Pada IP dapat dibagi menjadi 3 kelas yang tergantung dari besarnya bagian host, 

yaitu :  



 Kelas A (bagian host sepanjang 24 bit, terdiri dari 16,7 juta host) 

 Kelas B (bagian host sepanjang 16 bit, terdiri dari 65534 host) 

 Kelas C (bagian host sepanjang 8 bit , terdiri dari 254 host) 

Alamat IP dapat juga dibagi menjadi 5 bagian, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas 

D, dan kelas E. Akan tetapi kelas yang paling banyak digunakan adalah kelas A, B dan 

C saja, karena kelas E digunakan untuk alamat multicase yang tidak memilki network ID 

dan host ID, sedangkan kelas E digunakan untuk penggunaan khusus. Berikut adalah 

gambar pembagian kelas dari alamat IP. 

Bit       0                         8                       16                       24                      32 

 

                     Byte 1                Byte 2                 Byte 3                Byte 4 

0 network ID Host ID                                                                     

kelas A 

10            Network ID Host ID 

kelas B 

110           Network ID Host ID 

kelas C 

1110 Multicast Address 

kelas D 

1111 Digunakan untuk keperluan masa depan 

kelas E 

Gambar2.3  Kelas IP Address 

Alamat IP dibedakan menjadi 2 yaitu : 



1. IP Private 

 Alamat Private adalah Alamat IP yang tidak tehubung dengan alamat IP 

Publik. 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 

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 2.1 IP Private 

Kelas Kelompok Private Address 

A 10.0.0.1 – 10.255.255.254 

B 172.16.0.1 – 172.31.255.254 

C 192.168.0.1-192.168.255.254 

2. IP Public  

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. 

 

2.4  Subnet Mask 

Subnet mask adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang 

mengacu kepada angka biner 32 bit yang digunakan untuk membedakan network ID 

dengan host ID, menunjukkan letak suatu host, apakah berada di jaringan lokal atau 

jaringan luar. 

RFC 950 mendefinisikan penggunaan sebuah subnet mask yang disebut juga sebagai 

sebuah address mask sebagai sebuah nilai 32-bit yang digunakan untuk membedakan 

network identifier dari host identifier di dalam sebuah alamat IP. Bit-bit subnet mask 

yang didefinisikan, adalah sebagai berikut: 

 Semua bit yang ditujukan agar digunakan oleh network identifier diset ke nilai 1. 

 Semua bit yang ditujukan agar digunakan oleh host identifier diset ke nilai 0. 

Setiap host di dalam sebuah jaringan yang menggunakan TCP/IP 

membutuhkan sebuah subnet mask meskipun berada di dalam sebuah jaringan dengan 

satu segmen saja. Entah itu subnet mask default (yang digunakan ketika memakai 

network identifier berbasis kelas) ataupun subnet mask yang dikustomisasi (yang 

digunakan ketika membuat sebuah subnet atau supernet) harus dikonfigurasikan di 

dalam setiap node TCP/IP. 
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Subnet mask default dibuat berdasarkan kelas-kelas alamat IP dan digunakan di dalam 

jaringan TCP/IP yang tidak dibagi ke dalam beberapa subnet. Tabel di bawah ini 

menyebutkan beberapa subnet mask default dengan menggunakan notasi desimal 

bertitik. Formatnya adalah: 

 

 

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 

 

2.5   Gateway 

Gateway adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan 

satu jaringan komputer dengan satu atau lebih jaringan komputer yang menggunakan 

protokol komunikasi yang berbeda sehingga informasi dari satu jaringan komputer 

dapat diberikan kepada jaringan komputer lain yang protokolnya berbeda.  

Seiring dengan merebaknya internet, definisi gateway seringkali bergeser. 

Tidak jarang pula pemula menyamakan "gateway" dengan "router" yang sebetulnya 

tidak benar. 

Kadangkala, kata "gateway" digunakan untuk mendeskripkan perangkat yang 
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menghubungkan jaringan komputer besar dengan jaringan komputer besar lainnya. Hal 

ini muncul karena seringkali perbedaan protokol komunikasi dalam jaringan komputer 

hanya terjadi di tingkat jaringan komputer yang besar. 

2.6  DHCP 

 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) adalah protokol yang berbasis 

arsitektur client/server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam 

satu jaringan. Sebuah jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP harus 

memberikan alamat IP kepada semua komputer secara manual. Jika DHCP dipasang di 

jaringan lokal, maka semua komputer yang tersambung di jaringan akan mendapatkan 

alamat IP secara otomatis dari server DHCP. Selain alamat IP, banyak parameter 

jaringan yang dapat diberikan oleh DHCP, seperti default gateway dan DNS server. 

 

2.7   Peralatan yang dibutuhkan 

Peralatan jaringan yang akan digunakan meliputi  : 

1. Router Board 

 

 

Gambar 2.4 Router rb750 
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Router berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk 

meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Router berbeda dengan switch. 

Switch merupakan penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu Local Area 

Network (LAN). 

2. Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) 

 

Gambar 2.5 Kabel UTP 

Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) merupakan kabel yang umum di gunakan 

dalam jaringan komputer. Kabel UTP merupakan kabel yang terdiri dari empat pasang 

kabel, dimana tiap-tiap pasang kabel di pilin secara spiral atau saling berlilitan satu 

sama lainnya. (Twisted Pair).  Empat pasang kabel yang terdeapat di dalam kabel UTP 

berupa kabel tembaga tunggal yang berisolator. Kabel ini tidak dilengkapi dengan 

pelindung (Unshielded) sehingga kurang tahan terhadap interferensi elektromagnetik.   

 

 

 

 

2.8 Pengkabelan  

Penggunaan Kabel UTP dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu 
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berdasarkan hubungan crossover dan hubungan straight. 

Hubungan Crossover adalah hubungan antara PC – PC, Hub – Hub, Switch – Switch, 

Router – Router. Adapun untuk pemasangan kabel dengan model crossover  adalah 

sebagai berikut : 

Urutan Warna 

Kabel Konektor 

1 

Urutan 

Pin 

Urutan Warna Kabel 

Konektor 2 

Putih Orange 1 Putih Hijau 

Orange 2 Hijau 

Putih Hijau 3 Putih Orange 

Biru 4 Biru 

Putih Biru 5 Putih Biru 

Hijau 6 Orange 

Putih Coklat 7 Putih Coklat 

Coklat 8 Coklat 

Gambar 2.6  Susunan Kabel Crossover 

Sedangkan hubungan Straight adalah hubungan antara  PC – Hub, PC – Switch, 

Switch – Router 

Adapun untuk pemasangan kabel dengan model Straight adalah 

sebagai   berikut : 

 

        Urutan Warna Kabel Konektor 1 Urutan Pin Urutan Warna Kabel Konektor 2 

Putih Orange  1 Putih Orange  



 Orange 2 Orange 

Putih Hijau 3 Putih Hijau 

Biru 4 Biru 

Putih Biru 5 Putih Biru 

Hijau 6 Hijau 

Putih Coklat 7 Putih Coklat 

Coklat 8 Coklat 

Gambar 2.7  Susunan Kabel Straight 

 

2.9  Mekanisme Pengiriman dan Penerimaan Data pada Jaringan 

Pada komputer pengirim, data bergerak dimulai pada lapisan tertinggi, yaitu 

lapisan aplikasi, lalu bergerak terus ke bawah menuju Lapisan transport, 

network/internet dan lapisan akses jaringan/data link. Pada masing-masing lapisan 

ditambahan header bits yang berisi informasi mengenai urutan segmentasi untuk 

menjaga integritas data dan bit-bit  untuk deteksi dan koreksi kesalahan. sehingga 

data yang sampai ke lapisan akses jaringan telah mengalami empat kali 

penambahan, termasuk dari lapisan akses jaringan sendiri. Kemudian data ini 

dikirimkan menuju lapisan akses jaringan pada sisi komputer penerima. 

Dari Lapisan Transport, data yang telah diberi header tersebut diteruskan ke 

Lapisan Network  Internet. Pada lapisan ini terjadi penambahan header oleh 

protokol yang berisi informasi alamat tujuan, alamat pengirim dan informasi lain 

yang dibutuhkan untuk melakukan routing. Kemudian terjadi pengarahan routing 

data, yakni ke network dan interface yang mana data akan dikirimkan, jika terdapat 



lebih dari satu interface pada host. Pada lapisan ini juga dapat terjadi segmentasi 

data, karena panjang paket yang akan dikirimkan harus disesuaikan dengan kondisi 

media komunikasi pada network yang akan dilalui. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.8  Mekanisme pengiriman dan penerimaan 

 

Ket: H1, H2, H3, H4 merupakan Header Bits yang ditambahkan Pada setiap Layer. 
 

 

Adapun untuk mekanisme pengukuran kecepatan pengiriman dan penerimaan 

data pada jaringan yaitu : 

Penerimaan Data ( Download ) : 

Misalkan data yang akan kita Download sebesar 4 MB (4096 KB ) dan kemampuan rate 

transfer untuk download 128 kbps. Karena satuan bandwidth-nya adalah Kbps (kilobit 

per second) maka kita harus mengubah satuan ukuran file KB (kilobyte) menjadi Kb 

(kilobit). 1 KB = 8 Kb. Jadi, ukuran file 4096 KB x 8 = 32.768 Kb Jadi waktu yang 

dibutuhkan adalah 32.768 : 128 = 256 detik   

Pengiriman Data ( Upload ) : 

Misalkan data yang akan kita Upload sebesar 4 MB (4096 KB ) dan kemampuan rate 

transfer untuk Upload 64 kbps. Karena satuan bandwidth-nya adalah Kbps (kilobit per 

Data1    H1 

Data       H1 

Data       H1 

Data       H1 

H2 

H2     H3 

H2      H3       H4 H4     H3        H2  H1            Data 

H1     Data 

H1     Data 

H1     Data 

H3     H2 

H2 

Komputer Pengirim Server 

Data link 

Network 

Transport 

Application 



second) maka kita harus mengubah satuan ukuran file KB (kilobyte) menjadi Kb 

(kilobit). 1 KB = 8 Kb. Jadi, ukuran file 4096 KB x 8 = 32.768 Kb Jadi waktu yang 

dibutuhkan adalah 32.768 : 64 = 512 detik 

Dari hasil di atas, perlu diingat juga bahwa untuk hasil perhitungan di atas adalah 

perhitungan secara teori saja. Karena kenyataan yang sebenarnya adalah bergantung 

pada faktor yang mempengaruhi seperti kualitas komputer yang kita gunakan, kondisi 

server, dan lain sebagainya. 

 

2.10 Perancangan Topologi 

Dalam konfigurasi mikrotik RouterOS ini, 1 buah NIC akan dikoneksikan ke 

jaringan  Internet, sedangkan NIC yang lainnya akan tersambung ke jaringan Lokal hal 

ini akan lebih jelas dengan melihat topologi jaringan yang digunakan seperti gambar 

berikut ini. 



 

Gambar 2.10 Rancangan Sistem Jaringan 

Dari gambar topologi diatas dapat dijelaskan bahwa penyedia layanan internet ini 

berasal dari Lab. STMIK AKAKOM,  kemudian masuk kedalam mikrotik routerOS. 

Tujuan menggunakan router ini adalah Client dengan IP 192.168.88.11-192.168.88.13 

dapat terkoneksi dengan internet. Mikrotik juga difungsikan sebagai DHCP server hal ini 

bertujuan untuk mendistribusikan IP address, default gateway dan DNS server kepada 

Client secara otomatis, agar penggunaan internet dapat merata ke semua Client maka 

Mikrotik juga dapat difungsikan sebagai Penjadwalan Proses dan Manajem Bandwith, 

hal ini bertujuan untuk memberikan solusi penggunaan koneksi yang tersasa lambat. 

Hal ini disebabkan adanya beberapa karakter pengguna yang berbeda antara yang satu 

dengan yang lainnya.  

 


