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BAB 2 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

  
2.1  Pc ( computer ) 

 

 

 

 

Gambar 2.0 Personal komputer 

    

Pc atau Komputer merupakan sebuah perangkat keras yang 

digunakan sebagai media akses dan dapat digunakan apabila sudah  

terinstall software sistem oprasi, spesifikasi untuk ukuran minimal 

komputer : 

 

 Prosessor minimal 333 MHZ 

 Hardisk minimal 2 GB 

 Memori 256 MB  

 2 NIC 
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2.2  Switch 
 

Switch mampu beroperasi dengan sistem mode “full-Duplex” 

dan mampu mengarahkan  jalur dan memfilter informasi ke tujuan 

yang lebih spesifik. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Personal Switch RB250GS 

 

Mikrotik SwitchOS RB250Gs merupakan sebuah 

pengembangan dari sebuah switch. Switch ini dapat melakukan 

fungsi-fungsi standart manageable switch, dan dapat mengatur port-to-

port forwarding, menerapkan MAC filter, mengkonfigurasi VLAN, mirror 

traffic, bandwidth limitation, dan bahkan mengubah beberapa MAC 

dan IP header, untuk konfigurasi dijalankan menggunakan web. Switch 

RB250Gs sudah dilengkapi dengan prosesor Taifatech TF470 NAT 

accelerator (RISC, 50MHz), Atheros Switch Chip, serta Switch 

Operating System (SwOS) dari MikroTik.  
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 2.3 Router Board (RB750)  
 

Router mampu beroperasi sebagai penghubung antar dua atau 

lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan 

lainnya. 

 

 

 

Gambar 2.2 Personal Router Board RB750 

 

MikroTik RouterOS merupakan salah satu system operasi 

berbasis linux. Dibandingkan dengan distro linux yang lain, sistem 

operasi ini lebih ditujukan pada pengorganisasian sebuah jaringan 

komputer. 

Beberapa fitur yang disediakan oleh mikrotik, yaitu : 

- Firewall 

- Bandwidth management 

- Routing dan nat policy 

- Konfigurasi load balancing 

- Dan masih banyak fungsi lainnya 
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2.4  Lapisan OSI (Open System Interconnection)  Vlan 
 

Lapisan OSI merupakan kepanjangan dari Open System 

Interconnection yang digunakan untuk standarisasi kompabilitas 

jaringan-jaringan sehingga tidak membatasi komunikasi antar produk 

maupun teknologi dari vendor yang berbeda. Untuk konsep jaringan 

Vlan konsep jaringn ini bekerja pada layer 2 dan 3 yaitu “Data Link 

layer pada (Switch) & Network layer pada (Routerboard)”. 

 

2.4.1 Pengertian Data Link layer dan Network Layer  

 

1. Data Link Layer : Merupakan sebuah layer kedua pada model OSI 

layer. Pada layer ini data diterima dari network layer berupa Paket 

yang kemudian diencapsulasi menjadi Frame, dengan memberikan 

layer-2 header.  

 

2. Network Layer : Merupakan layer ketiga pada model OSI layer. 

Layer ini Berfungsi untuk mendefenisikan alamat-alamat IP, membuat 

header untuk paket-paket, dan paket akan dihantarkan ketujuan, yang 

dikenal dengan Routing. Layer ini mengontrol paket yang akan dikirim 

ke data link layer dengan cara mencari route yang paling cepat. 

 

2.4.2 Faktor pembeda antara Layer OSI 2 dan Layer OSI 3 

 
Pada layer 2 mempunyai  kemampuan membaca MAC address 

table sedangkan pada layer 3 mempunyai kemampuan membaca dan 

memecah MAC address tersebut menjadi sebuah alamat IP Address. 
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2.5  Vlan 
 

Virtual Local Area Network (VLAN) merupakan sebuah metode 

untuk menciptakan konsep jaringan secara logika tersusun sendiri-

sendiri. VLAN sendiri berada dalam jaringan Local Area Network 

(LAN), sehingga dalam jaringan (LAN) dapat terdapat satu atau lebih 

LAN. Dengan demikian kita dapat berkesimpulan, bahwa dalam suatu 

jaringan, kita dapat membuat lagi satu atau lebih jaringan (jaringan di 

dalam jaringan). Konfigurasi VLAN itu sendiri dilakukan melalui 

perangkat lunak (software), sehingga walaupun komputer tersebut 

berpindah tempat, tetapi ia tetap berada pada jaringan VLAN yang 

sama. 

 

2.6 Skema Jaringan 
 

 
Dalam membangun sebuah jaringan maka diperlukan sebuah 

skema jaringan yang nantinya akan diterapkan dalam sebuah proyek 

dalam -membangun jaringan yang nyata. Skema rancangan jaringan 

Vlan adalah sebagai berikut : 

                                       

Gambar 2.3   Rancangan Jaringan Vlan  
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2.7 Gambar konfigurasi VLAN 
 

 
[x]  ---  [switch]  -  [100] - [100] - [100] - [200] – [200] 

                                                   l 

                              [switch]  -  [100] - [200] - [200] – [100] – [100] 

 

             [x] = router  [1] = pc lan 1  [2] = pc lan lan 2  

 

Gambar 2.4 Diagram konfigurasi Vlan 

 
Gambar 2.4 dapat dijelaskan bahwa, Vlan merupakan sebuah 

konfigurasi jaringan yang dimana dapat ditempatkan dimanapun kita 

atur sehingga seolah-olah meskipun tidak terhubung secara langsung / 

secara fisik namun bisa terkoneksi secara logic, sebagai contoh 

gambar di atas -bahwa number id 100 merupakan anggota atau satu 

jaringan dengan id 100 lainya meskipun seolah-olah mereka terpisah 

secara fisik namun secara logic masuk dalam 1 jaringan / anggota dan 

dapat terkoneksi, sebaliknya dengan id 200 mereka akan dianggap 

beda anggota dan beda jaringan karena tidak adanya penyediaan 

traffic bagi id 200 untuk masuk ke dalam anggota id 100, kecuali 

melalui perantara gateway. 
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2.8 Table Port Vlan (Penandaan id) 
 

Tabel port dan Vlan 

    

Port 1 2 3 4 5 

VLAN ID 
 

100 100 100 200 200 

       
Gambar 2.5 Tabel port switch RB250Gs 

 
Gambar di atas merupakan sebuah table konfigurasi dasar 

pada switchOS RB250Gs yang dimana pada Vlan id diberikan sebuah 

tanda yaitu 2 jenis-Vlan id yang berbeda antara Vlan id 100 dan 200. 

Pada port di atas akan bertindak sebagai jalur traffic yang digunakan 

untuk jalur pertukaran data antara anggota Vlan id 100 dan id 200 

yang dimana akan terlihat seperti pengelompokan anggota Vlan id. 

 
2.9 Trunk 

 

Trunk merupakan sebuah standart protocol Vlan trunking , jalur 

yang di mana di dalam jalur tersebut membawa beberapa informasi 

yaitu sebuah alamat jaringan dan beberapa Vlan id  yang nantinya 

akan diteruskan ke switch untuk diarahkan sesuai informasi yang 

dikirimkan pada frame mana data tersebut dikirim. 
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Gambar 2.6 Trunking antar switch 

 

Gambar di atas menjelaskan bahwa trunk  mempunyai sifat 

point-to-point dan akan bekerja untuk sebuah jalur pembawa sebuah 

alamat jaringan dan Vlan id yang telah dikonfigurasikan, sehingga 

meskipun pada switch berbeda tempat dan hanya memakai 1 jalur 

trunk sebagai media koneksi, Vlan 1 dan Vlan 2 antara switch A dan 

switch B seolah-olah mereka akan saling terhubung / terkoneksi 

secara logic  meskipun tidak terhubung secara fisik pada setiap port 

yang ada pada switch A dan switch B. 

 

2.10 802.1Q 

 

 Merupakan sebuah protocol yang digunakan untuk dapat mengenali 

identitas/informasi paket yang dikirim agar mampu dikenali oleh Vlan id 

masuk katagori frame mana. 
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2.11 Winbox 
 

Winbox adalah utility untuk melakukan remote GUI ke Router 

Mikrotik melalui operating system windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


