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BAB 2 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

2.1 Analisis Kebutuhan 

Ketika membahas tentang jaringan komputer, tentunya tidak 

terlepas dari konsep OSI layer dan TCP/IP layer. OSI (Open System 

Interconnection) merupakan suatu deskripsi abstrak mengenai desain 

lapisan-lapisan komunikasi dan protokol jaringan komputer yang 

dikembangkan sebagai bagian dari inisiatif Open System Interconnection 

(OSI). Yang memiliki 7 layer yang dapat disebutkan dengan urutan layer 

teratas sampai layer terbawah, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 2.1  Model Layer OSI 

TCP/IP merupakan sekumpulan protokol yang didesain untuk 

melakukan fungsi-fungsi komunikasi data pada WAN. Sekumpulan 

protokol ini memiliki tanggung jawab atas bagian-bagian tertentu dari 
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komunikasi data. Protokol yang satu tidak perlu mengetahui cara kerja 

protokol lain sepanjang ia masih dapat mengirim data dan menerima data. 

Protokol TCP/IP terdiri dari empat layer kumpulan protokol, yaitu : 

1. Link layer atau disebut juga network interface layer 

2. Network layer atau disebut juga internet layer 

3. Transport layer 

4. Application layer 

 

2.2 Diskripsi tentang OSI Layer dan TCP/IP layer 

Pada prinsipnya pembagian layer antara OSI layer dan TCP/IP layer 

memiliki banyak persamaan. Perbedaan yang muncul diantara keduanya 

adalah pada jumlah layer dan deskripsi dari masing-masing layer. Secara 

umum fungsi dan penjelasan masing-masing layer adalah sebagai berikut:  

 

1. Lapisan Aplikasi: Berfungsi sebagai antar muka (penghubung) 

aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana 

aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-

pesan kesalahan. Protokol yang berada pada lapisan ini meliputi 

FTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP3 dan NFS. 

2. Lapisan Presentasi: Berfungsi untuk mentranslasikan data yang 

hendak ditransmisikan oleh aplikasi kedalam format yang dapat 

ditranmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada pada level ini 

seperti RDP ( Remote Desktop Protocol). 
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3. Lapisan Sesi: Berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi 

dimulai, dipelihara dan diakhiri, selain itu pada level ini juga 

dilakukan resolusi nama. Protokol yang berada pada level ini  

meliputi: NETBIOS (Protokol yang dikembangkan IBM, 

menyediakan layanan ke layer presentation dan layer aplication), 

ADSP (AppleTalk Data Stream Protocol), PAP (Printer Acces 

Protocol). 

4. Lapisan Transport: Berfungsi untuk memecah data menjadi paket-

paket data serta memberikan nomor urut setiap paket sehingga 

dapat disusun kembali setelah diterima. Paket yang diterima 

dengan sukses akan diberi tanda (acknowledgement).Sedangkan 

paket yang rusak atau hilang akan dikirim ulang. Protokol yang 

digunakan pada layer ini meliputi: UDP, TCP, SPX. 

5. Lapisan Jaringan: Berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat 

IP, membuat header untuk paket-paket dan melakukan routing 

melalui internetworking dengan menggunakan router dan switch 

layer 3. Pada layer ini juga dilakukan proses deteksi error dan 

transmisi ulang paket-paket yang error. Protokol yang digunakan 

pada layer ini meliputi: IP, IPX.  

6. Lapisan Data Link: Berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit 

data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame. Pada level 

ini terjadi error correction, flow control, pengalamatan perangkat 

keras (MAC Address) dan menentukan bagaimana perangkat-
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perangkat jaringan seperti bridge dan switch layer 2 beroperasi. 

Protokol yang dugunakan pada layer ini meliputi: Ethernet (802.2 

dan 802.3), Tokenring (802.5). 

7. Lapisan Fisik: Berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi 

jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, 

topologi jaringan dan pengkabelan. Physical layer berkaitan 

langsung dengan besaran fisis seperti listrik magnet gelombang. 

Data biner dikodekan berbentuk sinyal yang dapat ditransmisi 

melalui media jaringan. 

 

Sedangkan untuk pemaparan TCP/IP protokol adalah sebagai berikut: 

1. Layer applikasi adalah sebuah aplikasi yang mengirimkan data ke 

transport layer, misalnya FTP, Email programs dan web browsers 

2. Layer Transport bertanggung jawab untuk komunikasi antar 

aplikasi. Layer ini mengatur aluran informasi dan mungkin 

menyediakan pemeriksaan error. Data di bagi menjadi beberapa 

paket yang dikirim ke internet layer dengan sebuah header. Header 

mengandung alamat tujuan, alamat sumber dan checksum. 

Checksum diperiksa oleh mesin penerima untuk melihat apakah 

paket tersebut ada yang hilang pada rute . 

3. Layer Internetwork bertanggung jawab untuk komunikasi antar 

mesin. Layer ini meng – engcopsul paket dari transport layer ke 

dalam IP datagrams dan menggunakan algoritma routing untuk 
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menentukan kemana data gram harus dikirim. Masuknya datagram 

diproses dan diperiksa kesalahannya sebelum melewati pada 

transport layer. 

4. Layer network interface adalah level yang paling bawah dari 

susunan TCP/IP. Layer ini adalah device driver yang 

memungkinkan datagram IP dikirim ke atau dari physical network. 

Jaringan dapat berupa sebuah kabel, Ethernet, frame relay,radio, 

satelit atau alat yang lain yang dapat mentransfer data dari sistem 

ke sistem. Layer network interface adalah abtraksi yang 

memudahkan komunikasi antara multitude arsitektur network. 

 

2.3 Alamat IP 

IP atau Internet Protokol adalah sederetan angka biner 32 bit yang 

terbagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri atas biner 8 

bit yang dipisahkan dengan tanda titik (dot). IP beroperasi pada lapisan 

network OSI (Open System Interconnection).  IP address bersifat unique, 

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

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

dari satu IP address. Setiap alamat IP memiliki makna netID dan hostID. 

NetID adalah pada bit-bit terkiri dan hostID adalah bit-bit selain netid. 
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2.3.1 Notasi Desimal 

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 2.2  Notasi Desimal IP Address 

 

Gambar 2.2 Notasi Desimal 

 

2.4 IP adress non-klas/classless. 

 Dari akar katanya sendiri, Classless berarti sebuah IP yang tidak 

memiliki kelas. perbedaan mendasar dari IP Classless dengan IP Classfull 

adalah penggunaan tanda prefik atau slash (/) dibelakang IP Address 

yang bersangkutan. contoh: 192.168.10.0/27. tanda prefiks ini 

menunjukkan berapa banyak host yang dapat saling terhubung dalam 

jaringan lokal, dan prefiks ini juga menunjukkan jumlah bit network (n). 

sehingga apabila ditelusuri, IP diatas memiliki susunan bit sebagai berikut: 

nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnhhhhh 

 Total bit = 32 

 Jumlah bit n (network) = 27 

 Jumlah bit h (host)       = 5  
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2.5 Subnet  

 Subneting merupakan proses memecah satu kelas IP address 

menjadi beberapa subnet dengan jumlah host yang lebih sedikit. 

Sementara subnet mask digunakan untuk menentukan batas network ID 

dalam suatu subnet. 

Berikut adalah tabel dari subnet mask.   

 

Tabel 2.1  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 

         

2.6 ClearOS dan Webhtb 

ClearOS adalah linux yang di kostumasi khusus untuk keperluan 

server.Dengan berbagai fitur yang powerfull dan setting yang simple, 

ClearOS menjadi alternative pilihan, baik untuk pemula yang tidak 

mengerti linux sama sekali maupun untuk professional yang memerlukan 

kemampuan terbaik dari OS linux server. Berbasis Linux Red Hat 

Enterprise 5, menjadikan ClearOS memiliki source base yang kuat dan 

stabil untuk dijalankan sebagai server di warnet,game online,kantor-

kantor,dan perusahaan. 
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WebHTB merupakan aplikasi yang berbasis web yang digunakan 

untuk membatasi besarnya bandwidth client pada suatu jaringan. 

Kemampuan Webhtb untuk manajemen bandwidth antara lain: 

 Melakukan pembatasan bandwidth untuk upload dan 

download pada host berdasarkan alamat ip 

 Pembatasan bandwidth berdasarkan alamat ip private 

(SNAT), hanya dengan menggunakan satu file konfigurasi 

 Mendukung penggunaan alamat kartu jaringan u16 dan u32 

untuk upload dan download. 

2.7 Manajemen bandwidth 

Pengertian singkat tentang manajemen bandwidth adalah bandwidth 

manajemen sering dipertukarkan dengan istilah traffic control, yang dapat 

didefinisikan sebagai pengalokasian yang tepat dari suatu bandwidth 

untuk mendukung kebutuhan atau keperluan aplikasi atau suatu layanan 

jaringan. Dengan bandwidth management, kita dapat mengatur bandwitdh 

sesuai dengan kebutuhan. 

Manajemen bandwidth yang akan di buat adalah memisahkan 

koneksi lokal dan internasional dan juga pembatasan upload dan 

download dengan menggunakan Web HTB. 
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2.8 Peralatan yang diperlukan 

Peralatan jaringan yang akan digunakan meliputi  : 

1. Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) 

     Pada implementasi ini kabel yang digunakan adalah jenis kabel UTP 

Cat 5 yang secara praktis dapat support transfer data hingga 100 Mbps. 

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

 

2.9  Pengkabelan  

        Setiap kabel mempunyai kemampuan dan spesifikasi yang berbeda. 

Beberapa jenis kabel yang menjadi standar dalam penggunaan untuk 

komunikasi data dalam jaringan komputer adalah: 

a. Twisted Pair Cable 

Ethernet juga menggunakan jenis kabel lain 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 

terpilih 

b. Kabel fiber optic 

Merupakan 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 dan kabel UTP. 
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Tabel 2.2  Susunan Kabel Crossover 

 

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 

 

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

Switch, Switch – Router, PC – Access Point 

 

Adapun untuk pemasangan kabel dengan model Straight adalah 

sebagai   berikut : 
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                                Tabel 2.3  Susunan Kabel Straight 

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 

 

2.10 Perancangan dan Topologi jaringan. 

Selanjutnya dalam konfigurasi ini 1 buah Interface akan dikoneksikan 

ke jaringan Internet, sedangkan interface yang lainnya akan tersambung 

ke jaringan lokal. Untuk  jaringan lokal ini disediakan dua buah jaringan 

hal ini akan lebih jelas  dengan melihat topologi jaringan yang digunakan 

sebagai berikut: 
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   Gambar 2.3  Topologi jaringan 

 

Dari topologi di atas dapat dijelaskan bahwa dari internet, kemudian 

masuk ke dalam Linux ClearOS. Lalu ke jaringan 1.Agar penggunaan 

internet dapat merata ke semua jaringan maka mikrotik juga difungsikan 

sebagai pembatasan dan pemisah bandwidth antara koneksi lokal dan 

internasional dan juga limit antara upload dan download-nya. 

 

 

   Internet  

 

Eth 1 192.168.0.11 

Dns 192.168.1.1 

Interface Internet eth 0 

192.168.1.4/24 

Jaringan 1(client  

192.168.0.15/24 

Pemisah dan pembatas 
bandwidth 

menggunakan Linux 
ClearOS. 


