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BAB 2 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

2.1 Analisis Kebutuhan 

 Pada penulisan laporan tugas akhir ini, penulis perlu 

menganalisis kebutuhan yang diperlukan, agar tercapai hasil yang 

maksimal. Mengingat yang dibuat adalah instalasi dan konfigurasi 

printer sharing antar jaringan. Maka dibutuhkan personal computer 

(PC) yang akan digunakan sebagai PC Router dan juga sebagai client 

antar jaringan, serta printer. Selain dibutuhkan hardware pendukung 

lain, seperti NIC, kabel UTP, dan juga PC Router akan menggunakan 

operating system windows XP, sedangan pc client menggunakan 

operating system windows 7.  

2.2 Perancangan 

Untuk mempermudah dan juga memberikan gambaran 

pengerjaan tugas akhir, maka diperlukan perancangan. Dan gambar 

perancangannya adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Perancangan 

Keterangan: - PC Router IP Address NIC 1 : 192.168.0.1 

   Subnet Mask: 255.255.255.0 

   Gateway : 192.168.1.1 

     IP Address NIC 2 : 192.168.1.1 

   Subnet Mask: 255.255.255.0 

   Gateway : 192.168.0.1 

                       - PC1   IP Address: 192.168.0.2 

  Subnet Mask: 255.255.255.0 

  Default gateway: 192.168.0.1 

           - PC2   IP Address: 192.168.0.2 
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  Subnet Mask: 255.255.255.0 

Default gateway: 192.168.0.1 

 

2.3 Pengertian Jaringan Komputer 

Dewasa ini  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). Sebuah jaringan komputer paling sedikit terdiri dari 

dua komputer yang saling terhubung dengan sebuah media sehingga 

komputer-komputer tersebut dapat saling berbagi resource dan saling 

berkomunikasi.  

Jaringan komputer muncul dari adanya kebutuhan untuk berbagi 

data di antara para pengguna. Sekelompok komputer dan  device lain 

yang saling terhubung membentuk sebuah  network, sedangkan 

konsep dari komputer-komputer yang saling berbagi  resource dikenal 

dengan istilah  networking.  
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2.4 Klasifikasi Jaringan Komputer  

Klasifikasi jaringan komputer dibagi atas tiga jenis, yaitu Local 

Area Network (LAN), Metropolitan Area Network (MAN), dan Wide Area 

Network (WAN). Hal yang membedakan jenis jaringan ini hanyalah 

jangkauan area atau lokasi jaringan tersebut.  

2.4.1  Local Area Network (LAN)   

Local Area Network (LAN), merupakan jaringan milik 

pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang jaraknya 

tidak lebih dari 1 kilometer. LAN seringkali digunakan untuk 

menghubungkan komputer-komputer pribadi dan  workstation 

dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk 

memakai sumberdaya bersama (misalnya printer dan 

scanner) dan saling bertukar informasi.    

 

Gambar 2.2 LAN 
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2.4.2  Metropolitan Area Network (MAN)   

Metropolitan Area Network (MAN), pada dasarnya 

merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan 

biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. 

MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang 

letaknya berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan pribadi (swasta) atau umum. 

MAN mampu menunjang data dan suara, bahkan  dapat 

berhubungan dengan jaringan televisi kabel. 

 

Gambar 2.3 MAN 

2.4.3  Wide Area Network (WAN)   

Wide Area Network (WAN), jangkauannya mencakup 

daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah 
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negara bahkan benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin-

mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program 

(aplikasi) pemakai.  

 

Gambar 2.4 WAN 

Namun secara umum, dan pada praktisnya saat ini ada dua 

jenis jaringan yaitu : LAN dan WAN. Secara garis besar ada 

beberapa tahapan dalam membangun jaringan LAN, 

diantaranya  : 

 Menentukan teknologi tipe jaringannya (Ethernet, Fast 

Ethernet, Token Ring, FDDI) 

 Memilih model perkabelan (Fiber, UTP, Coaxial) 

 Menentukan bentuk topologi jaringan (Bus, Ring, dan Star) 

 Memilih Sistem Operasi Server (Windows NT, XP, atau 

Linux) 
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2.5   Kelas IP Address 

Untuk dapat berkomunikasi pada suatu jaringan private 

ataupun pada jaringan public Internet, setiap host pada jaringan 

harus diidentifikasi oleh suatu IP address. IP Address dapat 

dikelompokkan dalam Class IP seperti dalam table dibawah ini, 

sementara dalam real world hanya memerlukan class A; Class B; dan 

Class C saja.  

Tabel 2.1 kelas IP Address 

Tipe kelas Start Address End Address Default mask 

Kelas A 1.0.0.0 127.255.255.254 255.0.0.0 

Kelas B 128.0.0.0 191.255.255.254 255.255.0.0 

Kelas C 192.0.0.0 223.255.255.254 255.255.255.0 

 

 

2.5.1 IP Address  

 Public IP address, adalah IP address yang secara global 

merupakan IP address yang unik yang terhubung dalam 

jaringan Internet. Untuk mendapatkan IP public harus 

menghubungi ISP  untuk membeli suatu kelompok kecil IP 

public yang dapat digunakan untuk berkomunikasi keluar 

jaringan private. 
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 Private IP Address, dibatasi oleh range tertentu yang dapat 

dipakai oleh jaringan private akan tetapi tidak dapat dilihat 

oleh public Internet. Internet Assigned Numbers Authority 

(IANA) telah menyediakan beberapa kelompok IP address 

private yang tidak pernah dipakai dalam global Internet.  

 

2.5.2  Subnet Mask 

Berikut ini merupakan catatan penting mengenai 

“Subnet mask”: 

- Mengidentifikasikan bagian dari suatu “network” atau 

jaringan dan porsi “host” dalam suatu IP address. 

- Subnet masks dipakai untuk membuat keputusan 

routing. 

- Classfull subnetting. 

- Variable length subnet masking (VLSM). 

- Protocol routing. 

 

2.6   Routing 

Kebutuhan akan akses internet dewasa ini sangat tinggi sekali. 

Baik untuk mencari informasi, artikel, pengetahuan terbaru atau 

bahkan hanya untuk chatting. Satu IP Address perlu sekali 

berhubungan dengan IP address lainnya yang berbeda class atau 
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subnet, maka diperlukan suatu proses system untuk 

menghubungkan IP Address itu, yaitu routing. Routing akan 

membuat sebuah rantai jaringan saling terhubung dan dapat 

berkomunikasi dengan baik, dan informasi yang tersedia di satu IP 

Address akan didapatkan di IP address yang lainnya. 

2.6.1  Static Routing  

 Router meneruskan paket dari sebuah network ke 

network yang lainnya berdasarkan rute (catatan: seperti rute 

pada bis kota) yang ditentukan oleh administrator. Rute pada 

static routing tidak berubah, kecuali jika diubah secara 

manual oleh administrator. 

2.6.2 Dynamic Routing  

Router mempelajari sendiri Rute yang terbaik yang 

akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah 

network ke network lainnya. Administrator tidak menentukan 

rute yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. 

Administrator hanya menentukan bagaimana cara router 

mempelajari paket, dan kemudian router mempelajarinya 

sendiri. Rute pada dynamic routing berubah, sesuai dengan 

pelajaran yang didapatkan oleh router. Static Routing dapat 

dilakukan dengan memasukkan baris ip route pada mode 

konfigurasi global.  
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2.7 Transmission Control Protocol (TCP) 

TCP menggunakan blok informasi yang besar dari aplikasi dan 

memecahnya ke dalam segmen. TCP menomori dan mengurutkan 

setiap segmen supaya pada lokasi tujuan, protocol TCP dapat 

mengurutkannya kembali. Setelah segmen ini dikirim, TCP (pada host 

yang mengirim) menunggu tanda acknowledgment dari penerima yang 

berada pada ujung sesi sirkuit virtual, mentransfer ulang yang tidak 

mendapatkan umpan balik acknowledged. 

Sebelum host pengirim mengirim segmen menuju model di 

bawahnya, protokol TCP pengirim menghubungi protokol TCP 

penerima dan membuat sebuah koneksi. Koneksi yang dibuat ini, 

dikenal sebagai Virtual Circuit. Jenis komunikasi ini disebut conection-

oriented. Pada saat terjadi initial handshake (awal proses jabat 

tangan),kedua layar TCP membuat persetujuan tentang jumlah 

informasi yang akan dikirim sebelum TCP penerima mengirim balik 

tanda acknowledgment.  

TCP adalah full-duple, connection-oriented, reliable dan protocol 

yang akurat, tapi semua kondisi ini ditambah pengecekan kesalahan, 

bukanlah tugas yang ringan. TCP sangatlah kompleks dan tidak 

mengejutkan, mahal dalam istilah network overhead.  
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2.8 Network Interface Card ( NIC ) 

Sebuah kartu jaringan (LAN Card) yang terpasang pada sebuah 

komputer server maupun workstation sehingga komputer dapat 

dihubungkan ke dalam sistem jaringan. Apabila terjadi gangguan atau 

kerusakan pada kartu jaringan berakibat pada komputer tersebut 

tidak dapat masuk dalam sistem jaringan. Indikator yang dapat dilihat 

dalam kerusakan kartu jaringan adalah matinya lampu indikator yang 

terdapat pada kartu jaringan dan lampu indikator di Hub/switch saat 

komputer telah hidup dan konektifitas kabel dari kartu jaringan dan 

hub/switch telah baik.  

      

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kartu Jaringan (LAN Card) PCI dengan Konektor RJ45 
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2.9 Unshielded Twisted Pair ( UTP ) 

Kabel UTP merupakan kabel yang terdiri dari 4 pasang kabel 

berwarna yang dipilin sesuai dengan pasangannya. Pada 

pemasangan hanya digunakan 4 kabel saja, yaitu kabel urutan 1 dan 

2 untuk Transmit/mengirim (putih oranye, oranye) dan urutan 3 dan 6 

untuk Receive/menerima (putih hijau, hijau). Walaupun demikian, 

kabel lainnya tetap ikut terpasang ke konektor Rj 45. Dalam 

pengkabelan UTP ada 2 metode yang digunakan yaitu : 

2.9.1 Metode Straight-Through  

Metode pengkabelan ini dipergunakan untuk 

menghubungkan antara NIC dengan HUB/Switch. Bedanya 

dengan metode cross-over (nic-nic) hanyalah susunan warna 

kabelnya. Berikut ini adalah gambar susunan warna kabel UTP 

jenis Straigh-Through : 

 

Gambar 2.6 Straight UTP 
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Keterangan: 

O/: putih oranye;  

O: oranye;  

H/: putih hijau;  

B: biru 

 B/: putih biru;  

H: hijau;  

C/: putih coklat;  

C:coklat 

 2.9.2.   Metode Cross-Over  

Pemasangan/instalasi sama dengan metode Straight-

Through. Rentangkan kabel UTP dengan posisi kiri dan 

kanan Untuk kabel pada posisi kiri urutan kabelnya dari kiri 

ke kanan; putih oranye, oranye, putih hijau, biru, putih biru, 

hijau, putih coklat, coklat. Sedangkan pada ujung kabel 

lainnya (kabel UTP posisi kanan), dari kiri ke kanan: putih 

hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih 

coklat, coklat. 

 

Gambar 2.7 Crossover UTP 
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Keterangan: 

O/: putih oranye;  

O: oranye;  

H/: putih hijau;  

B: biru 

 B/: putih biru;  

H: hijau;  

C/: putih coklat;  

C: coklat 

2.10 Printer 

Printer adalah salah satu hardware (perangkat keras) yang 

terhubung ke komputer dan mempunyai fungsi untuk mencetak 

tulisan, gambar dan tampilan lainnya dari komputer ke media kertas 

atau sejenis. Istilah yang dikenal pada resolusi printer disebut dpi (dot 

per inch). Maksudnya adalah banyaknya jumlah titik dalam luas area 

1 inci. Semakin tinggi resolusinya maka akan semakin bagus cetakan 

yang dihasilkan. Sebaliknya, jika resolusinya rendah maka hasil 

cetakan kurang bagus. 

 

Gambar 2.8 Printer
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2.11 PC Router 

 PC ( Personal Computer ) adalah sebuah perangkat set 

komputer yang berupa alat komputasi yang umum digunakan dalam 

kehidupan untuk membantu dalam menyelesaikan berbagai 

permasalahan dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari 

– hari.  

Sedangkan Router adalah perangkat yang digunakan untuk 

merutekan jalur data antar network, mengatur lalu lintas jalur data 

antar network sehingga proses transfer data dapat berlangsung 

dengan baik dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Router ini akan 

menentukan jalur terbaik dalam proses transfer data, mencari jalan 

terbaik sehingga data dari host suatu jaringan akan terkirim dan 

sampai dengan baik pada host lainnya yang berada pada segmen 

jaringan yang berbeda.  

Router  juga dapat diartikan sebagai perangkat keras yang 

berfungsi untuk memfasilitasi transmisi paket data melalui jaringan 

komputer. Dari pengertian PC dan Router yang sudah disampikan 

tersebut dapat dikatakan bahwa PC Router adalah perangkat 

pengatur lalu lintas data antar segmen jaringan yang berbeda dengan 

memanfaatkan Personal Computer sebagai device atau alatnya. 

Dengan perkataan lain PC Router adalah PC yang dimodifikasi 
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sedemikian rupa sehingga memiliki fungsi layaknya sebuah router 

yang mengatur lalu lintas data.  

 

Gambar 2.9 Personal Computer (PC) 

2.12  Tata Cara Menentukan Alamat Jaringan (Network ID) 

Network ID ( Identitas Jaringan) adalah sebuah alamat yang 

dijadikan sebagai identitas dari suatu jaringan. Yang sering menjadi 

masalah tentunya dalam menentukan Network ID tersebut. 

Permasalahan ini sering ditemukan pada saat melakukan konfigurasi 

Routing. Baik itu static routing maupun pada dynamic routing. Dimana 

pada perintah static routing maupun dynamic routing diharuskan 

menyebutkan Network ID. 

Untuk menentukan Network ID rumus yang digunakan adalah : 

Network ID = IP Address AND Subnet Mask 

Dalam perancangan yang dibuat, terdapat  IP address yang 

digunakan yaitu 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.0.2 dan 

192.168.1.2 serta subnet mask yang digunakan adalah subnet mask 

default kelas C yaitu 255.255.255.0, maka Network ID nya adalah, 
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 192.168.0.1 AND 255.255.255.0, Network ID nya 192.168.0.0 

192.168.1.1 AND 255.255.255.0, Network ID nya 192.168.1.0 

192.168.0.2 AND 255.255.255.0, Network ID nya 192.168.0.0 

192.168.1.2 AND 255.255.255.0, Network ID nya 192.168.1.0 
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