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BAB II 

ANALISIS  dan PERANCANGAN  

 
2.1 Rancangan Topologi Jaringan Warnet 

Berikut dibawah ini adalah rancangan topologi jaringan yang akan di 

gunakan : 

 

Gambar 2.1  Topologi Jaringan 
 

  Sistem operasi yang digunakan untuk sistem jaringan ini 

adalah RouterBoard RB750 yang menggunakan MikrotikOs,Freenas 

sebagai fileserver dan untuk Billing server dan billing client 

menggunakan (BillingExplorer Ver 4.43 DeskPro) dan komputer client 

memakai Windows7. 

  Tujuan menggunakan router ini adalah agar Client dapat 

terkoneksi dengan internet. Mikrotik juga difungsikan sebagai DHCP 

server hal ini bertujuan untuk mendistribusikan IP address, default 
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gateway dan DNS server kepada client secara otomatis, medium 

yang digunakan untuk komunikasi dari router ke client menggunakan 

kabel UTP. 

  Tujuan menggunakan file server menggunakan freenass 

adalah supaya setiap client yang melakukan download  dari 

internet,maka hasil download  tersebut secara otomatis akan 

disimpan di flieserver. Fileserver  juga dapat digunakan untuk 

menyimpan data-data server yang nantinya akan di share ke client 

dan client dapat mengcopy file dari file server tersebut. 

Tujuan menggunakan Billing server dan Billing client adalah 

Untuk menghitung dan mencatat tarif rental internet ,sesuai dengan 

lamanya user menggunakan internet secara tepat 

 

2.2 Jaringan Komputer 

2.2.1 Pengertian Jaringan Komputer 

Jaringan komputer merupakan hubungan komunikasi 

kumpulan komputer, printer dan peralatan lainnya (biasa disebut 

node) yang terhubung dalam satu kesatuan, dimana kumpulan 

komputer tersebut dapat berbagai resource. 

2.2.2 Router 

Router adalah sistem yang digunakan untuk 

menghubungkan dan mengatur lalu lintas data antara dua atau 

lebih jaringan yang memiliki subnet berbeda. Router Menempati 
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layer 3 dalam system layering OSI (network) sehingga mempunyai 

kemampuan routing atau pengalamatan paket data baik secara 

statik maupun dinamik. Router bekerja dengan melihat alamat 

tujuan dan alamat asal dari paket data yang melewatinya dan 

memutuskan rute mana yang harus digunakan oleh paket data 

tersebut untuk sampai ke tujuan.  

 

2.2.3 IP Address 

IP atau Internet Protocol 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 (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 : 

 Network Identifier/NetID atau Network address (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.  
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 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). 

 

Kelas pada Alamat IP 

         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 
Alama

t IP 

Oktet 
pertama 
(desima

l) 

Oktet 
pertam

a 
(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) 

 
 Dengan demikian dapat dibuat ringkasan nilai yang mungkin 

untuk masing-masing kelas alamat IP : 
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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 

         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 

            Alamat Private adalah Alamat IP yang tidak tehubung 

dengan  alamat IP Publik atau tidak di routing. 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 
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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.  

                                                 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 

 
 
2.3 Mengenal RouterBoard Mikrotik RB750 

         RB750 adalah produk routerboard yang sangat mungil dan 

diperuntukkan bagi penggunaan SOHO.Memiliki 5 buah port ethernet 

10/100, dengan prosesor baru Atheros 400MHz. Sudah termasuk 

dengan lisensi level 4 dan adaptor 12V. Sebuah piranti yang berfungsi 

untuk  menghubungkan dan mengatur lalu lintas data antara dua atau 

lebih jaringan yang memiliki subnet berbeda. Namun router 

embedded (RouterBoard) juga dapat melakukan hal-hal berikut :  

- NAT (Network Address Translation) sebuah proses 

pengubahan alamat asal menjadi seolah-olah paket tersebut 

dikirim dari alamat yang berbeda. NAT mempunyai 

kemampuan masquerading. IP masquerade adalah salah 

satu kemampuan router yang memungkinkan komputer pada 

jaringan komputer lokal yang tidak memiliki nomor IP resmi 

dapat tersambung ke internet melalui router. 
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- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) adalah 

suatu protocol yang dapat mendistribusikan IP 

address,default gateway, DNS server, kepada client dalam 

sebuah jaringan secara otomatis 

- Filter  untuk memfilter kontent tertentu. 

MikroTik RouterOS™ merupakan sistem operasi Linux 

based yang diperuntukkan sebagai network router. Didesain untuk 

memberikan kemudahan bagi penggunanya. Mikrotik bisa diakses 

melalui Windows Application (WinBox), Via Console/Command , 

Via Web Browser dan Via Telnet. Berikut beberapa fitur-fitur yang  

tersedia: 

 Address List 

Pengelompokan IP Address berdasarkan nama 

 DHCP 

Mendukung DHCP tiap antarmuka, DHCP Relay, DHCP 

Client, Multiple Network DHCP, Static and Dynamic DHCP 

leases. 

 Firewall 

Mendukung pemfilteran koneksi peer to peer, source NAT 

dan destination NAT. Mampu memfilter berdasarkan MAC, 

IP Address, Range port, Protocol IP, pemilihan opsi protokol 

seperti ICMP, TCP flags dan MMS. 

 Monitoring/Accounting 
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Lapran trafik IP, log, statistic graphs yang dapat diakses 

melalui HTTP. 

 Routing 

Routing static dan dynamic ; RIP v1/v2, OSPF v2, BGP v4. 

 Tool 

Ping, traceroute, bandwidth test, ping flood, telnet, SSH, 

packet sniffer, Dynamic DNS update.  

 WinBox 

Aplikasi mode GUI untuk meremot dan mengkonfigurasi 

Mikrotik. 

2.4   Firewall.  

 
Gambar 2.2 router mikrotik sebgai firewall 

 
 

Firewall (tembok api) merupakan perangkat yang berfungsi 

untuk memeriksa dan menetukan paket data yang dapat keluar 

atau masuk dari sebuah jaringan. Dengan kemampuan 

menentukan apakah sebuah paket data bisa masuk atau keluar dari 

suatu jaringan,maka firewall berperan untuk melindungi jaringan 

dari serangan yang berasal dari jaringan luar (outside 
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network).Umumnya, firewall (tembok api) diterapkan dalam sebuah 

mesin terdedikasi, yang berjalan pada pintu gerbang (gateway) 

antara jaringan lokal dengan jaringan Internet. 

Firewall ada 2 jenis: 

 Personal Firewall : Personal Firewall didesain untuk 

melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan 

dari akses yang tidak dikehendaki. 

 Network Firewall : Di desain untuk melindungi jaringan 

secara keseluruhan dari berbagai serangan. Umumnya 

dijumpai dalam dua bentuk, yakni sebuah perangkat 

terdedikasi atau sebagai sebuah perangkat lunak yang 

diinstalasikan dalam sebuah server. 

 

2.5  Mengenal FreeNas File Server 

Network Attached Storage (NAS) sebuah sistem dimana 

sebuah storage server difungsikan sebagai tempat menyimpan data 

dari keseluruhan system, back-up atau cadangan system. Sistem 

NAS jaringan peralatan yang mengandung satu atau lebih hard 

drive sering disusun menjadi logis, wadah penyimpanan berlebihan 

atau RAID array. Network Attached Storage menghilangkan 

tanggung jawab dari file melayani dari server lain pada jaringan. 

Mereka biasanya menyediakan akses ke file menggunakan protokol 

jaringan file sharing seperti; NFS,SMB/CIFS,atau AFP . 
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2.6 Mengenal Billing  

Ketika pelanggan mengakses internet maka sang pemilik 

warnet tentunya ingin memperoleh keuntungan.Maka sistem billing 

warnetlah yang berperan sebagai penghitung waktu berapa lama 

pelanggan mengakses  internet. 

       Pada warnet perhitungan biaya biasanya berdasarkan waktu 

atau dikenal dengan istilah “time base”. Di beberapa provider 

penyedia jasa internet ada juga yang menyediakan koneksi 

berdasarkan jumlah proses transfer data(download) atau yang lebih 

dikenal dengan volume base. Tapi pada umumnya warnet 

menggunakan metode time base. Artinya berapa lama waktu yang 

digunakan  oleh  pengguna warnet  itulah yang harus di bayarkan. 

Software yang digunakan sebagai billing ada beberapa 

macam antara lain free dan berbayar / lisensi.Pada pembuatan 

tugas akhir ini,saya menggunakan software billing yang free 

lesensi. 

2.7 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 
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transmisi 
3 Kabel UTP 8 buah Cross Sebagai medium 

transmisi 
4 PC 5 buah Memiliki NIC  File 

Server 
 Billing 
 Client 

 

2.8   Kebutuhan Perangkat Lunak 

 Perangkat lunak yang digunakan penulis dalam pembutan 

jaringan komputer diantaranya: 

 Mikrotik RouterOs  

 Terminal Winbox 

 Browser 

 Putty  

 FreeNAS 

 Billing 

 Filezilla 


