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BAB II 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

2.1. Analisis Kebutuhan 

2.1.1. Pengertian Jaringan Komputer 

Jaringan komputer merupakan sekelompok komputer yang saling 

dihubungkan satu sama lainnya, menggunakan suatu media dan protocol 

komunikasi tertentu, sehingga dapat saling berbagi data dan informasi. 

Jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih 

efisien antar pemakai (mail dan teleconference). 

Klasifikasi Jaringan Komputer : 

 LAN (Local Area Network) 

Local Area Network (LAN) adalah sejumlah komputer yang saling 

dihubungkan bersama di dalam satu areal tertentu yang tidak begitu 

luas, seperti di dalam satu kantor atau gedung. Secara garis besar 

terdapat dua tipe jaringan atau LAN, yaitu jaringan Peer to Peer dan 

jaringan Client-Server. 

 WAN (Wide Area Network) 

Merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar 

sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau 

bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan 

komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. 
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WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal yang satu 

dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di 

lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan 

komputer di lokasi yang lain. 

 MAN (Metropolitan Area Network) 

MAN (Metropolitan Area Network) adalah suatu jaringan dalam suatu 

kota dengan transfer data berkecepatan tinggi, yang menghubungkan 

berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan 

sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. 

Jangkauan dari MAN ini antar 10 hingga 50 km, MAN ini merupakan 

jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor-kantor 

dalam satu kota antara pabrik/instansi dan kantor pusat yang berada 

dalam jangkauannya. 

 

2.1.2. Alamat IP 

Alamat IP (IP address) adalah alamat yang diberikan pada jaringan 

komputer dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP. IP 

address terdiri atas 32 bit angka biner yang dapat dituliskan sebagai 

empat kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik. IP 

address terdiri dari bagian jaringan dan bagian host, tapi format dari 

bagian-bagian ini tidak sama untuk setiap IP address. 
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Jumlah bit alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan, 

dan bilangan yang digunakan untuk mengidentifikasi host berbeda-beda 

tergantung kelas alamat yang digunakan. 

 

2.1.3. Gateway 

Gateway merupakan pintu gerbang sebagai keluar masuknya paket 

data dari local network menuju router network. Tujuannya agar client pada 

local network dapat berkomunikasi dengan internet. Router dapat disetting 

menjadi gateway dimana ia menjadi penghubung antara jaringan lokal 

dengan jaringan luar. 

 

2.1.4. DNS 

Domain Name System (DNS) adalah suatu sistem yang 

memungkinkan nama suatu host pada jaringan komputer atau internet 

ditranslasikan menjadi IP address. Dalam pemberian nama, DNS 

menggunakan arsitektur hierarki. 

1. Root-level domain : merupakan tingkat teratas yang ditampilkan 

sebagai tanda titik (.). 

2. Top level domain : kode kategori organisasi atau negara misalnya: 

.com untuk dipakai oleh perusahaan; .edu untuk dipakai oleh 

perguruan tinggi; .gov untuk dipakai oleh badan pemerintahan. Selain 

itu untuk membedakan pemakaian nama oleh suatu negara dengan 
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negara lain digunakan tanda misalnya .id untuk Indonesia atau .au 

untuk australia. 

3. Second level domain : merupakan nama untuk organisasi atau 

perusahaan, misalnya : microsoft.com; yahoo.com, dan lain-lain. 

 

2.1.5. DHCP 

IP address dan subnet mask dapat diberikan secara otomatis 

menggunakan Dynamic Host Configuration Protocol atau diisi secara 

manual. DHCP berfungsi untuk memberikan IP address secara otomatis 

pada komputer yang menggunakan protokol TCP/IP. DHCP bekerja 

dengan relasi client-server, dimana DHCP server menyediakan suatu 

kelompok IP address yang dapat diberikan pada DHCP client. Dalam 

memberikan IP address ini, DHCP hanya meminjamkan IP address 

tersebut. Jadi pemberian IP address ini berlangsung secara dinamis. 

 

2.1.6. NAT 

NAT (Network Address Translation) atau Penafsiran alamat 

jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan lebih dari satu 

komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. NAT 

merupakan salah satu protocol dalam suatu sistem jaringan, NAT 

memungkinkan suatu jaringan dengan ip atau internet protocol yang 

bersifat privat atau privat ip yang sifatnya belum teregistrasi di jaringan 

internet untuk mengakses jalur internet, hal ini berarti suatu alamat ip 
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dapat mengakses internet dengan menggunakan ip privat atau bukan 

menggunakan ip public, NAT biasanya dibenamkan dalam sebuah router, 

NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan 

dua jaringan yang berbeda, dan mentranslate atau menterjemahkan ip 

privat atau bukan ip public dalam jaringan internal ke dalam jaringan yang 

legal network sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam 

sebuah jaringan. 

 

2.1.7. Proxy 

Proksi (Proxy) adalah sebuah komputer atau program komputer 

yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request 

terhadap content dari internet. Berikut diagram kerja proxy server : 

 

Proxy juga dapat digunakan untuk mengamankan jaringan pribadi 

yang dihubungkan kesebuah jaringan publik (seperti halnya internet ). 

Proxy server memiliki lebih banyak fungsi daripada router yang memiliki 
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fitur packet filtering karena proxy server beroperasi pada level yang lebih 

tinggi dan memiliki kontrol yang lebih menyeluruh terhadap akses 

jaringan. 

Terdapat 2 jenis proxy yang paling sering digunakan saat ini : 

1. Anonymous Proxy : Alamat IP client tidak terdeteksi oleh server 

provider Internet, namun provider mengetahui apabila koneksi 

dilakukan melalui proxy. Proxy jenis ini sangat berguna sekali saat 

digunakan untuk menjaga privasi IP address clients saat melakukan 

browsing. 

2. Transparant Proxy : Alamat IP client dapat terdeteksi oleh server 

tujuan (server provider). Proxy jenis ini sangat sering digunakan untuk 

meningkatkan kecepatan Internet. Proxy jenis inilah yang digunakan 

penulis dalam proyek akhir ini. 

 

2.1.8. Cache 

Cache  adalah  suatu  tempat  untuk  menyimpan sesuatu secara 

sementara, mekanisme untuk mempercepat transfer data dengan cara 

menyimpan data yang telah di akses di suatu buffer, dengan harapan jika 

data yang sama akan diakses, akses akan menjadi lebih cepat. Dalam 

Internet, sebuah proxy cache  dapat  mempercepat  proses  browsing  

dengan cara menyimpan data yang telah diakses di komputer yang 

berjarak dekat dengan komputer pengakses. 
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Jika  kemudian  ada  user  yang  mengakses  data yang sama, 

proxy cache akan mengirim data tersebut dari cache-nya, bukan dari 

tempat yang lama diakses. Dengan mekanisme HTTP, data yang 

diberikan oleh proxy selalu data yang terbaru, karena Proxy Server akan 

selalu mencocok kan data yang ada di cache-nya dengan data yang ada 

di server luar. 

Terdapat 2 jenis cache, yaitu: 

1. Software cache (caching disk controller) : akan mempercepat akses 

data pada disk dengan menyimpan data yang baru saja digunakan 

dalam memori. 

2. Hardware cache (on−the−board cache) : akan mempercepat akses 

memori itu sendiri dengan menyimpan data yang baru saja digunakan 

dalam memori. 

 

2.1.8.1. Caching 

Caching merupakan sebuah cara untuk menyimpan  objek-objek 

Internet yang diminta (seperti halnya data halaman web) yang bisa 

diakses melalui HTTP dan FTP di dalam sebuah sistem yang lebih dekat 

dengan situs yang memintanya. 

Caching merupakan sebuah cara sederhana dan efektif guna  

meningkatkan  performa  aplikasi  Web. Dengan menyimpan data yang 

relatif statis dalam cache dan mengambilnya dari cache bila diperlukan, 
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maka kita dapat menghemat waktu yang diperlukan dalam menghasilkan 

data. 

 

2.1.8.2. Mikrotik Router Board 750 (RB750) 

MikroTik RouterOS™, merupakan sistem operasi Linux base yang 

diperuntukkan sebagai network router. Didesain untuk memberikan 

kemudahan bagi penggunanya. Administrasinya bisa dilakukan melalui 

Windows Application (WinBox). Selain itu instalasi dapat dilakukan pada 

Standard komputer PC (Personal Computer). PC yang akan dijadikan 

router mikrotik pun tidak memerlukan resource yang cukup besar untuk 

penggunaan standard, misalnya hanya sebagai gateway. Untuk keperluan 

beban yang besar (network yang kompleks, routing yang rumit) 

disarankan untuk mempertimbangkan pemilihan resource PC yang 

memadai. 

Mesin mikrotik ini akan kita jadikan sebagai internet gateway. Yang 

artinya adalah client yang ada dibelakang Mesin MikroTik akan 

mengakses internet melalui Gateway nya yaitu MikroTik itu sendiri. Untuk 

itu kita perlu melakukan beberapa langkah lagi agar client kita dapat juga 

terhubung ke internet yaitu dengan melakukan NAT (Network Address 

Translation) yang akan mentranslasikan IP Private pada jaringan LAN 

anda menjadi IP Publik sehingga dapat melakukan browsing. 

 

2.2. Perancanagan Sistem dan Proses Perancangan 
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Dalam membangun jaringan komputer diperlukan topologi jaringan 

yang merupakan gambaran dari jaringan yang dibangun. Umumnya 

topologi jaringan sederhana digambarkan dalam bentuk rancangan 

jaringan. Berikut sekenario Jaringan yang akan dibuat: 

- Mikrotik RB750 akan menadapatkan ISP atau internet dari Lab 

akakom pada Port Ethernet1 dan mendapatkan IP secara otomatis 

tanpa menyeting Ip pada ethernet1 karena diseting DHCP Client. 

- Pada setiap port ethernet yaitu port 2 sampai port 5 akan dibuat 

DHCP Server supaya client pada setiap ethernet mendapatkan Ip 

secara otomatis. Kemudian setiap ethernet pada Mikrotik RB750 akan 

diberikan IP yang akan digunakan sebagai Geteway kecuali port 1. 

- WebProxy  Mikrotik akan difungsikan sebagai caching proxy, diseting 

dengan Port 8080. 

Berikut Gambar 2.1. Perancangan Jaringan : 

 

Gambar 2.1. Perancangan Jaringan 


