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BAB II 

DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 MIKROTIK ROUTERBOARD 

2.1.1 Sejarah Mikrotik RouterBoard RB951-2HnD 

Mikrotik pada dimulai pada tahun 1996 di Meldova, yaitu saat John 

dan Anis mulai menggabungkan system Linux dan MS DOS dengan teknologi 

Wireless LAN (W-LAN) AERONET yang berkecepatan sekitar 2Mbps. Karnel 

Linux yang pertama kali digunakan adalah kernel versi 2.2. 

Proses pengembagan melibatkan 5 hingga 15 orang staf R&D 

Mikrotik. Setelah berhaasil melakukan pengembagan, mikrotik melayani 5 

pelangganyang semuany ada di Latvia. Usaha mereka tidak berhenti hanya 

sampai disini. Mereka berambisi untuk membuat software router yang 

reliable dan dapat dipasarkan diseluruh dunia. Untuk mewujudkan ide 

tersebut, Mikrotik kemudian merekrut tenaga ahli dari berbagai negara yang 

pada umunya bekerja sebagai karyawan lepas. 

Cita-cita John Trully dan Anis Riekstins tampaknya berhasil. Terbukti 

saat ini berbagai perangkat Mikrotik yang telah tersebar keseluruh dunia. Kini 

Mikrotik telah melayani permintaan pasar dari seluruh dunia. 

 

Bentuk RouterBoard RB951-2HnD seperti pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Mikrotik Routerboard RB951Ui-2HnD 
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Adapun Fitur-Fitur Mikrotik Routerboard RB951Ui-2HnD 

1. Address List: Pengelompokan IP Address berdasarkan nama. 

2. Asynchronous: Mendukung serial PPP dial-in / dial-out, dengan otentikasi 

CHAP, PAP, MSCHAPv1 dan MSCHAPv2, Radius, dial on demand, 

modem pool hingga 128 ports. 

3. Bonding: Mendukung dalam pengkombinasian beberapa antarmuka 

ethernet ke dalam 1 pipa pada koneksi cepat. 

4. Bridge: Mendukung fungsi bridge spinning tree, multiple bridge interface, 

bridging firewalling. 

5.  Data Rate Management: QoS berbasis HTB dengan penggunaan burst, 

PCQ, RED, SFQ, FIFO queue, CIR, MIR, limit antar peer to peer. 

6. DHCP: Mendukung DHCP tiap antarmuka; DHCP Relay; DHCP Client, 

multiple network DHCP; static and dynamic DHCP leases. 

7.  Firewall dan NAT: Mendukung pemfilteran koneksi peer to peer, source 

NAT dan destination NAT. Mampu memfilter berdasarkan MAC, IP 

address, range port, protokol IP, pemilihan opsi protokol seperti ICMP, 

TCP Flags dan MSS. 

8. Hotspot: Hotspot gateway dengan otentikasi RADIUS. Mendukung limit 

data rate, SSL ,HTTPS. 

9. IPSec: Protokol AH dan ESP untuk IPSec; MODP Diffie-Hellmann 

groups 1, 2, 5; MD5 dan algoritma SHA1 hashing; algoritma enkirpsi 

menggunakan DES, 3DES, AES-128, AES-192, AES-256; Perfect 

Forwarding Secresy (PFS) MODP groups 1, 2,5 

10. ISDN: mendukung ISDN dial-in/dial-out. Dengan otentikasi PAP, CHAP, 

MSCHAPv1 dan MSCHAPv2, Radius. Mendukung 128K bundle, Cisco 

HDLC, x751, x75ui, x75bui line protokol. 

11.  M3P: MikroTik Protokol Paket Packer untuk wireless links dan ethernet. 

12.  MNDP: MikroTik Discovery Neighbour Protokol, juga mendukung Cisco 

Discovery Protokol (CDP). 
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13. Monitoring / Accounting: Laporan Traffic IP, log, statistik graph yang 

dapat diakses melalui HTTP. 

14. NTP: Network Time Protokol untuk server dan clients; sinkronisasi 

menggunakan system GPS. 

15. Poin to Point Tunneling Protocol: PPTP, PPPoE dan L2TP Access 

Consentrator; protokol otentikasi menggunakan PAP, CHAP, 

MSCHAPv1, MSCHAPv2; otentikasi dan laporan Radius; enkripsi 

MPPE; kompresi untuk PPoE; limit data rate. 

16. Proxy: Cache untuk FTP dan HTTP proxy server, HTTPS proxy; 

transparent proxy untuk DNS dan HTTP; mendukung protokol SOCKS; 

mendukung parent proxy; static DNS. 

17. Routing: Routing statik dan dinamik; RIP v1/v2, OSPF v2, BGP v4. 

18. SDSL: Mendukung Single Line DSL; mode pemutusan jalur koneksi dan 

jaringan. 

19. Simple Tunnel: Tunnel IPIP dan EoIP (Ethernet over IP). 

20. SNMP: Simple Network Monitoring Protocol mode akses read-only. 

21. Synchronous: V.35, V.24, E1/T1, X21, DS3 (T3) media ttypes; sync-PPP, 

Cisco HDLC; Frame Relay line protokol; ANSI-617d (ANDI atau annex 

D) dan Q933a (CCITT atau annex A); Frame Relay jenis LMI. 

22. Tool: Ping, Traceroute; bandwidth test; ping flood; telnet; SSH; packet 

sniffer; Dinamik DNS update. 

23. UPnP: Mendukung antarmuka Universal Plug and Play. 

24. VLAN: Mendukung Virtual LAN IEEE 802.1q untuk jaringan ethernet 

dan wireless; multiple VLAN; VLAN bridging. 

25. VoIP: Mendukung aplikasi voice over IP. 

26.  VRRP: Mendukung Virtual Router Redudant Protocol 
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2.2 KABEL UTP 

2.2.1 Apa itu Kabel UTP 

UTP, singkatan dari “Unshielded Twisted Pair”. Disebut unshielded karena 

kurang tahan terhadap interferensi elektromagnetik. Dan disebut twisted pair 

karena di dalamnya terdapat pasangan kabel yang disusun spiral atau saling 

berlilitan. 

Ada 5 kategori kabel UTP. Dari kategori 1 sampai kategori 5. Untuk jaringan 

komputer yang terkenal adalah kategori 3 dan kategori 5.Kategori 3 bisa untuk 

transmisi data sampai 10 mbps, sedang kategori 5 sampai 100 mbps. Kalau hanya 

buat misalnya jaringan komputer di kantor atau kampus atau warnet, paling hemat 

ya menggunakan yang kategori 3. Itu sudah lebih dari cukup.Setahu penulis ada 

banyak merek yang beredar di pasaran, hanya saja yang terkenal bandel dan 

relatif murah adalah merek Belden – made in USA. Kalau mau yang lebih murah 

dan penggunaannya banyak, maka beli saja yang satu kotak, panjangnya sekitar 

150 meter. Jangan lupa beli konektornya. 

Konektornya bentuknya seperti colokan telepon hanya saja lebih besar. 

Connector yang bisa digunakan untuk UTP Cable CAT5 adalah RJ-45. Untuk 

penggunaan koneksi komputer, dikenal 2 buah tipe penyambungan kabel UTP ini, 

yaitu straight cable dan crossover cable. Fungsi masing-masing jenis koneksi ini 

berbeda, straight cable digunakan untuk menghubungkan client ke hub/router, 

sedangkan crossover cable digunakan untuk menghubungkan client ke client atau 

dalam kasus tertentu digunakan untuk menghubungkan hub ke hub. untuk order 

nya bisa di wijaya elektrik ya.. yuk di order dari segala macem jenis kabel UTP. 

 

2.2.2 Spesifikasi Kabel UTP 

      Kabel UTP itu adalah kabel khusus buat transmisi data. UTP, singkatan 

dari Unshielded Twisted Pair. Disebut unshielded karena kurang tahan terhadap 

interferensi elektromagnetik. Dan disebut twisted pair karena di dalamnya 

terdapat pasangan kabel yang disusun spiral alias saling berlilitan. 
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UTP kabel adalah kabel yang terdiri dari 4 pasang (biru, oranye, hijau, dan coklat) 

kabel yang dipilih menurut aturan tertentu dan digunakan untuk 

mentransfer/menerima data atau gampangnya kabel yang dibuat khusus untuk 

transmisi data. Kabel ini terdiri dari 5 kategori tapi yang terkenal cuma 2 yaitu 

kategori 3 dan kategori 5.Masing - masing kategori punya spek yang berbeda : 

UPT kategori 3 mempunyai kecepatan transmisi data sampai 10 mbps dan 

UTP kategori 5 mempunyai kecepatan transmisi data sampai 100 mbps,dll 

tentunya. 

Pilih kabel sesuai keperluan,untuk menghubungkannya diperlukan alat tambahan: 

1. Konektor RJ-45 

2.  Tang printing (printing tools) 

3.  HUB (kalo lebih dari 2 komputer) 

Untuk menghubungkan komputer - komputer tersebut ada 2 tipe konfigurasi 

kabel yang digunakan, yaitu tipe straight dan tipe cross. Straight (A-A/B-B) 

adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke HUB dan 

berkorespondensi 1-1, Sedangkan tipe Cross (A-B) digunakan untuk 

menghubungkan dua komputer,tidak berkorespondensi 1-1 karena ada 

persilangan pada susunan kabelnya. 

 

2.2.3 Jenis-Jenis Kabel UTP 

Adapun kategori atau jenis kabel UTP yaitu: 

1. CAT1 ( Kabel UTP Category 1 Cat 1 

Merupakan jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang terendah, 

didesain untuk mendukung komunikasi suara analog saja. 

2. CAT 2 ( Kabel UTP Category 2 Cat 2 

Merupakan jenis kabel UTP memiliki kualitas transmisi yang lebih baik 

dibandingkan dengan kabel UTP Cat1, jenis atau kategori ini didesain 

untuk mendukung komunikasi data dan juga suara digital. Kabel ini bisa 

mentransmisikan data sampai 4 megabit/detik. 
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3. CAT 3 ( Kabel UTP Category 3 Cat 3 

Merupakan kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik 

dibandingkan dengan kabel UTP Category 2, jenis atau kategori ini 

didesain untuk mendukung komunikasi data dan suara pada kecepatan 

hingga 10 megabit per detik. 

4. Cat 4 ( Kabel UTP Category 4 Cat 4 

Merupakan suatu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang jauh 

lebih baik jika dibandingkan dengan kabel UTP Category 3 Cat 3 atau 

sebelumnya, didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara 

sampai kecepatan 16 megabit/detik. 

5. Cat 5 ( Kabel UTP Category 5 Cat 5 

Merupakan suatu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih 

baik jika dibandingkan dengan kabel UTP Category 4 Cat 4 atau yang 

sebelumnya, didesain untuk mendukung komunikasi data dan komunikasi 

suara pada kecepatan sampai 100 megabit/detik. 

6. Cat 6 ( Kabel UTP Category 6 Cat 6 

Merupakan jenis standar kabel UTP dengan sertifikasi resmi paling tinggi. 

7. Cat 7 ( Kabel UTP Category 7 Cat 7 

Merupakan jenis kabel premium yang sangat cocok sekali sebagai media 

yang high traffic berbagai macam aplikasi dalam 1 kabel single cable, 

maksimum data yang terkirim sampai 10 Gbit/detik, dengan frekuensi 

1000 Mhz. 

 

2.2.4 Standar persambungan kabel UTP(T568) 

     Setiap kawat didalam kabel jaringan memiliki fungsi yang berbeda sehingga 

kita tidak bisa asal crimping. Ada dua standart pengkabelan yang paling sering 

digunakan yaitu : EIA/TIA 568A dan EIA/TIA 568B, dengan cara mengurutkan 

sususan kabel berdasarkan warna.  
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a. EIA/TIA 568A 

Susunan kabel dengan standart EIA/TIA 568A dimulai dengan kabel 

berwarna putih hijau. Susunan kabel akan menjadi seperti Gambar 2.2.4 (1) 

dibawah ini : 

 

Gambar 2.2. EIA/TIA 568A 

 

1. Putih Hijau 

2. Hijau 

3. Putih Orange 

4. Biru 

5. Putih Biru 

6. Orange 

7. Putih Coklat 

8. Coklat  

 

b. EIA/TIA 568B 

Susunan kabel dengan standart EIA/TIA 568B dimulai dengan warna putih 

orange. Urutan lengkap kabel dengan standart ini seperti Gambar 2.2.4 (2) 

dibawah ini : 

https://4.bp.blogspot.com/-K-jVplpQVEM/V5cT5w0OSVI/AAAAAAAAACY/G6ieA48liOIe9mdYTMUHjOFbG3hJYnnlACEw/s1600/5.png
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Gambar 2.3. EIA/TIA 568B 

1. Putih Orang 

2.  Orange 

3.  Putih Hijau 

4.  Biru 

5.  Putih Biru 

6.  Hijau 

7. Putih Coklat 

8. Coklat 

 

c. Kabel Cross & Straight 

   Pada saat kita bicara tentang pengurutan pin kabel jaringan, tentu 

sebutan Crossover dan Straight sering kita dengar. Kabel straight merupakan 

kabel yang ujung awal dengan ujung akhir kabel memiliki urutan pin yang 

sama. Contoh kabel straight dengan standart pengurutan pin EIA/TIA 

568B seperti Gambar 2.2.4 dibawah ini :  

https://4.bp.blogspot.com/--qHlvaHPd5Q/V5cT58c1wuI/AAAAAAAAACc/tl7bznNDD94dDMTKZByh8ompaIGLURiQwCEw/s1600/6.png
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           Gambar 2.4. Kabel Cross & Straight EIA/TIA 568BA 

 

Maka ujung dengan dan ujung belakang sama - sama memiliki 

susunan pin EIA/TIA 568B. Kemudian untuk kabel cross, sesuai namanya 

artinya susunan pin berlawanan atau berseberangan seperti pada gambar 

2.2.4.3 dibawah ini: 

 

 

  Gambar 2.5 Kabel Cross & Straight EIA/TIA 568B 

 

Kabel straight dan cross memang sama - sama menghubungkan device 

ke device lain dalam jaringan komputer, namun device yang bisa dihubungkan 

dengan masing - masing jenis kabel ini berbeda. Derikut tabel device yang 

akan dihubungkan dan kabel yang dibutuhkan seperti table 2.2.4 berikut ini:  
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Tabel 2.1. device yang akan dihubungkan dan kabel yang dibutuhkan 

 Hub Switch Router Workstation 

Hub Crossover Crossover Straight Straight 

Switch Crossover Crossover Straight Straight 

Router Straight Straight Crossover Crossover 

Workstation Straight Straight Crossover Crossover 

 

Tabel 2.2. device yang akan dihubungkan dan kabel yang dibutuhkan 

 Hub Switch Router Workstation 

Hub Crossover Crossover Straight Straight 

Switch Crossover Crossover Straight Straight 

Router Straight Straight Crossover Crossover 

Workstation Straight Straight Crossover Crossover 

 

2.2.5 Perbedaan Kabel Straight dan dan Cross Berdasarkan Fungsinya: 

a. Kabel Straight 

  Fungsi: Menghubungkan 2 perangkat yang berbeda Contoh: Komputer 

dengan switch, komputer dengan router, komputer dengan modem, modem 

dengan switch, modem dengan access point, router dengan access point, access 

point dengan switch. 

b. Kabel Cross 

Fungsi: Untuk menghubungkan 2 perangkat jaringan yang mempunyai fungsi 

sama. Contoh: komputer dengan komputer, switch dengan switch, hub dengan 

hub, dan lain-lain. 

Perbedaan Kabel Straight dan Cross Berdasarkan Urutan kabel cara Cara 

Menyusunya 

Untuk memudahkan untuk mengetahui perbedaan kabel stright dan kabel cross 

berdasarkan urutan kabel, seperti pada table 2.2.5 berikut ini: 
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Tabel 2.3. perbedaan kabel stright dan kabel cross berdasarkan urutan kabel 

 

 

2.2.6 Bentuk konektor RJ-45  seperti pada gambar 2.3. :  

   

   Gambar 2.6. konektor RJ45 

 Konektor RJ 45 digunakan untuk menghubungkan kabel dengan port yang 

menggunakan port RJ 45. Konektor jenis ini sangat sering kita jumpai karena 

banyak perangkat jaringan yang menggunakan port RJ 45 contohnya seperti LAN 

Card, router, switch dan lain-lain. Konektor RJ 45 tidak lepas dengan kabel UTP. 

Sebelum memasang konektor RJ 45, kabel UTP biasanya disusun terlebih dahulu 

sesuai pin nya, susunan pin pada kabel tergantung dari jenis kabel yang akan 

digunakan, apakah menggunakan kabel straight atau menggunakan kabel 
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crossover. untuk urutan pemasangan kabel straight atau crossover baca atikel 

urutan kabel straight dan crossover pada artikel sebelumnya. 

 

2.3 IPV6 

    Alamat IP versi 6 (alamat IPv6) adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan 

yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP/IP yang menggunakan protokol 

Internet versi 6. Panjang totalnya adalah 128-bit, dan secara teoritis dapat 

mengalamati hingga 2
128

=3,4 x 10
38

host komputer di seluruh dunia. 

Contoh alamat IPv6 adalah 21da:00d3:0000:2f3b:02aa:00ff:fe28:9c5a. 

   Ipv6 digunakan sebagai protokol sekaligu alamt jaringan yang berjalan secara 

software, dengan menggunkan bilangan hexadecimal. Nilai-nilai yang digunakan 

bergantung dari jaringan lokal Ipv4 yang akan dikonversikan menjadi alamat 

Ipv6. IPv6 juga mengizinkan adanya DHCPv6 Server sebagai pengelola alamat. 

Jika dalam IPv4 terdapat dynamic address dan static address, maka dalam IPv6, 

konfigurasi alamat dengan menggunakan DHCP Server dinamakan dengan 

stateful address configuration, sementara jika konfigurasi alamat IPv6 tanpa 

DHCP Server dinamakan dengan stateless address configuration 

  

2.3.1. Format Alamat IPv6 

   Alamat IPv6 berbeda dengan IPv4 yang hanya memiliki panjang 32-

bit (jumlah total alamat yang dapat dicapai mencapai 4,294,967,296 host), 

alamat IPv6 memiliki panajang 128-bit (panjang total alamat yang mungkin 

hingga 2
128

=3,4 x 10
38

 host. Jumlah ini sangatlah besar ini bertujuan untuk 

menyediakan ruang alamat yang tidak akan habis (hingga beberapa masa ke 

depan), dan membentuk infrastruktur routing yang disusun secara hierarkis, 

sehingga mengurangi kompleksitas proses routing dan tabel routing. 

   Dalam IPv6 alamat 128-bit akan dibagi ke dalam 8 blok berukuran 16-

bit, yang dapat dikonversi ke dalam bilangan heksadesimal berukuran 4-digit. 

Setiap blok bilangan heksadesimal tersebut akan dipisahkan dengan tanda titik 
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dua (::). Karenannya, format notasi yang digunakan oleh IPv6 juga seiring 

disebut dengan colon-hexadecimal format, berbeda dengan IPv4 yang 

menggunakan dotted-decimal format. 

Dibawah ini  adalah contoh alamat IPv6 dalam bentuk bilangan biner: 

0010000111011010000000001101001100000000000000000010111100111011

0000001010101010000000001111111111111110001010001001110001011011 

Untuk menerjemahkannya ke dalam bentuk notasi colon-hexadecimal format, 

angka-angka biner di atas dibagi ke dalam 8 buah blok berukuran 16-bit: 

0010000111011010 0000000011010011 0000000000000000 

0010111100111011 0000001010101010 0000000011111111 

1111111000101000 1001110001011010 

   Kemudian, setiap blok berukuran 16-bit tersebut dikonversikan ke 

dalam bilangan heksadesimal dan setiap bilangan heksadesimal tersebut 

dipisahkan dengan menggunakan tanda titik dua. Hasil konversinya adalah 

sebagai berikut: 21da:00d3:0000:2f3b:02aa:00ff:fe28:9c5a 

Penyederhanaan bentuk alamat 

Alamat di atas juga dapat disederhanakan lagi dengan membuang angka 0 pada 

awal setiap blok yang berukuran 16-bit di atas, dengan menyisakan satu digit 

terakhir. Dengan membuang angka 0, alamat di atas disederhanakan menjadi: 

21da:d3:0:2f3b:2aa:ff:fe28:9c5a 

   Konvensi pengalamatan IPv6 juga mengizinkan penyederhanaan 

alamat lebih jauh lagi, yaitu dengan membuang banyak karakter 0, pada sebuah 

alamat yang banyak angka 0-nya. Jika sebuah alamat IPv6 yang 

direpresentasikan dalam notasi colon-hexadecimal format mengandung 

beberapa blok 16-bit dengan angka 0, maka alamat tersebut dapat 

disederhanakan dengan menggunakan tanda dua buah titik dua (:). Untuk 

menghindari kebingungan, penyederhanaan alamat IPv6 dengan cara ini hanya 

bisa digunakan sekali dalam satu alamat, karena kemungkinan pengguna tidak 

apat menentukan berapa banyak bit 0 yang direpresentasikan oleh setiap tanda 

dua titik dua (:) yang terdapat dalam alamat tersebut. 
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Tabel 2.4 Format alamat Ipv6  

Alamat asli Alamat asli yang 

disederhanakan 

Alamat setelah 

dikompres 

fe80:0000:0000:0000

:02aa:00ff:fe9a:4ca2 

fe80:0:0:0:2aa:ff:fe9a:4ca

2 

fe80::2aa:ff:fe9a:4ca

2 

ff02:0000:0000:0000:

0000:0000:0000:000

2 

fe80:0:0:0:2aa:ff:fe9a:4ca

2 

ff02::2 

 

2.3.2. Jenis-jenis Alamat IPv6 

IPv6 mendukung beberapa jenis format prefix, yakni sebagai berikut: 

1. Alamat Unicast, yang menyediakan komunikasi secara point-to-point, 

secara langsung antara dua host dalam sebuah jaringan.  

2. Alamat Multicast, yang menyediakan metode untuk mengirimkan sebuah 

paket data ke banyak host yang berada dalam group yang sama. Alamat ini 

digunakan dalam komunikasi one-to-many .  

3. Alamat Anycast, yang menyediakan metode penyampaian paket data 

kepada anggota terdekat dari sebuah group. Alamat ini digunakan dalam 

komunikasi one-to-one-of-many. Alamat ini juga digunakan hanya 

sebagai alamat tujuan (destination address) dan diberikan hanya kepada 

router, bukan kepada host-host biasa. 

Jika dilihat dari cakupan alamatnya, alamat unicast dan anycast terbagi 

menjadi alamat-alamat berikut: 

1. Link-Local, merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah 

komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam satu 

subnet.  
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2. Site-Local, merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah 

komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam 

sebuah intranet.  

3. Global Address, merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah 

komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam 

Internet berbasis IPv6.  

Sementara itu, cakupan alamat multicast dimasukkan ke dalam struktur 

alamat. 

 

2.3.3. Unicast Address 

Alamat IPv6 unicast dapat diimplementasikan dalam berbagai jenis 

alamat, yakni: 

1. Alamat unicast global  

2. Alamat unicast site-local  

3. Alamat unicast link-local  

4. Alamat unicast yang belum ditentukan (unicast unspecified address) 

5. Alamat unicast loopback  

6. Alamat unicast 6to4  

7. Alamat unicast ISATAP 

 

2.3.4. Unicast global addresses 

Alamat unicast global IPv6 mirip dengan alamat publik dalam alamat 

IPv4. Dikenal juga sebagai Aggregatable Global Unicast Address. Seperti 

halnya alamat publik IPv4 yang dapat secara global dirujuk oleh host-host di 

Internet dengan menggunakan proses routing, alamat ini juga 

mengimplementasikan hal serupa. Struktur alamat IPv6 unicast global terbagi 

menjadi topologi tiga level (Public, Site, dan Node) seperti pada table 2.3.4. 
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Tabel 2.5. Unicast global Address 

Field Panjang Keterangan 

001 3 bit Berfungsi sebagai tanda pengenal alamat, bahwa 

alamat ini adalah sebuah alamat IPv6 Unicast 

Global 

Top Level 

Aggregation 

Identifier 

(TLA ID) 

 

 

13 bit Berfungsi sebagai level tertinggi dalam hierarki 

routing. TLA ID diatur oleh Internet Assigned 

Numbers Authority (IANA), yang 

mengalokasikannya ke dalam daftar Internet 

registry, yang kemudian mengolasikan sebuah 

TLA ID ke sebuah ISP global. 

Res 8 bit  Direservasikan untuk penggunaan pada masa 

yang akan datang (mungkin untuk memperluas 

TLA ID atau NLA ID). 

Next Level 

Aggregation 

Identifier 

(NLA ID) 

24 bit Berfungsi sebagai tanda pengenal milik situs 

(site) kustomer tertentu. 

Site Level 

Aggregation 

Identifier 

(SLA ID) 

16 bit Mengizinkan hingga 65536 (216) subnet dalam 

sebuah situs individu. SLA ID ditetapkan di 

dalam sebuah site. ISP tidak dapat mengubah 

bagian alamat ini. 

Interface ID 64 bit Berfungsi sebagai alamat dari sebuah node 

dalam subnet yang spesifik (yang ditentukan 

oleh SLA ID). 

  

2.3.5. Unicast site-local addresses 

  Alamat unicast site-local IPv6 mirip dengan alamat privat dalam IPv4. 

Ruang lingkup dari sebuah alamat terdapat pada Internetwork dalam sebuah 

site milik sebuah organisasi. Penggunaan alamat unicast global dan unicast 

site-local dalam sebuah jaringan adalah mungkin dilakukan. Prefiks yang 

digunakan oleh alamat ini adalah FEC0::/48 
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               Tabel 2.6. Unicast site local address 

Field Panjang Keterangan 

11111110110000000000

00000000000000000000

00000000 

48 bit Nilai ketetapan alamat unicast site-local 

Subnet Identifier 16 bit Mengizinkan hingga 65536 (216) 

subnet dalam sebuah struktur subnet 

data.r Administrator juga dapat 

membagi bit-bit yang yang memiliki 

nilai tinggi (highorder bit) untuk 

membuat 64 bitsebuah infrastruktur 

routing hierarkis. 

Interface Identifier 64 bit Berfungsi sebagai alamat dari sebuah 

node dalam subnet yang spesifik 

      

2.3.6. Unicast link-local address 

 Alamat unicast link-local adalah alamat yang digunakan oleh host-host 

dalam subnet yang sama. Alamat ini mirip dengan konfigurasi APIPA 

(Automatic Private Internet Protocol Addressing) dalam sistem operasi 

Microsoft Windows XP ke atas. host-host yang berada di dalam subnet yang 

sama akan menggunakan alamat-alamat ini secara otomatis agar dapat 

berkomunikasi. Alamat ini juga memiliki fungsi resolusi alamat, yang disebut 

dengan Neighbor Discovery. Prefiks alamat yang digunakan oleh jenis alamat 

ini adalah fe80::/64. 

Alamat unicast yang belum ditentukan adalah alamat yang belum ditentukan 

oleh seorang administrator atau tidak menemukan sebuah DHCP Server untuk 

meminta alamat. Alamat ini sama dengan alamat IPv4 yang belum ditentukan, 

yakni 0.0.0.0. Nilai alamat ini dalam IPv6 adalah 0:0:0:0:0:0:0:0 atau dapat 

disingkat menjadi dua titik dua (::). 

 

2.3.7. Unicast Loopback Address 

 Alamat unicast loopback adalah sebuah alamat yang digunakan untuk 

mekanisme interprocess communication (IPC) dalam sebuah host. Dalam 
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IPv4, alamat yang ditetapkan adalah 127.0.0.1, sementara dalam IPv6 adalah 

0:0:0:0:0:0:0:1, atau ::1. 

 

2.3.8. Unicast 6to4 Address 

 Alamat unicast 6to4 adalah alamat yang digunakan oleh dua host IPv4 

dan IPv6 dalam Internet IPv4 agar dapat saling berkomunikasi. Alamat ini 

sering digunakan sebagai pengganti alamat publik IPv4. Alamat ini aslinya 

menggunakan prefiks alamat 2002::/16, dengan tambahan 32 bit dari alamat 

publik IPv4 untuk membuat sebuah prefiks dengan panjang 48-bit, dengan 

format 2002:WWXX:YYZZ::/48 , di mana WWXX dan YYZZ adalah 

representasi dalam notasi colon-decimal format dari notasi dotted-decimal 

format w.x.y.z dari alamat publik IPv4. Sebagai contoh alamat IPv4 

157.60.91.123 diterjemahkan menjadi alamat IPv6 2002:9d3c:5b7b::/48. 

Meskipun demikian, alamat ini sering ditulis dalam format IPv6 Unicast 

global address, yakni 2002:WWXX:YYZZ:SLA ID:Interface ID . 

 

2.3.9. Unicast ISATAP Address 

 Alamat Unicast ISATAP adalah sebuah alamat yang digunakan oleh 

dua host IPv4 dan IPv6 dalam sebuah Intranet IPv4 agar dapat saling 

berkomunikasi. Alamat ini menggabungkan prefiks alamat unicast link-local, 

alamat unicast site-local atau alamat unicast global (yang dapat berupa prefiks 

alamat 6to4) yang berukuran 64-bit dengan 32-bit ISATAP Identifier 

(0000:5efe), lalu diikuti dengan 32-bit alamat IPv4 yang dimiliki oleh 

interface atau sebuah host. Prefiks yang digunakan dalam alamat ini 

dinamakan dengan subnet prefix. Meski alamat 6to4 hanya dapat menangani 

alamat IPv4 publik saja, alamat ISTAAP dapat menangani alamat pribadi 

IPv4 dan alamat publik IPv4. 
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2.3.10. Multicast Address 

 Alamat multicast IPv6 sama seperti halnya alamat multicast pada 

IPv4. Paket-paket yang ditujukan ke sebuah alamat multicast akan 

disampaikan terhadap semua interface yang dikenali oleh alamat tersebut. 

Prefiks alamat yang digunakan oleh alamat multicast IPv6 adalah ff00::/8 

 Tabel 2.7 Multicast Address 

Field Panjang Keterangan 

11111111 8 bit Tanda pengenal bahwa alamat ini adalah alamat 

multicast. 

Flags 4 bit Berfungsi sebagai tanda pengenal apakah alamat ini 

adalah alamat transient atau bukan. Jika nilainya 0, 

maka alamat ini bukan alamat transient, dan alamat 

ini merujuk kepada alamat multicast yang ditetapkan 

secara permanen. Jika nilainya 1, maka alamat ini 

adalah alamat transient. 

Scope 4 bit Berfungsi untuk mengindikasikan cakupan lalu 

lintas multicast, seperti halnya interface-local , link-

local, site-local, organization-local atau global 

Group ID 122 bit Berfungsi sebagai tanda pengenal group multicast 

    

2.3.11. Anycast Address 

 Alamat Anycast dalam IPv6 mirip dengan alamat anycast dalam IPv4, 

tapi diimplementasikan dengan cara yang lebih efisien dibandingkan dengan 

IPv4. Umumnya, alamat anycast digunakan oleh Internet Service Provider 

(ISP) yang memiliki banyak klien. Meskipun alamat anycast menggunakan 

ruang alamat unicast, tapi fungsinya berbeda daripada alamat unicast. 

IPv6 menggunakan alamat anycast untuk mengidentifikasikan beberapa 

interface yang berbeda. IPv6 akan menyampaikan paket-paket yang 

dialamatkan ke sebuah alamat anycast ke interface terdekat yang dikenali oleh 

alamat tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan alamat multicast, yang 

menyampaikan paket ke banyak penerima, karena alamat anycast akan 

menyampaikan paket kepada salah satu dari banyak 
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2.3.12. Sistem Penomoran Heksadesimal 

Sebelum memperkenalkan format alamat IPv6, kita akan melihat ke 

dalam sistem penomoran heksadesimal. Heksadesimal adalah sistem nomor 

posisi yang menggunakan radix 16 (base). Untuk mewakili nilai-nilai dalam 

format yang mudah dibaca, sistem ini menggunakan 0 - 9 simbol untuk 

mewakili nilai-nilai dari nol sampai sembilan dan A - F untuk mewakili nilai-

nilai dari sepuluh untuk lima belas tahun. Setiap digit heksadesimal dapat 

mewakili nilai-nilai dari 0 sampai 15 

Tabel 2.8. System Penomoran Hexadesimal 

Desimal Biner Octal Hexadesimal 

0 0000 0 0 

1 0001 1 1 

2 0010 2 2 

3 0011 3 3 

4 0100 4 4 

5 0101 5 5 

6 0110 6 6 

7 0111 7 7 

8 1000 10 8 

9 1001 11 9 

10 1010 12 A 

11 1011 13 B 

12 1100 14 C 

13 1101 15 D 

14 1110 16 E 

15 1111 17 F 

    


