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BAB II
INSTALASI PERANGKAT JARINGAN

LOKAL – LAN (LOCAL AREA NETWORK)

A. PENDAHULUAN

1. DESKRIPSI JUDUL
Instalasi Perangkat Jaringan Lokal (LAN) merupakan modul

teori dan atau praktikum yang membahas tentang penginstalan sampai
dengan pengujian jaringan LAN. Dengan modul ini peserta diklat
diharapkan mampu menjelaskan prinsip/konsep dasar, melakukan
instalasi/konfigurasi  baik hardware maupun software serta melakukan
troubleshooting terhadap jaringan LAN.

2. PRASYARAT
Kemampuan awal yang dipersyaratkan untuk mempelajari

modul ini adalah :
1. Peserta diklat telah memahami materi diklat Mengoperasikan PC

stand alone dengan sistem operasi berbasis GUI.
2. Peserta diklat telah memahami materi diklat Mengoperasikan PC

stand alone dengan sistem operasi berbasis Text.
3. Peserta diklat telah memahami materi diklat Menginstalasi

software.
4. Peserta diklat menguasai pengetahuan magnet dan induksi

elektromagnetik.
5. Peserta diklat menguasai pengetahuan pengoperasian sistem

operasi sesuai manual.

3. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

a. Petunjuk bagi Peserta Diklat
Peserta diklat diharapkan dapat berperan aktif dan berinteraksi

dengan sumber belajar yang mendukung, karena itu harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Langkah-langkah belajar yang ditempuh
a) Persiapkan alat dan bahan!
b) Bacalah dengan seksama uraian materi pada setiap kegiatan

belajar, sehingga konsep dasar, serta cara-cara penginstalan
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jaringan LAN dapat dipahami dengan baik. Bila ada yang belum
jelas tanyakan pada instruktur!

c) Lakukan pengecekan (troubleshooting) atas hasil penginstalan.

2) Perlengkapan yang harus dipersiapkan
Guna menunjang keselamatan dan kelancaran tugas yang

harusdilakukan, maka persiapkanlah seluruh perlengkapan yang
diperlukan.Beberapa perlengkapan yang harus dipersiapkan adalah :1)
Pakaian kerja (wearpack).2) PC yang sudah terinstalasi dengan sistem
operasi apakah system operasi berbasis TEXT atau sistem operasi
berbasis GUI 3) User manual sistem operasi. 4) Perangkat-perangkat
jaringan, mulai dari kabel, konektor, NIC, HUB, dll. 5) Log sheet atau
report sheet yang ditetapkan (oleh perusahaan). 6) Peralatan atau
instrumen yang terkait.

3) Hasil Pelatihan
Peserta diklat memahami dan mampu menginstal perangkat

jaringan lokal (baik hardware maupun software) dengan benar dan
baik.

b. Peran Instruktur
Instruktur yang akan mengajarkan modul ini hendaknya

mempersiapkan diri sebaik-baiknya yaitu mencakup aspek strategi
Pemelajaran, penguasaan materi, pemilihan metode, alat bantu media
Pemelajaran dan perangkat evaluasi.

Instruktur harus menyiapkan rancangan strategi Pemelajaran
yang mampu mewujudkan peserta diklat terlibat aktif dalam proses
pencapaian/penguasaan kompetensi yang telah diprogramkan.

4. TUJUAN AKHIR
1) Peserta diklat mampu menjelaskan tentang konsep dasar, topologi,

protokol jaringan LAN, serta pengkabelannya.
2) Peserta diklat dapat melaksanakan penginstalan jaringan lokal

(LAN) sesuai prosedur.
3) Peserta diklat dapat melakukan pengujian melalui sistem operasi

atau aplikasi.
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B. Kegiatan Belajar 1: Konsep dasar jaringan

1. Tujuan Kegiatan Pemelajaran
Setelah kegiatan belajar ini peserta diklat mampu menjelaskan

dasar-dasar jaringan, sejarah dan latarbekang jaringan, topologi
jaringan, dan Protokol jaringan.

2. Konsep Dasar-Dasar Jaringan

a. Definisi Jaringan Komputer
Network menurut kamus Webster Dictionary “a system of

computers, terminals, and databases connected by a communications
lines. Communication line: line that connect with several end points,
take information from one end points and delivers to other end
point(s). Networking: The process of establishing or using a computer
network. Computer networks: Networks that connect computers and
exchange data”. Definisi menurut Cisco (CCNA-1): Network are a
group or groups of two or more devices interconnected and can
communicate with each other. Istilah “Jaringan Komnputer” menurut
Anonim (Tanembaum : 2) mengartikan suatu himpunan interkoneksi
sejumlah komputer autonomous (otonom atau mandiri). Dua komputer
dikatakan terinterkoneksi bila keduanya dapat saling bertukar
informasi. Menurut Wahana Komputer Semarang, Jaringan komputer
adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara
satu dengan lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media
komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, program-
program, penggunaan bersama perangkat keras seperti printer,
harddisk, dan sebagainya (Wahana Komputer, 2003, hal. 2).
Jarinmgan komputer dapat pula diartikan sebagai kumpulan sejumlah
terminal komunikasi yang berada di berbagai lokasi yang terdiri lebih
dari satu komputer yang saling berhubungan. Sementara itu, sebuah
sistem dengan satu unit pengendali (control unit atau Master) dan
sejumlah unit yang dikendalikan atau Slave, bukanlah suatu jaringan;
komputer besar (Mainframe) dengan remote printer dan beberapa
terminal bukanlah suatu jaringan komputer menurut definisi istilah
dari Tanembaum tersebut.

Pada sebuah jaringan komputer biasanya terhubung lebih dari
satu komputer ke sebuah atau beberapa server. Server adalah
komputer yang berfungsi debagai “pelayan” pengiriman data dan/atau
penerimaan data. Server juga mengatur pengiriman dan peneerimaan
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data di antara komputer-komputer yang tersambung dengan jaringan
tersebut. Jaringan mempunyai perbedaan pengertian dengan sistem
terdistribusi.Tidak semua jaringan komputer adalah sistem
terdistribusi, sementara hampir semua sistem terdistribusi akan
berjalan pada sebuah sistem jaringan komputer. Kunci perbedaan
jaringan komputer dengan sistem terdistribusi (distributed system)
adalah pada siapa yang mengeluarkan perintah suatu proses atau
operasi, apakah sistem atau pemakai (user). Sebuah sistem
terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas
sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat
keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan
keduanya terletak pada perangkat lunaknya (khususnya sistem
operasi), bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem
terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam
sistemnya; multiprosesor ini menyerupai uniprosesor maya. Alokasi
tugas ke prosesor-prosesor dan alokasi file ke disk, pemindahan file
yang disimpan dan yang diperlukan dan semua fungsi lainnya dari
sistem bersifat otomatik.

Elemen jaringan komputer terdiri dari yakni elemen pertama
Devices: perangkat-perangkat atau simpul-simpul (nodes), elemen
kedua Medium: berupa media transmisi yang menghubungkan
perangkat, elemen ketiga Messages: berupa pesan-pesan yang
melintasi jaringan, dan elemen keempat adalah Rules: berupa Aturan-
aturan atau Prosedur Operasional Standar (SOP = Standar Operasional
Prosedur). .

b. Latar belakang jaringan
Pada tahun 1940-an di Amerika Serikat, dilakukan sebuah

penelitian yang ingin memanfaatkan perangkat komputer secara
bersama. Tahun 1950-an ketika jenis komputer mulai membesar
sampai terciptanya super komputer. Karena mahalnya harga perangkat
komputer maka ada tuntutan sebuah komputer mesti melayani
beberapa terminal. Dari sini muncul konsep distribusi proses
berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS (Time Sharing
System), bentuk pertama kali jaringan (network) komputer
diaplikasikan. Pada sistem TSS beberapa terminal terhubung secara
seri ke sebuah host komputer.
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Gambar 2.1. Time Sharing System

Konsep TSS berkembang menjadi proses distribusi (Distributed
Processing). Dalam proses ini beberapa host komputer mengerjakan
sebuah pekerjaan besar secara bersamaan untuk melayani beberapa
terminal yang tersambung secara serial di setiap host komputer.

Gambar 2.2. Distributed Processing

Selanjutnya ketika harga-harga komputer kecil sudah mulai
menurun dan konsep proses distribusi sudah matang, maka
penggunaan komputer dan jaringannya sudah mulai beragam dari
mulai menangani proses bersama maupun komunikasi antar komputer
(Peer to Peer System) saja tanpa melalui komputer pusat. Untuk itu
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mulailah berkembang teknologi jaringan lokal yang dikenal dengan
sebutan LAN (Local Area Network). Demikian pula ketika Internet
mulai diperkenalkan, maka sebagian besar LAN yang berdiri sendiri
mulai berhubungan dan terbentuklah jaringan raksasa ditingkat dunia
yang disebut dengan istilah Internet yang melingkungkupi area
geografis yang luas yang disebut juga dengan istilah WAN (Word
Area Network).

c. Pengenalan Sejarah Jaringan Komputer dan Internet
Jaringan komputer global yang bernama Internet saat ini

menghubungkan hampir seluruh pelosok dunia. Saat ini kalau kita
berbicara masalah internet, ada pandangan bahwa internet itu
merupakan suatu hubungan antar komputer di seluruh dunia dengan
pusat pada suatu komputer tertentu. Pandangan ini kurang benar,
karena sebenarnya Internet merupakan kumpulan dari jaringan-
jaringan besar maupun kecil, jaringan milik pemerintah maupun
swasta, bahkan sambungan ke komputer-komputer pribadi di seluruh
dunia. Sebagai awal akan dipelajari bagian internet tersebut yaitu
jaringan local (LAN). Bermula dari kekawatiran pemerintah AS
dengan situasi perang dingin blok barat dan blok timur pada saat era
Uni Soviet dahulunya. Pemerintah AS kawatir jika pusat-pusat dan
komputer Server milik militer AS (blok barat) diserang rudal pihak
Soviet (blok timur) akan dapat menyebabkan kelumpuhan peralatan
dan rudal milik AS. Bermula dari hal itu digagaslah sebuah proyek
penelitian yang melibatkan perguruan tinggi dan lembaga riset di
Amerika yang berencana menghubungkan pusat-pusat militer dan
Server pemerintah melalui saluran telekomunikasi yang telah ada sa’at
itu yakni melalui saluran telepon publik. Cuplikan rangkaian sejarah
dan cikal bakal jaringan komputer dan Internet adalah sebagai berikut:
 Konsep Paul Baran dalam publikasi RAND Corp. sebuah

Lembaga Pengendali Perang Dingin USA pada tahun 1960an.
 Leonard Kleinrock, seorang Kandidat Doktor MIT, melalui

tulisannya dalam Disertasi : Communication Nets : Stochastic
Message Flow and Delay.

 Tahun 1965, Lembaga Riset Dep Han (DOD) USA – melalui
proyek ARPA (Advance Reasearch Project Agency) mendanai
riset kerjasam dengan Perguruan Tinggi seperti UCLA, UCSB,
SRI, dll, mengembangkan komukasi data antar komputer.

 Tahun 1972, proyek ARPA berubah nama menjadi DARPA/IPTO
(Defense ARPA/ Information Processing Techniques Office)
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 Tahun 1972, jaringan komputer terwujud menjadi ARPANET,
didemonstrasikan  dalamInternational Conference on Komputer
and Communications – ICCC, Washington DC, berhasil
membentuk jaringan dengan 4 simpul di perguruan tinggi peserta
ARPA.

 Aplikasi dalam ARPANET yang pertama diterapkan adalah
proses Pemindahan data dengan protokol FTP (File Transport
Protocol), setelah itu baru muncul aplikasi surat elektronik (e-
mail) dan Telnet.

 Lintas Komunikasi data menggunakan protokol NCP (Network
Communication Protocol). Lalu lintas data meningkat tajam
dengan bertambahnya jumlah host.

 Tahun 1982, DARPA mengumumkan penggunaan protocol
TCP/IP sebagai protokol standar jaringannya, yang merupakan
protokol yang secara defacto adalah protokol jaringan Internet
dunia saat ini.

 Tahun 1983, BBN (Bolt Beranek Newman) berhasil menjalankan
protokol TCP/IP pada mesin UNIX.

 Tahun 1984, jumlah host yang terhubung telah mencapai 1000
host, dan mulai diperkenalkannya sistem DNS (Domain Name
Systems).

 Tahun 1986, NSF (lembaga LIPI-nya AS) mengumumkan
jaringan NSFNET, dengan backbone 56 Kbps.

 Tahun 1987, NSFNET melakukan  “go International” dengan
bergabungnya beberapa negara Eropa Barat seperti United
Kingdom (Inggrid Raya), Jerman, Perancis, Belanda, Belgia,
termasuk juga bergabung Australia serta New Zealand.

 Tahun 1991, aplikasi yang dapat digunakan di Internet semakin
bertambah banyak. Salah satunya adalah mulai digunakan aplikasi
di Internet menggunakan WAIS (Wide Area Information Servers),
Gopher dan WWW (World Wide Web), dengan dukungan tulang
punggung jaringan utama (backbone) hingga kecepatan 45 Mbps.

 Tahun 1993, NCSA mengeluarkan MOSAIC, browser pertama
untuk mengakses WWW, dan mengubah arah perkembangan
jaringan internet dari akademisi dan riset menjadi jaringan
multifungsi.

 Tahun 1994, IESG (Internet Engineering Steering Group)
menyetujui penggunaan protokol baru IPnG (Internet Protocol
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next generation) dengan kemampuan IP 128 bit, yang saat ini
dikenal sebagai protokol IPv6 (Internet Protocol version Sixth).

d. Manfaat Jaringan Komputer
1) Business Applications (Jaringan untuk Perusahaan)

Tujuan Jaringan pada suatu perusahaan antara lain adalah:
a) Resource sharing yakni bertujuan agar seluruh program,

peralatan atau berbagi sumber daya lainnya dapat
dimanfaatkan oleh setiap orang yang tersambung pada
jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun
jarak pemakai.

b) Mendapatkan reliabilitas tinggi karena memiliki sumber
alternatif persediaan.

c) Menghemat biaya (cost) yang dikeluarkan perusahaan dengan
membangun sistem client-server berdasarkan keseimbangan
rasio harga per kinerja (cost / performance) dibandingkan
membeli sebuah komputer besar (mainframe).

d) Skalabilitas yaitu kemampuan meningkatkan kinerja sistem
berangsur-angsur sesuai beban pekerjaan dengan hanya
menambah sejumlah prosesor.

e) Jaringan komputer mampu bertindak sebagai medium
komunikasi yang baik bagi pegawai yang terpisah jauh.
Dimasa depan, manfaat jaringan bagi peningkatan kualitas
komunikasi orang-ke-orang akan menjadi lebih penting
dibanding tujuan-tujuan teknis, seperti tujuan untuk
meningkatkan reliabilitas.

f) Integrasi Data, adanya jaringan komputer dapat mengurangi
ketergantungan pada komputer pusat. Setiap proses
pengolahan data tidak harus dikerjakan oleh satu komputer
saja, malainkandapat disebarkan ketempat lainnya seperti
dalam sistem terdistribusi, sehingga dapat terbentuk data yang
terintegrasi.

g) Keamanan Data, Sistem jaringan komputer memberikan
perlindungan terhadap data, salah satunya melalui pengaturan
hak akses, enkripsi data, steganografi, sistem password bagi
setiap pengguna, dan sistem pengamanan lainnya.

2) Home Applications (Jaringan untuk Umum)
Terdapat tiga hal pokok yang menjadi daya tarik pada jaringan
komputer :
 Acces ke informasi yang berada ditempat yang jauh
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 Komunikasi orang keorang
 Hiburan interaktif

3) Mobile Users, kebutuhan pemakaian jaringan komputer pada user
yang selalu bergerak, selalu berpindah lokasi melalui penggunaan
komputer mobile seperti pada laptop, PDA, dan saat ini juga
pemakai Hand-Phone (HP). Para user ini membutuhkan suatu
media yang dapat menghubungkannya dengan komputer-
komputer server dan pusat-pusat data.

4) Social Issues (Masalah-masalah Sosial)
Penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan
masalah-masalah social, etika, dan politik. Masalah social yang
muncul antara lain:
 pornonografi bawah umur
 isu hak pekerja  vs  hak majikan
 surat-surat kaleng atau tuduhan-tudahan yang anonymous

(anonim).

3. Klasifikasi, Tipe dan Jenis Jaringan Komputer

a. Klasifikasi jaringan Komputer
Tidak ada klasifikasi khusus yang tepat untuk sistem jaringan

yang dapat diterima secara umum. Akan tetapi terdapat dua klasifikasi
penting yang sering digunakan para ahli untuk mengelompokkan
jaringan komputer yaitu berdasarkan teknologi-transmisi dan
berdasarkan jarak. Secara garis besar terdapat 2 jenis teknologi
transmisi untuk membedakan jaringan komputer:
 Jaringan broadcast, memiliki saluran komunikasi tunggal yang

dipakai bersama oleh semua mesin yang ada pada jaringan. Pesan-
pesan kecil, disebut paket, yang dikirimkan suatu mesin akan
diterima oleh mesin lainnya. Field alamat pada sebuah paket berisi
keterangan tentang kepada siapa paket tersebut ditujukan.

 Jaringan point-to-point, terdiri dari beberapa pasangan individu
dari mesin-mesin. Untuk pergi dari sumber ke tempat tujuan,
sebuah paket mungkin harus melalui satu atau lebih mesin-mesin
perantara. Seringkali melalui banyak rute yang mungkin berbeda
jarak.

Kriteria alternatif untuk mengklasifikasikan jaringan komputer
didasarkan pada jaraknya (area cakupannya). Selengkapnya secara
geografis, jarak dan luas area cakupan jaringan dapat dikelompokan
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atas 3 macam, yakni: Local Area Network (LAN), Metropolitan Area
Network (MAN) dan Wide Area Network (WAN). Selanjutnya,
koneksi antara dua jaringan atau lebih disebut internetwork. Internet
merupakan contoh yang terkenal dari suatu internetwork. Jarak
merupakan hal yang penting sebagai ukuran klasifikasi karena
diperlukan teknik-teknik yang berbeda untuk jarak yang berbeda.

1) Wide Area Network (WAN)
WAN adalah jaringan komputer yang melingkupi areal geografi

luas, seringkali mencakup sebuah negara atau benua. WAN terdiri dari
kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program
(aplikasi) pemakai. Aspek jaringan komputer dapat dibagi atas aspek
komunikasi murni (subnet meskipun istilah ini meluas dan
mempunyai pengertian lain sehubungan pengalamat jaringan – jangan
disalah artikan!), dan aspek aplikasi (host atau disebut juga end-
system). Subnet terdiri dari dua komponenn: kabel transmisi dan
element switching. LAN umumnya bertopologi simetris, sementara
WAN bertopologi tak menentu.

Gambar 2.3. Wide Area Network (WAN)

Gambar 2.3 memperlihatkan sebuah WAN yang merupakan
hubungan antara host-host dengan subnet. Sementara itu sebuah aliran
paket data yang berasal pengirim ke sisi penerima melalui sebuah
WAN terlihat pada gambar-4 berikut.

Gambar 2.4. Aliran Paket Data pada WAN
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Alternatif teknologi yang dapat dipilih pada WAN antara lain
adalah Circuit switching, Packet switching, Frame Relay, dan ATM
(Asynchronous Transfer Mode).
a) Circuit Switching

Circuit Switching adalah suatu rangkaian jaringan yang secara
fisiknya terhubung diantara simpul (node) dengan simpul, misalnya
jaringan telephone.

b) Packet Switching
 Tidak mempergunakan kapasitas transmisi yang melewati

jaringan.
 Data dikirim keluar dengan menggunakan rangkaian potongan-

potongan kecil secara berurutan  yang disebut paket.
 Tiap paket melewati jaringan dari satu simpul ke simpul lain dari

sumber ke tujuan.
 Pada setiap simpul seluruh paket diterima, disimpan/diproses

dengan cepat dan segera ditransmisikan ke simpul (node)
berikutnya.

 Sistem Packet switching tidak dapat menampung muatan
overhead yang dapat mengenali kesalahan.

c) Frame Relay
 Frame Relay dapat menampung muatan overhead yang dapat

mengenali kesalahan.
 Kesalahan dapat dengan mudah dikenali.
 Dikembangkan agar tingkat rata-rata data berkecepatan tinggi dan

tingkat rata-rata kesalahan yang rendah.

d) Asynchronous Transfer Mode (ATM)
 ATM sebagai suatu evolusi dari frame relay.
 Menyediakan overhead untuk mengontrol kesalahan.
 Dirancang sedemikian rupa agar mampu bekerja dalam range 10

dan 100 Mbps. Saat ini juga mampu bekerja sampai range Giga
bit per detik (Gbps).

 Sebagai suatu evolusi dari circuit switching dan packet switching.

2) Metropolitan Area Network (MAN)
MAN pada dasarnya merupakan merupakan versi LAN  yang

berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang
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sama dengan LAN. Alasan utama untuk memisahkan MAN sebagai
kategori khusus adalah karena telah ditentukannya standar untuk
MAN yang disebut DQDB (Distributed Queue Dual Bus) atau
standar IEEE 802.6. DQDB terdiri dari dua bus (kabel) unidirectional
dimana semua komputer dihubungkan. Aspek penting dari MAN
adalah terdapatnya sebuah medium broadcast (untuk 802.6, dua buah
kabel) tempat semua komputer dihubungkan. Medium ini mampu
menyederhanakan rancangan jaringan dibanding jenis jaringan
lainnya.

Gambar 2.5. Metropolitan Area Network (MAN)

3) Local Area Network (LAN)
Tujuan dari jaringan komputer adalah untuk menghubungkan

simpul-simpul yang ada dalam jaringan tersebut sehingga informasi
dapat ditransfer dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Karena suatu
institusi memiliki keinginan/kebutuhan yang berbeda-beda maka
terdapat berbagai cara pula jaringan terminal-terminal dihubungkan.
Ciri-ciri LAN antara lain adalah:
 Ukuran, jangkauan lebih kecil, melingkupi area suatu Gedung atau

kampus kecil
 Teknologi transmisi, pada umumnya menggunakan sistem

jaringan broadcast.
 Kecepatan data lebih tinggi dibandingkan WAN
 Topologi : topologi fisik dan topologi logika

b. Tipe Operasi Jaringan
Tipe Jaringan terkait erat dengan sistem operasi jaringan. Ada

dua type jaringan berdasarkan ini, yaitu client-server dan jaringan peer
to peer.
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1) Jaringan Client-Server
Tipe jaringan Client-Server menghubungkan komputer (host)

yang bertindak sebagai server yang memberikan layanan dan
komputer yang berlaku sebagai Client yang meminta dan memperoleh
layanan atau yang menggunakan fasiltas yang disediakan Server.
Server di jaringan tipe client-server disebut dengan Dedicated Server
karena murni berperan sebagai server penyedia fasilitas kepada
workstation dan server tersebut tidak dapat berperan sebagai
workstation.

Keunggulan
 Kecepatan akses lebih tinggi karena penyediaan fasilitas jaringan

dan pengelolaannya dilakukan secara khusus oleh satu komputer
(server) yang tidak dibebani dengan tugas lain seperti sebagai
workstation.

 Sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik, karena
terdapat komputer bertugas sebagai administrator, yang mengelola
administrasi dan sistem keamanan.

 Sistem backup data lebih baik, karena pada jaringan client-server
backup dilakukan terpusat di server, yang akan membackup
seluruh data yang digunakan di dalam jaringan komputer tersebut.

Kelemahan
 Biaya operasional relatif lebih mahal.
 Diperlukan adanya satu komputer khusus yang berkemampuan

lebih untuk ditugaskan sebagai server.
 Kelangsungan jaringan sangat tergantung pada server. Bila server

mengalami gangguan maka secara keseluruhan jaringan akan
terganggu.

2) Jaringan Peer To Peer
Jaringan Peer to Peer menghubungkan komputer-komputer

(host) yang setara. Semua host dapat berlaku sebagai server yang
memberi layanan maupun berlaku sebagai client yang meminta dan
memperoleh layanan. Bila ditinjau dari peran server, maka server di
jaringan tipe peer to peer diistilahkan non-dedicated server, karena
server tidak berperan sebagai server murni melainkan sekaligus dapat
berperan sebagai workstation.



MATERI TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA 157

Keunggulan
 Antar komputer dalam jaringan dapat saling berbagi-pakai

fasilitas yang dimilikinya seperti: harddisk, drive, fax/modem,
printer.

 Biaya operasional relatif lebih murah dibandingkan dengan tipe
jaringan client-server, salah satunya karena tidak memerlukan
adanya server yang memiliki kemampuan khusus untuk
mengorganisasikan dan menyediakan fasilitas jaringan.

 Kelangsungan kerja jaringan tidak tergantung pada satu server.
Sehingga bila salah satu komputer/peer mati atau rusak, jaringan
secara keseluruhan tidak akan mengalami gangguan.

Kelemahan
 Troubleshooting jaringan relatif lebih sulit, karena pada jaringan

tipe peer to peer setiap komputer dimungkinkan untuk terlibat
dalam komunikasi yang ada. Di jaringan client-server, komunikasi
adalah antara server dengan workstation.

 Unjuk kerja lebih rendah dibandingkan dengan jaringan client-
server, karena setiap komputer/peer disamping harus mengelola
pemakaian fasilitas jaringan juga harus mengelola pekerjaan atau
aplikasi sendiri.

 Sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing user
dengan mengatur keamanan masing-masing fasilitas yang
dimiliki.

 Karena data jaringan tersebar di masing-masing komputer dalam
jaringan, maka backup harus dilakukan oleh masing-masing
komputer tersebut.

c. Topologi Fisik
Struktur Geometric sebuah jaringan komputer disebut dengan

LAN Topologies Physical atau topologi LAN secara fisik. Selain
Topologi fisik juga terdapat terminologi tentang topologi logika yakni
cara suatu jaringan bekerja atau tersambung satu sama lainnya.
Terdapat beberapa macam topologi jaringan secara fisik, yang popular
ada 3 macam , antara lain adalah sebagai berikut :
 Star>  Bus >  Ring >  Mesh
 Tree >  Bustree >  Daisy Chain >  Hybrida,  dll.
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Setiap topologi memiliki karakteristik yang berdeda dan
masing-masing memiliki keuntungan dan kerugian. Topologi tidak
tergantung kepada media transmisinya dan setiap topologi dapat
menggunakan media transmisi seperti kabel Coaxial, twisted pair,
fibre optic, maupun wire-less. Beberapa topologi logikal yang popular
adalah sbb :
 Token Ring >  ARCnet >  Ethernet
 Fast Ethernet, >  Wireless Hot Spot >  FDDI, dll.

Physical Topologi adalah bagaimana kabel digelar, atau bentuk
koneksi fisik untuk menghubungkan setiap simpul pada sebuah
jaringan. Sedangkan Logical Topologi adalah bagaimana jaringan
bekerja pada ‘physical wiring’. Harus diingat bahwa representasi
secara logical suatu topologi bisa sangat berbeda dengan implementasi
secara fisiknya. Sebagai contoh, semua workstation dalam token ring,
secara logical dihubungkan dalam bentuk ring, akan tetapi secara fisik
setiap station dihubungkan (attached) ke ‘central hub’, seperti sebuah
star topologi.

1) Topologi Bus atau Daisy Chain (Rantai Terbuka) atau
Backbone

Topologi bus sering disebut topologi backbone, adakalanya juga
dikenal dengan topologi Rantai-Terbuka (Daisay Chain), dimana
sebuah kabel “coaxial” dibentang dan beberapa simpul dihubungkan
pada kabel tersebut, selanjutnya kedua ujung yang tidak tersambung
harus di-“ground”-kan atau ditutup dengan sebuah terminator
(terminating resistance) berupa tahanan listrik + 60 Ohm. Topologi ini
memiliki karakteristik sebagai berikut:
 merupakan satu kabel yang kedua ujung nya ditutup, dimana

sepanjang kabel terdapat simpul-simpul.
 umum digunakan karena sederhana dalam pemasangan instalasi
 signal melewati kabel dalam dua arah dan ada kemungkinan

terjadi collision
 problem terbesar pada saat kabel putus. Jika salah satu segmen

kabel putus, maka seluruh jaringan akan terhenti.
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Gambar 2.6. Topologi Bus

Keuntungan dan kelebihan
 Hemat kabel sehingga biaya relatif lebih murah.
 Layout kabel sederhana sehingga instalasi relatif lebih murah.
 Pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat

dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain.
 Kerusakan satu simpul (komputer klien) tidak akan

mempengaruhi kominikasi antar klien lainnya.

Kerugian  dan kelemahan
 Deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil
 Kepadatan lalu lintas data terjadi di jalur utama.
 Kemungkinan akan terjadi tabrakan data (data collison) jika

banyak klien (client) yang mengirim pesan pada saat bersamaan.
Hal ini akan menurunkan kecepatan rate komunikasi data.

 Kelemahan dari topologi ini adalah bila terdapat gangguan di
sepanjang kabel pusat maka keseluruhan jaringan akan mengalami
gangguan.

 Bila kabel utama sangat panjang, maka pencarian gangguan
menjadi sulit

 Diperlukan repeater untuk jarak yang jauh.

2) Topologi Ring (Cincin)
Topologi Ring disebut juga topologi Cincin. Dalam topologi

Ring semua workstation dan server dihubungkan membentuk suatu
pola lingkaran atau cincin. Tiap workstation ataupun server akan
menerima dan melewatkan informasi dari satu komputer ke komputer
lain, bila alamat-alamat yang dimaksud sesuai maka informasi
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diterima dan bila tidak informasi akan diteruskan lewat. Terdapat tiga
fungsi yang diperlukan pada topologi Ring, yaitu penyelipan data,
penerimaan data, dan pemindahan data.
 Penyelipan data adalah prosess dimana data dimasukkan ke dalam

saluran transmisi oleh terminal pengirim setelah diberi alamat dan
bit-bit tambahan lainnya yang diperlukan.

 Penerimaan data adalah proses ketika terminal yang dituju telah
mengambil data dari saluran, yaitu dengan cara membandingkan
alamat yang ada pada paket data dengan alamat terminal tersebut.
Jika alamat tersebut pas sama, maka data kiriman akan disalin
oleh simpul atau terminal tersebut.

 Pemindahan data adalah proses saat kiriman data diambil kembali
oleh terminal pengirim karena tidak ada simpul/terminal yang
menerima, yang kemungkinannya karena salah alamat atau hal
lainnya. Jika data tidak diambil kembali maka data tersebut akan
beredar terus dalam saluran, sehingga “keranjang pembawa”
(token) tidak menjadi kosong dan tidak bisa digunakan oleh
simpul (terminal) lainnya. Pada topologi bus hal ini tidak perlu
terjadi karena akan diserap oleh terminator.

Topologi ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 Lingkaran tertutup yang berisi simpul-simpul. Pada dasarnya

setiap terminal dalam topologi ring merupakan repeater dan
menyediakan fungsi penyelipan data, penerimaan data, dan
pemindahan data. Sederhana dalam layout,

 Signal mengalir satu arah, sehingga dapat menghindarkan
terjadinya collision (dua paket bertubrukan), sehingga
memungkinkan pergerakan data yang cepat dan collision detection
yang lebih sederhana

 Problem: sama dengan topologi bus, jika salah satu segmen kabel
putus, maka seluruh jaringan akan terganggu.

 Biasanya  topologi ring tidak dibuat secara fisik melainkan
direalisasikan dengan sebuah consentrator dan kelihatan seperti
topologi bintang (star).

Kelemahan topologi ini adalah setiap simpul dalam jaringan
selalu ikut serta mengelola informasi yang dilewatkan dalam jaringan,
sehingga bila terdapat gangguan di suatu simpul maka seluruh
jaringan akan terganggu. Pemasangan terminal baru juga akan
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menyebabkan gangguan.terhadap jaringan, karena terminal baru harus
mengenal dan sihubungkan dengan kedua terminal tetangganya.

Workstation WorkstationWorkstation

Workstation
WorkstationFile Server

Gambar 2.7. Topologi Ring

Sementara itu keunggulan topologi Ring adalah tidak terjadi
collision atau tabrakan pengiriman data seperti pada topologi Bus,
karena hanya ada satu simpul yang dapat mengirimkan data
(menggunakan token) pada satu saat.

3) Topologi  Star
Disebut topologi Star karena bentuknya seperti sebuah bintang

yang mempunyai titik pusat atau konsentrator yang biasanya berupa
HUB atau MAU tempat semua simpul (terminal atau komputer)
dihubungkan. Topologi ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 Setiap simpul (node) berkomunikasi langsung dengan central

node, traffic data mengalir dari node ke central node dan kembali
lagi. Central Node biasanya berupa sebuah komputer, namun saat
ini umumnya hanya berupa sebuah HUB atau MAU (Multi Access
Unit).

 Mudah dikembangkan, karena setiap simpul hanya memiliki kabel
yang langsung terhubung ke central node.

 Terdapat dua alternatif untuk operasi simpul pusat (central node):
 Simpul pusat pusat beroperasi secara broadcast yang

menyalurkan data ke seluruh arah. Secara fisik kelihatan
sebagai bintang, secara logik sebenarnya beroperasi sepereti
bus, alternastif ini menggunakan HUB.

 Simpul pusat beroperasi sebagai swicth, data kiriman
ditrerima oleh simpul kemudian hanya ke terminal tujuan
(bersifat point-to-point) dan menggunakan MAU sebagai
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central node. Alternatif ini secara fisik dan logik bertopologi
star.

 Keunggulan : jika satu kabel ke simpul terputus, simpul lainnya
tidak terganggu

 Dapat digunakan kabel yang “lower grade” karena hanya
menghandel satu traffic node, biasanya digunakan kabel UTP.

 Bila central node menggunakan peralatan HUB, maka secara fisik
jaringan berbentuk topologi star, namun secara logika dan cara
kerja bertologi bus. Jika menggunakan HUB device, maka secara
fisik maupun logika bertopologi star.

Workstation Workstation
Workstation

Workstation

Central node
(consentrator)

File Server

Gambar 2.8. Topologi Star

Pada topologi Star, masing-masing workstation dihubungkan
secara langsung ke server atau HUB. Keunggulan dari topologi tipe
Star ini adalah bahwa dengan adanya kabel tersendiri untuk setiap
workstation ke server, maka bandwidth atau lebar jalur komunikasi
dalam kabel akan semakin lebar sehingga akan meningkatkan kinerja
jaringan secara keseluruhan. Bila terdapat gangguan di suatu jalur,
maka gangguan hanya akan terjadi dalam komunikasi antara
workstation yang bersangkutan dengan server, jaringan secara
keseluruhan tidak mengalami gangguan. Kelemahan topologi Star
adalah kebutuhan kabel yang lebih besar dibandingkan dengan
topologi lain.

Keuntungan dan kelebihan
 Paling fleksibel, kegagalan komunikasi mudah ditelusuri.
 Pemasangan/perubahan stasiun mudah dan tidak mengganggu

bagian jaringan lain
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 Kontrol sambungan terpusat, kegagalan pada satu
komponen/terminal tidak mempengaruhi komunikasi ke
terminal/simpul lain.

 Kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan/kerusakan pengelolaan
jaringan

Kerugian dan kelemahan
 Boros kabel
 Perlu penanganan khusus, karena kegagalan pada simpul-pusat

(central node) memutuskan semua komunikasi.
 Kontrol sambungan terpusat (HUB) jadi elemen kritis yang akan

menurunkan kecepatan, jika terjadi penambahan komputer simpul.

4) Topologi Mesh (Tak Beraturan)
Topologi Mesh ini tidak memiliki aturan dalam koneksi.

Topologi ini sering terjadi karena kurangnya perencanaan awal pada
saat membangun suatu jaringan. MESH topologi dibangun dengan
memasang link diantara atation-station. Sebuah ‘fully-connected
mesh’ adalah sebauh jaringan dimana setiap terminal terhubung secara
langsung ke semua terminal-terminal yang lain. Biasanya digunakan
pada jaringan komputer kecil. Topologi ini secara teori
memungkinkan akan tetapi tidak praktis dan biayanya cukup tinggi
untuk di-implementasikan. Mesh topologi memiliki tingkat
redundancy yang tinggi. Sehingga jika terdapat satu link yang rusak
maka suatu station dapat mencari link yang lainnya. Namun jika
terjadi kegagalan komunikasi sulit dideteksi, dan ada kemungkinan
boros dalam pemakaian media transmisi.

Gambar 2.9. Topologi Mesh
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5) Topologi TREE
Tree topologi dibangun oleh Bus network yang dihubungkan

secra bersama-sama. Topologi tree merupakan pengembangan atau
generalisasi topologi bus. Contoh : setiap gedung dalam suatu kampus
memiliki Bus Network yang telah terpasang, maka setiap network
dapat disambungkan secara bersama untuk membentuk sebuah tree
teknologi yang bisa mengcover semua kampus. Karena tree topologi
terdiri dari Bus topologi yang dihubungkan secra bersama maka tree
topologi memiliki karakterisitik yang sama dengan Bus topologi,
mensupport baseband maupun broadband signaling dan juga
mensupport baik contention maupun token bus access.

Topologi Tree diawali dari satu titik yang biasanya disebut
headend. Selanjutnya dari head-end beberapa kabel ditarik menjadi
cabang, dan pada setiap cabang terhubung beberapa terminal dalam
bentuk bus, atau dicabang lagi hingga menjadi rumit.

6) Jaringan Tanpa Kabel  atau Nirkabel (Wire less)
Komputer mobile seperti lap-top, note-book, atau personal

digital assistant (PDA), merupakan komputer yang paling cepat
pertumbuhannya, yang pemiliknya ingin juga disambungkan ke
komputer pusat. Hal tersebut tidak mungkin disambungkan
menggunakan kabel. Wireless (Jaringan tanpa kabel) merupakan
satu solusi terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan
jaringan menggunakan kabel. Saat ini jaringan tanpa kabel sudah
banyak digunakan memanfaatkan jasa satelit dan mampu memberikan
kecepatan akses relative cepat. Maka sambungan teknologi tanpa
kabel (wire less) adalah alternative jalan keluar. Walaupun LAN tanpa
kabel cukup mudah untuk dipasang, namun mempunyai kekurangan
antara lain kapasitas bandwidth yang relatif lebih rendah dibanding
jaringan dengan kabel, laju kesalahan juga relatif lebih besar dan
transmisi dari sistem yang berbeda dapat saling interferensi yang
mengganggu satu sama lainnya.Topologi ini juga dikenal dalam
berbagai nama, seperti WLAN, WaveLAN, HotSpot, dan sebagainya.
Kategori jaringan wireless bisa berupa: Interkoneksi Sistem, LAN
wireless, ataupun WAN wireless. Syarat-syarat LAN nirkabel:
 Laju penyelesaian : protokol medium access control harus bisa

digunakan se efisien mungkin oleh media nirkabel untuk
memaksimalkan kapasitas.

 Jumlah simpul : LAN nirkabel perlu mendukung ratusan simpul
pada sel-sel multiple.
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 Koneksi ke LAN backbone : modul kontrol harus mampu
menghubungkan suatu jaringan LAN ke jaringan LAN lainnya
atau suatu jaringan ad-hoc nirkabel.

 Daerah layanan : daerah jangkauan untuk LAN nirkabel biasanya
memiliki diameter 100 hingga 300 meter.

 Kekokohan dan keamanan transmisi :  sistem LAN nirkabel harus
handal dan mampu menyediakan sistem pengamanan terurtama
penyadapan.

Penggunaan teknologi LAN nirkabel sering digunakan untuk
menghubungkan LAN pada bangunan yang berdekata. Teknologi
transmisi yang umum digunakan pada LAN nirkabel adalah :
 LAN infrared (IR) : terbatas dalam sebuah ruangan karena IR

tidak mampu menembus dinding yang tidak tembus cahaya.
 LAN gelombang radio : terbatas dalam sebuah kompleks gedung,

seperti bluetooth, Wi-Fi, dan HomeRF.
 LAN spektrum penyebaran : beroperasi pada band yang sering

digunakan oleh ISM (industrial, scientific, medical) yang tidak
memerlukan lisensi.

 Gelombang mikro narroband : beroperasi pada frekluensi
gelombang mikro yang tidak termasuk dalam spektrum
penyebaran.

a) Standar Teknologi Wi-Fi
Teknologi Wi-Fi atau Wireless Fidelity merupakan jaringan

wireless (nirkabel) telah distandarisasikan oleh IEEE (Institut of
Electrical and Electronic Enggineers) dalam standar IEEE 802.11
yang terdiri dari :
 Standar IEEE 802.11a yaitu Wi-Fi dengan frekuensi 5 GHz

mempunyai kecepatan 54 Mbps, jangkauan jaringan mencakup
diameter 300 meter.

 Standar IEEE 802.11b yaitu Wi-Fi dengan frekuensi 2.4 GHz
mempunyai kecepatan 11 Mbps, jangkauan jaringan mencakup
diameter 100 meter.

 Standar IEEE 802.11g yaitu Wi-Fi dengan frekuensi 2.4 GHz
mempunyai kecepatan 54 Mbps, jangkauan jaringan mencakup
diameter 300 meter.
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 Standar IEEE 802.11n yaitu Wi-Fi dengan frekuensi 2.4 GHz atau
5 GHz mempunyai kecepatan 100 Mbps sampai dengan 210
Mbps, jangkauan jaringan mencakup diameter 70 meter.

Teknologi Wi-Fi yang umum di implementasikan saat ini
adalah standar IEEE 802.11g yang banyak didukung oleh vendor
hardware jaringan disebabkan beberapa alasan antara lain :
 Perangkat bekerja pada frekuensi 2.4 GHz yang merupakan pita

frekuensi ISM (industrial, Scientific and Medical).
 Frekuensi ini juga digunakan oleh peralatan-peralatan lainnya

seperti microwave oven, cordless phone, bluetooth, dll.

b) Tipe Jaringan Wi-Fi
Konfigurasi jaringan Wi-Fi juga terdiri dari dua jenis jaringan

seperti halnya jaringan yang menggunakan kabel seumpama Ethernet-
LAN.
 Jaringan Peer to Peer / Ad Hoc Wireless LAN. Simpul-simpul

(komputer) dapat saling berhubungan berdasarkan nama SSID
(Service Set Identifier) yang digunakan untuk mengidentifikasi
identitas sebuah komputer yang memiliki komponen wireless.

 Jaringan Server Based / Wireless Infrastructure. Pada sistem ini
dibutuhkan sebuah komponen khusus yang berfungsi sebagai
sarana access point yang menghubungkan semua perangkat
seperti layaknya HUB atau Switch pada jaringan kabel Ethernet.

c) Keamanan Jaringan Wi-Fi
Sinyal frekuens Wi-Fi dipancarkan secara bebas kesegala arah

sehingga akan dapat ditangkap oleh semua komputer lain sebagai
pengguna frekuensi Wi-Fi. Untuk mencegah user lain yang tidak
berhak masuk ke dalam jaringan maka mekanisme jaringan perlu
dilengkapi dengan sistem pengamanan, seumpama WEP (Wired
Equivalent Privacy). Sehingga hanya user tertentu yang telah
mempunyai otorisasi saja yang dapat menggunakan sumber daya
jaringan Wi-Fi. Keamanan jaringan Wi-Fi secara umum terdiri dari
Non-Secure (open) dan Secure atau Share Key.
 Non-Secure / Open : Setiap komputer yang memiliki Wi-Fi akan

dapat menangkap pancaran sinyal dari sebuah access point Wi-Fi
dan dapat langsung masuk ke dalam jaringan tersebut.
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 Share Key (Secure) : Walaupun semua komputer yang punya Wi-
Fi mendapat pancaran sinyal Wi-Fi, namun untuk masuk ke dalam
jaringan diperlukan kunci(key) atau password, contohnya jaringan
nirkabel yang menggunakan WEP.

 Beberapa mekanisme yang juga dapat mengamankan sebuah
jaringan nirkabel tipe Wi-Fi antara lain adalah :
 Access point dengan fasilitas password bagi administrator

jaringannya sehingga tidak sembarangan user dengan mudah
mengacak-acak jaringan;

 Selain menggunakan WEP disarankan  juga  menambah
peralatan WPA (Wi-Fi Protected Access);

 Melakukan pembatasan akses ke jaringan dengan
mendaftarkan lamat phisik (MAC Address) dari komputer
klien yang berhak mengakses jaringan.

d) Keunggulan Jaringan Wi-Fi
Beberapa keunggulan jaringan Wi-Fi dibandingkan jaringan

menggunakan kabel maupun nirkabel lainnya adalah :
 Biaya pemeliharaan murah,
 Peralatan atau infrakstruktur jaringan umumnya berdimensi kecil
 Untuk membangun sistem jaringa dapat dialkukan dengan cepat
 Mudah dan murah untuk direlokasi jika diperlukan
 Sistem sangat mendukung portabilitas

e) Kelemahan Jaringan Wi-Fi
 Biaya peralatan jaringan pada sa’at ini relatif masih mahal
 Terjadi delay yang relatif besar untuk saat ini, apalagi jika

jumlahuser meningkat.
 Kadang terjadi kesulitan dan gangguan karena masalah propgasi

frekuensi radio.
 Mudah sekali terjadi interferensi oleh sistem lain.
 Keamanan dan kerahasiaan data relatif kurang terjamin.
 Kapasitas jaringan terbatas karena keterbatasan spektrum karena

pita frekuensi (Bandwidth) tidak dapat diperlebar.

7) Topologi HYBRID
Topologi Hybrid Network adalah jaringan yang dibentuk dari

berbagai topologi dan teknologi. Sebuah hybrid network mungkin,
sebagai contoh, diakibatkan oleh sebuah pengambil alihan suatu
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perusahaan. Sehingga ketika digabungkan maka teknologi-teknologi
yang berbeda tersebut harus digabungkan dalam sebuah network
tunggal. Sebuah hybrid network memiliki semua karakterisitik dari
topologi yang terdapat dalam jaringan tersebut.

8) Internetwork
Kumpulan jaringan yang terinterkoneksi disebut

internetworking atau inter-connected-network atau disebut sebagai
internet (dengan i huruf kecil). Bentuk internet yang umum adalah
kumpulan LAN yang dihubungkan oleh WAN. Sebuah internetwork
terbentuk bila jaringan-jaringan yang berbeda saling terhubung, dalam
rangka penghubungan sebuah LAN dengan sebuah WAN atau
penghubungan dua buah LAN, memang baru terdapat sedikit
kesepakatan tentang terminology bidang ini   Sementara itu istilah
Internet (dengan I huruf besar) adalah sebuah nama untuk inter-
network global atau internet sedunia.

4. Software dan Protokol Jaringan

a. Pengertian Protokol Jaringan
Protokol adalah kumpulan dari aturan yang digunakan  untuk

berkomunikasi melintasi jaringan. Keperluan penyelenggaraan
komunikasi berbagai macam vendor komputer diperlukan sebuah
aturan baku yang standar dan disetujui berbagai pihak. Seperti halnya
dua orang yang berlainan bangsa, maka untuk berkomunikasi
memerlukan penerjemah/interpreter atau satu bahasa yang dimengerti
kedua belah pihak. Dalam dunia komputer dan telekomunikasi
interpreter identik dengan protokol.

Protokol dapat berupa perangkat keras, perangkat lunak
maupun berupa prosedur (SOP). Pada saat-saat awal, perangkat keras
merupakan pertimbangan utama untuk merancang suatu jaringan
komputer dan perangkat lunak menjadi pertimbangan selanjutnhya.
Namun saat ini strategi ini tidak berlaku lagi, karena perangkat lunak
jaringan komputer sekarang sangat terstruktur. Teknik-teknik
penstrukturan perangkat akan dibahas melalui bahasan hirarki
protokol, lapisan-lapisan protokol standar dan antarmuka (interface).

b. Hirarki Protokol
Untuk mengurangi kerumitan rancangan, sebagian besar

jaringan diorganisasi sebagai suatu tumpukan layer (lapisan) atau
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level, yang setiap layernya berada diatas layer yang dibawahnya,
tujuan setiap layer adalah memberi layanan/dukungan/support
terhadap layer yang berada di atasnya. Jumlah, nama, isi dan fungsi
setiap layer dapat berbeda dari jaringan yang satu dengan jaringan
yang lainnya.

Layer n pada sebuah mesin melakukan pembicaraan dengan
layer n pada mesin lainnya. Hukum dan konvensi yang dipakai yang
dipakai dalam pembicaran ini dikenal secara umum sebagai protokol
layer n. Pada dasarnya, protokol adalah persetuyjuan semua pihak
yang berkomunikasi tentang bagaimana komunikasi tersebut harus
dilakukan. Pelanggarana pada protokol akan membuat komunikasi
menjadi terhambat, bahkan bisa menggagalkan komunikasi. Hirarki
protocol dan komunikasi yang berlangsung adalah antar layer seperti
gambar jaringan 5-layer dengan 5 jenis protocol dan 4 antarmuka
antar layer. Entity-entity yang berisi layer yang bersesuaian pada
mesin yang berlainan disebut peer. Dengan kata lain, peer-lah yang
berkomunikasi dengan menggunakan protocol.

Kenyataannya, tidak ada yang dipindahkan secara langsung dari
layer n sebuah mesin ke layer n mesin lainnya. Melainkan setiap layer
melewatkan data dan mengontrol informasi ke layer yang berada
dibawahnya, hingga ke layer yang paling bawah. Di bawah layer-1
terdapat medium fisik tempat terjadinya komunikasi. Pada gambar
2.10, komunikasi maya ditunjukkan dengan garis putus-putus dan
komunikasi fisik dengan garis penuh.

Gambar 2.10. Layer (Lapisan), Protokol, dan Interface (Antarmuka)
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Antara setiap layer yang berdekatan terdapat sebuah interface
(antarmuka). Interface menentukan operasi-aperasi primitive dan
layanan layer yang di bawahnya kepada layer yang di atasnya. Setiap
layer membentuk kumpulan fungsi-fungsi yang secara spesifik dapat
dimengerti dengan baik. Himpunan layer dan protokol disebut
arsitektur jaringan. Sebuah arsitektur harus terdiri dari informasi
yang cukup untuk memungkinkan suatu implementasi menulis suatu
program atau membentuk perangkat keras setiap layer-nya. Sehingga
jaringan dapat mentaati sepenuhnya protocol yang cocok. Daftar
protokol suatu mesin, satu protokol per layer, disebut protocol stack.

Pada gambar 11. berikut terlihat adalah hubungan antara
komunikasi virtual dan komunikasi actual serta perbedaan antara
protokol dan interface. Peer proses pada layer-4, umpamanya, dengan
anggapan bahwa secara konseptual komunikasi berjalan secara
“horizontal”, dengan menggunakan protocol layer-4. Setiap peer-
process mempunyai prosedur yang disebut semacam
SendToOtherSide dan GetFromOtherSide, walaupun prosedur-
prosedur ini sebenarnya berkomunikasi dengan layer-layer yang lebih
bawah sepanjang interface ¾, dan tidak dengan sisi-sisi lainnya.

Abstraksi peer process merupakan hal yang penting bagi semua
rancangan jaringan. Dengan peer process, tugas yang tidak teratur
pada jaringan lengkap dapat dipecah-pecah menjadi beberapa masalah
yang lebih kecil, teratur, dan beberapa rancangan, yang dinamakan
rancangan layer individu.

Gambar 2.11. Contoh aliran informasi yang mendukung komunikasi
virtual pada 5-layer.
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c. Isu-isu Perancangan Suatu Layer (Lapisan)
Pada layer dijumpai masalah-masalah desain atau masalah

perancangan jaringan komputer yang dapat disederhana terdiri dari 5
masalah sbb:
 Addressing (Pengalamatan), untuk keperluan mekanisme

pengindentifikasian pengirim dan penerima yang jelas pada
jaringan yang melibatkan computer dalam jumlah banyak. Agar
tujuan dengan siapa proses akan berbicara menjadi jelas dan clear,
supaya dapat mencapai tempat tujuan tertentu.

 Bagian lain keputusan desain berhubungan dengan peraturan
transfer data. Protokol harus dapat menentukan dengan berapa
saluran secara logika (logical channel) jaringan bersangkutan
akan berhubungan, dan juga jenis prioritasnya. Umumnya jaringan
mempunyai dua logical channel untuk setiap koneksinya. Satu
untuk keperluan data yang biasa, dan channel lainnya untuk data-
data penting.

 Error Control (Pengendalian Kesalahan) merupakan hal yang
penting dikarenakan tidak sempurnanya sirkuit komunikasi fisik.
Diperlukan metode berupa kode deteksi error dan koreksi error,
setelah sebelumnya kedua pihak yang berkomunikasi bersepakat
tentang metode yang digunakan. Pihak penerima harus
mempunyai cara untuk memberitahu si pengirim bahwa data mana
yang telah diterima dengan benar dan mana yang tidak.

 Flow Control, Tidak semua channel komunikasi menjaga urutan
pesan yang dikirim kepadanya. Untuk mengatasi kesalahan yang
mungkin terjadi pada pengurutan paket, protocol harus membuat
ketentuan secara eksplisit bagi sipenerima mengurutkan kembali
potongan-potongan paket yang diterimanya.

 Multiplexing diperlukan oleh physical layer, umpama pada saat
traffic untuk semua koneksi harus dikirimkan melalui sesedikit
mungkin sirkuit fisik.

 Ketidak-mampuan semua proses untuk menerima pesan ukuran
besar, sehingga harus ada mekanisme pemisahan pengiriman, dan
penggabungan kembali pesan-pesan. Perlu ada mekanisme
penggabungan pengiriman pesan-pesan kecil untuk tujuan
efisiensi.

 Masalah lain yang terjadi pada setiap level adalah bila pengiriman
data jauh lebih cepat dibanding dengan kecepatan penerima. Ada
yang menggunakan mekanisme umpan-balik (feed back) dari
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penerima ke pengirim, secara langsung maupun tidak langsung.
Umpan balik berisi keadaan sipenerima pada saat itu dan ada pula
yang berisi pembatasan laju transmisi bagi pengirim.

 Routing Route pengiriman harus dipilih terlebih dahulu apabila
terdapat lintasan (path) yang cukup banyak antara sumber dan
tujuan. Seringkali pemilihan route perlu dipecah-pecah melalui
dua buah layer atau lebih. Umpama pengiriman dari Jakarta ke
Brisbane, mungkin saja keputusan layer tingkat atas memilih
routenya melalui Singapura atau Malaysia yang didasarkan pada
hukum-hukum yang berlaku di Negara yang bersangkutan.
Sedangkan keputusan layer tingkat bawah membuat pilihannya
berdasarkan pada beban traffic saat itu.

d. Layanan-Layanan Connection-Oriented dan Connectionless
Layer memiliki dua macam layanan bagi layer di atasnya:

Connection-Oriented dan Connectionless. Layanan Connection-
Oriented dibuat berdasarkan sistem telepon, pertama pengguna
layanan membuat koneksi, menggunakan koneksi, dan diakhiri
dengan menghentikan koneksi. Aspek penting koneksi adalah seperti
halnya sebuah tabung: pengirim mendorong obyek (bit-bit) pada
sebuah ujung, dan sisi penerima mengambil bit-bit itu dari ujung lain
sesuai urutannya. Layanan Connectionless dibentuk seperti sistem
surat pos. Setiap pesan (surat) memiliki alamat yang dituju, dan
memiliki route masing-masing yang berdiri sendiri satu sama lain.
Pesan yang dikirim lebih dulu pada umumnya akan sampai lebih dulu
juga, meskipun dapat juga pesan tersebut mengalami kelambatan
sehingga sampainya lebih belakangan dibanding yang belakangan
dikirimkan.

Kedua layanan ini dibedakan juga berdasarkan kualits
layanannya. Layanan disebut reliable bila tidak pernah kehilangan
data. Sistem layanan yang reliable biasanya menggunakan cara
pemberitahuan (acknowledgment) sipenerima bahwa pesan yang
dikirim telah sampai, sehingga pihak pengirim akan tahu bahwa
pesan-pesan yang dikirimkannya telah sampai di tujuan. Proses
pemberi tahuan ini menyebabkan timbulnya overhead dan delay, yang
sering berguna namun kadang juga tidak diharapkan. Situasi yang
cocok untuk layanan connection-oriented yang reliable adalh
pengiriman file (file transfer). Variasi layanan connection-oriented
yang reliable adalah: urutan pesan  dan aliran byte.
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Jenis Layanan lainnya adalah layanan request-reply, termasuk
kelompok connection-less berupa sebuah datagram berisi
permohonan; balasannya berupa jawaban.Request-reply umumnya
digunakan untuk mengimplementasikan model client-server; client
mengajukan pertanyaan dan server akan menjawabnya.

e. Arsitektur Lapisan
Terdapat beberapa model referensi untuk sistem pe-lapisan

(layering) dalam arsitektur komunikasi jaringan komputer. Beberapa
model lapisan yang sering dijumpai antara lain model Ethernet yang
terdiri dari 3 lapisan, model SNA (System Network Architecture) dari
IBM yang terdiri dari 7 lapisan, model DOD (Departement of
Defence) yang terdiri dari 4 lapisan, dan model OSI dari ISO serta
model TCP/IP dari ARPAnet (sebagai model protocol internet). OSI
sebagai Model referensi ini membahas mulai dari lapisan fisik sampai
dengan lapisan aplikasi.

Model OSI terdiri dari tujuh lapisan terurut: physical (lapis ke-
1), data link (lapis ke-2), network (lapis ke-3), transport (lapis ke-4),
session (lapis ke-5), presentation (lapis ke-6), dan aplikasi (lapis ke-
7). Gambar 12 menunjukkan lapisan-lapisan yang terlibat ketika pesan
dikirim dari A ke B. Pesan yang dikirim kemungkinan akan melalui
beberapa simpul-simpul lanjutan. Simpul-simpul ini biasanya
melibatkan hanya tiga lapis pertama model OSI.

Dalam mengembangkan model, perancang menyaring proses-
proses dalam mentransmisikan data pada elemen-elemen yang paling
dasar. Mereka mengidentifikasi fungsi jaringan yang digunakan dan
mengumpulkan fungsi-fungsi tersebut pada kelompok-kelompok yang
berlainan sehingga menjadi lapisan-lapisan. Setiap lapisan
menjelaskan kelompok fungsi yang jelas dari lapisan tersebut dengan
lapisan-lapisan yang lain. Dengan penjelasan dan pengelompokan
fungsi pada mode ini, perancang membuat sebuah arsitektur yang luas
sekaligus fleksibel. Yang lebih penting, model OSI memungkinkan
operasi antar sistem-sistem yang tidak kompatibel.

Dalam mesin tunggal, setiap lapisan menggunakan layanan
lapisan yang ada dibawahnya. Lapis 3 sebagai contoh menggunakan
layanan yang disediakan lapis 2 dan menyediakan layanan untuk lapis
4. Antara dua mesin, lapis x pada sebuah mesin akan berkomunikasi
pada lapis x mesin lainnya. Komunikasi ini diatur oleh rangkaian
aturan yang disetujui yang disebut protokol. Proses-proses pada setiap
mesin yang berkomunikasi pada lapis yang bersangkutan disebut
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proses peer to peer. Komunikasi ini terjadi menggunakan protokol-
protokol yang cocok pada lapisan yang bersangkutan.

f. Proses Peer to Peer dan Hubungan Antar Lapisan

1) Proses  Peer  to Peer
Pada lapisan physical, komunikasi terjadi secara langsung: pada

gambar 2.12 perangkat A mengirimkan aliran bit-bit ke perangkat B
(melalui simpul lanjutan). Pada lapisan yang lebih tinggi, komunikasi
bergerak ke bawah melalui lapisan-lapisan pada perangkat A dan
kemudian naik melalui lapisan-lapisan pada perangkat B. Setiap lapis
pada perangkat pengirim menambahkan informasinya sendiri yang
diterima dari lapis diatasnya dan meneruskannya sebagai paket yang
utuh ke lapis dibawahnya.

Gambar 2.12. Proses Peer to Peer dan Hubungan Antar Lapisan

Pada lapis-1 seluruh paket diubah ke bentuk yang dapat dikirim
ke perangkat penerima. Pada mesin penerima pesan diurai lapis demi
lapis, yang setiap prosesnya mengambil dan melepaskan data yang
berarti. Sebagai contoh, lapis-2 mengambil data yang berarti baginya,
kemudian meneruskan sisanya ke lapis-3. Lapis-3 mengambil data
yang berarti baginya dan meneruskan sisanya ke lapis-4 dan
seterusnya.
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2) Hubungan Antar Lapisan
Data dan informasi jaringan yang diteruskan melalui lapisan

perangkat pengirim dan diterima lapisan perangkat penerima terjadi
karena adanya hubungan antara sepasang layar yang berhubungan.
Setiap hubungan menjelaskan informasi layanan lapisan yang harus
disediakan untuk lapisan yang ada diatasnya. Selama suatu lapisan
menyediakan layanan yang diharapkan pada lapisan yang ada
diatasnya  maka penggunaan khusus dari fungsinya dapat diubah atau
diganti tanpa perubahan dari lapisan-lapisan lainnya.

g. Hubungan Model Jaringan dan Protokol Jaringan
Badan dunia yang menangani masalah standarisasi ISO

(International Organisation for Standarization) membuat aturan
model referensi OSI (Open System Interconnection). Model OSI
sebagai model dari badan standar  dunia ISO, namun secara de-facto
kenyataan yang terjadi di lapangan (di internet), protocol yang
menjadi acuan adalah protokol yang berasal dari Suite protokol
TCP/IP, terutama protokol TCP (Transmission Control Protocol),
UDP (User Datagram Protrocol), dan IP (Internet Protocol) yang
berada pada lapisan Host-to host dan lapisan Internet sepantaran
dengan lapisan Transport dan Network pada OSI. Namun demikian
semua vendor perangkat telekomunikasi haruslah berpedoman dengan
model referensi OSI ini dalam mengembangkan protokolnya.
Hubungan antara model referensi OSI dengan protokol TCP/IP
(protokol Internet) terlihat dalam tabel 2.2.

Begitu pula pada gambaran tabel berikut juga memperlihatkan
hubungan antara model referensi OSI dengan model TCP/IP serta
kumpulan protokolnya (Suite Protocol TCP/IP) dan juga protokol-
protokol lainnya yang banyak dijumpai dilapangan. Tabel 2.2 juga
memperlihatkan perbandingan pengelompokan model menurut OSI
dan kesetaraannya terhadap layereing menurut model TCP/IP. Juga
disertakan beserta protokol pada tiap-tiap lapisan tersebut beserta
kegunaan masing-masing protokol dalam lapangan jaringan komputer
sa’at ini.

Tabel 2. Hubungan antara model OSI dengan protokol Internet
Model OSI Model

TCP/IP
Protocol TCP/IP

No Lapisan Nama Protokol Kegunaan
7 Aplikasi Aplikasi

(Process/
DHCP (Dynamic
Host

Protokol untuk distribusi
IP pada jaringan dgn
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Application
layer)

Configuration
Protocol)

jumlah IP yang terbatas

DNS (Domain
Name Server)

Data base nama domain
mesin dan nomer IP

FTP (File
Transfer
Protocol)

Protokol untuk transfer
file

HTTP (Hyper
Text Transfer
Protocol)

Protokol untuk transfer
file HTML dan Web

MIME
(Multipurpose
Internet Mail
Extention)

Protokol untuk
mengirim file binary
dalam bentuk teks

NNTP (Network
News Transfer
Protocol)

Protokol untuk
menerima dan mengirim
newsgroup

POP (Post Office
Protocol)

Protokol untuk
mengambil mail dari
server

SMB (Server
Message Block)

Protokol untuk transfer
berbagai server file
DOS dan Windows

6 Presentasi
SMTP (Simple
Mail Transfer
Protocol)

Protokol untuk
pertukaran mail

SNMP (Simple
Network
Management
Protocol)

Protokol untuk
menejemen jaringan

Telnet Protokol untuk akses
jarak jauh

TFTP (Trivial
FTP)

Protokol untuk transfer
file

5 Sessi
NETBIOS
(Network Basic
Input Output
System)

BIOS jaringan standar

RPC (Remote
Procedure Call)

Prosedur pemanggilan
jarak jauh

SOCKET Input Output untuk
network jenis BSD-
UNIX
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4 Transport
Transport
(host to host
layer)

TCP
(Transmission
Control Protocol)

Protokol pertukaran data
berorientasi (connection
oriented)

UDP (User
Datagram
Protocol)

Protokol pertukaran data
non-orientasi
(connectionless)

3 Network
(Jaringan)

Internet
layer

IP (Internet
Protocol)

Protokol untuk
menetapkan routing

RIP (Routing
Information
Protocol)

Protokol untuk memilih
routing

ARP (Address
Resolution
Protocol)

Protokol untuk
mendapatkan informasi
hardware dari nomer IP

RARP (Reverse
ARP)

Protokol untuk
mendapatkan informasi
nomer IP dari hardware

2
Data link
LLC
(Logical
Link
Control)

Network
access
(Network
access
layer)

PPP (Point to
Point Protoc

Protokol untuk point ke
point

Data Link
MAC
(Medium
Access
Control)

SLIP (Serial Line
Internet Protocol)

Protokol dengan
menggunakan
sambungan serial

1 Fisik
Ethernet, FDDI,
ISDN, ATM

Ethernet, FDDI, ISDN,
ATM

TCP/IP protocol suite dikembangkan sebelum model OSI. Oleh
karena itu lapisan-lapisan pada TCP/IP protocol suite tidak sama
dengan yang ada pada model OSI. TCP/IP Protocol Suite terdiri dari
empat lapisan dan dilengkapi lapisan ke-lima sebagai lapisan:
physical, Network Access (data link), Internet (network), Host-to-host
(transport) dan aplikasi. Empat lapisan pertama menyediakan
standarisasi physical, penghubung jaringan, internet working, dan
fungsi transport yang menghubungkan pada empat lapis pertama
model OSI. Tiga lapisan paling atas pada model OSI direpresentasikan
pada TCP/IP sebagai sebuah lapisan tunggal yang disebut lapisan
aplikasi (lihat gambar 2.13),
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TCP/IP adalah sebuah hierarki protokol yang terbuat dari modul
interaktif yang masing-masingnya menyediakan fungsi secara
spesifik. Mengingat model OSI masing-masing mempunyai fungsi
yang spesifik, lapisan pada TCP/IP Protocol Suite terdiri dari protokol
yang independen dan dapat dicampur dan dipasangkan sesuai
keinginan sistem. Kata hierarki bermakna bahwa setiap level di atas
protokol di dukung oleh satu atau lebih level protokol di bawahnya.

Gambar 2.13. Hubungan antara model OSI dan protocol-protokol
dalam model TCP/IP

Pada lapisan transport (host-to-host), TCP/IP mempunyai dua
protokol: transmission control protocol (TCP) dan user datagramm
protocol (UDP). Pada lapisan network, protokol model TCP/IP adalah
internet protocol (IP), walaupun masih ada beberapa protokol yang
mensupport perpindahan data pada lapisan ini. Pada lapisan physical
dan data link, TCP/IP tidak mempunyai protokol spesifik. Lapisan ini
mensupport semua standar dan protokol. Jaringan TCP/IP
internetwork dapat sebagai LAN, MAN atau sebuah WAN.

h. Pengalamatan Jaringan Komputer
Tiga level pengalamatan yang berbeda digunakan pada jaringan

internet yang menggunakan protokol TCP/IP:alamat physical
(hubungan), alamat internet (IP), dan alamat port. Setiap alamat secara
spesifik adalah milik dari lapisan arsitektur TCP/IP, seperti pada
gambar 2.14 berikut.
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Gambar 2.14. Tiga Level Pengalamatan

Pada jaringan internet kita membutuhkan identitas unik untuk
dapat berkomunikasi dengan semua perangkat lain secara global.
Analoginya seperti sistem telepon, dimana setiap telepon mempunyai
nomer panggil masing-masing termasuk kode wilayah dan negaranya.

1) Alamat Phisik (Physical Address)
Alamat physical yang dikenal juga sebagai alamat hubungan,

adalah alamat dari simpul pada LAN atau WAN. Alamat ini termasuk
dalam frame yang digunakan oleh lapisan data link. Alamat ini adalah
alamat level yang terendah. Alamat physical mempunyai kewenangan
pada jaringan (LAN atau WAN). Ukuran dan format dari alamat ini
berbeda, tergantung dari jaringan. Sebagai contoh, Ethernet
menggunakan 6 byte (48 bit) alamat physical yang di cetak pada NIC.

2) Alamat Fisik Unicast, Multicast dan Broadcast
Alamat physical dapat berupa unicast (penerima tunggal),

multicast (sebuah grup penerima), atau broadcast (diterima oleh
seluruh sistem pada jaringan). Beberapa jaringan mendukung semua
tipe pengalamatan. Sebagai contoh, ethernet mendukung alamat
physical unicast (6 byte), pengalamatan multicast dan pengalamatan
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broadcast. Beberapa jaringan tidak mendukung pengalamatan physical
multicast atau broadcast. Jika sebuah frame harus dikirimkan pada
sebuah grup penerima atau keseluruh sistem, alamat multicast atau
broadcast harus disimulasikan menggunakan pengalamatan unicast.
Ini berarti bahwa multiple paket dikirim menggunakan pengalamatan
unicast.

3) Internet Address (Logical Address)
Pengalamatan internet dibutuhkan untuk layanan komunikasi

universal yang independen dari jaringan-jaringan physical.
Pengalamatan physical tidak cukup untuk lingkungan internet work
dimana jaringan-jaringan yang berbeda dapat mempunyai format-
format pengalamatan yang berbeda pula. Sistem pengalamatan
universal pada setiap host harus unik. Sebuah alamat internet
menggunakan protocol IPv4 (versi-4) adalah alamat 32 bit yang secara
unik menghubungkan host ke internet. Tidak ada dua host pada
internet yang mempunyai alamat IP yang sama. IP address adalah
alamat yang diberikan pada jaringan komputer dan peralatan jaringan
yang menggunakan protokol TCP/IP. IPv4 terdiri atas 32 bit angka
biner yang dapat dituliskan sebagai empat kelompok angka desimal
yang dipisahkan oleh tanda titik seperti 193.160.5.1.

Sementara itu pengertian socket atau alamat socket adalah
perpaduan antara alamat IP (logical address) dan alamat port (Port
address) sebagai mode komunikasi.

4) Port Address (Alamat Port)
Alamat IP dan physical diperlukan untuk kuantitas data dari

sumber ke host tujuan. Bagaimanapun juga, kiriman data pada host
tujuan bukanlah sebuah tujuan akhir dari komunikasi data pada
internet. Sebuah sistem dikatakan tidak komplit jika tidak
mengirimkan apa-apa kecuali data. Saat ini perangkat komputer dapat
menjalankan beberapa proses pada waktu yang sama. Akhir dari
sebuah tujuan komunikasi internet adalah komunikasi sebuah proses
dengan proses lain. Sebagai contoh, komputer A dapat berkomunikasi
dengan komputer C menggunakan TELNET. Pada saat bersamaan,
komputer A dapat berkomunikasi dengan komputer B menggunakan
FTP. Supaya proses-proses ini terjadi secara simultan kita
memerlukan sebuah metode untuk memberikan label yang berbeda
pada setiap proses. Dengan kata lain mereka memerlukan alamat. Pada
arsitektur TCP/IP, label yang diberikan kepada sebuah proses disebut
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alamat port. Sebuah alamat port pada TCP/IP mempunyai panjang 16
bit.

i. Pengalamatan Logika IPv4
Pengalamatan IP adalah unik. Karena untuk setiap alamat hanya

satu-satunya yang terhubung dengan internet. Peralatan yang
tersambung ke internet tidak pernah memiliki alamat yang sama.
Sehingga jika suatu peralatan memiliki dua sambungan ke internet
dengan dua jaringan maka dia juga akan mempunyai dua Alamat IP.
Pengalamatan IP juga universal, sehingga setiap alamat akan diterima
oleh semua host yang ingin dihubungi di internet. Alamat IP adalah
unik.

IP address terdiri atas dua bagian yaitu network ID dan host
ID, dimana network ID menentukan alamat jaringan komputer,
sedangkan host ID menentukan alamat host (komputer, router,
switch). Oleh sebab itu IP address memberikan alamat lengkap suatu
host beserta alamat jaringan di mana host itu berada. Contoh IPv4
Address:

Network ID Host ID
193 160 5 1

Di sini akan dibahas klasifikasi alamat, sebagai salah satu
mekanisme pengalamatan dari TCP/IP dalam versi IPv4. Juga akan
dikenalkan mekanisme pengalamatan lainnya yaitu pengalamatan
tanpa kelas. Pada bagian lain akan dibahas mekanisme pengalamatan
untuk generasi selanjutnya yaitu TCP/IP protokol versi IPv6.

IPv4 menggunakan 32 bit pengalamatan, yang berarti
mempunyai Ruang alamat sebesar 232 atau 4.294.967.296 (lebih dari 4
miliar). Jadi secara teoritis, jika tidak ada permasalahan, lebih dari 4
miliar peralatan dapat tersambung ke internet. Tapi pada kenyataannya
sangat jauh dari jumlah tersebut.

Ruang alamat dari IPv4 adalah 232 atau 4.294.967.296

1) Notasi
Ada tiga cara notasi untuk menunjukan Alamat IP yaitu : notasi

biner, desimal dengan titik dan heksadesimal.
a) Notasi Biner

Pada notasi biner, Alamat IP digambarkan dalam 32 bit. Untuk
membuat alamat yang mudah dibaca, biasanya terbagi dalam 8 bit
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(octet) yang membentuk satu byte tiap octet-nya. Berikut contoh
notasi biner dari Alamat IP ;

01110101 10010101 00011101 11101010

b) Notasi Desimal
Untuk membuat Alamat IP yang lebih simpel dan mudah

dibaca, pengalamatan internet biasanya ditulis dalam bentuk desimal
dengan menambahkan titik disetiap bytes. Gambaran berikut
menunjukan sebuah Alamat IP dalam bentuk desimal. Ditulis
demikian, sebab setiap bytes hanya 8 bit, dan setiap nomernya antara
0 hingga 255.

Contoh 1:
Ubah Alamat IP berikut dari bentuk biner ke bentuk decimal

(1) 10000001 00001011 00001011 11101111
(2) 11000001 10000011 00011011 11111111
(3) 11100111 11011011 10001011 01101111
(4) 11111001 10011011 11111011 00001111

Penyelesaian: Kita ubah setiap group 8 bit dengan angka
desimal yang sesuai dan tambahkan titik disetiap spasinya.
(1) 129.11.11.239
(2) 193.131.27.255
(3) 231.219.139.111
(4) 249.155.251.15

Contoh 2: Ubah Alamat IP berikut dari desimal menjadi notasi biner
(1) 111.56.45.78
(2) 221.34.7.82
(3) 241.8.56.12
(4) 75.45.34.78

Penyelesaian : Kita ubah setiap angka desimal dengan bilangan
biner yang sesuai.
(1) 01101111  00111000  00101101  01001110
(2) 11011101  00100010  00000111  01010010
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(3) 11110001  00001000  00111000  00001100
(4) 01001011  00101101  00100010  01001110

c) Notasi Hexadesimal
Kadang-kadang kita melihat Alamat IP dalam notasi

heksadesimal. Setiap digit heksadesimal sama dengan 4 bit.
Maksudnya 32 bit alamat dijadikan 8 digit heksadesimal. Notasi ini
biasa digunakan untuk jaringan programming.
Contoh 3: Ubah Alamat IP berikut dari notasi biner menjadi
heksadesimal.
(1) 10000001 00001011 00001011 11101111
(2) 11000001 10000011 00011011 11111111

Penyelesaian: Kita ubah setiap group dengan bilangan
heksadesimal yang sesuai. Tulis notasi heksadesimal secara normal
tanpa penambahan spasi atau titik.  Sehingga ada penambahan 0X di
awal atau subscript 16 diakhir untuk menunjukan angka ini adalah
bilangan heksadesimal.
(1) 0X810B0BEF atau 810B0BEF16

(2) 0XC183CFF atau C1831CFF16

2) Pengkelas-an Alamat  (Classful Addressing)
Pengalamatan IP, ketika dimulai dekade yang lalu

menggunakan konsep kelas. Arsitektur ini disebut Classful
Addressing. Pada pertengahan tahun 1990, Arsitektur baru yang
disebut classless addressing telah diperkenalkan yang secara bertahap
akan menggantikan arsitektur aslinya. Sehingga kebanyakan masih
tetap menggunakan Clasful Addressing dan akan pindah secara
perlahan. Konsep dari Clasful membutuhkan pemahaman tentang
konsep kelas. Pada Clasful Addressing, kapasitas pengalamatan IP
dibagi kedalam 5 kelas : A, B, C, D dan E. setiap kelas mengisi
sebagian dari Ruang alamat.

dari diagram kelas A menampung setengah dari Ruang alamat.
Kelas B menampung 1/4 nya. Kelas C menampung 1/8 nya dan kelas
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D dan E masing-masing menampung 1/16 nya. Tabel  4 menunjukan
jumlah alamat dari tiap kelas.
Tabel 4 Jumlah Alamat tiap kelas

Kelas Jumlah Alamat Persentase
A 231=2,147,483,648 50%
B 230=1,073,741,824 25%
C 229=536,870,912 12,5%
D 228=268,435,456 6,25%
E 228=268,435,456 6,25%

Kita dapat mengetahui kelas dari suatu alamat ketika alamat di
tulis dalam bentuk notasi biner atau desimal.

a) Mengetahui kelas dalam notasi biner
Jika alamat ditulis dalam notasi biner, bit pertama dari alamat

tersebut menandakan kelas, seperti ditunjukan oleh gambar berikut.

Gambar 2.15.  Mengetahui kelas dalam notasi biner

Untuk mengecek bit dan mengetahui kelas melalui prosedur
sistematik algoritma gambar 2.16. Prosedur ini dengan mudah dapat
dibuat programnya disemua bahasa pemograman.

Gambar 2.16. Mencari Kelas Alamat

Contoh 4 Bagaimana kita dapat mengetahui kelas A
mempunyai 2.147.483.648 alamat ?

Penyelesaian: Di kelas A menyediakan 31 bit untuk alamat,
maka dengan 31 bit kita dapatkan 231 atau 2.147.483.648.
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Contoh 5: Tentukan kelas dari masing-masing alamat sebagai
beerikut:

a. 00000001 00000000 00000000 00000000
b. 11000001 00000000 00000000 00000000
c. 10100111 00000000 00000000 00000000
d. 11110011 00000000 00000000 00000000

penyelesaian : lihat prosedur pada gambar 4.4.
a. Bit pertama 0. jadi ini adalah kelas A
b. 2 bit pertama 1, bit ketiga 0. ini adalah kelas C
c. bit pertama 0, bit kedua 1. ini adalah kelas B
d. 4 bit pertama 1. ini adalah kelas E

b) Mengetahui kelas dalam notasi desimal
Ketika alamat ditulis dalam notasi desimal, maka untuk

menentukan kelasnya kita harus melihat angka pada byte pertama.
Masing-masing kelas memiliki rentang yang khusus seperti ditunjukan
pada gambar berikut :

Gambar 2.17. Mengetahui Kelas dalam Notasi Desimal

Artinya jika byte pertama antara 0 dan 127 adalah kelas A,
antara 128 dan 191 adalah kelas B, dan selanjutnya.

Contoh 6: Tentukan kelas dari masing-masing alamat berikut :
a. 227.12.14.87
b. 193.14.56.22
c. 14.23.120.8
d. 252.5.15.111
e. 134.11.78.56

Pennyelesaian :
(1) Byte pertama 227 (antara 224 dan 239), maka kelasnya D
(2) Byte pertama 193 (antara 192 dan 223), maka kelasnya C
(3) Byte pertama 14 (antara 0 dan 127), maka kelasnya A
(4) Byte pertama 252 (antara 240 dan 255), maka kelasnya E
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(5) Byte pertama 134 (antara 128 dan 191), maka kelasnya B

Contoh 7: Pada contoh 4 kita ketahui bahwa kelas A
mempunyai 231(2.147.483.648) alamat. Bagaimana memperoleh hasil
tersebut dalam notasi desimal?

Penyelesaian : Alamat di kelas A dengan rentang antara 0.0.0.0
sampai 127.255.255.255. Kita akan menunjukan bahwa kapasitas
antara angka tersebut adalah 2.147.483.648. Ini contoh yang dapat
menunjukan bagaimana memperoleh rentang alamat. Kita tentukan
bahwa disini mempunyai 256 angka. Tiap-tiap byte memiliki
kapasitas sebagai berikut :

2563,2562,2561,2560

sekarang untuk mendapatkan nilai integer dari masing-masing
angka, kita kalikan tiap byte yang hasilnya :
Alamat terakhir : 127 x 2563+255x2562+255x2561+255x2560 =
2.147.483.648
Alamat pertama : 0

c) Net-id dan Host-id
Pada pengkelasan alamat, Alamat IP kelas A,B, dan C dibagi

menjadi netid dan hostid. Panjangnya bervariasi tergantung dari
kelasnya. Gambar 2.18 menunjukan byte netid dan hostid. Catatan
bahwa kelas D dan E tidak dibagi kedalam netid dan hostid yang
alasannya akan kita bahas kemudian.

Gambar 2.18. Net-Id dan Host-Id

Di kelas A, 1 byte pertama untuk netid dan 3 byte selanjutnya
untuk hostid. Kelas B, 2 byte pertama netid dan 2 byte berikutnya
hostid. Kelas C, 3 byte pertama netid dan 1 byte berikutnya hostid.
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d) Kelas dan Blok
Satu permasalahan dengan pengkelasan alamat adalah bahwa

tiap-tiap kelas dibagi menjadi blok angka yang tetap dengan tiap-tiap
blok mempunyai jumlah yang tetap. Mari kita lihat masing-masing
kelas berikut :

(1) Kelas A
Kelas A dibagi menjadi 128 blok dengan tiap-tiap blok

memiliki perbedaan netid. Blok pertama menampung alamat dari
0.0.0.0 hingga 0.255.255.255 (netid 0). Blok kedua menampung
alamat dari 1.0.0.0 hingga 1.255.255.255 (netid 1). Blok terakhir
menampung alamat dari 127.0.0.0 hingga 127.255.255.255 (netid
127). Catatan bahwa untuk setiap blok alamat, byte pertama
(netid) adalah sama, tetapi 3 byte selanjutnya (hostid) dapat
mengambil setiap nilai yang ada pada rentangnya.

Blok pertama dan blok terakhir pada kelas ini disediakan
untuk fungsi yang khusus seperti yang akan bibahas berikut. Pada
perkembanganya, satu blok (netid 10) digunakan untuk alamat
tersendiri. Sisanya 125 blok dapat ditunjukan dengan organisasi.
Maksudnya bahwa total alamat dari organisasi tersebut hanya
memiliki 125 alamat. Sehingga masing-masing blok pada kelas ini
berisi 16.777.216 alamat, maksudnya organisasi akan sangat besar
dengan menggunakan semua alamat ini. Gambar 2.19 menunjukan
blok pada kelas A.

Gambar 2.19. Blok di kelas A



188 MATERI TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA

Alamat kelas A dirancang untuk organisasi besar dengan jumlah
hosts atau router yang besar yang terdapat pada jaringannya.
Sehingga jumlah alamat dari tiap-tiap blok 16.777.216
kemungkinannya lebih besar daripada yang dibutuhkan oleh
hampir semua organisasi. Banyak kelas yang sia-sia pada kelas
ini.

(2) Kelas B
Kelas B dibagi menjadi 16.384 blok dengan tiap-tiap blok

memiliki perbedaan netid. 60 blok disediakan untuk alamat
tersendiri. Sekitar 16.368 blok diperuntukan bagi organisasi. Blok
pertama menampung alamat dari 128.0.0.0 hingga 128.0.255.255
(netid 128.0). Blok terakhir menampung alamat dari 191.255.0.0
hingga 191.255.255.255 (netid 191.255). Catatan bahwa untuk
masing-masing blok alamat, 2 byte pertama (netid ) adalah sama.
Tetapi 2 byte selanjutnya (hostid) dapat diambil dari nilai yang
ada pada rentangnya.

Ada 16.368 blok yang dapat digunakan. Maksudnya bahwa
total alamat dari organisasi yang dimiliki oleh kelas B adalah
16.368. Sehingga, masing-masing blok pada kelas ini berisi
65.536 alamat, organisasi akan cukup besar dengan menggunakan
semua alamat ini. Gambar 2.20 menunjukan blok pada kelas B.

Gambar 2.20. Blok pada kelas B

Alamat pada kelas B dirancang untuk organisasi menengah yang
mempunyai 10 hingga 1000 hosts atau router yang terdapat pada
jaringannya. Sehingga jumlah alamat di tiap-tiap blok sebesar
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65.536, yang lebih besar daripada yang dibutuhkan oleh
organisasi menengah. Banyak alamat yang sia-sia pada kelas ini.

(3) Kelas C
Kelas C dibagi dalam 2.097.152 blok dengan masing-

masing blok mempunyai netid yang berbeda. 256 blok digunakan
untuk alamat tersendiri, sekitar 2.096.896 blok diperuntukan bagi
organisasi. Blok pertama menampung alamat dari 192.0.0.0
hingga 192.0.0.255 (netid 192.0.0). Blok terakhir   menampung
alamat dari 223.255.255.0 hingga 223.255.255.255 (netid
223.255.255). Bahwa tiap-tiap alamat blok tiga byte pertama
(netid) adalah sama, tetapi satu byte (hostid) selanjutnya dapat
diambil dari nilai yang ada pada rentangnya.

Ada 2.096.902 blok yang dapat digunakan. Maksudnya
bahwa total alamat dari organisasi yang dimiliki oleh kelas C
adalah 2.096.902. Sehingga, masing-masing blok pada kelas ini
berisi 256 alamat, yang berarti organisasi akan cukup kecil dengan
menggunakan kurang dari 256 alamat.

Gambar 2.21. Blok pada Kelas C

Alamat pada kelas C dirancang untuk organisasi kecil dengan
jumlah hosts atau router yang kecil pula yang terdapat pada
jaringannya. Jumlah alamat di tiap-tiap blok terbatas sehingga
banyak organisasi yang tidak ingin menggunakan blok pada kelas
ini.

(4) Kelas D
Hanya ada satu blok dari pengalamatan kelas D, yang dirancang
untuk multicasting. Tiap-tiap alamat pada kelas ini digunakan
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untuk menentukan satu group hosts pada internet. Ketika suatu
group menunjuk sebuah alamat pada kelas ini, setiap host yang
merupakan anggota dari group ini akan memiliki alamat multicast
dan pada perkembangannya menjadi alamat normal (unicast).

(5) Kelas E
Hanya ada satu blok dari pengalamatan kelas E, yang

dirancang untuk digunakan sebagai alamat pelayanan. Alamat
terakhir pada kelas ini adalah 255. 255. 255. 255 yang digunakan
untuk alamat khusus.

Pembaca diberitahukan bahwa didalam pengkelasan alamat,
alamat jaringan memberikan informasi yang cukup tentang suatu
jaringan. Dengan mengetahui  alamat jaringan, kita dapat
mengetahui jumlah alamat pada suatu blok. Karena jumlah alamat
dari tiap-tiap blok  telah ditetapkan. Semua blok di kelas A
memiliki rentang yang sama, semua blok di kelas B memiliki
rentang yang sama, dan semua blok di kelas C memiliki rentang
yang sama pula.

e) Pengalamatan Jaringan
Pengalamatan jaringan sangat penting dalam pengkelasan

alamat. Alamat jaringan mempunyai beberapa ciri :
(1) Alamat jaringan adalah alamat pertama pada blok.
(2) Alamat jaringan menentukan jaringan yang ada di internet.
(3) dengan memiliki alamat jaringan, kita dapat mengetahui kelas dari

alamat, blok, dan rentang alamat suatu blok.

Contoh 8: Diketahui alamat jaringan 17.0.0.0, tentukan kelas,
blok dan rentang alamatnya.

Penyelesaian: Kelasnya adalah A, sebab byte pertama antara 0
dan 127. blok mempunyai netid 17. rentang alamat dari 17.0.0.0
hingga 17.255. 255. 255.

Contoh 9: Diketahui alamat jaringan 220.34.76.0, tentukan
kelas, blok dan rentang alamatnya.

Penyelesaian: Kelasnya adalah C, sebab byte pertama antara
192 dan 223. blok mempunyai netid 220.34.76. rentang alamat dari
220.34.76.0 hingga 220.34.76. 255.

f) Konsep Mask
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Pada bagian sebelumnya, kita mengatakan bahwa jika diperoleh
alamat jaringan dapat diketahui blok dan rentangnya. Bagaimana
dengan kebalikanyna ?. Jika alamat diperoleh, dapatkah kita
mengetahui alamat jaringan  (alamat permulaan dari jaringan)?. Ini
penting sebab untuk mengarahkan sebuah paket kepada jaringan yang
benar, sebuah router membutuhkan ekstrak sebuah alamat jaringan
dari alamat pengguna (host) pada paket header.

Cara pertama kita dapat mengetahui alamat jaringan dengan
mengetahui kelas dan netid terlebih dahulu.  Kemudian hostid di set
menjadi 0 untuk memperoleh alamat jaringan. Sebagai contoh, jika
alamatnya 134.45.78.2, kita dapat langsung mengatakan bahwa
kelasnya B. Netid 134.45 (2 byte) dan alamat jaringan 134.45.0.0.

Metode diatas akan feasible jika kita tidak mempunyai
subjaringan., dan tidak mempunyai pembagi jaringan kedalam
subjaringan. Prosedur umum dapat digunakan sebuah mask untuk
mengetahui alamat jaringan dari alamat yang ada.

Sebuah mask dalam 32 bit biner memberikan alamat pertama
dari sebuah blok (alamat jaringan) ketika bitwise AND dengan sebuah
alamat pada blok. Gambar 2.22 menunjukan konsep dari masking.

Gambar 2.22. Konsep Mask

(1) Operasi AND
Masking dengan menggunakan bit-wise operasi AND diterapkan
pada komputer sains.  Operasi ini dilakukan dari bit ke bit pada
alamat dan mask. Untuk kita, cukup mengetahui cara
pengoperasian AND sebagai berikut :
(a) Jika bit di dalam mask adalah 1, maka bit alamat ini akan

tetap dikeluarkan 1 (tidak berubah)
(b) jika bit di dalam mask adalah 0, maka bit 0 ini akan

dikeluarkan.
Dengan kata lain, bit alamat akan sama dengan 1 pada mask (tetap
0 atau 1) dan bit sama dengan 0 pada mask berubah menjadi 0.
gambar 2.23 menunjukan 2 kasus.
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Gambar 2.23. Operasi AND terhadap Alamat dan Mask
(2) Default Mask

Ada tiga buah mask Operasi  AND untuk pengkelasan
alamat, satunya untuk tiap kelas. Uraian menunjukan penetapan
mask untuk tiap kelas. Untuk kelas A, mask berjumlah 8 bit 1 dan
24 bit 0. Untuk kelas B, mask berjumlah 16 bit 1 dan 16 bit 0.
Untuk kelas C, mask berjumlah 24 bit 1 dan 8 bit 0. Bit 1 sebagai
netid dan 0 sebagai hostid. Ingat bahwa alamat jaringan di semua
kelas terdiri dari netid dan hostid yang semuanya 0.  Tabel 4.2
menunjukan penetapan mask untuk tiap kelas.
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

Catatan jumlah bit 1 di tiap-tiap kelas sesuai dengan jumlah bit
pada netid dan jumlah bit 0 sesuai dengan jumlah bit pada hostid.
Dengan kata lain ketika mask di AND kan dengan sebuah alamat,
hasilnya akan membuat nilai netid tetap dan nilai hostid di set
menjadi 0.

(3) Aplikasi  Mask
Aplikasi mask pada alamat yang tidak memiliki subjaringan

adalah sederhana. Dua aturan dapat membantu memperoleh
alamat jaringan tanpa menggunakan operasi AND di tiap bit.
(a) Jika mask byte 255, tetap sebagai byte didalam alamat.
(b) jika mask byte 0, diset alamat jaringan menjadi 0.

Contoh 10: Diketahui suatu alamat 23.56.7.91 dan
diberikan mask kelas A, cari alamat permulaan (alamat jaringan).

Penyelesaian: Mask-nya adalah 255.0.0.0, yang maksudnya
hanya byte pertama yang tetap dan 3 byte lainnya di set menjadi 0.
Alamat jaringannya adalah 23.0.0.0.

Contoh 11: Diketahui suatu alamat 132.6.17.85 dan
diberikan mask kelas B, cari alamat permulaan (alamat jaringan).

Penyelesaian: Mask-nya adalah 255. 255.0.0, yang
maksudnya hanya 2 byte pertama yang tetap dan 2 byte lainnya di
set menjadi 0. Alamat jaringannya adalah 132.6.0.0.
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5) Peralatan Multihome
Alamat internet menentukan titik hubungan pada jaringan nya.

Sehingga semua peralatan yang terhubung ke lebih dari satu jaringan
harus mempunyai lebih dari satu alamat internet. Kenyataannya suatu
peralatan memiliki alamat yang berbeda untuk tiap-tiap jaringannya.
Komputer yang terhubung dengan jaringan yang berbeda disebut
multihome komputer dan akan mempunyai lebih dari satu alamat,
yang kemungkinanya berbeda kelas. Router harus menghubungkan ke
lebih dari satu jaringan, padahal tidak dapat me-route-kan. Sehingga
router didefinisikan mempunyai lebih dari satu alamat IP, satunya
untuk tiap interface. Gambar 2.24. Kita mempunyai satu multihome
komputer dan satu router. Komputer dihubungkan dengan dua
jaringan dan memiliki dua alamat IP. Hal yang sama, router
dihubungkan pada tiga jaringan dan memiliki tiga pengalamatan IP.

Gambar 2.24. Peralatan Multihome

6) Lokasi, Tanpa Nama
Suatu alamat internet menentukan lokasi jaringan dari suatu

peralatan, bukan identitas. Dengan kata lain, alamat internet terdiri
dari dua bagian (netid dan hostid), yang hanya dapat menentukan
hubungan peralatan pada jaringan spesifik. Pemindahan komputer dari
satu jaringan ke jaringan lainnya berarti alamat IP harus diubah.
(1) Alamat Khusus

Beberapa bagian dari Ruang alamat digunakan untuk alamat
khusus.
Tabel 5. Alamat Khusus

Alamat khusus Netid Hostid Sumber atau tujuan
Alamat Jaringan spesifik 0 semua -
Alamat direct broadcast spesifik 1 semua Tujuan
Alamat limited broadcast 1 semua 1 semua Tujuan
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Host dalam jaringan 0 semua 0 semua sumber
Host spesifik dlm jaringan 0 semua spesifik Tujuan
Alamat loopback 127 any Tujuan

(a) Alamat Jaringan
Alamat pertama di tiap blok (kelas A,B,C) menunjukan

alamat jaringan. Gambar 2.25 menunjukan tiga contoh dari
alamat jaringan, masing-masing satu untuk tiap kelas.

Gambar 2.25.  Alamat Jaringan

(b) Alamat Direct Broadcast
Pada kelas A, B, C, jika semua bit hostID ber bit 1,

alamat tersebut disebut Alamat Direct Broadcast. Digunakan
oleh router untuk mengirimkan paket ke semua hosts dalam
jaringan spesifik. Semua hosts akan menerima paket yang
memiliki type alamat tujuan. Alamat ini dapat digunakan
hanya sebagai alamat tujuan dalam sebuah paket IP. Alamat
khusus ini diberikan sejumlah hostID yang ada untuk tiap
netID di kelas A, B, C. pada gambar 2.26, router R
mengirimkan datagram yang menggunakan alamat tujuan IP
dengan semua bit hostid 1. semua peralatan pada jaringan ini
menerima dan memproses datagram.
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Gambar 2.26. Contoh dari alamat Direct Broadcast
(c) Alamat Broadcast terbatas

Pada kelas A,B, dan C, sebuah alamat dengan semua bit
1 untuk netid dan hostid (32 bit) menunjukan sebuah Alamat
Broadcast disetiap jaringan. Host yang akan mengirimkan
pesan ke setiap host lain dapat menggunakan alamat ini
sebagai alamat tujuan dalam suatu paket IP. Sehingga router
akan membatasi paket dengan type alamat ini pada jaringan
lokal. Catatan bahwa alamat ini milik kelas E. pada gambar
2.27, sebuah host mengirimkan datagram dengan
menggunakan alamat tujuan IP yang semua bitnya 1. semua
peralatan pada jaringan ini menerima dan memproses
datagram.

Gambar 2.27. Contoh alamat broadcast terbatas

(d) Host dalam suatu Jaringan
Jika suatu alamat IP dibuat semuanya 0, berarti host

tersebut ada pada jaringan tersebut. Digunakan oleh host pada
saat bootstrap, ketika tidak tahu alamat IP-nya. Host
mengirimkan paket IP ke bootstrap server menggunakan
alamat ini sebagai alamat sumber dan alamat broadcast
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terbatas sebagai alamat tujuan untuk mencari alamat
semestinya.

Gambar 2.28. Contoh alamat Host dalam suatu Jaringan

Catatan bahwa alamat ini dapat digunakan hanya sebagai
alamat sumber. Juga alamat ini selalu pada kelas A yang
menghiraukan jaringannya, dan mengganti angka jaringan
pada kelas A dengan 1.

(e) Host Spesifik pada suatu Jaringan
Sebuah alamat IP dengan bit netid semuanya 0

merupakan host spesifik pada suatu jaringan. Yang digunakan
oleh host untuk mengirimkan pesan ke host lain pada jaringan
yang sama. Sebab paket dibatasi oleh router, ini adalah cara
untuk mengantarkan paket pada jaringan lokal. Catatan bahwa
ini dapat digunakan hanya untuk alamat tujuan. Juga
sebenarnya alamat kelas A menghiraukan jaringannya.
Gambar 2.29. Contoh Host Spesifik pada suatu Jaringan

Gambar 2.29. Contoh Host Spesifik pada suatu Jaringan
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(f) Alamat Loopback
Alamat IP dengan byte pertama 127 digunakan untuk

alamat loopback, yang digunakan untuk memeriksa software
pada suatu mesin. Ketika alamat ini digunakan, tidak ada
paket di dalam mesin;  memudahkan pemeriksaan software
protokol. Dapat digunakan untuk memeriksa software IP.
Sebagai contoh, pada aplikasi “ping” dapat mengirimkan
suatu paket dengan alamat loopback sebagai alamat tujuan
untuk mengetahui apakah software IP mampu menerima dan
memproses suatu paket. Contoh yang lain, alamat loopback
dapat digunakan oleh client proses (menjalankan program
aplikasi) untuk mengirimkan pesan ke server pada mesin yang
sama. Catatan bahwa ini dapat digunakan hanya sebagai
alamat tujuan pada paket IP. Juga sebenarnya alamat loopback
ini adalah alamat pada kelas A. hal ini membuat jumlah pada
kelas A berkurang satu.

Gambar 2.30. Contoh alamat loopback

(2) Alamat Tersendiri (Private)
Jumlah blok di tiap-tiap kelas diperuntukan bagi

penggunaan tersendiri (tidak untuk umum). Blok ini terbagi
kedalam tabel 6. Alamat ini digunakan juga dalam hubungan
tertutup dengan menggunakan teknik translasi alamat jaringan.
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Tabel 2.6.  Alamat untuk jaringan tersendiri (Private)
Kelas Netids Blok
A 10.x.x.x 1
B 172.16.x.x    hingga  172.31.x.x 16
C 192.168.0.x  hingga  192.168.255.x 256

(3) Unicast, Multicast, dan alamat Broadcast
Komunikasi dalam internet dapat dilakukan dengan

menggunakan alamat Unicast, Multicast, atau Broadcast.
(a) Alamat Unicast

Komunikasi Unicast adalah komunikasi “one to one”
(antar host). Ketika suatu paket terkirim dari satu sumber ke
satu tujuan disebut unicast. Semua sistem pada internet hanya
mempunyai satu alamat unicast yang unik. Alamat unicast
terdapat pada kelas A, B, atau C.

(b) Alamat Multicast
Komunikasi multicast adalah komnikasi “one to many”

(satu host ke banyak host). Disebut multicast ketika suatu
paket terkirim dari suatu sumber ke suatu group tujuan.
Alamat multicast merupakan alamat pada kelas D. Suatu
sistem internet dapat mempunyai satu atau lebih alamat
multicast kelas D (dalam perkembangannya pada alamat
unicast atau pengalamatan). Jika sistem (biasanya sebuah
host) mempunyai tujuh pengalamatan multicast, berarti
pengalamatan ini untuk tujuh group yang berbeda. Catatan
bahwa alamat pada kelas D dapat digunakan hanya sebagai
alamat tujuan bukan sebagai alamat sumber.

Multicasting dalam internet dapat digunakan pada level
lokal atau level global. Pada level lokal, host dalam sebuah
LAN dapat membentuk group dan ditunjuk alamat multicast.
Pada level global, host dalam jaringan yang berbeda dapat
membentuk group dan ditunjuk alamat multicast. Penunjukan
alamat multicast. Internet dirancang mempunyai beberapa
pengalamatan multicast pada group spesifik.

(c) Kategori Pengalamatan Multicast
Kategori beberapa pengalamatan multicast ditujukan

bagi beberapa penggunaan khusus. Pengalamatan multicast ini
dimulai dengan 224.0.0.0 Tabel 2.7 menunjukan beberapa
pengalamatan ini :
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Tabel 2. 7. Kategori Pengalamatan
Alamat Group

224.0.0.0 Reserved
224.0.0.1 All system on this SUBNET
224.0.0.2 All Router on this SUBNET
224.0.0.4 DVMRP Router
224.0.0.5 OSPF IGP All Router
224.0.0.6 OSPF IGP Designated Routers
224.0.0.7 ST Router
224.0.0.8 ST Host
224.0.0.9 RIP2 Routers
224.0.0.10 IGRP Routers
224.0.0.11 Mobile Agents

 Conferencing.
Beberapa pengalamatan multicast untuk

Conferencing dan tele-Conferencing. Pengalamatan
multicasting ini dimulai dengan 224.0.1. x.

Tabel 2.8. Pengalamatan Conferencing
Alamat Group

224.0.1.7 Audionews
224.0.1.10 IETF-1-LOW-AUDIO
224.0.1.11 IETF-1-AUDIO
224.0.1.12 IETF-1-VIDEO
224.0.1.13 IETF-2- LOW-AUDIO
224.0.1.14 IETF-2-AUDIO
224.0.1.15 IETF-2-VIDEO
224.0.1.16 MUSIC service
224.0.1.17 SEANET telemetry
224.0.1.18 SEANET image

 Pengalamatan Broadcast
Komunikasi broadcast adalah one to all. Internet

membolehkan broadcasting hanya pada level lokal. Kita
akan membahas dua pengalamatan broadcast digunakan
pada level lokal yaitu alamat broadcast terbatas (semua 1)
dan alamat broadcast langsung (netid : spesifik, hostid :
1).
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Tidak ada broadcasting yang disiapkan pada level
global. Berarti bahwa sistem (host atau router) tidak dapat
mengirimkan pesan kepada semua host dan router di
internet. Kita dapat membayangkan satu traffic dengan
hasil tanpa restriction.

j. Domain Name System (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 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.

k. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
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.

5. Rangkuman 1
a. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer, printer dan

peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi
dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel sehingga
memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar
informasi (dalam bentuk dokumen dan data), menggunakan
sumber daya bersama seperti mencetak pada printer yang sama
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dan bersama-sama menggunakan hardware/ software yang
terhubung dalam jaringan.

b. Ada lima jenis jaringan komputer, Local  Area Network (LAN),
Metropolitan Area Network (MAN), Wide Area Network (WAN),
Internet, dan Jaringan tanpa kabel.

c. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk menghubungkan
komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga
membentuk jaringan. Cara yang saat ini banyak digunakan adalah
Bus, Token-Ring, dan Star Network.

d. Tipe jaringan terkait erat dengan sistem operasi jaringan. Ada dua
type jaringan, yaitu client-server dan type jaringan peer to peer.

e. Untuk menyelenggarakan komunikasi berbagai macam vendor
komputer diperlukan aturan baku yang standar dan disetujui
berbagai pihak. Aturan baku itu yang disebut PROTOCOL. Untuk
itu maka badan dunia yang menangani masalah standarisasi ISO
(International Standardization Organization) membuat aturan baku
yang dikenal dengan nama model referensi OSI (Open System
Interconnection).  Selain OSI ada badan dunia lainnya seperti ITU
(International Telecommunication Union), ANSI (American
National Standard Institute), NCITS (National Committee for
Information Technology Standardization), bahkan juga oleh
lembaga asosiasi profesi IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers) dan ATM-Forum di Amerika juga
membuat aturan standar.

f. 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 seperti 193.160.5.1. Ada 3 macam IP address : IP
Addres kelas A (untuk jaringan dengan host yang sangat besar,
16.777.214), IP Address kelas B (jaringan berukuran sedang dan
besar), dan IP address kelas C (untuk jaringan berukuran kecil 256
(LAN))

6. Tugas 1
a. Pelajarilah uraian materi tentang konsep dasar jaringan – LAN ini

dengan baik. Buatlah rangkuman dari materi tersebut, diskusikan
dengan teman anda!
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b. Masuklah ke LAB komputer di sekolah anda. Lakukan
pengamatan terhadap jaringan LAN yang sudah ada. Amati dan
catat :  Topologi dan type jaringan yang digunakan . Jelaskan!

c. Gambar dan jelaskan struktur protokol TCP/IP!
d. Gambar dan jelaskan tentang konsep IP address!

7. Test Formatif 1
a. Apakah yang dimaksud topologi pisik jaringan star?Jelaskan

kelebihan dan kelemahanya!
b. Apa yang dimaksud dengan server dan apa pula dengan client

dalam type jaringan client server? Apa kelebihan dan
kekuranganya dibandingkan dengan type peer to peer?

c. Ada berapa layerkah protokol menurut referensi OSI? Sebutkan!
d. Sebuah Komputer memiliki IP address 134.68.5.15, apa kelas,

network ID, dan host ID dari IP address tersebut?

8. Kunci Jawaban Test Formatif 1
a. Topologi jaringan star adalah cara menghubungkan komputer ke

jaringan dengan cara masing-masing komputer/workstation
dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Keunggulan dari
topologi Star adalah bahwa dengan adanya kabel tersendiri untuk
setiap workstation ke server, maka bandwidth atau lebar jalur
komunikasi melalui kabel akan semakin lebar sehingga akan
meningkatkan kinerja jaringan secara keseluruhan. Bila terdapat
gangguan di suatu jalur kabel maka gangguan hanya akan terjadi
dalam komunikasi antara workstation yang bersangkutan dengan
server, jaringan secara keseluruhan tidak mengalami gangguan.
Kelemahan dari topologi Star adalah kebutuhan kabel yang lebih
besar dibandingkan dengan topologi lainnya.

b. Server adalah komputer yang menyediakan fasilitas bagi
komputer-komputer lain di dalam jaringan dan client adalah
komputer-komputer yang menerima atau menggunakan fasilitas
yang disediakan oleh server.
Kelebihan type jaringan client server:
 Kecepatan akses lebih tinggi.
 Sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik, karena

ada administrator jaringan.
 Sistem backup data lebih baik, karena pada jaringan client-

server backup dilakukan terpusat di server.
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Kelemahanya:
 Biaya operasional relatif lebih mahal.
 Diperlukan satu komputer khusus dengan kemampuan lebih

sebagai server.
 Kelangsungan jaringan sangat tergantung pada server.

c. Menurut OSI (Open System Interconnection) ada 7 layer/lapisan
protocol, yaitu:
1-Phisic layer ; 2-Data link layer; 3-Network layer;

4 -Transport layer; 5-Session layer 6-Presentation layer
7-Application layer

d. IP address 134.68.5.15. Maka : -IP address tersebut punya kelas
B ( range blok kelas B adalah 128.0.xxx.xxx – 191.155.xxx.xxx)
-Network ID = 134 . 68
-Host ID = 5 . 15

9. Lembar Kerja 1

a. Alat dan bahan :
1) Pensil / ball point .................................................1 buah
2) Rapido (0.2  dan  0.8)  masing-masing..................1 buah
3) Penghapus..............................................................1 buah
4) Keretas gambar manila A3 ....................................1 lembar
5) Kertas folio ............................................................secukupnya

b. Kesehatan dan Keselamatan Kerja
1) Berdo’alah sebelum memulai kegiatan belajar.
2) Bacalah dan pahami petunjuk praktikum pada setiap lembar

kegiatan belajar.
3) Menjaga kebersihan gambar yang akan dibuat dan lingkungan

sekitarnya.
4) Menjaga kebersihan dan kerapian lembar kerja yang lain

(kertas folio).
5) Meletakkan peralatan pada tempatnya.

c. Lembar Kerja 1
a. Persiapkan alat dan bahan yang akan dibutuhkan !
b. Rekatkanlah kertas gambar dengan isolasi pada sudut kertas

gambar!
c. Buatlah garis tepi! Buatlah sudut keterangan gambar

(stucklyst)!
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d. Buatlah gambar Topologi jaringan baik topologi Bus, token
Ring, maupun Star!

e. Lakukan proses pembuatan gambar dengan baik dan benar
(secara konvensional)!

f. Setelah selesai menggambar topologi jaringan, ambilah kertas
folio secukupnya. Buatlah  skema yang menjelaskan tentang
protocol TCP/IP dan IP address, meliputi: bagaimana
kedudukan protocol TCP/IP terhadap referensi OSI maupun
protocol yang lainya, bagaimana pengkelasan dalam IP
address dilaksanakan (kelas A, B, C), bagaimana memahami
network ID dan host ID!

g. Setelah selesai laporkan hasil kerja anda, dan kembalikan
semua alat dan bahan ke tempat semula !

C. Kegiatan Belajar 2: Instalasi Perangkat Keras

1. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 2
Setelah mempelajari kegiatan belajar ini peserta diklat mampu

melaksanakan instalasi hardware jaringan LAN dengan baiok dan
benar.

2. Uraian Materi 2 : Instalasi Perangkat Keras
LAN tersusun dari beberapa elemen dasar yang meliputi

komponen hardware dan software. Komponen software meliputi:
Personal Computer (PC), Network Interface Card (NIC) dan Kabel.
Sedangkan komponen software meliputi : Sistem Operasi Jaringan,
Network Adapter Driver, Protokol Jaringan. Pada kegiatan belajar 2
akan difokuskan pada komponen hardware dari LAN.

a. Personal Komputer (PC)
Tipe personal komputer yang digunakan di dalam jaringan akan

sangat menentukan unjuk kerja dari jaringan tersebut. Komputer
dengan unjuk kerja tinggi akan mampu mengirim dan mengakses data
dalam jaringan dengan cepat. Di dalam jaringan tipe Client-Server,
komputer yang difungsikan sebagai server mutlak harus memiliki
unjuk kerja lebih tinggi dibandingkan komputer-komputer lain sebagai
workstation-nya, karena server akan bertugas menyediakan fasilitas
dan mengelola operasional jaringan tersebut.
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b. Network Interface Card (NIC)

Gambar 2.31. Jenis Network Card

c. Pengkabelan
Jaringan komputer pada dasarnya adalah jaringan kabel,

menghubungkan satu sisi dengan sisi yang lain, namun bukan berarti
kurva tertutup, bisa jadi merupakan kurva terbuka dengan terminator
diujungnya). Seiring dengan perkembangan teknologi, penghubung
antar komputer pun mengalami perubahan serupa, mulai dari
teknologi telegraf yang memanfaatkan gelombang radio hingga
teknologi serat optik dan laser menjadi tumpuan perkembangan
jaringan komputer.

Hingga sekarang, teknologi jaringan komputer bisa
menggunakan teknologi “kelas” museum (seperti 10BASE2
menggunakan kabel Coaxial) hingga menggunakan teknologi “langit”
(seperti laser dan serat optik). Akan dibahas sedikit bagaimana
komputer terhubung satu sama lain, mulai dari teknologi kabel
Coaxial hingga teknologi laser.

Pemilihan jenis kabel sangat terkait erat dengan topologi
jaringan yang digunakan. Sebagai contoh untuk jenis topologi Ring
umumnya menggunakan kabel Fiber Optik (walaupun ada juga yang
menggunakan twisted pair). Topologi Bus banyak menggunakan kabel
Coaxial. Kesulitan utama dari penggunaan kabel coaxial adalah sulit
untuk mengukur apakah kabel coaxial yang dipergunakan benar-benar
matching atau tidak. Karena kalau tidak sungguh-sungguh diukur
secara benar akan merusak NIC (Network Interface Card) yang
dipergunakan dan kinerja jaringan menjadi terhambat, tidak mencapai
kemampuan maksimalnya. Topologi jaringan Star banyak
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menggunakan jenis kabel UTP. Topologi jaringan dan jenis kabel
yang umum digunakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9.Topologi Jaringan dan Jenis Kabel yang Sering Digunakan
Topologi Jaringan Jenis kabel yang umum digunakan
Topologi Bus Coaxial, twisted pair, fiber
Topologi Ring Twisted pair, fiber
Topologi Star Twisted pair, fiber

Setiap jenis kabel mempunyai kemampuan dan spesifikasi yang
berbeda, oleh karena itu dibuatlah pengenalan tipe kabel. Ada tiga
jenis kabel yang dikenal secara umum, yaitu:
1) Coaxial cable
2) Fiber Optik
3) Twisted pair (UTPunshielded twisted pair dan STP shielded

twisted pair)

1) Kabel Coaxial
Dikenal dua jenis kabel coaxial, yaitu thick coaxial cable

(mempunyai diameter lumayan besar) dan thin coaxial cable
(mempunyai diameter lebih kecil).
a) Thick coaxial cable (Kabel Coaxial “gemuk”)

Kabel coaxial jenis ini dispesifikasikan berdasarkan standar
IEEE 802.3 10BASE5, dimana kabel ini mempunyai diameter rata-
rata 12mm, dan biasanya diberi warna kuning. Kabel jenis ini biasa
disebut sebagai standard ethernet atau thick Ethernet, atau hanya
disingkat ThickNet, atau bahkan hanya disebut sebagai yellow cable.

Kabel Coaxial ini (RG-6) jika digunakan dalam jaringan
mempunyai spesifikasi dan aturan sebagai berikut :
 Setiap ujung harus diterminasi dengan terminator 50-ohm

(dianjurkan menggunakan terminator yang sudah dirakit, bukan
menggunakan satu buah resistor 50-ohm 1 watt, sebab resistor
mempunyai disipasi tegangan yang cukup lebar).

 Maksimum 3 segment dengan peralatan terhubung (attached
devices) atau berupa populated segments.

 Setiap kartu jaringan mempunyai pemancar tambahan (external
transceiver).

 Setiap segment maksimum berisi 100 perangkat jaringan,
termasuk dalam hal ini repeaters.
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 Maksimum panjang kabel per segment adalah 1.640 feet (atau
sekitar 500 meter).

 Maksimum jarak antar segment adalah 4.920 feet (atau sekitar
1500 meter).

 Setiap segment harus diberi ground.
 Jarak maksimum antara tap atau pencabang dari kabel utama ke

perangkat (device) adalah 16 feet (sekitar 5 meter).
 Jarak minimum antar tap adalah 8 feet (sekitar 2,5 meter).

Gambar 2.32.  Kabel Coaxial Thicnet dan Thinnet

b) Thin coaxial cable (Kabel Coaxial “Kurus”)
Kabel coaxial jenis ini banyak dipergunakan di kalangan radio

amatir, terutama untuk transceiver yang tidak memerlukan output
daya yang besar. Untuk digunakan sebagai perangkat jaringan, kabel
coaxial jenis ini harus memenuhi standar IEEE 802.3 10BASE2,
dimana diameter rata-rata berkisar 5mm dan biasanya berwarna hitam
atau warna gelap lainnya. Setiap perangkat (device) dihubungkan
dengan BNC T-connector. Kabel jenis ini juga dikenal sebagai thin
Ethernet atau ThinNet.

Kabel coaxial jenis ini, misalnya jenis RG-58 A/U atau C/U,
jika diimplementasikan dengan Tconnector dan terminator dalam
sebuah jaringan, harus mengikuti aturan sebagai berikut :
 Setiap ujung kabel diberi terminator 50-ohm.
 Panjang maksimal kabel adalah 1,000 feet (185 meter) per

segment.
 Setiap segment maksimum terkoneksi sebanyak 30 perangkat

jaringan (devices).
 Kartu jaringan cukup menggunakan transceiver yang onboard,

tidak perlu tambahan transceiver, kecuali untuk repeater.
 Maksimum ada 3 segment terhubung satu sama lain (populated

segment).
 Setiap segment sebaiknya dilengkapi dengan satu ground.
 Panjang minimum antar TConnector adalah 1,5 feet (0.5 meter).
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 Maksimum panjang kabel dalam satu segment adalah 1,818 feet
(555 meter).

2) Fiber Optic
Jaringan yang menggunakan Fiber Optic (FO) biasanya

perusahaan besar, dikarenakan harga dan proses pemasangannya lebih
sulit. Namun demikian, jaringan yang menggunakan FO dari segi
kehandalan dan kecepatan tidak diragukan. Kecepatan pengiriman
data dengan media FO lebih dari 100Mbps dan bebas pengaruh
lingkungan.

Gambar 2.33. Kabel Fiber Optik

3) Twisted Pair Ethernet
Kabel Twisted Pair ini terbagi menjadi dua jenis yaitu shielded

twisted pair (STP) dan unshielded twisted pair (UTP). STP adalah
jenis kabel yang memiliki selubung pembungkus sedangkan UTP
tidak mempunyai selubung pembungkus. Untuk koneksinya kabel
jenis ini menggunakan konektor RJ-11 atau RJ-45.

Tabel 2.10. Kategori Twisted Pair Cable
Kategori
kabel

Type Feature

Type CAT 1 UTP Analog (biasanya digunakan di perangkat
telephone pada umumnya dan pada jalur
ISDN –integrated service digital networks.
Juga untuk menghubungkan modem dengan
line telepon)

Type CAT 2 UTP Up to 1 Mbits (sering digunakan pada
topologi token ring)

Type CAT 3 UTP, STP 16 Mbits data transfer (sering digunakan
pada topologi token ring atau 10BaseT)

Type CAT 4 UTP, STP 20 Mbits data transfer (biasanya digunakan
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pada topologi token ring)
Type CAT 5 100 Mbits data transfer / 22 db
Type CAT 5e
(enhanced )

UTP, STP 1 Gigabit Ethernet up to 100 meters - 4
copper pairs (kedua jenis CAT5 sering
digunakan pada topologi token ring 16Mbps,
Ethernet 10Mbps atau pada Fast Ethernet
100Mbps)

Type CAT 6 Up to 155
MHz or 250
MHz

2,5 Gigabit Ethernet up to 100 meters or 10
Gbit/s up to 25 meters . 20,2 db (Gigabit
Ethernet)

Type CAT 7 Up to 200
MHz or 700
Mhz

Giga-Ethernet / 20.8 db (Gigabit Ethernet)

Pada twisted pair (10 BaseT) network, komputer disusun
membentuk suatu pola Star. Setiap PC memiliki satu kabel twisted
pair yang tersentral pada HUB. Twisted pair umumnya lebih handal
(reliable) dibandingkan dengan thin coax, karena HUB mempunyai
kemampuan data error correction dan meningkatkan kecepatan
transmisi. Saat ini ada beberapa grade atau kategori dari kabel twisted
pair. Kategory tersebut terlihat pada table-5.

Pemberian kategori 1/2/3/4/5/6 merupakan kategori spesifikasi
untuk masing-masing kabel tembaga dan juga untuk jack. Masing-
masing merupakan seri revisi atas kualitas kabel, kualitas
pembungkusan kabel (isolator) dan juga untuk kualitas “belitan”
(twist) masing-masing pasang kabel. Selain itu untuk menentukan
besaran frekuensi yang bisa lewat pada sarana kabel tersebut, dan
kualitas isolator sehingga bisa mengurangi efek induksi antar kabel
(noise bisa ditekan sedemikian rupa). Perlu diperhatikan spesifikasi
antara CAT5 dan CAT5e (enchanced) mempunyai standar industri
yang sama, namun pada CAT5e dilengkapi dengan insulator untuk
mengurangi efek induksi atau electromagnetic interference. Kabel
CAT5e bisa digunakan untuk menghubungkan network hingga
kecepatan 1Gbps.
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Gambar 2.34. Kabel UTP, STP dan Konektor RJ-45

a) UTP Cable (khususnya CAT5 / CAT5e)
Kategori 5 atau 5e adalah yang paling reliable dan memiliki

kompabilitas yang tinggi, dan yang paling disarankan, baik pada 10
Mbps dan Fast Ethernet (100Mbps). Konector 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.

Gambar 2.35. Kabel UTP CAT5

b) Straight Cable
Menghubungkan ujung satu dengan ujung lain dengan satu

warna. Sebenarnya urutan warna dari masing-masing kabel tidak
menjadi masalah, namun ada standard secara internasional yang
digunakan untuk straight cable ini, seperti tabel 2.11 :
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Tabel 2.11. Standar Pemasangan Kabel UTP pada Konektor RJ-45

Gambar 2.36. Menghubungkan Komputer Ke HUB/Router,
Digunakan Cara Straigth Cable

Sambungan kabel tipe straight-Through atau sambungan
Lurus pada kabel UTP CAT5 selalu memerlukan konektor RJ-45
sebagai media peng”koneksi”annya. Sambungan straight ini
dihubungkan secara lurus, dimana pin-1 dihubungkan dengan pin-1,
pin-2 dengan pin-2 dan seterusnya sampai pin-8 dihubungkan dengan
pin-8. Metoda ini digunakan sebagai penghubung yang
menghubungkan antara peralatan yang berbeda jenisnya, umpamanya
menghubungkan peralatan HUB dengan komputer.

c) Crossed-Over Cable
Sambungan kabel metoda Crossed-Over, juga selalu

menggunakan kabel UTP CAT5 dengan konektor RJ-45 sebagai
media pengkoneksi. Sambungan crossed-over atau sambungan
bersilang dihubungkan secara bersilangan, dimana pin-1 dihubungkan
dengan pin-3, pin-2 dengan pin-6, pin-3 dengan pin-1 dan pin-6
dengan pin-2. Seterusnya pin-pin yang lain yakni pin-4, pin-5, pin-7
dan pin-8 dihubungkan secara lurus atau straight. Tipe crossedover
digunakan sebagai penghubung antara peralatan yang setipe atau
sejenis, seperti menghubungkan HUB ke HUB, komputer ke komputer
atau komputer ke router.
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Gambar 2.37. Dasar Koneksi Crossover Untuk Kabel UTP

Sambungan kabel metoda Crossover menggunakan konektor
RJ-45 terlihat seperti pada gambar 2.38 berikut dan peralatan yang
dihubungkannya seperti terlihat pada gambar 2.39.

Gambar 2.38.
Sambungan Kabel Crossover Menggunakan Konektor RJ-45

Gambar 2.39.
Hubungan dua komputer menggunakan Kabel Crossover
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d) Roll-Over Cable
Tipe sambungan kabel Roll-Over pada kabel twisted pair (UTP

atau STP) atau dikenal juga sebagai Cisco console cable digunakan
untuk menghubungkan terminal komputer ke router condole port.
Sambungan roll-over atau sambungan pengkabelan yang membalik
urutan dari salah satu sisi kabel. Semua pin dihubungkan secara
berbalik, dimana pin-1 dihubungkan dengan pin-8, pin-2 dengan pin-
7, pin-3 dengan pin-6, pin-4 dengan pin-5, pin-5 dengan pin-4, pin-6
dengan pin-3, pin-7 dengan pin-2 dan pin-8 dengan pin-1. Tipe roll-
over ini khusus digunakan sebagai penghubung antara komputer
dengan peralatan router melalui port console. Terutama digunakan
pada router-router cisco.

Tabel 2.12. Sambungan Kabel Tipe Roll-Over
Nomor Pin

RJ45-1
Kode Warna Warna Kabel

Kode
Warna

Nomor Pin
RJ45-2

1 PO Putih Orange PO 8
2 O Orange O 7
3 PH Putih Hijau PH 6
4 B Biru B 5
5 PB Putih Biru PB 4
6 H Hijau H 3
7 PC Putih cokelat PC 2
8 C Cokelat C 1

3. Rangkuman 2
a. LAN tersusun dari beberapa elemen dasar yang meliputi

komponen hardware dan software. Komponen hardware meliputi :
Personal Computer (PC), Network Interface Card (NIC) dan
Kabel. Sedangkan komponen software meliputi: Sistem Operasi
Jaringan, Network Adapter Driverdan Protokol Jaringan.

b. Ada tiga jenis kabel yang dikenal secara umum, yaitu :
 Coaxial cable
 Fiber Optik
 Twisted pair (UTP unshielded twisted pair dan STP shielded

twisted pair)
c. Dikenal dua jenis kabel coaxial, yaitu thick coaxial cable

(mempunyai diameter lumayan besar) dan thin coaxial cable
(mempunyai diameter lebih kecil).
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d. Ada 2 type penyambungan kabel untuk jaringan komputer, yaitu
straight cable dan crossover cable dimana masing-masing punya
fungsi ynag 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.

4. Tugas 2
a. Pelajarilah uraian materi tentang konsep dasar jaringan – LAN ini

dengan baik. Buatlah rangkuman dari materi tersebut, diskusikan
dengan teman anda!

b. Gambar dan jelaskan bagian-bagia dari kabel :
1) Coaxiall
2) Twisted pair (UTP dan STP)
3) Fiber Optik

c. Gambar dan jelaskan penyambungan/koneksi kabel UTP untuk :
sambungan straigtn cable dan crossover cable

5. Tes Formatif 2
a. Aturan atau spesifikasi apa yang mesti dikuti agar penggunaan

kabel coaxiall jenis thinnet menjadi optimal?
b. Sebutkan pula aturan atau spesifikasi apa yang harus dikuti agar

penggunaan kabel Coaxiall jenis thicknet optimal?
c. Mengapa dalam kabel twisted ada beberapa categori yang

berbeda?
d. Jelaskan apa dan bagaimana penyambungan kabel UTP tipe

straight cable dan crossover cable!

6. Kunci Jawaban Test Formatif 2
a. Agar penggunaan thick coaxial optima l:

 Setiap ujung harus diterminasi dengan terminator 50-ohm.
 Maksimum 3 segment .
 Setiap kartu jaringan mempunyai pemancar tambahan

(external transceiver).
 Setiap segment maksimum berisi 100 perangkat jaringan.
 Maksimum panjang kabel per segment adalah sekitar 500

meter.
 Maksimum jarak antar segment adalah sekitar 1500 meter.
 Setiap segment harus diberi ground.
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 Jarak maksimum antara tap atau pencabang dari kabel utama
ke perangkat (device) adalah sekitar 5 meter.

 Jarak minimum antar tap adalah 8 feet 2,5 meter.

b. Agar thin Coaxial optimal
 Setiap ujung kabel diberi terminator 50-ohm.
 Panjang maksimal kabel adalah 185 meter per segment.
 Setiap segment maksimum terkoneksi sebanyak 30 perangkat.
 Kartu jaringan cukup menggunakan transceiver yang onboard.
 Maksimum ada 3 segment terhubung satu sama lain
 Setiap segment sebaiknya dilengkapi dengan satu ground.
 Panjang minimum antar T-Connector adalah0.5 meter.
 Maksimum panjang kabel dalam satu segment adalah 1,818

feet (555 meter).
c. Pemberian katagori 1/2/3/4/5/6 dalam twisted cable  merupakan

katagori spesifikasi untuk masing-masing kabel tembaga dan juga
untuk jack. Masing-masing merupakan seri revisi atas kualitas
kabel, kualitas pembungkusan kabel (isolator) dan juga untuk
kualitas “belitan” (twist) masing-masing pasang kabel. Selain itu
juga untuk menentukan besaran frekuensi yang bisa lewat pada
sarana kabel tersebut, dan juga kualitas isolator sehingga bisa
mengurangi efek induksi antar kabel (noise bisa ditekan
sedemikian rupa).

d. Penyambungan straigt cable digunakan untuk menghubungkan
client ke HUB/Router. Penyambungannya dilakukan dengan
menghubungkan ujung satu dengan ujung lain dengan satu warna.
Sedangkan penyambungan crossover digunakan untuk
menghubungkan client ke client atau dalam kasus tertentu
digunakan untuk menghubungkan hub ke hub yakni untuk
menyambungkan peralatan yang setipe/sejenis. Penyambungan
dilakukan sbb
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7. Lembar Kerja 2
Alat dan bahan :

1) Pensil/ball point .................................................... 1 buah
2) Penghapus ............................................................ 1 buah
3) Kertas folio ........................................................... secukupnya
4) Komputer (termasuk NIC) .................................... 2 unit
5) HUB...................................................................... 1 unit
6) Toolsheet .............................................................. 1 unit
7) Kabel UTP/STP .................................................... secukupnya
8) Konektor RJ 45 .................................................... 2 buah

Kesehatan dan Keselamatan Kerja
1) Berdo’alah sebelum memulai kegiatan belajar.
2) Bacalah dan pahami petunjuk praktikum pada setiap lembar

kegiatan belajar.
3) Hati-hati ketika membuka/menutup casing komputer.

Lembar Kerja 2
1) Amati jenis kabel dan konektor yang mernghubungkan komputer

anda (laboratorium komputer sekolah) dengan jaringan. Catat
jenis kabel dan konektor yang digunakan! Amati pula topologi
jaringan yang digunakan di laboratorium!

2) Bukalah casing komputer anda. Dengan hati-hati lepas (amati)
NIC yang digunakan. Catat jenisnya! Pasang dan tutup kembali
casing komputer anda.

3) Ambil kabel UTP. Kupas ujung dari kabel.
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4) Pasang konektor RJ-45 pada kabel yang telah anda kupas! (lihat
referensi pada modul).

5) Buat hubungan straigt cable untuk menghubungkan komputer
anda dengan HUB! (Lihat referensi pada modul).

6) Buat hubungan crossover cable untuk menghubungkan komputer
1 dengan komputer 2 (Lihat referensi pada modul).

7) Periksakan hasil kerja anda pada instruktur.
8) Kembalikan seluruh peralatan pada tempatnya.

D. Kegiatan Belajar 3 : Instalasi, konfigurasi, dan
pengujian LAN (software) pada sistem operasi
(windows).

1. Tujuan Pemelajaran 3
Setelah mempelajari kegiatan belajar ini peserta diklat mampu

melaksanakn instalasi dan konfigurasi komponen LAN (secara
software), serta menguji jaringan dengan baik dan benar sesuai
prosedur.

2. Uraian materi 3 : Instalasi, konfigurasi, dan pengujian LAN
(software) pada sistem operasi (windows).

Walaupun secara fisik hardware telah dipasang (komputer dan
NIC, pengkabelan, konektor, dan HUB, dll), tapi jaringan komputer
belum dapat difungsikan. Karena setiap device yang dipasang butuh
driver yang harus diinstal dan perlu dikonfigurasikan terlebih dahulu.
Dalam modul ini akan dibahas instalasi dan konfigurasi jaringan
dengan sistem operasi windows. Selanjutnya akan dilakukan
pengujian apakah komputer telah terhubung dengan benar, dan bisa
berhubungan dengan jaringan lokal (LAN).

a. Mengidentifikasi komputer di dalam jaringan
Komputer dengan sistem operasi Windows XP (minimal

Windows-98) di dalam jaringan komputer harus menggunakan nama
yang unik untuk menghindari terjadinya tumpang-tindih satu
komputer dengan komputer lainnya. Gambar-gambar yang digunakan
pada bagian ini menggunakan tampilan menu Micrsoft Windows-98,
sebagai sistem Windows yang relatif paling stabil dibandingkan versi-
versi sesudahnya. Untuk versi-versi sesudahnya relatif masih
kompatibel dengannya. Untuk pemberian nama tersebut dapat
mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:
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1) Pilih Start, Settings, dan Control Panel.
2) Double-klik ikon Network dan klik tab Identification. Akan

muncul kotak dialog seperti gambar berikut.
3) Masukkan nama komputer, workgroup dan deskripsi komputer

untuk komputer yang akan digunakan.
4) Klik OK.

Gambar 2.40. Langkah Awal Identifikasi Jaringan

b. Menginstall dan Mengkonfigurasi Network Interface Card
Network Interface card (NIC) harus dipasang di dalam

komputer, agar komputer dapat “berinteraksi” dengan jaringan.
Windows 98 mendukung beberapa tipe network, yaitu :
1) Ethernet,
2) Token Ring,
3) Attached Resource Computer Network (ARCNet),
4) Fiber Distributed Data Interface (FDDI),
5) Wireless, infrared,
6) Asynchronous Transfer Mode (ATM).

Setelah NIC dipasang dalam slot komputer secara benar
selanjutnyadriver jaringan harus diinstal. Untuk meninstal dan
mengkonfigurasi driverdapat dilakukan sebagai berikut :
1) Control Panel, double-klik icon Network.
2) Pilih tab Configuration, klik Add.
3) Setelah itu muncul kotak dialog Select Network Component

Type, klik Adapter, lalu klik Add.
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Gambar 2.41. Select Tipe Komponen Jaringan

4) Pilih jenis adapter yang digunakan, setelah itu klik OK.
5) Klik OK untuk menutup kotak dialog Network Properties.
6) Setelah meng-copy file driver yang dibutuhkan untuk mengenali

kartu jaringan, Windows 98 akan me-restart komputer.
7) Setelah komputer di-restart, konfigurasi kartu jaringan dari

Control Panel dan double-klik icon Network.
8) Pilih Adapter, lalu klik Properties.

c. Menginstall Protokol Jaringan
Untuk dapat “berkomunikasi” dalam jaringan komputer,

komputer harusmempunyai protokol. Prosedur yang dapat dilakukan
untuk menginstall protokol jaringan adalah :
1) Buka Control Panel dan double-klik icon Network.
2) Dalam tab Configurasi klik Add.
3) Pada kotak dialog Select Network Component Type, pilih

Protocol dan klik Add.
4) Pilih Manufacturer dan Network Protocol dan klik OK.
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Gambar 2.42. Menginstall Protokol Jaringan

Windows98 menyediakan multiple-protokol di dalam satu
komputer meliputi :
 NetBIOS Enhanced User Interface (NetBEUI) protokol sederhana

yang dapat digunakan untuk hubungan LAN sederhana dengan
hanya satu subnet yang bekerja berdasarkan penyiaran
(broadcast)..

 Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange
(IPX/SPX) protokol yang digunakan dalam lingkungan Novell
NetWare. IPX/SPX tidak direkomendasikan untuk penggunan
non-NetWare, karena IPX/SPX tidak universal seperti TCP/IP.

 Microsoft Data-link Control(DLC) dibuat oleh IBM digunakan
untuk IBM mainframe.

 Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
protokol standar umum.

 Fast Infrared Protocol digunakan secara wireless (tanpa kabel),
protokol yang mendukung penggunaan hubungan jarak dekat
dengan menggunakan infrared. IrDA (infrared Data Association)
digunakan antara lain oleh komputer, kamera, printer, dan
personal digita assistant (PDA) untuk saling berkomunikasi.



MATERI TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA 221

 Asynchronous Transfer Mode (ATM)  teknologi jaringan high-
speed yang mampu mengirim data, suara, dan video secara real-
time.

d. Konfigurasi TCP/IP
Implementasi TCP/IP pada Windows 98 meliputi:
1) Internet Protocol (IP),
2) Transmission Control Protocol (TCP),
3) Internet Control Message Protocol (ICMP),
4) Address Resolusion Protocol (ARP),
5) User Datagram Protocol (UDP).

TCP/IP harus dikonfigurasikan terlebih dahulu agar bisa
“berkomunikasi” di dalam jaringan komputer. Setiap kartu jaringan
(NIC) yang telah diinstall memerlukan IP address dan subnet mask. IP
address harus unik (berbeda dengan komputer lain), subnet mask
digunakan untuk membedakan network ID dari host ID.

e. Memberikan IP Address
IP address dan subnet mask dapat diberikan secara otomatis

menggunakan Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) atau
diisi secara manual.
Prosedur yang dilakukan untuk mengisikan IP address :

1) Buka Control Panel dan double-klik icon Network.
2) Di dalam tab Configuration, klik TCP/IP yang ada dalam daftar

untuk kartu jaringan yang telah diinstall.
3) Klik Properties.
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Gambar 2.43. Menginstall IP Address

4) Di dalam tab IP Address, terdapat 2 pilihan:
 Obtain an IP address automatically

IP address akan diperoleh melalui fasilitas DHCP. 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.

 Specify an IP address
IP address dan netmask atau subnet mask diisi secara manual.

5) Klik OK.
Jika diperlukan masuk kembali ke dalam kotak dialog TCP/IP
Properties, klik tab Gateway, masukkan nomor alamat server.

6) Klik OK.
Jika diperlukan untuk mengaktifkan Windows Internet Naming
Service (WINS) server, kembali ke dalam kotak dialog TCP/IP
Properties, klik tab WINS Configuration, dan klik Enable
WINS Resolution serta masukan nomor alamat server.
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Jika diperlukan untuk mengaktifkan domain name system (DNS),
kembali ke dalam kotak dialog TCP/IP Properties, klik tab DNS
Configuration, klik Enable DNS, masukkan nomor alamat
server.

7) Klik OK.

f. Menguji/Test Jaringan
Setelah proses instalasi dan konfigurasi sistem jaringan (baik

hardware maupun software) selesai, maka perlu dilakukan test/uji. Hal
ini dimaksudkan untuk melihat apakah instalasi (mulai dari memasang
kabel sampai dengan konfigurasi sistem secara software) telah
dilakukan dengan benar.

Untuk mengetest TCP/IP, salah satu caranya dapat dilakukan
dengan instruksi ipconfig yang dijalankan under DOS. Lihat gambar
berikut!

Gambar 2.44. Melakukan Test TCP/IP dengan ipconfig

Perintah IPConfig digunakan untuk melihat indikasi pada
konfigurasi IP yang terpasang pada Komputer kita. dari gambar diatas
kita dapat melihat beberapa informasi penting setelah kita
menjalankan perintah IPConfig pada jendela command prompt di
komputer kita, misalnya adalah kita bisa melihat Host Name, primary
DNS jaringan, physical Address dan sebagainya. Harus diingat bahwa
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perintah ini dapat dijalankan dengan baik apabila telah terpasang
Network Card di komputer anda. Ipconfig menampilkan informasi
berdasarkan Network Card yang terpasang.

Untuk mendeteksi apakah hubungan komputer dengan jaringan
sudah berjalan dengan baik, utilitas ping dapat digunakan.

Gambar 2.45. Mendeteksi hubungan ke Lokal Host dengan ping

Utilitas ping digunakan untuk mengecek apakah jaringan kita
sudah bisa berfungsi dan terhubung dengan baik, misalkan pada
gambar diatas terlihat perintah ping LocalHost, jika kita melihat ada
keluar pesan Replay form No IP ( 127.0.0.1 ) besarnya berapa bites
dan waktunya berapa detik itu menandakan bahwa perintah untuk
menghubungkan ke LocalHost dapat berjalan dan diterima dengan
baik, namun seandainya jika kita melakukan ping untuk nomor IP
yang tidak dikenal seperti gambar 20 diatas maka akan dikeluarkan
pesan Request Time Out yang berarti nomor IP tidak dikenal dalam
jaringan tersebut ( ping 192.168.0.90 ). Untuk lebih jelasnya
perhatikan contoh berikut :
Misalkan anda telah men-setup 2 buah terminal dengan alamat IP :
202.159.0.1 dan 202.159.0.2, anda dapat melakukan test ping di mode
dos dengan mengetik "PING 202.159.0.2" dari terminal dengan IP
address 202.159.0.1 dan anda akan mendapatkan respon seperti :
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Pinging 202.159.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 202.159.0.2: bytes=32 time<10ms TTL=32
Reply from 202.159.0.2: bytes=32 time<10ms TTL=32
Reply from 202.159.0.2: bytes=32 time<10ms TTL=32
Reply from 202.159.0.2: bytes=32 time<10ms TTL=32

Jika anda mendapatkan respon seperti diatas, maka koneksi
jaringan sudah benar. Respon lain selain contoh diatas diartikan
bahwa jaringan anda belum bekerja dengan benar. Kesalahan dapat
saja terjadi di sistem pengkabelan, kartu jaringan, atau setup network.
Catatan : TTL adalah Time To Live, yaitu batasan waktu agar paket
data tersebut tidak mengambang dijaringan terlalu lama.

3. Rangkuman 3
a. Walau secara fisik hardware/device jaringan telah terpasang

namun jaringan komputer tidak otomatis dapat difungsikan, tapi
perlu diinstall dan dikonfigurasikan terlebih dahulu.

b. Sistem operasi windows mendukung user membangun sistem
jaringan, lokal (LAN) maupun global (internet). Fasilitas-fasilitas
yang disediakan windows cukup lengkap.

c. Di dalam jaringan komputer harus diidentifikasikan sehingga
punya nama yang spesifik, tidak tumpang tindih dengan komputer
lain.

d. Selain nama-nama komputer yang unik, hal-hal yang perlu
dikonfigurasi anatara lain: NIC, Protocol jaringan, Konfigurasi
TCP/IP, dan memberikan IP address.

e. Setelah proses instalasi dan konfigurasi jaringan selesai, jaringan
haruslah di test, untuk melihat apakah instalasi (mulai dari
memasang kabel sampai dengan konfigurasi sistem secara
software) telah dilakukan dengan benar, dan bisa beroperasi
dengan baik ataukah belum. Jika belum berati masih ada
kesalahan dan haruslah diperbaiki.

4. Tugas 3
a. Pelajarilah uraian materi tentang instalasi dan konfigurasi

komponen LAN (secara software-driver) dengan baik. Buatlah
rangkuman dari materi tersebut, diskusikan dengan teman
anda!

b. Buka control panel network dari menu komputer anda! (start -
setting - control panel - setting). Klik beberapa tombol yang



226 MATERI TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA

ada di situ (Lakukan eksplorasi). Amati dan catat apa yang
terjadi, dan simpulkan apa fungsinya!

c. Cari dan baca makalah/materi yang terkait test/uji
jaringan.Diskusikan dengan teman !

5. Tes Formatif 3
1) Mengapa hardware/device jaringan, walaupun sudah

diinstal/dipasang, tapi jaringan komputer belum bisa difungsikan?
2) Mengapa komputer harus diberikan nama, dan namnya harus

unik?
3) Bagimanakah cara memberi IP address terhadap komputer tertentu

dalam jaringan?
4) Apakah DHCP itu? Untuk fungsinya? Bagaimana cara kerjanya?
5) Bagaimanakah cara kita untuk menguji jaringan, untuk melihat

apakah komputer sudah terhubung dengan jaringan ataukah
belum? berikan contoh!

6. Kunci jawaban formatif 3
a. Karena hardware tersebut perlu dikonfigurasikan. Demikian juga

untuk dapat saling berkomunikasi komputer bituh protocol.
Sebelum semuanya di instal/dan dikonfigurasi jaringan belom
akan berfungsi.

b. Komputer harus diberi nama supaya dapat dikenali oleh komputer
lain dalam satu groupnya (jaringan). Nama harus unik (berbeda
dengan yang lain) hal ini untuk menghindari adanya kesalahan
identifikasi, Supay tidak salah kirim, atau salah terima data dari
komputer lain.

c. Ada dua cara untuk memberikan IP address. Pertama dengan cara
manual. IP addrsss dan sub net akan diisikan secara manual ke
dalam kotak dialog! Kedua dengan menggunakan DHCP. DHCP
akan memberikan IP adddress secara otomatis pada komputer
yang menggunakan TCP IP

d. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) adalah suatu
protokol jaringan yang berfungsi untuk mendistribusikan IP pada
jaringan secara otomatis. 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.
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e. Untuk mendeteksi apakah hubungan komputer dengan jaringan
sudah berjalan dengan baik, dapat menggunakan utilitas ping.
Contoh: Ada dua buah komputer yang kita set dalam jaringan.
Komputer 1 kita set dengan alamat IP 202.159.0.1 dan komputer 2
kita set dengan IP 202.159.0.2. Kita dapat melakukan test ping
dalam mode DOS. Misalkan dari komputer 1 ketik "PING
202.159.0.2". Jika respon yang kita dapatkan adalah :

Reply from 202.159.0.2: bytes=32 time<10ms TTL=32
Reply from 202.159.0.2: bytes=32 time<10ms TTL=32
Reply from 202.159.0.2: bytes=32 time<10ms TTL=32
Reply from 202.159.0.2: bytes=32 time<10ms TTL=32

Berarti koneksi jaringan sudah benar. Respon lain selain contoh
diatas diartikan bahwa jaringan belum bekerja dengan benar.

7. Lembar Kerja 3

a. Alat dan bahan :
1) Pensil/ball point.....................................................1 buah
2) Penghapus ............................................................1 buah
3) Kertas folio............................................................ secukupnya
4) Komputer (termasuk NIC) ...................................min 2 unit
5) HUB ................................................................ ....1 unit
6) Toolsheet ..............................................................1 unit
7) Kabel UTP/STP .................................................... secukupnya
8) Konektor RJ 45 ....................................................2 buah

b. Kesehatan dan Keselamatan Kerja
1) Berdo’alah sebelum memulai kegiatan belajar.
2) Bacalah dan pahami petunjuk praktikum pada setiap lembar

kegiatan belajar.
3) Pastikan komputer, HUB, kabel, konektor semua kondisinya baik.
4) Jangan meletakkan benda yang dapat mengeluarkan medan

elektromagnetik di dekat komputer (magnet, handphone, dan
sebagainya).

5) Gunakanlah komputer sesuai fungsinya dengan hati-hati.
6) Setelah selesai, matikan komputer dengan benar.

c. Lembar Kerja
1) Periksa semua kabel penghubung pada komputer.dan HUB.
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2) Pasanglah konektor pada kabel UTP.
3) Hubungkan antara komputer-komputer yang ada (bisa langsung

antar 2 komputer atau melalui HUB). Lihat kembali kegiatan
belajar 2!

4) Hidupkan masing-masing komputer (dan juga hub) dengan
menekan saklar pada komputer, jangan menghidupkan komputer
dengan memasukkan colokan ke stop kontak ketika saklar dalam
keadaan on.

5) Setelah booting windows selesai berikan nama komputer secara
unik (identifikasi komputer dalam jaringan)!

6) Selanjutnya konfigurasikan NIC anda!
7) Lakukan penginstalan protocol jaringan!
8) Konfigurasikan TCP/IP anda!
9) Berikan IP Address pada komputer anda!
10) Ulangi Langkah 5-9 untuk setiap komputer yang ada pada

jaringan!
11) Ujilah TCP/IP anda menggunakan instruksi ipconfig!
12) Ujilah koneksi komputer anda dengan jaringan dengan ping!
13) Cobalah lakukan komunikasi dengan komputer lain dalam satu

jaringan!
14) Jika telah selesai, matikanlah komputer dengan benar!

8. EVALUASI

a. PERTANYAAN
1) Sebutkan jenis-jenis jaringan komputer, dan jelaskan secara

singkat!
2) Apakah yang dimaksud dengan topologi jaringan? Sebutkan

beberapa macam yang sering digunakan secara luas!
3) Apakah keunggulan dan kelemahan jaringan peer to peer

dibandingkan dengan lainya?
4) Ada berapa layerkah protokol menurut referensi OSI? Sebutkan!
5) Jelaskan apa dan bagaimana penyambungan kabel UTP straight

cable dan crossover !
6) Apakah DHCP itu? Untuk fungsinya? Bagaimana kerjanya?
7) Apa yang anda ketahui tentang ipconfig? Jelaskan!
8) Tersedia tiga buah komputer (beserta NICnya), 1 buah hub, kabel

UTP dan colokan JR-45. Rancanglah sebuah sistem LAN!
Gambar dan Jelaskan hasil rancanagn anda! (topologi jaringan
yang dipilih, tipe sambungan, pengalamatan IP, dll)!
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9) Implementasikan hasil rancangan anda (secara hardware dan
software (konfigurasi)!

10) Ujilah jaringan yang anda buat!

9. KUNCI JAWABAN
a. Jenis-jenis jaringan komputer

1) LAN (Local Area Network), merupakan jaringan milik
pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran
sampai beberapa kilometer.

2) Metropolitan Area Network (MAN) pada dasarnya merupakan
versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya
menggunakan teknologi yang sama dengan LAN.

3) Wide Area Network (WAN), jangkauannya mencakup daerah
geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara
bahkan benua.

4) Internet, adalah kumpulan jaringan yang terkoneksi secara
luas di seluruh dunia.

b. Topologi jaringan adalah suatu cara menghubungkan komputer
yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk
jaringan. Topologi yang sering digunakan adalah: topologi bus,
Token Ring, dan Star.

c. Jaringan peer to peer bila dibandingkan dengan lainya:
Keuntungan :
1) Antar komputer dalam jaringan dapat saling berbagi-pakai

fasilitas yang dimilikinya.
2) Biaya operasional relatif lebih murah .
3) Kelangsungan kerja jaringan tidak tergantung pada satu

server.

Kelemahan :
1) Troubleshooting jaringan relatif lebih sulit.
2) Kinerja (Unjuk kerja) lebih rendah.
3) Sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing

user dengan mengatur keamanan masing-masing.
4) Backup harus dilakukan oleh masing-masing komputer.

d. Menurut OSI (Open System Interconnection) ada 7 lapisan
protocol, yaitu: Phisical layer, Data link, Network, Transport,
Session, Presentation, dan Application layer.

e. Penyambunganstraigt cable digunakan untuk menghubungkan
client ke HUB/Router. Penyambungannya dilakukan dengan
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menghubungkan ujung satu dengan ujung lain dengan satu warna.
Sedangkan penyambungan crossover digunakan untuk
menghubungkan client ke client atau dalam kasus tertentu
digunakan untuk menghubungkan HUB ke HUB. Penyambungan
dilakukan seperti di bawah :

f. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) adalah suatu
protokol jaringan yang berfungsi untuk mendistribusikan IP pada
jaringan secara otomatis. 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.

g. Ipconfig adalah suatu instruksi yang digunakan untuk
menguji/melihat konfigurasi IP yang terpasang pada komputer.
Beberapa informasi penting akan tampil di monitor jika kita
menjalankan perintah ipConfig pada command prompt. Informasi
yang ditampilkan antara lain: Host Name, Primary DNS jaringan,
Physical address dan sebagainya.

h. Rancangan dibuat sesuai teori.
i. Implementasikan hasil rancangan dibuat dengan baik dan benar.
j. Pengujian jaringan dilakukan dengan benar

E. PENUTUP
Demikianlah modul Pemelajaran Menginstalasi Perangkat

Jaringan Lokal (Local area Network). Materi yang telah dibahas
dalam modul ini masih sangat sedikit. Hanya sebagai dasar saja bagi
peserta diklat untuk belajar lebih lanjut. Diharapkan peserta diklat
memanfaatkan modul ini sebagai motivasi untuk menguasai teknik
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instalasi perangkat jaringan lokal lebih jauh, sehingga dapat
menginstalasi sistem jaringan yang lebih besar lagi.

Setelah menyelesaikan modul ini dan mengerjakan semua tugas
serta evaluasi maka berdasarkan kriteria penilaian, peserta diklat dapat
dinyatakan lulus/ tidak lulus. Apabila dinyatakan lulus maka dapat
melanjutkan ke modul berikutnya sesuai dengan alur peta kududukan
modul, sedangkan apabila dinyatakan tidak lulus maka peserta diklat
harus mengulang modul ini dan tidak diperkenankan mengambil
modul selanjutnya.
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