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Penomoran Komputer 
 Komputer adalah sebuah peralatan elektronik yang dibuat dari switch elektronik. Pada 
level terendah semua keputusan tergantung pada switch elektronik tersebut yang hanya akan 
bereaksi pada sinyal listrik. Sinyal listrik dimengerti dengan adanya perbedaan pada saat menyala 
dan pada saat tidak menyala. 
 Untuk menerangkan kedua keadaan yang berbeda tersebut, maka dikenal system angka 
biner. System ini dikenal dengan dua symbol yang berbeda yaitu ‘0’ dan ‘1’. 
 
Satuan yang berlaku pada system komputer 
1. bit – satuan terkecil yang sama dengan angka 0 saja atau angka 1 saja pada angka biner. 
2. Byte – satu byte sama dengan 8 bit. 
3. kb (kilobit) – 1 kilobit disamakan dengan 1000 bit 
4. kB (kilobyte) – 1 kilobyte disamakan dengan 1000 byte (tepatnya 1024 byte) 
5. kbps (kilobits per second) – ini adalah standar ukuran satuan jumlah data yang dikirim 

melalui koneksi jaringan 
6. kBps(kilobytes per second) – sama dengan kbps hanya saja berbeda jumlahnya. 
7. Mb (megabit) – 1 megabit disamakan dengan 1 juta bit. 
8. MB (megabyte) – 1 megabyte disamakan dengan 1 juta byte (tepatnya 1.048.576 byte). 1 

megabyte sering disingkat dengan sebutan ‘meg’. 
9. Mbps (megabits per second) – ini adalah standar ukuran satuan jumlah data yang dikirm 

melalui jaringan. 
10. MBps (megabytes per second) – sama dengan Mbps hanya saja berbeda jumlahnya. 
 
Unit Bytes Bits 
Bit (b)  1 bit 
Byte (B) 1 byte 8 bits 
Kilobyte (KB) 1000 bytes 8000 bits 
Megabyte (MB) 1 million bytes 8 million bits 
Gigabyte (GB) 1 billion bytes 8 billion bits 
 
Konversi Bilangan Biner 
 
Konversi Angka Biner ke Angka Desimal 
 Untuk dapat melakukan konversi angka biner ke angka decimal kita harus mengetahui 
terlebih dahulu bahwa angka biner hanya memiliki 2 simbol yaitu ‘0’ dan ‘1’. Sedangkan angka 
decimal memiliki 10 simbol yaitu 0,1,2,3,4,5,6,7,8, dan 9. kombinasi angka biner tidak 
menimbulkan sebutan baru namun menimbulkan cara perhitungan baru. Tetapi pada angka 
desimal, kombinasinya menghasilkan sebutan baru dan juga cara perhitungan yang berbeda. 
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Contoh konversi : 
Angka biner: 10111001 
Akan dirubah menjadi desimal dengan cara: 
 

Desimal 27 26 25 24 23 22 21 20 
Biner 1 0 1 1 1 0 0 1 

Dengan demikian didapatkan perhitungan: 
(128x1) +(64x0)+(32x1)+(16x1)+(8x1) +(6x0) +(2x0) +(1x1) 
128 + 0 + 32 + 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 185 
 
Jadi angka desimal yang didapat adalah 185 (seratus delapan puluh lima) 
 
Konversi Angka Desimal ke Angka Biner 
Contoh Konversi: 
Angka Desimal: 35 
Caranya: 
 
35 – 64 = -29 ---   0 (angka 64 adalah hasil bilangan 2 berpangkat yang terdekat dengan      

angka 35 dan 0 karena hasil pengurangannya minus). 
35 – 32 = 3 ------->  1 (angka 1 diberikan karena hasil pengurangannya tidak minus) 
3 – 16 = -13 ------> 0  
3 – 8 = - 5 -------   0 
3 – 4 = -1 ---------> 0 
3 – 2 = 1 ---------->  1 
1 – 1 = 0 ---------   1  
 
Jadi angka biner dari 35 adalah 0100011 atau 100011 
Konversi Angka Biner ke Angka Heksadesimal 
 
Tabel Konversi Biner dengan Heksadesimal 
 

Angka Biner Angka Heksadesimal 
0000 0 
0001 1 
0010 2 
0011 3 
0100 4 
0101 5 
0110 6 
0111 7 
1000 8 
1001 9 
1010 A 
1011 B 
1100 C 
1101 D 
1110 E 
1111 F 

Angka heksadesimal dituliskan dengan symbol awal 0x. misalnya 0x2102 
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TUGAS MANDIRI (Perorangan) 
 Penomoran Komputer 
 Konversi Bilangan Biner 

Alat Bantu 
 Kalkulator, Tabel Konversi 

 
Ketentuan 

 Nilai perorangan 
Untuk dikerjakan dirumah 

Estimasi waktu praktikum: 2 Jam (2 SKS)
 
 
Ubahlah bilangan Biner berikut ini menjadi bilangan desimal ! Berikan penjelasan secukupnya 
 

1. 11001101(2) 
 
2. 00111100(2) 

 
3. 11111111(2) 

 
4. 11000000(2) 

 
Ubahlah Bilangan Desimal di bawah ini ke Bilangan Biner! Berikan penjelasan secukupnya 
 

1. 205(10) 

 

2. 60(10) 
 

3. 25(10) 
 

4. 14(10) 
 
 

 

 

 

 

 

 
Tips Pengerjaan: 

- Silahkan mengerjakan pada lembar kerja yang telah disediakan. 
 
 
 

 
”SELAMAT MENGERJAKAN” 
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IP ADDRESS 
 Dengan menentukan IP address, kita melakukan pemberian identitas yang universal bagi 
setiap interface computer. Setiap computer yang tersambung ke internet setidaknya harus 
memilki sebuah IP address pada setiap interfacenya. Dalam penerapan sehari-hari kita dapat 
melihat sebuah computer memiliki lebih dari satu interface, misal ada sebuah Ethernet dan 
sebuah interface serial. Maka kita harus memberi dua IP address kepada computer tersebut 
masing-masing untuk setiap interfacenya. Jadi sebuah IP address sesungguhnya tidak merujuk 
ke sebuah komputer, tetapi ke sebuah interface. 
 
FORMAT IP ADDRESS 
 IP address merupakan sebuah bilangan biner 32 bit yang dipisahkan oleh tanda pemisah 
berupa titik setiap 8 bitnya. Tiap 8 bit ini disebut sebagai oktet. IP address sering ditulis sebagai 
4 bilangan desimal untuk memudahkan pembacaan yang masing-masing dipisahkan oleh sebuah 
titik. Setiap bilangan desimal tersebut merupakan nilai dari satu oktet (delapan bit) IP address. 
 

 
 
NETWORK ID DAN HOST ID 
 IP address dikelompokkan dalam lima kelas: Kelas A, Kelas B, Kelas C, Kelas D dan Kelas 
E. Perbedaan pada tiap kelas tersebut adalah pada ukuran dan jumlahnya. Pembagian kelas-
kelas IP address ini didasarkan pada dua hal yakni network id dan host id. 
 

Kelas Network ID  Host ID 
A 0xxx xxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx 
B 10xxxxxx.xxxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx 
C 110xxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx xxxxxxxx 

 
IP address dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu: 
 

Kelas A: 0.0.0.0 Sampai dengan 127.255.255.255 
Kelas B: 128.0.0.0 Sampai dengan 191.255.255.255 
Kelas C: 192.0.0.0 Sampai dengan 223.255.255.255 
Kelas D: 224.0.0.0 Sampai dengan 239.255.255.255 
Kelas E: 240.0.0.0 Sampai dengan 255.255.255.255 
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Untuk memudahkan, maka awal angka dari tabel di bawah ini menerangkan kelas dari IP 
address: 
 

Kelas Antara Jumlah Jaringan Jumlah Host 
A 1 s/d 128 128 16.777.214 
B 128 s/d 192 16.384 65.534 
C 192 s/d 223 2.097.152 254 

 
Dengan demikian, untuk menentukan class A, B atau C, cukup dilihat dari 8 bit pertama. Untuk 
memisahkan antara network id dan host id diperlukan sebuah netmask dengan definisi sebagai 
berikut: 
 Untuk bagian yang menjadi network id, maka mask yang digunakan adalah binary 1, 
sedangkan untuk host id digunakan binary 0. network natural: 
 

A: 11111111 0000000 0000000 0000000 = 255.0.0.0 
B: 11111111 0000000 0000000 0000000 = 255.255.0.0 
C: 11111111 0000000 0000000 0000000 = 255.255.255.0 

 
Pembagian kelas dimaksudkan untuk kebuthan tertentu. Sehingga tidak terjadi saling 
mengganggu apabila terdapat sebuah jaringan yang sangat besar seperti internet. 
 
Kelas A Digunakan untuk jaringan yang sangat besar dengan memiliki banyak host. Pada kelas ini 

hanya ada terdapat 8 identitas jaringan. 
Kelas B Digunakan pada jaringan yang menengah sampai ke jaringan yang besar. Pada kelas ini 

terdapat 16 identitas jaringan. 
Kelas C Digunakan pada jaringan yang kecil. Kelas ini banyak dipakai pada perusahaan yang 

berinvestasi pada jaringan. Pada kelas ini terdapat 24 identitas jaringan yang dapat dipakai 
Kelas D Hanya digunakan untuk multicating. Yaitu apabila kita menginginkan untuk mengirim data 

kepada beberapa penerima sekaligus atau sebuah group. 
Kelas E Digunakan hanya untuk kepentingan penelitian oleh IETF (internet enggineering Task 

Force). 
 
Penggunaan IP address oleh semua pihak dapat menyebabkan terjadinya kesamaan nomor IP 
yang digunakan. Hal ini menyebabkan dijelaskannya aturan mengenal IP public. IP jenis ini 
digunakan oleh setiap orang yang ini memasuki komunitas jaringan yang besar seperti internet. 
IP public adalah semua nomor IP pada semua kelas yang ada kecuali IP private. 
 
IANA (International Assigned Numbers Authority) mengelompokkan alamat IP address yang 
dinyatakan ”private”, artinya hanya untuk digunakan dikalangan sendiri dan tidak berlaku di 
internet. 
 
IP private terbagi pada setiap kelas IP address. 
 
Kelas A 10.0.0.0 Sampai dengan 10.255.255.255 1 identitas jaringan 
Kelas B 172.16.0.0 Sampai dengan 172.31.255.255 16 identitas jaringan 
Kelas C 192.168.0.0 Sampai dengan 192.168.255.255 256 identitas jaringan 
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Untuk menghubungi seluruh host di sebuah jaringan, diperlukan alamat khusus yang disebut 
sebagai alamat broadcast. Alamat broadcast diperlukan untuk: 

- memberi informasi pada jaringan, bahwa layanan tertentu exist atau berfungsi. 
- Mencari informasi di jaringan  

 

 
 
Contoh di atas adalah jaringan 192.168.1.0 (kelas C). Bila komputer A ingin menghubungi 
seluruh komputer yang berada di jaringan tersebut, maka ada dua cara, yaitu: 

1. local broadcast, berupa alamat khusus 255.255.255.255, yang berarti mengirim paket 
untuk seluruh simpul (node) di jaringan lokal. 

2. directed broadcast, berupa alamat 192.168.1.255, yaitu mengirim paket ke seluruh 
simpul (node) yang berada pada jaringan 192.168.1.0. 

Dengan demikian alamat didefinisikan sebagai berikut: 
- nomor jaringan didefinisikan dengan memberikan binary 0 untuk seluruh bit di 

host id. 
- Nomor broadcast didefinisikan dengan memberikan binary 1 untuk seluruh bit di 

host id. 
Sehingga satu jaringan seperti contoh di atas terdiri atas: 
- Network id:   192.168.1.0 
- Nomor IP pertama: 192.168.1.1 
- Nomor IP terakhir: 192.168.1.254 
- Nomor IP broadcast: 192.168.1.255 
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SUBNETTING 
 Seperti yang telah dibahas sebelumnya. Untuk membedakan segmen jaringan kita harus 
membuatnya memilki nomor IP yang berbeda kelas juga. Hal ini memiliki keuntungan dan 
kerugian sebagai berikut: 
 
Keuntungan: 

1. tidak sulit dalam memilih jenis kelas IP yang akan dipakai. 
2. memiliki banyak sisa nomor IP dalam satu kelas, kalau nanti kita akan menambahkan 

host. 
 
Kerugian: 

1. server yang menjadi domain controller akan menjadi sangat sibuk apabila host yang 
terdapat dalam 1 domain sudah terlalu banyak. 

2. akan terjadi delay yang panjang apabila banyak terjadi tabrakan data. 
3. akan sering terjadi tabrakan data karena banyaknya host yang terdapat dalam 1 domain. 
4. apabila terjadi broadcast storm, maka seluruh anggota jaringan akan menerima 

akibatnya. Ini berarti terjadi kemacetan pada jaringan. 
Terdapat banyak kerugiannya 

 
 
ROUTING 

Seperti yang telah kita ketahui bersama, kebutuhan jaringan dan layanan sharing data 
semakin dibutuhkan secara luas dan global di dunia. LAN atau jaringan lokal dengan jumlah IP 
atau host yang dapat melakukan sharing data yang cukup terbatas sudah tidak mampu lagi 
memenuhi kebutuhan dunia dalam layanan jaringan. 

Untuk membentuk layanan jaringan dengan skala besar kita bisa menggunakan konsep 
subnetting, namun seperti yang telah diungkapkan di bagian atas bahwa subnetting memiliki 
banyak kelemahan dan terhitung cukup lambat. Jika kita ingin menggabungkan LAN-LAN kita 
terbentur masalah perbedaan kelas dan network id. Untuk memberi solusi atas masalah 
perbedaan tersebut adalah routing, yang adalah suatu proses penggabungkan LAN-LAN menjadi 
satu kesatuan dengan menghiraukan perbedaan Kelas IP maupun Network ID. 

Konsep dari routing sebenarnya cukup sederhana dimana LAN-LAN tersebut memiliki 
satu komputer yang menjadi pintu bagi LAN yang bersangkutan untuk keluar dan masuk. 
Komputer ini dihubungkan dengan Router yang menjadi mediator sesungguhnya dari kedua LAN, 
dalamrouter ada routing table yang berisikan identitas LAN yang dihubungkan melalui identitas 
komputer penghubung. Perlu diketahui, untuk dalam saling terhubung, sesuai konsep TCP/IP, 
router juga harus memiliki settingan IP yang sama dengan jaringan Lan yang terhubung, jadi 
untuk menghubungkan 2 LAN yang berbeda, Router harus memiliki 2 IP pada eth0 dan eth1 
sesuai LAN yang dihubungkan. 

Ada banyak skema dalam routing antara lain : 
1. Anycast 

Skema routing yang memungkinkan 1 LAN berhubungan dengan lebih dari satu LAN, namu 
ketika terhubung untuk mengirim data hanya bisa dengan 1 LAN saja 

2. Broadcast 
Skema routing yang mana satu LAN bisa mengirimkan data pada seluruh LAN yang 
terhubung dengan router 

3. Multicast 
Skema routing yang mirip dengan Broadcast, namun hanya beberapa LAN saja 

4. Unicast 
Skema routing dimana 1 LAN hanya bisa terhubung dengan 1 LAN lain saja 
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Routing memiliki keuntungan dan kekurangan antara lain: 
 
Keuntungan: 

1. Proses penghubungan antar LAN yang cepat 
2. Proses penguhubungan inin  tidak menggangu arus komunikasi dalam LAN itu sendiri 
3. Tidak perlu menyamakan IP Class maupun Netwok ID untuk saling berhubungan dengan 

LAN lain 
 
Kerugian 

1. Harga Router cukup mahal dipasaran 
2. Settingan Routing Table cukup rumit 
3. Konsep Routing yang sangat sentralisasi, sehingga jika routing rusak, hubungan akan 

putus 
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TUGAS MANDIRI (Perorangan) 
 Penomoran Komputer 
 Konversi Bilangan Biner 

Alat Bantu 
 Modul, Kalkulator, Tabel Konversi 

 
Ketentuan 

 Nilai perorangan 
Untuk dikerjakan dirumah 

Estimasi waktu praktikum: 2 Jam (2 SKS)
 
1. Jelaskan termasuk kelas mana IP-IP berikut dan berilah sedikit penjelasan 
 

a. 10.10.10.10 
b. 100.100.200.200 
c. 130.140.150.160 
d. 200.200.100.100 
e. 250.200.150.100 
 

2. Tuliskan IP Network, range IP Host dan IP  Broadcast untuk Jaringan dengan contoh IP 
berikut 

 
a. 172.196.10.10 
b. 10.200.100.50 
c. 192.168.3.64 
 

3. Jelaskan konsep Subnetting dan Routing dengan bahasa anda sendiri 
 

 
 Tugas Internet 
 

1. Apakah arti dari Routing Metric? 
 
2. Apakah fungsi dari IP Broadcast dan jelaskan dengan contoh aplikasinya? 
 
 
 
 
 
 
Tips Pengerjaan: 

- Silahkan mengerjakan pada lembar kerja yang telah disediakan. 
 
 
 

 
”SELAMAT MENGERJAKAN” 
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MEDIA JARINGAN 
 
KABEL 
Twisted Pair 
Jenis Kabel Twisted Pair adalah jenis kabel komunikasi yang cukup populer karena kemudahan 
pemasangan dan aplikasinya. Kabel-kabel twisted pair secara fisik hanya terdiri dari pembungkus 
plastik dan 4 lilitan kabel dengan warna Putih Orange-Orange, Putih Hijau-Hijau, Putih Biru-Biru, 
Putih Coklat-Coklat. Penghubung dengan Komputer berupa konektok RJ-45. Jenis twisted pair  
ada 2 jenis berdasarkan pembungkusnya yakni STP (shielded twisted pair) dan UTP (unshielded 
twisted pair). 
 
Coaxial 
Kabel Coaxial adalah kabel komunikasi yang berwujud Sebuah konduktor tembaga yang 
dibungkus dengan jaring aluminium dan pembungkus PVC. Kabel coaxial sering digunakan untuk 
kabel TV. Ada 2 jenis kabel Coaxial, yakni Thin dan Thick. Thick Coaxial lebih sulit dibengkokkan 
dan memiliki Ketahanan terhadap interferensi listrik yang cukup baik. Umumnya digunakan 
sebagai backbone. Thin Coaxial mirip dengan kabel televisi, memiliki fleksibilitas yang lebih baik 
dan lebih mudah dipasang. 
 
Fiber Optic 
Fiber optic adalah media komunikasi yang paling mahal, paling cepat, paling sulit dipasang, 
paling repot maintenancenya. Secara fisik, fiber optic, adalah kumpulan tabung kaca super mini 
yang sangat rentan dan mudah pecah. Fiber optic, menghantarkan data dengan menggunakan 
pantulan cahaya melalui tabung-tabung kaca. Biasanya digunakan untuk menghubungkan 2 
tempat yang sangat jauh. 
 
Wireless 
Suatu teknologi yang mampu menghubungkan 2 jaringan atau lebih tampa menggunakan kabel. 
Antara lain menggunakan teknologi radio, WiFi, infrared, bluetooth dan satelit. 
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PERANGKAT KERAS (PERALATAN) 
NIC 
NIC atau Network Interface Card adalah kartu external yang 
dipasang di tiap komputer yang ada dalam jaringan. Fungsinya 
sederhana saja, NIC memungkinkan suatu komputer untuk 
terhubung dengan jaringan secara fisik. Dapat dilihat di gambar 
bahwa NIC dipasang di slot PCI pada mainboard, dan memiliki 
konektor RJ45 ( untuk kabel UTP) dan konektor BNC (untuk 
kabel coaxial). 
Umumnya di mainboard komputer keluaran tahun 2004 ke atas, 
slot RJ45 sudah di on-board sehingga NIC untuk RJ-45 sudah 
hampir tidak diperlukan lagi. 
 
Hub 
Hub adalah peralatan jaringan yang bertugas 
menghubungkan jaringan dalam topologi Star (lihat bag. 
topologi). Cara kerja Hub adalah membagi bandwidth 
yang ada ke semua komputer yang terhubung secara 
merata. Hub juga dapat disebut sebagai concentrator 
bersama Switch, yakni sebagai alat yang bisa memiliki 
banyak input dan output yang aktif secara simultan. Ada 
beberapa jenis hub antara lain: 
 

 10Base-T Hub : jenis Hub yang paling sederhana dan paling sering ditemui, tidak memiliki 
keistimewaan yang menjadi ciri khas. 

 
 Switching Hub : Switching hubu memiliki keistimewaan untuk memisahkan jaringan yang 

ada menjadi beberapa segment berbeda. Segment segment ini bekerja secara independent 
dan dapat meningkatkan kecepatan tranmisi data karena sifat dari hub adalah membagi 
bandwidth, semakin sedikit faktor pembaginya atau dalam hal ini jumlah node, semakin 
besar bandwidth yang bisa dibagi. 

 
 100Base-X Hub : Hub ini bisa mensupport kabel ketegori 5 (100 Mbps / fast ethernet) 

 
 Intelligent Hub : Hub dengan kemampuan monitoring performa dan manajemen jaringan 

seperti mematikan port tertentu pada waktu tertetntu tampa mengganggu port lain. 
 

 MAU (Multistation Access Unit) : HUB yang memiliki karakteristik topologi Ring. 
 
Switch 
Switch sama seperti Hub, adalah sebuah alat 
central dalam topologi Star, juga berperan 
sebagai Concentrator. Bedanya hanya terletak 
pada mekanisme pengiriman data, Kalau Hub 
membagi Bandwidth secara merata kepada 
semua node, Switch membagi bandwidth 
secara satuan waktu, maksudnya Seluruh 
Bandwidth diberikan kepada satu node untuk 
satuan waktu tertentu. 
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Bridge 
Bridge berfungsi untuk menghubungkan Segment LAN yang 
berbeda dengan   metode akses yang sama, seperti LAN 
ethernet dengan LAN ethernet, atau LAN Token Bus dengan 
LAN Token Bus.Ada 2 jenis Bridge berdasarkan jarak 
jangkauan, yakni Local Bridge dan Remote Bridge. Local 
Bridge menghubungkan 2 Segment LAN yang jaraknya cukup dekat, Remote Bridge 
menghubungkan Segment Jaringan dalam satu kota, berbeda kota sampai berbeda wilayah. 
 
Router 
Router memiliki fungsi yang mirip dengan Bridge, namun 
Router memiliki kecerdasan  untuk mengarahkan data 
ke jaringan yang spesifik, mempelajari lalu lintas 
Jaringan dan dapat beradaptasi dengan perubahan yang 
terjadi dalam jaringan. Router memiliki satu lagi 
kelebihan dari pada Bridge, yakni Router mampu 
menghubungkan jaringan dengan metode akses yang 
berbeda, seperti ethernet dengan token ring. Routing 
memiliki 2 tipe, Statik dan Dinamik. Routing Statik 
memiliki Table routing dan jalur routing yang tetap. 
Keduanya disetting oleh Administrator Jaringan. Routing Dinamik memiliki kemampuan 
mengambil keputusan sendiri baik dalam hal routing tabel dan jalur routing berdasarkan 
perubahan yang terjadi di jaringan secara kontinuitas, keputusan table routing dan jalur routing 
berdasarkan aturan yang diset oleh administrator jaringan.  
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TUGAS MANDIRI (Perorangan) 
 Alat jaringan 
 Susunan kabel 

Alat Bantu 
 Modul, Internet. 

 
Ketentuan 

 Nilai perorangan 
Untuk dikerjakan dirumah 

Estimasi waktu praktikum: 2 Jam (2 SKS)
 
1. Menurut anda apakah perbedaan dari Hub dan switch ? 
2. Mengapa router diperlukan, apabila kita ingin mengkoneksikan jaringan kita dengan jaringan 

lain yang bukan berada pada jaringan kita ? 
3. Menurut anda apakah kabel fiber optik efektif apabila dipakai hanya untuk jaringan yang kecil 

dan tidak mempunyai kapasitas transfer data yang besar ? jelaskan pendapat anda... 
4. Menurut anda alat apa saja yang diperlukan untuk mengkoneksikan jaringan intranet 

perusahaan dengan internet, melewati ISP (internet service provider) ? jelaskan... 
 
 
Tips: 

1. Kerjakanlah sesuai dengan pendapat anda. 
2. Jika perlu gunakan internet sebagai sumber informasi 
3. kerjakan pada lembar kerja yang telah disediakan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”SELAMAT MENGERJAKAN” 
 
 
 
 

 



 14

 
 
TOPOLOGI JARINGAN 
 Topologi adalah tata letak jaringan secara fisik, digabungkan dengan karakteristik 
logikalnya. Tata letak jaringan seperti gambaran besar dari peta atau bagaimana pengkabelan 
jaringan komputer diletakkan dalam suatu area jaringan. Ada banyak topologi-topologi, namun 
secara substansialnya, topologi jaringan komputer terdiri dari 3 bentuk yakni Bus, Star dan Ring 
Untuk memilih jenis topologi, kita harus menganalisa beberapa faktor seperti aplikasi yang mau 
digunakan, jumlah host dan server yang mau terhubung, bagaimana hubungan antar jaringan, 
apakah jaringan melayani aplikasi mission-critical, apakah kecepatan transmisi atau kestabilan 
transmisi yang lebih dipentingkan, bagaimana jenis media komunikasi yang diinginkan, 
bagaimana kadar sekuritas yang akan diimplementasikan dan tingkat perkembangan jaringan 
yang diantisipasi. 
 Software yang dipakai dalam jaringan mempengaruhi jumlah dan frekuensi paket data 
yang akan ditranmisikan atau diistilahkan dengan lalu lintas Jaringan. Aplikasi yang memberatkan 
lalu lintas jaringan biasanya adalah aplikasi berbasis Client-Server. 
 Jumlah host dan server yang akan dipakai berhubungan erat dengan aplikasi yang 
digunakan seperti database server yang selalu diakses datanya melalui aplikasi Client-Server 
seperti cthnya: SQL Server. 
 Koneksi antar jaringan juga menjadi bahan pertimbangan bagaimana topologi akan 
disusun, bisnis kecil umumnya tidak perlu terhubung dengan jaringan yang lain. Industri 
biasanya akan memiliki jaringan lokal yang mengurus kepentingan secara spesifik sehingga 
koneksi antar jaringan akan diperlukan. 
 Aplikasi Mission-Critical adalah layanan hardware atau aplikasi yang menjadi fungsi vital 
suatu usaha atau bisnis. Jikalau suatu jaringan mengandung aplikasi semacam ini harus memiliki 
rute alternatif untuk transmisi data, jadi kegagalan satu jalur tidak membunuh fungsi vital 
tersebut. Hal ini disebut fault-tolerance. 
 Kecepatan atau kestabilan sering kali menjadi 2 sisi koin yang sama, untuk menentukan 
mana yang lebih diutamakan harus melihat data yang dikirimkan, apakah bersifat penting atau 
tidak, apakah berukuran besar atau tidak. Kecepatan transmisi data sering kali dibutuhkan ketika 
file besar hendak dikirimkan secara jarak jauh. 
 Masalah sekuritas memepengaruhi desain jaringan, misalnya dalam izin masuk ke 
komputer tertentu, sehingga enkripsi data dan firewall dianggap perlu. 
 Kemampuan tumbuhnya jaringan juga menjadi bahan pertimbangan, ini sangat 
berhubungan dengan tingkat kemudahan menambah node dan men-set IP pada node baru 
tersebut. Dengan mengetahui pengertian dari masalah-masalah tersebut barulah kita bisa 
menentukan jenis topologi yang hendak diimplementasikan. 
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TOPOLOGI BUS 
Topologi Bus adalah sebuah topologi yang disusun sedemikian rupa sehingga setiap komputer 
yang terhubung dalam satu garis dengan 2 terminator di kedua ujungnya. Terminator ini penting 
bagi topologi bus, pertama 
karena memutuskan sinyal 
secara fisik di dalam jaringan 
ini. Kedua karena topologi bus 
hanya dapat diaplikasikan 
dengan menggunakan kabel 
Coaxial atau Fiber optic 
(umumnya Coaxial) karena 
kabel Twisted pair tidak bisa 
dibuat bercabang 3, dan salah 
satu ciri Coaxial adalah harus 
memiliki ujung awal dan ujung 
akhir, itulah peran terminator. 
 
Keuntungan dari topologi ini antara lain cost yang lebih kecil karena jumlah kabel yang 
cenderung lebih sedikit, dan mudah dalam penambahan node karena hanya memanjangkan 
kabel utama saja (meskipun kadang dalam prakteknya cukup merepotkan). 
Nilai minus dari topologi antara lain biaya maintenance yang cukup besar dan ketidakstabilan 
topologi ini karena kerusakan salah satu node atau bagian kabel akan membawa seluruh jaringan 
tidak dapat bekerja. Selain itu topologi ini juga mudah terserang lalu lintas padat sehingga 
membutuhkan peralatan tambahan seperti Bridge untuk mengendalikan arus lintas data sehingga 
topologi ini hanya efektif diimplementasikan untuk jaringan kecil dan tidak disarankan untuk 
jaringan besar maupun jaringan yang luas dan tingkat perkembangan jaringan yang besar. 
 
TOPOLOGI RING 
Topologi Ring adalah sebuah topologi yang disusun sedemikian 
rupa sehingga node terhubung dalam sebuah cincin. Cincin ini 
didesin supaya satu node dapat terhubung secara langsung 
dengan 1 node yang ada dibelakangnya dan di depannya 
dalam looping yang tertutup dengan artian tidak perlu adanya 
terminator. Topologi ini sebenarnya bisa menggunakan semua 
jenis kabel, termasuk twisted pair dengan satu syarat, NIC-nya 
harus memiliki 2 port rj-45. Konsep penghantaran datanya 
cukup mudah yakni data akan melompat dari satu node-ke 
node lain sampai ke node tujuan. 
 
Ketika pertama kali dikembangkan, topologi Ring hanya 
memungkinkan data ditranmisikan satu arah, namun hi-speed 
ring telah memungkinkan untuk transmisi 2 arah. 
 
Keuntungan dari topologi ring adalah topologi ini lebih mudah diatur daripada bus, mudah dalam 
hal pendeteksian kerusakan. Topologi ini paling efektif untuk jaringan yang memiliki lalu lintas 
yang padat atau tranmisi data jarak jauh. Kelemahannya memerlukan kabel dan peralatan yang 
cukup banyak dan ketika melakukan ekspansi agak sulit. Serta topologi ini tidak sepopuler bus 
dan jarang digunakan. 
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TOPOLOGI STAR 
Topologi Star adalah sebuah topologi yang disusun 
sedemikian rupa sehingga node–node yang mau 
dihubungkan disatukan dalam sebuah alat sentral 
sehingga menyerupai bentuk bintang. Ini adalah 
metode komunikasi perdana, dengan contoh aplikasi 
sistem switch telepon. Alat sentral di sini dapat 
berupa Hub, switch, fast HUB atau router. 
 
Topologi jenis ini dikatakan dapat menggunakan 
semua jenis kabel, namun yang paling umum adalah 
kabel twisted pair, dikarenakan alat sentral yang 
paling banyak diproduksi menggunakan port RJ-45. 
meskipun ada juga yang menggunakan port BNC (kabel coaxial) maupun FO (fiber optic) 
meskipun langka dan harganya yang lebih tinggi daripada port RJ-45. 
 
Keuntungan dari topologi ini sama seperti Ring, yakni lebih muda di atur karena kerusakan dapat 
dideteksi lebih mudah, kerusakan satu node tidak membawa seluruh jaringan jatuh kecuali alat 
sentralnya yang rusak. Ekspansi jauh lebih mudah dibanding ring dan bus, serta pilihan peralatan 
yang lebih bervariasi terutama dalam alat sentral yang semakin hari semakin cepat, pintar dan 
besar. Kelemahannya terletak pada rentannya topologi pada kejatuhan total apabila alat sentral 
rusak, dan pengkabelan jauh lebih banyak dan rumit dibanding topologi lain. Selain itu dari segi 
kecepatan, kembali tergantung pada kecepatan NIC, kecepatan transmisi kabel dan jenis alat 
sentral yang dipakai. 
 
 
LUAS CAKUPAN JARINGAN 
Jaringan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan luas cakupan jaringan tersebut, 
yakni: 
 
LAN (LOCAL AREA NETWORK) 
LAN adalah satu jaringan yang memiliki satu buah topologi, 1 
kelas dan segment yang sama. Maksudnya adalah jika suatu 
jaringan disusun menurut aturan salah satu dari 3 topologi 
dasar, maka jaringan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu 
LAN. 
 
WAN (WIDE AREA NETWORK) 
WAN adalah gabungan dari 2 atau lebih LAN, dengan artian, 
WAN bisa terdiri dari 2 atau lebih topologi berbeda, atau 
mungkin saja topologi gabungan seperti Bus Star. WAN dapat 
sampai seluas antar benua. 
 
MAN (METROPOLIAN AREA NETWORK) 
MAN tidak dapat didefinisikan secara ukuran, namun MAN adalah gabungan LAN dengan batasan 
1 kota atau wilayah metropolitan. Ciri Khusus MAN yang membedakan WAN dengan MAN adalah 
adanya aturan akses tertentu seperti dalam hal IP gateway, jumlah data yang dapat 
ditranmisikan, jenis data yang dapat ditransmiskan dll. 
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KONSEP PERHITUNGAN SUBNETTING 
 
Dalam perhitungan subnetting ada beberapa hal dasar yang harus kita pahami sebelum masuk 
kedalam perhitungan subnetting : 

• IP terdiri dari 4 oktet yang tiap oktetnya terdiri dari 8 bit. Kita sebut saja keempat oktet 
ini sebagai a.b.c.d 

• Kelas IP yang kita gunakan adalah Kelas A, B dan C, perhatikan perbedaan masing-
masing 

 
Setelah kita mengetahui kedua fakta itu, ada beberapa istilah yang harus anda pahami seperti 

• Prefix : Angka yang menggambarkan jumlah bit SATU dalam subnet mask. Untuk kelas 
standar, A memiliki prefix 8 (11111111.00000000.00000000.00000000), B memiliki prefix 
16 (11111111.11111111.00000000.00000000), dan C memiliki prefix 24 
(11111111.11111111.11111111.00000000). Format penulisan adalah a.b.c.d/x dengan x 
sebagai angka prefix 

• Network IP : IP yang digunakan sebagai pengenal suatu segment. IP ini TIDAK boleh 
diberikan kepada host. IP ini adalah IP pertama dari suatu segment, misal untuk C 
private standar contoh Network IP adalah 192.168.3.0, 192.168.10.0 dan 192.168.200.0 

• Broadcast IP : IP yang digunakan untuk mengirim tranmisi data ke semua host, IP ini 
juga tidak boleh diberikan pada host juga. IP broadcast adalh IP terakhir dari satu 
seqment jaringa. Misal untuk Kelas B private, standar, IP broadcast contohnya 
172.16.255.255, 172.18.255.255 dan 172.25.255.255. 

• Host IP : IP lain yang digunakan untuk Host, IP ini adalah IP selainNetwork IP dan 
Broadcast IP 

 
Setelah keempat istilah itu dipahami kita akan masuk ke perhitungan subnetting. Ada beberapa 
kunci yang harus dipahami sebelum masuk kesoal : 

• Terjemahkan angka prefix menjadi bit, misalnya /29 >> 
11111111.11111111.11111111.11111000 

• Hitunglah jumlah angka 1 diluar IP standar, misal C/29, ada 5 angka 1 diluar prefix ip 
standar, anggap itu sebagai n, dapatkan angka 2n. Dalam kasus ini adalah 25 = 32 

• Jumlah sugment jaringan yang akan dibentuk adalah 2n, dalam kasus ini akan dibentuk 
jumlah segment 32 segment.  

• Jumlah IP tiap segment adalah 256 / 2n, atau dalam kasus adalah 256 / 32 = 8 IP per 
segment. Jika 2n > 256, yang mana terjadi pada kelas A atau B yang prefixnya masuk ke 
kelas lain, maka harus dibagi 256 terlebih dahulu sebelum masuk ke rumus di atas. 
Khusus untuk kelas A dengan prefix C, hasil rumus harus dikali lagi dengan 256 

• IP network dan IP broadcast TERDAPAT pada seluruh segemnt. 
 
Contoh kelas C/28, 192.168.3.xxx/26 
>> Jika ditransfer kedalam bentuk IP > 111111111.11111111.11111111.11000000 
>> ADA 2 IP 1 jadi 22 = 4, jadi jumlah segment ada 4 
>>  Tiap segment memiliki 256 / 4 > 64 IP host 
>>  Jika dideretkan menjadi 
 192.168.3.0 – 192.168.3.63 
 192.168.3.64 – 192.168.3.127 
 192.168.3.128 – 192.168.3.191 
 192.168.3.192 – 192.168.3.255 
>> Jadi untuk seqment pertama 
  IP Network > 192.168.3.0 Broadcast IP > 192.168.3.63 
  Host       > 192.168.3.1 – 192.168.3.62 
 Segment kedua 
  IP Network > 192.168.3.64 Broadcast IP > 192.168.3.127 
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  Host          > 192.168.3.65 – 192.168.3.126 
 
 Segment Ketiga 
  IP Network > 192.168.3.128 Broadcast IP > 192.168.3.191 
  Host          > 192.168.3.129 – 192.168.3.190 
 Segment Keempat 
  IP Network > 192.168.3.192 Broadcast IP > 192.168.3.255 
  Host       > 192.168.3.193 – 192.168.3.254 
 
Contoh lain misal B/25, 172.16.xxx.xxx/25 
>>  Jika ditransfer kedalam bentuk IP > 11111111.11111111.11111111.10000000 
>>  Ada 9 IP 1 selain IP standar sehingga 29 = 512 Segment 
>> Karena 512 > 256, maka 256 / (512/256) = 128 host persegment 
>>  Contoh deretan yang muncul 
 172.16.0.0 – 172.16.0.127 
 172.16.3.128 – 172.16.3.255 
 172.16.150.0 – 172.16.150.127 
 172.16.255.128 – 172.16.255.255 
>>  untuk Segment pertama 
  IP Network > 172.16.0.0 Broadcast IP > 172.16.0.127 
  Host          >  172.16.0.1 – 172.16.0.126 
 Segment kedua 
  IP Network > 172.16.3.128 Broadcast IP > 172.16.3.255 
  Host      > 172.16.3.129 – 172.16.3.254 
 Segment ketiga 
  IP Network > 172.16.150.0 Broadcast IP > 172.16.150.127 
  Host      > 172.16.150.1 – 172.16.150.126 
 Segment Keempat 
  IP Network > 172.16.255.192  Broadcast IP > 172.16.255.255 
  Host       > 172.16.255.193 – 172.16.255.255 
 
Dapat kita lihat dalam contoh kedua bahwa seakan-akan, penentu segment adalah oktet a.b.c, 
padahal dalam kelas B, seharusnya yang menjadi penentu segment hanya a.b saja. Dengan kata 
lain, prefix pindah kelas akan membuat oktet penentu segemnt jaringan bertambah, begitu pula 
dengan kelas A berprefix B atau bahkan C. 
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PRAKTIKUM I 
 Konversi bilangan biner 
 Penerjemahan IP 
 Studi kasus topologi 

Alat Bantu 
 Papan Tulis, Spidol & Program (MS Visio) 

 
Komponen penilaian: 

 Tugas Mandiri 
 Pengerjaan soal saat Praktikum 
 Ujian Tengah Praktikum 

Ujian Akhir Praktikum 
Estimasi waktu praktikum: 2 Jam (2 SKS)

 
1. Terjemahkan IP-IP berikut menjadi desimal 

a. 10101001 
b. 10001110 
c. 01011111 
d. 00111110 

e. 0x80 
f. 0xc6 
g. 0xf4 
h. 0xba 

2. Jelaskan dengan singkat bagaimana perbedaan kelas-kelas IP D dan E 

3. Tuliskan IP broadcast untuk IP berikut 
a. 127.16.12.256/16 
b. 10.56.25.99/8 
c. 192.168.3.54/24 
d. 192.168.88.124/25 

4. Bila terdapat sebuah perusahaan yang berdomisili di kota batam, meminta bantuan anda 
untuk memilih topologi mana yang paling baik untuk perusahaannya, keadaan 
perusahaannya adalah sebuah perusahaan ekspor-impor hasil laut, jumlah komputer 
yang dimiliki sampai saat ini ada 4 unit yang masing masing dipegang oleh kepala 
direksi, pembukuan, sales dan IT administrator. Mereka juga memiliki hubungan internet 
DSL dengan salah satu penyedia layanan ADSL yang terhubung dengan komputer IT 
administrator yang berlaku sebagai proxy, firewall, data server dan DNS server. 
Tambahan dari pemilik perusahaan bahwa dia menginginkan topologi yang tidak 
merepotkan hubungan antar cabang karena diperkirakan dalam waktu dekat akan 
membuka cabang baru di natuna dan tanjung pinang, sehingga koneksi antar cabang 
akan dilakukan via VPN (Virtual Private Network). Kecepatan menjadi prioritas meskipun 
dia juga tidak mau kestabilan dan sekuritas ditinggalkan. 
Manakah topologi diantara 3 topologi dasar yang anda sarankan dan jelaskan jawaban 
anda itu ? 

 
Tips Pengerjaan: 

- Tanyakan yang tidak jelas kepada Instruktur laboratorium. 
- Silahkan mengerjakan pada lembar kerja yang telah disediakan. 

 
 
 

 
”SELAMAT MENGERJAKAN” 
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PRAKTIKUM II 
 Pembembentukan subnet 
 Perhitungan subnet 

Alat Bantu 
 Papan Tulis, Spidol & Program (MS Visio) 

 
Komponen penilaian: 

 Tugas Mandiri 
 Pengerjaan soal saat Praktikum 
 Ujian Tengah Praktikum 

Ujian Akhir Praktikum 
Estimasi waktu praktikum: 2 Jam (2 SKS)

 
 

1. Berapakah jumlah subnet yang dapat dibentuk oleh kelas IP dengan subnet berikut? 
a. Kelas C / 24 
b. Kelas B / 18 
c. Kelas A / 15 
d. Kelas C / 28 
e. Kelas B / 24 

2. IP kelas B dengan IP 172.32.xxx.xxx membutuhkan jumlah host maximal sejumlah 512, 
      berapakah subnet yang anda sarankan dengan jumlah subnet maximal. 

3. Dengan Subnet Mask 255.255.255.224, manakah diantara IP berikut yang dapat 
diberikan kepada host yang valid? 

a. 200.200.200.200 
b. 192.192.192.192 
c. 192.168.54.45 
d. 192.160.192.160 
e. 192.200.50.100 

4. IP 10.25.65.185 diberikan subnet /17, berapakah jumlah subnet yang dapat dibentuk 
dan berapakah jumlah host valid persubnet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tips Pengerjaan: 

- Tanyakan yang tidak jelas kepada Instruktur laboratorium. 
- Silahkan mengerjakan pada lembar kerja yang telah disediakan. 

 
 
 

 
”SELAMAT MENGERJAKAN” 
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PRAKTIKUM III 
 Skema routing 
 Static routing 

Alat Bantu 
 Papan Tulis, Spidol & Program (MS Visio) 

 
Komponen penilaian: 

 Tugas Mandiri 
 Pengerjaan soal saat Praktikum 
 Ujian Tengah Praktikum 

Ujian Akhir Praktikum 
Estimasi waktu praktikum: 2 Jam (2 SKS)

 
 
Perhatikan gambar skema sample jaringan LAB di Kampus UIS (Universitas Internasional Sample) 

 
Tentukan konfigurasi tiap router agar semua bisa terkoneksi dengan baik tanpa ada yang 
terkunci dari jaringan. Catatan, menggunakan static routing. 
 
 
 
 
 
 
 
Tips Pengerjaan: 

- Tanyakan yang tidak jelas kepada Instruktur laboratorium. 
- Silahkan mengerjakan pada lembar kerja yang telah disediakan. 

 
 
 

 
”SELAMAT MENGERJAKAN” 
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PRAKTIKUM IV 
 Pembentukan Jaringan Penuh 
 Pembentukan Topologi 
 Pembagian IP 
 Subnetting 

Alat Bantu 
 Papan Tulis, Spidol & Program (MS Visio) 

 
Komponen penilaian: 

 Tugas Mandiri 
 Pengerjaan soal saat Praktikum 
 Ujian Tengah Praktikum 

Ujian Akhir Praktikum 
Estimasi waktu praktikum: 2 Jam (2 SKS)

 
 
Sebuah Kampus memiliki sebuah koneksi internet ADSL dengan sebuah penyedia layanan yang 
memberikan IP public 200.200.200.200/28. Kampus tersebut memiliki 5 server utama yakni 
server aplikasi, server data, server web, server DNS dan server e-mail. Kampus tersebut juga 
memiliki sebuah firewall. Jaringan intranet kampus tersebut memiliki 6 departemen, yakni dosen, 
keuangan, BAAK, Informasi, Lab dan BAUK yang masing masing memiliki jaringan LAN sendiri-
sendiri. Buatlah skema logika jaringan sehingga seluruh kampus dapat menerima layanan 
internet apabila IP yang dipakai dalam kampus itu adalah IP kelas B private dengan prefix /19, 
menggunakan topologi Bus Star dan komputer rektor harus terkoneksi langsung dengan ISP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tips Pengerjaan: 

- Tanyakan yang tidak jelas kepada Instruktur laboratorium. 
- Silahkan mengerjakan pada lembar kerja yang telah disediakan. 

 
 
 

 
”SELAMAT MENGERJAKAN” 
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PRAKTIKUM V 
 Koneksi jaringan LAN dengan internet 
 Pengesetan IP 
 Studi kasus logika jaringan 

Alat Bantu 
 Papan Tulis, Spidol & Program (MS Visio) 

 
Komponen penilaian: 

 Tugas Mandiri 
 Pengerjaan soal saat Praktikum 
 Ujian Tengah Praktikum 

Ujian Akhir Praktikum 
Estimasi waktu praktikum: 2 Jam (2 SKS)

 
 
Bila Diketahui : 

• Ada 6 bagian segmen berbeda dengan jumlah komputer per-segmen maksimal 30 
komputer 

• Masing masing segmen memiliki topologi BUS dengan menggunakan kabel coaxial 
• Sebelumnya tidak terdapat hubungan antar segmen-segmen tersebut 
• Ada 2 server, server Mail dan server Proxy+NAT+DNS 

 
Perusahaan ini adalah perusahaan yang memiliki tingkat ekspansi yang cukup tinggi, dan sedang 
mencoba menerapkan layanan internet gratis di perusahaannya. Perusahaan mendapat tawaran 
DSL dari suatu ISP (internet service provider) yang menyediakan 6 IP public. Buatlah skema 
logika jaringan agar seluruh komputer di perusahaan ini bisa menerima layanan internet. 
 
Anda boleh mengeset ulang IP private, namun anda tidak boleh mengubah TOPOLOGI yang 
sudah ada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tips Pengerjaan: 

- Tanyakan yang tidak jelas kepada Instruktur laboratorium. 
- Silahkan mengerjakan pada lembar kerja yang telah disediakan. 

 
 
 

 
”SELAMAT MENGERJAKAN” 
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PRAKTIKUM VI 
 Koneksi jaringan LAN dengan internet 
 Pengesetan IP 
 Studi kasus logika jaringan 

Alat Bantu 
 Papan Tulis, Spidol & Program (MS Visio) 

 
Komponen penilaian: 

 Tugas Mandiri 
 Pengerjaan soal saat Praktikum 
 Ujian Tengah Praktikum 

Ujian Akhir Praktikum 
Estimasi waktu praktikum: 2 Jam (2 SKS)

 
 
Bila diketahui : 

• Departemen HRD > 8 Komputer 
• Departemen Sales > 6 Komputer 
• Departemen Office > 37 Komputer 
• Departement Finance > 4 Komputer 
• Departemen Akuntansi > 2 Komputer 
• Departemen IT > 13 Komputer 
• Departemen Purchasing > 2 Komputer 
• Gudang > 1 Komputer 
• Umum > 4 Komputer 
• Managerial > 16 Komputer 
• Server yang ada > Data Server, mail server dan Proxy server 

 
Diminta anda untuk mendesain skema logika jaringan dengan ketentuan 

• Setiap departemen memiliki segement jaringan sendiri 
• IP Public dari ISP adalah 200.200.200.200/28 
• Jumlah router, hub, switch, bridge, gateway, fast hub tidak terbatas, artinya anda boleh 

menggunakan peralatan tersebut sebanyak yang anda mau 
• Jenis kabel TP (twisted pair) atau Coaxial 
• Jenis topologi bebas 
• IP Private kelas bebas, prefix bebas 
• Memperhatikan kecepatan dan kestabilan jaringan 

 
 
 
 
 
Tips Pengerjaan: 

- Tanyakan yang tidak jelas kepada Instruktur laboratorium. 
- Silahkan mengerjakan pada lembar kerja yang telah disediakan. 
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PRAKTIKUM VII 
 Budgeting Jaringan 
 Studi kasus perancangan jaringan 
 Studi kasus logika jaringan 

Alat Bantu 
 Papan Tulis, Spidol & Program (MS Visio) 

 
Komponen penilaian: 

 Tugas Mandiri 
 Pengerjaan soal saat Praktikum 
 Ujian Tengah Praktikum 

Ujian Akhir Praktikum 
Estimasi waktu praktikum: 2 Jam (2 SKS)

 
 
Bila diketahui : 

• Proxy server   >> Rp 12.000.000 
• Firewall   >> Rp 6.000.000 
• DNS Server   >> Rp 4.000.000 
• Software Anti Virus >> Rp 1.500.000 
• Software Anti Spyware  >> Rp 1.500.000 
• Software Firewall  >> Rp 1.500.000 
• Software DNS  >> Rp 1.500.000 
• Router   >> Rp 3.000.000 
• Bridge   >> Rp 3.000.000 
• Hub   >> Rp 750.000 
• MAU   >> Rp 2.000.000 
• Fast Hub  >> Rp 1.500.000 
• Switch   >> Rp 1.000.000 
• Brouter   >> Rp 3.500.000 

 
Bila anda diberi budget Rp 25.000.000 dan anda diminta menyusun skema jaringan dengan 
ketentuan : 

• ISP (internet service provider) memberikan IP public 200.100.100.100/30 
• Anda memiliki 3 server, server Data, server Mail, server Aplikasi 
• Anda bisa menggunakan topologi apa saja 
• Kabel yang tersedia hanya UTP (unshielded twisted pair) dan STP (shielded twisted pair) 
• Ada 4 departemen yang harus mendapatkan layanan internet yakni bagian keuangan, 

bagian akuntansi, bagian sales dan bagian purchasing 
• Sisa dari budget tersebut adalah bonus bagi anda 
• Perhatikan segi kestabilan dan kecepatan jaringan khususnya di bagian server 

 
Desainlah sebuah skema logika jaringan yang dapat terkoneksi dengan baik dengan bonus 
sebesar besarnya bagi anda 
 
Tips Pengerjaan: 

- Tanyakan yang tidak jelas kepada Instruktur laboratorium. 
- Silahkan mengerjakan pada lembar kerja yang telah disediakan. 
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