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MATERI 

PENGENALAN JARINGAN KOMPUTER 

 

1. TEORI 
 

A. Jaringan Komputer 

Jaringan komputer adalah sebuah 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 dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama dan 

bersama-sama menggunakan hardware/software yang terhubung dengan jaringan. 

Setiap komputer, printer atau periferal yang terhubung dengan jaringan disebut 

node. Sebuah jaringan komputer dapat memiliki dua, puluhan, ribuan atau bahkan 

jutaan node. 

B. Jenis-Jenis Jaringan Komputer 

Secara umum jaringan komputer dibagi atas lima jenis, yaitu ; 

1. Local Area Network (LAN) 

Local Area Network (LAN), merupakan jaringan milik pribadi di dalam 

sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN 

seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan 

workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai 

bersama sumberdaya (resouce, misalnya printer) dan saling bertukar informasi. 

 
2. Metropolitan Area Network (MAN) 

Metropolitan Area Network (MAN), pada dasarnya merupakan versi LAN 

yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan 

LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan 

atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi (swasta) atau 
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umum. MAN mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan 

jaringan televisi kabel. 

2. Wide Area Network (WAN) 

Wide Area Network (WAN), jangkauannya mencakup daerah geografis 

yang luas,seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. WAN terdiri dari 

kumpulan mesin mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program 

(aplikasi) pemakai. 

 
4.  Internet 

Sebenarnya terdapat banyak jaringan didunia ini, seringkali menggunakan 

perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda-beda . Orang yang terhubung ke 

jaringan sering berharap untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain yang 

terhubung ke jaringan lainnya. Keinginan seperti ini memerlukan hubungan antar 

jaringan yang seringkali tidak kompatibel dan berbeda. Biasanya untuk melakukan 

hal ini diperlukan sebuah mesin yang disebut gateway guna melakukan hubungan 

dan melaksanakan terjemahan yang diperlukan, baik perangkat keras maupun 

perangkat lunaknya. Kumpulan jaringan yang terinterkoneksi inilah yang disebut 

dengan internet. 

 
5.  Jaringan Tanpa Kabel 

Jaringan tanpa kabel merupakan suatu solusi terhadap komunikasi yang 

tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Misalnya orang 

yang ingin mendapat informasi atau melakukan komunikasi walaupun sedang 

berada diatas mobil atau pesawat terbang, maka mutlak jaringan tanpa kabel 

diperlukan karena koneksi kabel tidaklah mungkin dibuat di dalam mobil atau 

pesawat. Saat ini jaringan tanpa kabel sudah marak digunakan dengan 

memanfaatkan jasa satelit dan mampu memberikan kecepatan akses yang lebih 
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cepat dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Wireless LAN dan 

Hotspot. 

6. Topologi Jaringan Komputer 

Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan 

komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Cara yang saat ini banyak 

digunakan adalah bus, token-ring, star dan peer-to-peer network. Masing-masing 

topologi ini mempunyai ciri khas, dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. 

1. Bus Topology  

 

Keuntungan 

• Hemat kabel 

• Layout kabel sederhana 

• Mudah dikembangkan 

Kerugian 

• Deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil 

• Kepadatan lalu lintas 

• Bila salah satu client rusak, maka jaringan tidak bisa berfungsi. 

• Diperlukan repeater untuk jarak jauh 
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2. Topologi Token RING 

Metode token-ring (sering disebut ring saja) adalah cara menghubungkan 

komputer sehingga berbentuk ring (lingkaran). Setiap simpul mempunyai tingkatan 

yang sama. Jaringan akan disebut sebagai loop, data dikirimkan kesetiap simpul dan 

setiap informasii yang diterima simpul diperiksa alamatnya apakah data itu 

untuknya atau bukan 

 

Keuntungan 

• Hemat Kabel 

Kerugian 

• Peka kesalahan 

• Pengembangan jaringan lebih kaku 

3. Topologi STAR 

Kontrol terpusat, semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data 

tersebut kesemua simpul atau client yang dipilihnya. Simpul pusat dinamakan 

stasium primer atau server dan lainnya dinamakan stasiun sekunder atau client 

server. Setelah hubungan jaringan dimulai oleh server maka setiap client server 
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sewaktu-waktu dapat menggunakan hubungan jaringan tersebut tanpa menunggu 

perintah dari server. 

 

Keuntungan 

• Paling fleksibel 

• Pemasangan/perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian 

jaringan lain. 

• Kontrol terpusat. 

• Kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan/kerusakan. 

• Kemudahaan pengelolaan jaringan. 

Kerugian 

• Boros kabel 

• Perlu penanganan khusus 

• Kontrol terpusat (HUB) jadi elemen kritis 

C. Manfaat Jaringan Komputer 

• Resource Sharing, 
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  dapat menggunakan sumberdaya yang ada secara bersama-sama. Misal 

seorang pengguna yang berada 100 km jauhnya dari suatu data, tidak mendapatkan 

kesulitan dalam menggunakan data tersebut, seolah-olah data tersebut berada 

didekatnya. Hal ini sering diartikan bahwa jaringan komputer mangatasi masalah 

jarak. 

•Reliabilitas tinggi,  

Dengan jaringan komputer kita akan mendapatkan reliabilitas yang tinggi 

dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan. Misalnya, semua file dapat 

disimpan atau dicopy ke dua, tiga atu lebih komputer yang terkoneksi ke jaringan. 

Sehingga bila salah satu mesin rusak, maka salinan di mesin yang lain bisa 

digunakan. 

• Menghemat uang.  

Komputer berukuran kecil mempunyai rasio harga/kinerja yang lebih baik 

dibandingkan dengan komputer yang besar. Komputer besar seperti mainframe 

memiliki kecapatan kira-kira sepuluh kali lipat kecepatan computer kecil/pribadi. 

Akan tetapi harga mainframe seribu kali lebih mahal dari komputer pribadi. 

Ketidakseimbangan rasio harga/kinerja dan kecepatan inilah membuat para 

perancang sistem untuk membangun sistem yang terdiri dari 

komputer- komputer pribadi. 

• Berbagi saluran komunikasi (internet). 

• Memudahkan komunikasi antar pemakai jaringan. 

D. Pengaturan IP address   

Untuk berkomunikasi dengan host lain didalam suatu jaringan, sebuah host harus 

mempunyai IP (Internet Protocol) address. Pada praktikum ini, IP yang digunakan adalah 

IPv4 yang memiliki panjang 32 bit (4 byte). IP address sendiri terbagi menjadi 2 bagian 

8 TIMUR DALI PURWANTO, M.KOM 

 



M Modul Jaringan Komputer 2016 

yaitu bagian network address dan node/host address. IPv4 terdiri dari 5 class, yaitu A, B, 

C, D dan E. Kelas D digunakan untuk multicasting, sedangkan kelas E untuk riset. 

Berikut adalah alokasi bit untuk alamat IPv4 : 

 

 

 

Berikut Adalah IP Address Range untuk masing-masing kelas : 

Kelas IP Address IP Address Netmask Default 
Kelas A 1.0.0.0-127.0.0.0 255.0.0.0 
Kelas B 128.0.0.0-192.255.0.0 255.255.0.0 
Kelas C 192.0.0.0-223.255.255.0 255.255.255.0 
Kelas D 224.0.0.0-239.255.255.255 - 
Kelas E 240.0.0.0-254.0.0.0 - 

 

E. Pengantar Jaringan Wireless LAN ( Jaringan lokal tanpa kabel ) 

Kita telah mengetahui dan mengenal tentang Local Area Network (LAN), dimana ia 

merupakan jaringan yang terbentuk dari gabungan beberapa komputer yang tersambung 

melalui saluran fisik (kabel). Seiring dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan 

untuk akses jaringan yang mobile (bergerak) yang tidak membutuhkan kabel sebagai media 

tranmisinya, maka muncullah Wireless Local Area Network (Wireless LAN/WLAN). 
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1. Jaringan lokal tanpa kabel atau WLAN  

Adalah suatu jaringan area lokal tanpa kabel dimana media transmisinya 

menggunakan frekuensi radio (RF) dan infrared (IR), untuk memberi sebuah koneksi 

jaringan ke seluruh penggunadalam area disekitarnya. Area jangkauannya dapat berjarak 

dari ruangan kelas ke seluruh kampus atau dari kantor ke kantor yang lain dan berlainan 

gedung. Peranti yang umumnya digunakan untuk jaringan WLAN termasuk di dalamnya 

adalah PC, Laptop, PDA, telepon seluler, dan lain sebagainya. Teknologi WLAN ini 

memiliki kegunaan yang sangat banyak. Contohnya, pengguna mobile bisa menggunakan 

telepon seluler mereka untuk mengakses e-mail. Sementara itu para pelancong dengan 

laptopnya bisa terhubung ke internet ketika mereka sedang di bandara, kafe, kereta api dan 

tempat publik lainnya. Spesifikasi yang digunakan dalam WLAN adalah 802.11 dari IEEE 

dimana ini juga sering disebut dengan WiFi (Wireless Fidelity) standar yang berhubungan 

dengan kecepatan akses data. Ada beberapa jenis spesifikasi dari 802,11 yaitu 802.11b, 

802.11g, 802.11a, dan 802.11n seperti yang tertera pada tabel berikut : 

tabel . Spesifikasi dari 802.11 

 

 

2. Sejarah Wireless LAN 

Pada akhir 1970-an IBM mengeluarkan hasil percobaan mereka dalam merancang 

WLAN dengan teknologi IR, perusahaan lain seperti Hewlett-Packard (HP) menguji 

WLAN dengan RF. Kedua perusahaan tersebut hanya mencapai data rate 100 Kbps. 

Karena tidak memenuhi standar IEEE 802 untuk LAN yaitu 1 Mbps maka produknya tidak 

dipasarkan. Baru pada tahun 1985, (FCC) menetapkan pita Industrial, Scientific and 

Medical (ISM band) yaitu 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz dan 5725-5850 MHz yang 

bersifat tidak terlisensi, sehingga pengembangan WLAN secara komersial memasuki 

tahapan serius. Barulah pada tahun 1990 WLAN dapat dipasarkan dengan produk yang 
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menggunakan teknik spread spectrum (SS) pada pita ISM, frekuensi terlisensi 18-19 GHz 

dan teknologi IR dengan data rate >1 Mbps. 

Pada tahun 1997, sebuah lembaga independen bernama IEEE membuat 

spesifikasi/standar WLAN pertama yang diberi kode 802.11. Peralatan yang sesuai standar 

802.11 dapat bekerja pada frekuensi 2,4GHz, dan kecepatan transfer data (throughput) 

teoritis maksimal 2Mbps. Pada bulan Juli 1999, IEEE kembali mengeluarkan spesifikasi 

baru bernama 802.11b. Kecepatan transfer data teoritis maksimal yang dapat dicapai adalah 

11 Mbps. Kecepatan tranfer data sebesar ini sebanding dengan Ethernet tradisional (IEEE 

802.3 10Mbps atau 10Base-T). Peralatan yang menggunakan standar 802.11b juga bekerja 

pada frekuensi 2,4Ghz. Salah satu kekurangan peralatan wireless yang bekerja pada 

frekuensi ini adalah kemungkinan terjadinya interferensi dengan cordless phone, 

microwave oven, atau peralatan lain yang menggunakan gelombang radio pada frekuensi 

sama. Pada saat hampir bersamaan, IEEE membuat spesifikasi 802.11a yang menggunakan 

teknik berbeda. Frekuensi yang digunakan 5Ghz, dan mendukung kecepatan transfer data 

teoritis maksimal sampai 54Mbps. Gelombang radio yang dipancarkan oleh peralatan 

802.11a relatif sukar menembus dinding atau penghalang lainnya. Jarak jangkau gelombang 

radio relatif lebih pendek dibandingkan 802.11b. Secara teknis, 802.11b tidak kompatibel 

dengan 802.11a. Namun saat ini cukup banyak pabrik hardware yang membuat peralatan 

yang mendukung kedua standar tersebut. 

Pada tahun 2002, IEEE membuat spesifikasi baru yang dapat menggabungkan 

kelebihan 802.11b dan 802.11a. Spesifikasi yang diberi kode 802.11g ini bekerja pada 

frekuensi 2,4Ghz dengan kecepatan transfer data teoritis maksimal 54Mbps. Peralatan 

802.11g kompatibel dengan 802.11b, sehingga dapat saling dipertukarkan. Misalkan saja 

sebuah komputer yang menggunakan kartu jaringan 802.11g dapat memanfaatkan access 

point 802.11b, dan sebaliknya. Pada tahun 2006, 802.11n dikembangkan dengan 

menggabungkan teknologi 802.11b, 802.11g. Teknologi yang diusung dikenal dengan 

istilah MIMO (Multiple Input Multiple Output) merupakan teknologi Wi-Fi terbaru. MIMO 

dibuat berdasarkan spesifikasi Pre-802.11n. Kata ”Pre-” menyatakan “Prestandard versions 

of 802.11n”. MIMO menawarkan peningkatan throughput, keunggulan reabilitas, dan 
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peningkatan jumlah klien yg terkoneksi. Daya tembus MIMO terhadap penghalang lebih 

baik, selain itu jangkauannya lebih luas sehingga Anda dapat menempatkan laptop atau 

klien Wi-Fi sesuka hati. Access Point MIMO dapat menjangkau berbagai perlatan Wi-Fi yg 

ada disetiap sudut ruangan. Secara teknis MIMO lebih unggul dibandingkan saudara tuanya 

802.11a/b/g. Access Point MIMO dapat mengenali gelombang radio yang dipancarkan oleh 

adapter Wi-Fi 802.11a/b/g. MIMO mendukung kompatibilitas mundur dengan 802.11 

a/b/g. Peralatan Wi-Fi MIMO dapat menghasilkan kecepatan transfer data sebesar 

108Mbps. 

 Mode Jaringan WLAN 

Wireless Local Area Network sebenarnya hampir sama dengan jaringan LAN, akan 

tetapi setiap node pada WLAN menggunakan wireless device untuk berhubungan dengan 

jaringan. node pada WLAN menggunakan channel frekuensi yang sama dan SSID yang 

menunjukkan identitas dari wireless device. Tidak seperti jaringan kabel, jaringan wireless 

memiliki dua mode yang dapat digunakan : infastruktur dan Ad-Hoc. Konfigurasi 

infrastruktur adalah komunikasi antar masing-masing PC melalui sebuah access point pada 

WLAN atau LAN. Komunikasi Ad-Hoc adalah komunikasi secara langsung antara masing-

masing komputer dengan menggunakan piranti wireless. Penggunaan kedua mode ini 

tergantung dari kebutuhan untuk berbagi data atau kebutuhan yang lain dengan jaringan 

berkabel. 

 Mode Ad-Hoc  

Ad-Hoc merupakan mode jaringan WLAN yang sangat sederhana, karena pada ad-hoc 

ini tidak memerlukan access point untuk host dapat saling berinteraksi. Setiap host cukup 

memiliki transmitter dan reciever wireless untuk berkomunikasi secara langsung satu sama 

lain seperti tampak pada gambar 1. Kekurangan dari mode ini adalah komputer tidak bisa 

berkomunikasi dengan komputer pada jaringan yang menggunakan kabel. Selain itu, daerah 

jangkauan pada mode ini terbatas pada jarak antara kedua komputer tersebut. 

 Mode Infrastruktur  

Jika komputer pada jaringan wireless ingin mengakses jaringan kabel atau berbagi 

printer misalnya, maka jaringan wireless tersebut harus menggunakan mode infrastruktur 
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(gambar 2). Pada mode infrastruktur access point berfungsi untuk melayani komunikasi 

utama pada jaringan wireless. Access point mentransmisikan data pada PC dengan 

jangkauan tertentu pada suatu daerah. Penambahan dan pengaturan letak access point dapat 

memperluas jangkauan dari WLAN. 

3. Komponen Wireless LAN 

a). Access Point (AP) 

Pada WLAN, alat untuk mentransmisikan data disebut dengan Access Point dan 

terhubung dengan jaringan LAN melalui kabel. Fungsi dari AP adalah mengirim dan 

menerima data, sebagai buffer data antara WLAN dengan Wired LAN, mengkonversi 

sinyal frekuensi radio (RF) menjadi sinyal digital yang akan disalukan melalui kabel atau 

disalurkan keperangkat WLAN yang lain dengan dikonversi ulang menjadi sinyal frekuensi 

radio. Satu AP dapat melayani sejumlah user sampai 30 user. Karena dengan semakin 

banyaknya user yang terhubung ke AP maka kecepatan yang diperoleh tiap user juga akan 

semakin berkurang. Ini beberapa contoh produk AP dari beberapa vendor. 

 

b). Extension Point 

Untuk mengatasi berbagai problem khusus dalam topologi jaringan, designer dapat 

menambahkan extension point untuk memperluas cakupan jaringan. Extension point hanya 

berfungsi layaknya repeater untuk client di tempat yang lebih jauh. Syarat agar antara akses 

point bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, yaitu setting channel di masing-masing AP 

harus sama. Selain itu SSID (Service Set Identifier) yang digunakan juga harus sama. 

Dalam praktek dilapangan biasanya untuk aplikasi extension point hendaknya dilakukan 

dengan menggunakan merk AP yang sama. 
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 c). Antena 

Antena merupakan alat untuk mentransformasikan sinyal radio yang merambat pada 

sebuah konduktor menjadi gelombang elektromagnetik yang merambat diudara.  

Antena memiliki sifat resonansi, sehingga antena akan beroperasi pada daerah tertentu. Ada 

beberapa tipe antena yang dapat mendukung implementasi WLAN, yaitu : 

1. Antena omnidirectional 

Yaitu jenis antena yang memiliki pola pancaran sinyal kesegala arah dengan daya 

yang sama. Untuk menghasilkan cakupan area yang luas, gain dari antena omni directional 

harus memfokuskan dayanya secara horizontal (mendatar), dengan mengabaikan pola 

pemancaran ke atas dan kebawah, sehingga antena dapat diletakkan ditengah-tengah base 

station. Dengan demikian keuntungan dari antena jenis ini adalah dapat melayani jumlah 

pengguna yang lebih banyak. Namun, kesulitannya adalah pada pengalokasian frekuensi 

untuk setiap sel agar tidak terjadi interferensi 
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2. Antena directional 

Yaitu antena yang mempunyai pola pemancaran sinyal dengan satu arah tertentu. 

Antena ini idealnya digunakan sebagai penghubung antar gedung atau untuk daerah yang 

mempunyai konfigurasi cakupan area yang kecil seperti pada lorong-lorong yang panjang. 

 

d).  Wireless LAN Card 

WLAN Card dapat berupa PCMCIA (Personal Computer Memory Card 

International Association), ISA Card, USB Card atau Ethernet Card. PCMCIA digunakan 

untuk notebook, sedangkan yang lainnya digunakan pada komputer desktop. WLAN Card 

ini berfungsi sebagai interface antara sistem operasi jaringan client dengan format interface 

udara ke AP. Khusus notebook yang keluaran terbaru maka WLAN Cardnya sudah 

menyatu didalamnya. Sehingga tidak keliatan dari luar. 
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I. Pengantar Packet Tracer  

Cisco Packet Tracer merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Cisco Company, 

bertujuan untuk melakukan simulasi jaringan komputer dan untuk melakukan monitoring 

infrastruktur jaringan komputer yang sedang berjalan. 

Kekurangan aplikasi ini adalah, perangkat (device) yang tersedia hanyalah 

perangkat Cisco (mulai dari Switch, Hub, Router, dll). Sebagai alternatifnya, jika ingin 

menggunakan perangkat merk lain (mikrotik, juniper, vyatta, dll) kita bisa menggunakan 

aplikasi open source GNS (Graphical Network Simulator) yang memiliki fungsi sama 

dengan Cisco Packet Tracer. Aplikasi Cisco Packet Tracer dapat dijalankan di Sistem 

Operasi Windows dan Linux. 

II. Pengenalan Cisco Packet Tracer 

 

Gambar 1 – Tampilan Jendela Cisco Packet Tracer v5.3 
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a. Menu Perangkat Router 

Kita dapat memilih berbagai perangkat router Cisco yang tersedia dalam aplikasi ini. 

Caranya klik pada bagian sebelah kiri, kemudian pilih tipe Router yang akan kita gunakan 

dengan cara drag & drop. Router berfungsi untuk menghubungkan sebuah network yang 

berbeda atau ip class yang berbeda atau subnet yang berbeda. 

 

Gambar 2 – Tampilan Menu Router 

b. Menu Perangkat Hub/Switch 

Kita dapat memilih berbagai perangkat Switch yang tersedia dalam aplikasi ini. 

Caranya klik pada bagian Switch sebelah kiri, kemudian pilih tipe yang akan kita gunakan 

dengan cara drag & drop. Switch berfungsi untuk membagi jaringan ke banyak komputer 

client. 

 

Gambar 3 – Tampilan Menu Switch 

c. Hub 

Kita dapat memilih berbagai perangkat Hub yang tersedia dalam aplikasi ini. Caranya 

klik pada bagian Hub sebelah kiri, kemudian pilih tipe yang akan kita gunakan dengan 
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cara drag & drop. Hub memiliki fungsi yang sama dengan Switch, untuk menghubungkan 

jaringan ke banyak Komputer. 

 

Gambar 4 – Tampilan Menu Hub 

 

d. Komputer 

Kita dapat memilih Komputer atau Laptop, Server, dan perangkat end devices lainnya 

yang tersedia dalam aplikasi ini. Caranya klik pada bagian End Devices sebelah kiri, 

kemudian pilih tipe yang akan kita gunakan dengan cara drag & drop. 

 

Gambar 5 – Tampilan Menu Komputer (end devices) 

 

e. Perangkat Tanpa Kabel (Wireless) 

Kita dapat memilih jenis perangkat Access Point yang ingin kita gunakan. Caranya klik 

pada bagian Wireless sebelah kiri, kemudian pilih tipe yang akan kita gunakan dengan cara 

drag & drop. Access Point berfungsi untuk menerima sinyal dan menyiarkannya 

(broadcast) ke komputer yang memiliki antenna atau Laptop dengan wireless antenna built 

up. 
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Gambar 6 – Tampilan Menu Perangkat Wireless 

f. Kabel 

Kita dapat memilih jenis Kabel yang ingin kita gunakan. Caranya klik pada bagian 

Connection sebelah kiri, kemudian pilih tipe yang akan kita gunakan dengan cara drag & 

drop. 

 

Gambar 7 – Tampilan Menu Kabel Koneksi 

 

III. Praktikum  

a. Koneksi Jaringan Peer to Peer 

1) Jalankan aplikasi Cisco Packet Tracer. Kemudian pilih perangkat End Devices, di 

sini kita akan menggunakan 3 kombinasi ; Komputer – Komputer, Laptop – 

Komputer, Laptop – Laptop. 

2) Klik pada ikon Generic PC-PT (untuk memilih komputer) dan Generic Laptop-PT 

(Untuk memilih Laptop), drag & drop masing – masing ikon ke layar kerja, seperti di 

gambar berikut : 
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3) Selanjutnya klik pada ikon “Connection” yang bergambar petir di sebelah kiri, dan 

drag & drop ikon Copper Cross-Over, arahkan ke PC-PT0 (pilih fast ethernet) dan 

sambungkan ke PC-PT1 (pilih fast ethernet). 

4) Lakukan hal yang sama untuk Laptop-PT Laptop0 ke PC-PT2, dan Laptop-PT 

Laptop1 ke Laptop-PT Laptop2. 
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5) Klik 1 kali pada masing – masing ikon Komputer, hingga muncul tampilan opsi 

konfigurasi 

6) Klik pada tab Desktop dan klik IP Configuration 

7) Lakukan konfigurasi alamat IP untuk masing – masing komputer sesuai tabel 

berikut : 

 

Langkah-langkah Percobaan 

a. Mode Infrastruktur 

Untuk melakukan komunikasi 2 buah komputer atau lebih pada mode Infrastruktur, 

semua komputer yang akan dihubungkan dengan jaringan wireless harus memiliki wireless 

adapter atau untuk Laptop memiliki fasilitas Wi-Fi dan Access Point. Berikut adalah 

langkah-langkah instalasi dan konfigurasinya : 
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 Konfigurasi Access Point 

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang instalasi perangkat access point. 

Langkah – langkahnya adalah sebagai berikut: 

1) Letakkan Access Point pada tempat yang optimum, biasanya berada di tengah-tengah 

dan line of sight dengan PCs maupun wireless accessories (adapter dan router). 

2) Tempatkan antenna pada posisi dimana antenna mampu mengover wireless network 

dengan baik. Normalnya, performansi yang paling baik adalah antenna diletakkan 

pada tempat yang lebih tinggi. 

3) Hubungkan AC power adapter ke socket power Acces Point. 

4) Hubungkan ujung kabel UTP straight ke Access Point dan ujung kabel lainnya ke 

switch 

 

5) Klik Start, Connect To, lalu pilih Show All Connection pada komputer. 

6) Klik kanan pada Local Area Connection lalu pilih Status 

 

Gambar 11.6. Jendela Network Connection 
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7) Klik Properties pada Local Area Connection Status, Lalu klik properties pada Internet 

Protokol TCP/IP. 

 

Gambar 11.7. Jendela Local Area Connection Properties 

 

8). Setting IP Address komputer anda dengan IP 192.168.1.2 subnet mask 

255.255.255.0 dan default gateway 192.168.1.1 
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Gambar 11.8. Setting Alamat IP 

9. Buka net browser (Internet Explorer, Opera, Mozilla) dan pastikan proxy pada net 

browser anda kosong. 

10. Ketik 192.168.1.1 dalam Address field net browser. 192.168.1.1 merupakan IP address 

default dari Access Point Linksys ini. 

11. Ketik admin pada username dan pada password (username dan password 

default Access Point Linksys ini adalah admin) 

 

Gambar 11.9. Login Access Point 

12. Setting tab setup seperti dibawa ini : 

Internet Setup 

- Internet Connection type : Automatic Configuration – DHCP 

- Optional Setting 

- Router Name : WRT54G (default) 
- Host Name : (kosong) 
- Domain Name : (kosong) 
- MTU : Auto (default) 
Network Setup 
- Router IP : 
- Local IP Address : 192.168.1.1 (default) 
- Subnet Mask : 255.255.255.0 
- Network Address Server Setting 
- DHCP Server : Enable (Access Point memberikan alamat IP 
pada masing-masing Host secara otomatis) 
- Starting IP Address : 192.168.1.100 (IP yang akan diberikan 
dimulai dari 192.168.1.100) 
- Maximum Number : 50 (Jumlah host yang akan diberikan alamat IP 
of DHCP User oleh akses point dibatasi hanya 50 host) 
- Client Lease Time : 0 (default) 
- Static DNS 1,2,3 : 0.0.0.0 (default) 
- WINS : 0.0.0.0 (default) 
- Time Setting 
- Time Zone : (GMT+07.00 Thailand, Rusia) 
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- Klik Save Settings 

 

Gambar 11.10. Basic Setup Access Point 

13. Klik Tab Wireless, lalu konfigurasi seperti berikut : 

- Wireless Network Mode : Mixed (default Access Point yang akan support pada  

standard 802.11b dan 82.11g) 

- Wireless Network Name : Lab Wireless (Nama Access Point yang akan (SSID)  

terdeteksi di jaringan wireless ) 

- Wireless Channel : 6-2.437 GHz (default kanal yang digunakan) 

- Wireless SSID Broadcast : Enabled (SSID akan dibroadcast ke jaringan wireless) 

14. Klik Save Settings 

 

Gambar 11.11. Basic Wireless Security 
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4.1.2 Konfigurasi Client 

Hubungkan kabel USB pada port USB adapter, lalu hubungkan kabel USB pada port USB 

komputer. 

 

Gambar 11.12. konfigurasi USB Wireless Adapter 

1. Windows XP akan secara otomatis mendeteksi adapter. Masukkan CD-ROM setup pada 

CD-ROM drive. Kemudian Setup wizzard akan otomatis muncul (jika tidak, run manual 

dengan setup.exe dari driver) 

 

Gambar 11.13. Instalasi Usb Wireless Adapter 

2. Klik pada tombol next setelah memilih Install 

3. Pada licence agreement klik Next. 

 

 

 

 

 

Gambar 11.14. License Agreement 
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4. Setelah tahap instalasi selesai akan tampil window Creating a Profile dan secara otomatis 

wireless adapter akan mencari sinyal di sekitar yang aktif. 

5. Klik SSID Lab Wireless lalu klik Connect. Maka Usb Wireless Adapter akan terhubung 

dengan Access Point Lab Wireless. 

 

 

Gambar 11.15. Koneksi ke Access Point Pada Linksys 
Network Monitor 

Apabila ingin menggunakan Wireless Network Connection di Windows, maka kita harus 

me-non aktifkan Linksys Network Monitor terlebih dahulu. Langkahnya sebagai berikut 

yaitu: 

1. Klik kanan pada Linksys Network Monitor, lalu klik Use Windows XP 

Wireless Configuration 

 

Gambar 11.16. Me-non aktifkan Linksys Network Monitor 

2. Klik kanan pada icon Network Wireless Connection pada taskbar, lalu pilih View 

Available Wireless Networks. 
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Gambar 11.17. Membuka Wireless Network Connection 
di Windows 

3. Klik SSID Lab Wireless lalu klik Connect. Maka Usb Wireless Adapter akan terhubung 

dengan Access Point Lab Wireless. 

 

Gambar 11.18. Koneksi ke Access Point Pada Windows 
Network Connection 
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4.1.3. Mode Ad-Hoc 

 Pada mode Ad-Hoc ini, untuk melakukan interaksi dengan komputer lain, semua 

komputer yang akan dihubungkan harus memiliki wireless adapter atau untuk Laptop 

memiliki fasilitas Wi-Fi . Salah satu komputer pada mode ini dijadikan SSID Broadcaster. 

Berikut adalah langkah-langkah instalasi dan konfigurasinya pada salah satu komputer yang 

ingin dijadikan SSID broadcaster : 

1. Aktifkan Wireless adapter masing – masing komputer yang akan dihubungkan dengan 

jaringan 

2. Klik kanan pada icon Network Wireless Connection pada taskbar seperti gambar 17, 

lalu pilih View Available Wireless Networks, maka akan muncul seperti pada gambar 

18. 

3. Klik Change the order preferred Network maka akan muncul seperti gambar 19. 

4. Klik Add pada kolom Preferred Network, lalu ketikkan Nama Network yang akan 

digunakan pada kolom Network Name. Perhatikan gambar 19. contoh nama SSID 

Broadcasternya adalah Ad Hoc. 

5. Klik Ok 

 
 

Gambar 11.19. Setting SSID Broadcaster 
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6. Kembali pada status gambar 18 Klik refresh Network list maka akan muncul koneksi Ad-

Hoc 

 

Gambar 20. Setting IP Address 

7. Kemudian pilihlah opsi Change advance setting maka kemudian muncul gambar 4 

bagian kiri. Klik 2 kali pada opsi internet protoco(TCP/IP) maka akan muncul gambar 4 

selanjutnya 

8. Kemudian setting pada masing masing komputer dengan IP address yang berbeda 

dengan aturan 192.168.1.xxx dengan xxx adalah sesuai angka yang diharapkan dalam 

range 1 s/d 254. misal (192.168.1.65) 

9. tentukan Subnet mask-nya dengan 255.255.255.0 untuk membentuk jaringan lokal. 

Kosongkan gateawaynya 

10. klik ok untuk verifikasi. 

11. Tes koneksi dengan command PING pada command prompt,bila terhubung maka 

komputer komputer tersebut siap berkomunikasi dalam jaringan Ad-Hoc secara Pear to 

pear. 
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2.2. PHYSICAL LINK, LINK LAYER DAN JAMINAN QOS 

2.2.1. PHYSICAL LINK, LINK LAYER 

Menurut (Dimas, 2006) ada beberapa faktor yang berpengaruh pada 

jaringan nirkabel. Faktor ini mencirikan physical link dari jaringan nirkabel dan yang 

paling berpengaruh adalah di bawah ini: 

a. Kondisi fisik dari lingkungan 

Kondisi ini termasuk masalah cuaca, kelembaban udara, kontur dataran, 

ketersediaan sumber daya listrik (power), dll. Kondisi fisik sebagian besar 

berpengaruh pada propagasi gelombang elektromagnetik. 
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b. Respon frekuensi 

Hal ini mencirikan bagaimana respon lingkungan terhadap lebar pita frekuensi 

kerja yang digunakan. Bervariasinya nilai respon ini berarti semakin labil 

jaringan nirkabel pada suatu daerah tersebut. 

c. Noise figure 

Berkaitan dengan kondisi fisik lingkungan, noise figure ini memberikan 

gambaran bagaimana data yang ditransmisikan memakai modulasi tertentu 

terpengaruh oleh noise dan dampaknya pada kerusakan data yang diterima 

oleh penerima. 

d. Frekuensi dan Orde Modulasi 

Frekuensi kerja menentukan jarak jangkauan dari pemancar, semakin tinggi 

frekuensi pembawa maka jarak jangkauan semakin pendek karena frekuensi 

tinggi sangat terpengaruh dengan medan sekeliling. Sedangkan orde modulasi 

menentukan berapa banyak data yang dapat ditransmisikan persatuan waktu. 

2.2.2. JAMINAN QOS 

Agar penggunaan sumber daya menjadi efisien, perlu adanya mekanisme 

pengaturan trafik yang terjamin. Pengefisienan sumber daya ini dilakukan dengan 

cara memberikan jaminan QoS kepada tiap-tiap aplikasi tertentu. Ada beberapa 

klasifikasi jaminan QoS antara lain: 

1. Best Effort 

Metode ini adalah metode yang primitive dimana antara aplikasi dengan 

prioritas tinggi maupun rendah tidak mendapat jaminan QoS tertentu sehingga 

aplikasi tersebut dalam penggunaan sumber daya hanya berdasarkan FIFO 

(First In First Out). 

2. IntServ 

Metode ini lebih banyak digunakan untuk aplikasi yang rentan terhadap delay 

dan keterbatasan bandwidth seperti VoIP (Voice over Internet Protocol), dan 
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videoconference. Salah satu protokol yang sering digunakan adalah RSVP 

(Resource Reservation Protocol). Arsitekturnya adalah di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 . RSVP pada jaringan 

 

3. DiffServ 

Metode ini membagi layanan menjadi beberapa kelas dengan skala prioritas 

tertentu. Pemrioritasan ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 2.5.  Pembagian kelas aplikasi 

Parameter QoS diekstraksi dari jaringan nirkabel dengan memilih metode link 

layer yang bertujuan memberikan jaminan QoS. Hal ini dikarenakan jaringan 

nirkabel generasi mendatang seperti 3G, dan 4G yang sudah menggunakan 

sistem paket data. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme antrian untuk 

menghindari tumpukan data yang berlebih pada router maupun server. 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Mekanisme Sistem Antrian (Sumber ; Dimas, 2006) 

Metodologi link layer ini memodelkan kanal nirkabel menjadi dua fungsi yaitu 

probabilitas dari non-empty buffer dan QoS exponent dari koneksi jaringan 

kemudian menggunakan algoritma untuk memperkirakan nilai dari kedua 

fungsi tersebut. Karakteristik trafik dan layanan dapat dilihat pada kurva di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Kurva karakteristik trafik dan layanan 
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Skenario yang digunakan untuk pengamatan parameter QoS adalah di bawah ini: 

 

 

 

Gambar 2.8. Skenario pengamatan parameter QoS  

Beberapa parameter yang dijadikan referensi umum untuk dapat melihat 

performansi dari jaringan IP adalah Utilisasi/Okupansi, Paket Loss, Delay, dan 

Availibilitas (Fatoni, 2011) 

1. Utilisasi/Okupansi 

Teknologi IP adalah teknologi connectionless oriented, dimana proses 

transmisi informasi dari pengirim ke tujuannya tidak memerlukan pendifinisian 

jalur terlebih dahulu, seperti halnya teknologi connection oriented.  

 

 

 

Gambar 2.9.  Pengukuran okupansi di dalam jaringan IP 

Dalam hal ini Utilisasi/okupansi jaringan cenderung dipengaruhi langsung oleh 

trafik yang ditransmisikan melewati jaringan IP tersebut. Sebagai gambaran 

pada tabel di bawah ini, menunjukkan besarnya bytes yang diperlukan untuk 

proses aplikasi IP. 

Tabel 2.1.  Ukuran paket di dalam setiap Aplikasi 

APPLICATION PACKET SIZE 

 Telnet  64 – 1518 bytes 

 http  400 – 1518 bytes 
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 NFS  64 – 1518 bytes 

 NetWare  500 – 1518 bytes 

 Multimedia  400 – 700 bytes 

 
 

Utilisasi/Okupansi IP yang dinyatakan dalam persen, dapat dihitung sebagai 

berikut : 

 

 

Seiring dengan perkembangan di teknologi jaringan IP dan kebutuhan dari 

layanan yang jalan di jaringan tersebut, layanan di jaringan IP tidak lagi hanya 

mengenal kelas Best Effort. Jaringan IP sudah dapat melakukan pengolahan 

trafik sesuai permohonan dari pelanggan ataupun disesuaikan dengan 

permintaan dari suatu layanan. Pengelolaan traffic ini dikenal dengan QoS 

(Quality of Service). QoS di jaringan dapat dikelompokan terdiri atas beberapa 

kelas layanan, mulai dari kelas Best Effort, kelas real time (terutama 

dipergunakan oleh layanan yang memerlukan pengiriman traffic yang real 

time), kelas yang membagi atas trafik yang dijamin dan best effort. 

2. Paket Loss / Kongesti 

Packet loss didefinisikan sebagai kegagalan transmisi paket IP mencapai 

tujuannya. Kegagalan paket tersebut mencapai tujuan, dapat disebabkan oleh 

beberapa kemungkinkan, diantaranya yaitu: 

a. Terjadinya overload trafik didalam jaringan,  

b. Tabrakan (congestion) dalam jaringan,  

c. Error yang terjadi pada media fisik, 

d. Kegagalan yang terjadi pada sisi penerima antara lain bisa disebabkan 

karena overflow yang terjadi pada buffer.  
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Di dalam implementasi jaringan IP, nilai packet loss ini diharapkan mempunyai 

nilai yang minimum. Secara umum terdapat empat kategori penurunan 

performansi jaringan berdasarkan nilai packet loss sesuai dengan versi 

TIPHON-Telecommunications and Internet ProtocolHarmonization Over 

Networks (Fatoni, 2011), yaitu seperti tampak pada tabel berikut. 

Tabel 2.2.  Performansi jaringan IP berdasarkan packet loss 

KATEGORI DEGREDASI PACKET LOSS 

Sangat bagus 0 

Bagus 3 % 

Sedang 15 % 

Jelek 25 % 

     (Sumber : FATONI) 

3. Delay 

Delay adalah waktu tunda suatu paket yang diakibatkan oleh proses transmisi 

dari satu titik ke titik lain yang menjadi tujuannya. Delay di dalam jaringan 

dapat digolongkan sebagai berikut : 

a. Packetisasi delay 

Delay yang disebabkan oleh waktu yang diperlukan untuk proses 

pembentukan paket IP dari informasi user. Delay ini hanya terjadi  

sekali saja, yaitu di source informasi. 

 

 

b. Queuing delay 

Delay ini disebabkan oleh waktu proses yang diperlukan oleh router di 

dalam menangani transmisi paket di sepanjang jaringan. Umumnya delay ini 

sangat kecil, kurang lebih sekitar 100 micro second. 
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c. Delay propagasi 

Proses perjalanan informasi selama di dalam media transmisi, misalnya 

SDH, coax atau tembaga, menyebabkan delay yang disebut dengan delay 

propagasi. 

Menurut versi TIPHON (Joesman, 2008 dalam Fatoni, 2011), besarnya delay 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

Tabel 2.3. Performansi jaringan IP berdasarkan delay/latensi 

KATEGORI LATENSI BESAR DELAY 

Sangat bagus < 150 ms 

Bagus 150 s/d 300 ms 

Sedang 300 s/d 450 ms 

Jelek > 450 ms 

(Sumber : FATONI) 

4. Jitter 

Jitter merupakan variasi delay antar paket yang terjadi pada jaringan IP. 

Besarnya nilai jitter akan sangat dipengaruhi oleh variasi beban trafik dan 

besarnya tumbukan antar paket (congestion) yang ada dalam jaringan IP. 

Semakin besar beban trafik di dalam jaringan akan menyebabkan semakin 

besar pula peluang terjadinya congestion dengan demikian nilai jitter-nya akan 

semakin besar. Semakin besar nilai jitter akan mengakibatkan nilai QoS akan 

semakin turun. Untuk mendapatkan nilai QoS jaringan yang baik, nilai jitter 

harus dijaga seminimum mungkin. Terdapat empat kategori penurunan 

performansi jaringan berdasarkan nilai peak jitter sesuai dengan versi TIPHON 

(Joesman 2008, dalam Fatoni, 2011), yaitu : 

Tabel 2.4.  Performansi jaringan IP berdasarkan parameter jitter 
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KATEGORI DEGRADASI PEAK JITTER 

Sangat bagus 0 ms 

Bagus 0 s/d 75 ms 

Sedang 76 s/d 125 ms 

Jelek 125 s/d 225 ms 

   (Sumber : TIPHON dalam FATONI) 

5.  Availibilitas 

a.   Availibilitas Link 

Availibilitas link adalah service uptime link IP. Avaibilitas link IP tersebut 

dinyatakan dalam rumus berikut: 

 

 

b. Availibilitas Node 

Node di dalam terminologi jaringan IP umumnya adalah Router. Availability 

(ketersediaan) adalah persentase waktu router IP dapat berfungsi untuk 

menyediakan layanan. 

2.2.3.  NETSTUMBLER, AXENCE NETTOOLS DAN IPERF  

NetStumbler adalah merupakan tool yang komplit yang dapat berfungsi 

untuk mendeteksi sinyal wireless yang berada dalam jangkauan device wireless 

kita, bahkan bias menangkap sinyal yang lebih jauh dari pada yang mendapat di 

tangkap oleh device wireless standar. 

Kita semua thau bahwa dengan perkembangan era WiFi (wireless 

Frequency) alias nirkabel saat ini juga membuat pertumbuhan jumlah Access Point 

(AP) semakin banyak. Hanya saja, kalau  

39 TIMUR DALI PURWANTO, M.KOM 

 



M Modul Jaringan Komputer 2016 

Axence NetTools merupakan software untuk mengukur performa jaringan 

dan dapat dengan cepat mendiagnosa masalah  yang ada pada jaringan. Axence 

NetTools - solusi yang baik untuk mengukur performa jaringan dan dapat dengan 

cepat mendiagnosa masalah  yang ada pada jaringan . Komponen yang paling 

kuat adalah NetWatch  grafis dengan riwayat waktu respon dan paket loss (untuk 

memantau ketersediaan host). Hal ini juga terdiri dari komponen-komponen 

lainnya seperti trace, lookup, port scanner, network scanner, dan browser SNMP. 

Apa yang membuat NetTools unik, adalah antarmuka pengguna yang sangat 

intuitif (Axence NetTools 4.0 Pro 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10.  NetTools Window Layout 

Iperf adalah alat untuk mengukur bandwidth maksimum TCP, 

memungkinkan tuning berbagai parameter dan karakteristik UDP. Laporan iperf 

berupa bandwidth, delay jitter dan datagram loss. Fitur iperf meliputi  

1. TCP 

a. Mengukur bandwidth 

b. Laporan MSS / MTU  

c. Dukungan untuk ukuran jendela TCP melalui buffer socket. 

d. Multi-threaded 

e. Client dan server dapat memiliki beberapa koneksi simultan. 

2. UDP 

a. Klien dapat membuat UDP aliran bandwidth tertentu. 
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b. Mengukur packet loss dan delay jitter 

c. Multicast Multi-threaded 

d. Client dan server dapat memiliki beberapa koneksi simultan (MustNoFee, 

2011). 

OPTIMALISASI JARINGAN HOTSPOT 

Agar mendapatkan kinerja jaringan nirkabel yang optimal, perlu adanya 

karakterisasi pada physical layer. Tujuan dari karakterisasi ini adalah untuk 

mendapatkan informasi karakteristik kanal nirkabel sehingga optimalisasi jaringan 

dapat ditentukan. (Dimas & Dkk, 2006). Parameter dalam optimalisasi jaringan 

adalah di bawah ini : 

1. Free Space Loss 

Sebagai paremeter untuk menentukan kualitas signal yang di terima wireless 

client yang tidak memiliki penghalang seperti tembok yang tebal dan kaca. 

Dengan jarak user ke  AP sejauh 8 M, serta mengukur intensitas suhu di 

sekitar user. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Free Space Loss 
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Receiver 

Transmitter 

Rx Antenna 

Tx Antenna 

2. Fresnel Zone 

Sebagai paremeter untuk menentukan kualitas signal yang di terima wireless 

client yang memiliki penghalang seperti tembok yang tebal dan membrane 

kaca yang memasuki zona ini maksimal 60% dari luas volume zona mengingat 

ruangan yang bersekat-sekat yang ada di Universitas Bina Darma. Visualisasi 

dari zona Fresnel ini dapat dilihat di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Fresnel Zone 

3. Interferensi Co-Channel (Signal berdekatan) 

Jika suatu daerah mempunyai beberapa unit komunikasi pemancar-penerima 

(transceiver) dan beberapa pemakai menggunakan kanal yang sama atau 

kanal yang berdekatan, maka kinerja di pengaruhi oleh interferensi kanal 

sama, masing –masing pemancar-penerima tidak hanya dipengaruhi oleh 

karakteristik daerah sekitar. Pengaruh interferensi ini biasanya lebih besar dari 

pengaruh noise. Interferensi Co-Channel sebagai parameter untuk 

meningkatkan utilitas frekuensi. Visualisasi interferensi Co-Channel dengan 
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kanal yang berdekatan pada gambar 4.3. dan kanal yang sama (chanel yang 

sama) pada gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. interferensi Co-Channel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Sinyal interferensi Co-Channel dalam satu chanel 
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Berdasarkan parameter di atas, maka optimalisasi yang dilakukan adalah di bawah 

ini: 

1. Memodelkan kanal Dengan menggunakan pemodelan link layer didapatkan 

informasi parameter QoS yang kemudian digunakan untuk menentukan jaminan 

QoS apa yang sesuai bagi jaringan nirkabel. 

2. Mengatur lokasi Transceiver Hal ini dilakukan agar kondisi parameter 

optimalitas jaringan terpenuhi. Dengan demikian, kualitas link yang terpasang 

lebih baik dari sisi physical link. 

3. Analisis kinerja jaringan Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

jaringan nirkabel yang terpasang memiliki kemampuan transmisi data yang baik. 

4. Memberikan rekomendasi jaminan QoS Hasil dari analisis kinerja jaringan ini 

adalah rekomendasi atas jaminan QoS apa yang sesuai dengan karakteristik 

kanal nirkabel pada daerah rural.  
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