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BAGIAN 1
BEKERJA SEBAGAI USER DALAM JARINGAN
Pada bagian ini dibahas mengenai folder sharing, printer sharing, perintah net, mapping.

1.1.
§
§
§
§
§
§
§
§

1.1.1.
§

Folder Sharing.

Folder bisa juga disebut directory.
Di dalam folder/directory terdapat file-file atau folder/directory yang disebut dengan sub
folder/sub directory.
Jaman DOS (Disk Operating System) dulu, penamaan file/folder/directory maksimal adalah 8
karakter, sedangkan untuk extension maksimal adalah 3 karakter.
Mulai Windows 9x (Windows 95, 95B, 98) dilanjutkan dengan Windows 2000, ME, Xp dikenal
adanya long file name, yaitu penamaan file/folder/directory yang bisa lebih dari 8 karakter.
Demikian juga untuk extension (nama tambahan) juga bisa lebih dari 3 karakter.
Panjang maksimal dari file/folder/directory dengan long file name ini adalah 255 karakter.
Dalam jaringan komputer, folder ini dapat di-sharing kepada seseorang/beberapa orang/grup,
sehingga orang yang telah diberi hak sharing dapat ikut membaca/mengedit/menghapus folder
atau file-file di dalam folder tadi.
Adanya folder sharing ini tentu dapat meningkatkan produktivitas kerja karena suatu pekerjaan
yang berhubungan dengan file dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam jaringan komputer.

Windows Explorer.

Di Windows NT disebut dengan Windows NT Explorer, sedangkan Windows yang lain
disebut dengan Windows Explorer. Tampilannya adalah seperti di bawah ini:

§ Cara membuka/menjalankan Windows Explorer bisa dipilih salah satu di bawah ini:
1. Dengan keyboard, pilihlah tombol bergambar jendela, yang letaknya di sebelah kiri/kanan
tombol Alt. Lalu tekanlah tombol itu. Sehingga akan muncul tampilan sbb:

Lalu dengan anak panah atas/bawah, pilihlah menu Programs. Kemudian tekan anak panah ke
kanan di situ, lalu pilih menu Windows NT Explorer. Tekan tombol Enter di situ.
Pelatihan Jaringan Komputer dan Internet
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2. Bila tombol bergambar jendela di sebelah kiri/kanan tombol Alt tak ada (walaupun sekarang
hampir semua keyboard pasti memiliki tombol bergambar jendela ini), tekan saja tombol Ctrl
dan Esc bersama-sama. Selanjutnya akan keluar menu seperti ini:

Lalu proses berikutnya sama dengan no. 1 di atas.
3. Klik kiri pada mouse di menu Start di taskbar bawah
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Lanjutkan dengan klik kiri pada mouse (selanjutnya klik kiri pada mouse cukup disebut dengan klik
saja) di menu Programs. Dari sini, carilah menu Windows NT Explorer. Klik di situ.
4. Klik kanan pada mouse (selanjutnya klik kanan pada mouse cukup disebut dengan klik kanan
saja) di menu Start di taskbar bawah.

Lanjutkan dengan memilih menu Explore, dan klik di situ.
5. Klik kanan pada desktop di ikon My Computer.

Lanjutkan dengan memilih menu Explore, dan klik di situ.

1.1.2.

Cara men-sharing Folder.

Setelah Windows NT Explorer terbuka, kita dapat melakukan sharing pada folder yang dikehendaki.
Caranya adalah sbb:
§
§

Dari Windows NT Explorer, pilihlah folder yang ingin disharing. Misal folder data di drive D.
Kemudian klik kanan di folder data tadi.
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Akan muncul menu, lalu pilihlah menu Sharing. Kliklah di situ.
§ Akan muncul tampilan seperti ini.

Ini artinya bahwa folder data tersebut masih belum di-share (not shared).
§ Untuk menjadikan folder data tadi bisa diakses oleh yang lain, pilih menu Shared As, sbb:

§
§

Pada menu Share Name: bisa diisikan nama folder yang diinginkan untuk tampil dalam
jaringan. Sebagai nama default adalah sama dengan nama folder di Windows NT Explorer yang
anda pilih.
Pada menu Comment dapat ditambahkan komentar terhadap folder yang akan di-share ini.
Misal pada folder Data di-atas bisa saja ditambahkan komentar: Folder penyimpanan data
bersama.

Pelatihan Jaringan Komputer dan Internet
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§

Pada menu User Limit ada menu: Maximum Allowed, bila diinginkan semua user bisa
mengakses folder ini nantinya, atau batasi saja untuk berapa user di menu Allow … Users.

Kemudian kliklah di tombol Permissions… maka akan tampil

§

Sebagai default maka akan tampil user: Everyone dan hak aksesnya adalah Full Control.
Yang artinya adalah setiap orang berhak mengakses folder ini, sedangkan hak aksesnya
memiliki derajat tertinggi: full control.

§ Jenis-jenis hak akses (Type of Access) adalah:
1. No Access: artinya user yang tampak di jendela Name tak memiliki hak akses sama sekali.
2. Read: artinya user yang tampak di jendela Name hanya dibolehkan membaca saja isi folder ini
dan menjalankan file tadi bila filenya merupakan file yang bisa dijalankan (executable).
3. Change: artinya user yang tampak di jendela Name dibolehkan membaca isi folder,
menjalankan file executable, mengubah data dalam file, dan menghapus file dalam folder tadi.
4. Full Control: artinya user bisa membaca isi folder, menjalankan file executable, mengubah data
dalam file, menghapus file, mengubah hak akses/permissions pada file, dan mengambil alih
kepemilikan file (ownership), dalam folder tersebut.
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Selanjutnya anda dapat menambahkan user yang lain, atau juga menghapus user yang telah ada
dalam daftar Name di atas.
§ Misal kita akan menambahkan user baru yang dapat mengakses folder tadi:

§
§

§

Di bagian atas terdapat menu: List Names From … . Di situ kita bisa memilih
workgroup/domain dimana user yang akan kita tambahkan berasal.
Kita langsung bisa memilih dari daftar yang ada di bawah menu Names:

Tetapi bila dari situ, kita masih belum melihat nama user yang kita inginkan, maka bisa ditekan
tombol Show Users.
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§

Sehingga akan muncul user dari workgroup/domain terpilih:

§

Selanjutnya anda tinggal menekan tombol Add, untuk menambahkan user yang anda pilih,
sehingga nama user tadi akan muncul di daftar di menu Add Names. Kemudian jangan lupa
mengeset hak akses (Type of Access) yang sesuai untuk user tersebut.

§

Langkah terakhir, tinggal menekan tombol OK, maka user yang bersangkutan sudah masuk ke
dalam daftar user yang diberi hak akses ke folder sharing tadi.

Begitu suatu folder telah di-share, maka kalau dilihat menggunakan Windows NT Explorer, folder
tersebut akan ditandai dengan gambar tangan terbuka ke atas seperti drive C: D: dan drive E: di
gambar di bawah ini:

Begitu suatu folder telah di-share, maka di bagian Network Neighborhood di Windows NT
Explorer, folder tersebut akan ditampilkan lengkap dengan Comment (komentar)-nya. Sebagai
contoh, misalnya pada komputer RPL_ROUTER yang ada di Lab. RPL seperti di bawah ini:
Pelatihan Jaringan Komputer dan Internet
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§

Di situ terlihat bahwa komputer RPL_ROUTER, memiliki banyak sekali folder yang di-share,
seperti: Aplikasi, Install0, Install2, Installer, dan lain sebagainya.

Contoh lain bisa dilihat di bawah ini:

§

Terlihat di komputer PETAKUMPET yang juga ada di Lab. RPL, ternyata memiliki pelbagai folder
yang telah di-share. Misal folder Program Files di drive C: yang di-share dengan nama sama
Program Files untuk user lain dengan komentar (comment): Aplikasi di PETAKUMPET.

Untuk menghapus user yang telah ada, langkahnya adalah tinggal menekan tombol Remove
seperti di gambar di bawah ini.

§

Begitu anda menekan tombol Remove ini, maka user yang terpilih akan hilang dari daftar, dan
tentu saja tak memiliki lagi akses ke folder sharing tersebut.

Pelatihan Jaringan Komputer dan Internet
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1.2.
§
§

Printer Sharing.

Printer dalam suatu organisasi biasanya tak berjumlah banyak, karena memang tidak efisien.
Sudah umum diketahui, satu atau beberapa printer digunakan bersama sehingga dapat
menekan anggaran organisasi bersangkutan.

Untuk mewujudkan sharing dalam hal printer ini ada beberapa hal:
§ Untuk sistem operasi Windows 9x dan yang bukan server, maka yang berhak melakukan proses
sharing ini adalah Administrator lokal di komputer. Sedangkan untuk Windows berjenis server,
maka yang berhak adalah Administrator server.
§

Langkah pertama, pilih menu Start > Settings > Printers.

§

Di situ tampak satu/lebih printer yang akan kita share.

Menambah Printer baru.
§ Tetapi bila belum ada atau printer yang kita maksudkan bukan printer yang ditampilkan, maka
kita bisa menambahkan Printer yang lain lebih dulu dari menu Add Printer.

§

Setelah menu Add Printer kita klik, maka ditampilkan:

§

Ada 2 pilihan, kita bisa menginstall komputer di komputer kita sendiri, atau menginstall
komputer yang telah terpasang di komputer lain. Misalnya bila kita inginkan menginstall di
komputer kita sendiri, kita pilih menu My Computer.

§

Bila printer di komputer kita terpasang melalui port printer (pararell port) maka pilihlah menu
LPT1. Lalu tekan Next.

Pelatihan Jaringan Komputer dan Internet
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§

Pilihlah jenis printer yang sesuai dengan printer anda dari daftar yang tersedia, atau kalau anda
memiliki driver printer-nya, anda boleh memilih menu Have Disk….

§

Untuk menu pilihan Network printer server (selain menu printer My Computer) maka kalau
menu ini dipilih, ditampilkan:

§

Kita bisa memilih di komputer mana ada printer yang sudah di-share.

§

Sebenarnya, pada saat kita memilih menu printer di My Computer seperti gambar:

§

Kita juga dapat langsung memilih alamat IP di bagian Port (misal 10.126.10.10/Rajawali), tak
hanya LPT1 seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Tapi sebelumnya, kita harus memastikan
bahwa service Microsoft TCP/IP Printing dan Simple TCP/IP Services harus ada di
komputer kita. Untuk memastikannya pilihlah menu Start > Settings > Control Panel >
Network. Lalu pilihlah di bagian menu Services.

Pelatihan Jaringan Komputer dan Internet
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Sharing Printer.
§ Dari menu Start > Settings > Printers yang sudah tampil:

§

Klik kanan di printer yang ingin di-share:

§

Lalu pilih menu Sharing. Maka akan ditampilkan:

§

Pilih menu Shared.
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§

Kemudian di bagian menu Share Name, berilah nama yang diinginkan, yang tentunya
mengacu pada jenis printer yang akan di-share tersebut. Penamaan yang lebih dari 8 karakter
akan menyebabkan nama share ini mungkin tak bisa diakses dari workstation yang memakai
sistem operasi MS-DOS, sehingga muncul peringatan seperti ini:

§

Tetapi tak masalah, karena kebanyakan komputer sekarang menggunakan sistem operasi
Windows, maka pilih saja menu Yes di situ.
Lalu seperti sudah dibahas sebelumnya, anda dapat memilih printer di pararel port (LPT1) atau
di alamat IP tertentu, seperti gambar di bawah:

§

§

Selanjutnya, anda dapat memilih menu Security untuk mengatur Permissions yang sudah
dibahas di bagian cara men-sharing folder.

Pelatihan Jaringan Komputer dan Internet
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§

Selanjutnya anda dapat mengatur pelbagai option (seperti ukuran kertas, mode pencetakan
dan sebagainya) dari menu Device Settings.

1.3.

Perintah NET.

§

Perintah NET dilakukan dari menu Command Prompt (MS-DOS Prompt) yang muncul
setelah kita memilih menu Start > Programs > Command Prompt atau Start > Run >
Ketikkan cmd disitu.

§

Untuk mengetahui perintah NET apa saja yang ada ketikkan C:\>NET ?

Pelatihan Jaringan Komputer dan Internet
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NET VIEW
§ Digunakan untuk mengetahui komputer mana saja yang sedang aktif saat itu. Contoh adalah
melihat komputer yang sedang aktif di sekitar komputer PETAKUMPET (dimana nama DOMAINnya adalah LAB-RPL).

§

Bila anda ingin melihat komputer-komputer di DOMAIN yang berbeda gunakan NET VIEW
/DOMAIN:nama_domain_yang_diinginkan. Misalnya kita ingin melihat komputer yang saat
ini aktif di DOMAIN TC-NET.

§

Bila ingin melihat sintaks-nya ketikkan saja NET VIEW ?

NET SEND
§ Ini adalah perintah NET yang paling banyak digunakan untuk mengirimkan pesan ke komputer
tujuan. Sintaks-nya adalah:

Pelatihan Jaringan Komputer dan Internet
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§

Misal kita ingin mengirim pesan “Halo, gimana khabarnya?” ke komputer PETAKUMPET (atau
kalau kita tahu alamat IP-nya bisa juga dituliskan alamat IP komputer tujuan).

§
§

Atau bisa juga kita menuliskan NET SEND 10.126.10.241 Halo, gimana khabarnya?
Maka di komputer PETAKUMPET akan tampil pesan sebagai berikut:

Untuk komputer yang berbeda DOMAIN-nya atau untuk memastikan tersampaikannya pesan
kita maka kita dapat menuliskan NET SEND /DOMAIN:PETAKUMPET Halo, gimana
khabarnya? Atau NET SEND/DOMAIN:10.126.10.241 Halo, gimana khabarnya?.
Disini sebagai contoh komputer tujuan adalah komputer PETAKUMPET dengan alamat IP:
10.126.10.241, tentu saja ini dapat diganti dengan komputer lain.
§ Bagaimana kalau kita ingin mengirimkan seluruh pesan itu ke seluruh komputer dalam 1
DOMAIN? Tentu saja bisa caranya adalah dengan menuliskan
NET SEND /DOMAIN:nama_domain_yang_diinginkan pesan_yang_diinginkan
Misal:
NET SEND /DOMAIN:LAB-RPL Perhatian, server akan dimatikan, harap maklum!
§ Maka semua komputer di DOMAIN LAB-RPL akan menerima pesan tersebut.

§

NET USE
§ Digunakan untuk menjadikan folder yang sudah di-share di komputer lain, seakan-akan
menjadi drive di harddisk kita.
§ Sintaks-nya adalah:

§

§

Misal user Irfan yang mempunyai login Irfan di komputer RAJAWALI (dengan alamat IP
10.126.10.10) ingin membuat folder yang sudah di-share untuknya di komputer RAJAWALI tadi
menjadi drive F:\ di komputernya, maka perintahnya adalah:
NET USE F: \\10.126.10.10\irfan$
Tanda $ di atas, maksudnya adalah di komputer RAJAWALI, shared folder Irfan disembunyikan
dari user yang lain demi alasan keamanan. Kalau tidak diberi tanda $ maka semua user akan
bisa melihat nama folder ini.
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§

Maka di Windows Explorer, selain drive lokal yang ada akan ditambahkan drive F: yang
sebenarnya adalah folder user Irfan di komputer RAJAWALI. Drive F: ini dinamakan virtual
drive, yaitu drive buatan, karena memang sebenarnya tempatnya bukan di harddisk lokal.

1.4.

Mapping.

§

Mapping adalah memperlakukan folder yang sudah di-share di komputer lain, seakan-akan
menjadi drive di harddisk kita. Ini sama hasilnya dengan perintah NET USE yang sudah
dibahas sebelumnya, hanya saja langsung diterapkan di Windows Explorer.
Dari Windows Explorer, pilihlah menu Tools > Map Network Drive…

§

Maka akan muncul:

§

Pelatihan Jaringan Komputer dan Internet
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§
§
§

Silakan diisikan drive virtual yang diinginkan, misal F:. Kemudian Path dimana anda mempunyai
login/folder yang di-share. Serta nama login anda.
Atau bisa juga kita memilih langsung folder dari Shared Directories yang ada (tentunya kita
harus mempunyai hak akses ke folder ini).
Begitu di-OK, maka hasilnya di Windows Explorer akan sama dengan perintah NET USE yang
telah dibahas.

Pelatihan Jaringan Komputer dan Internet
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BAGIAN 2
INSTALASI JARINGAN WINDOWS NT
Pada bagian ini akan dibahas mengenai instalasi jaringan dengan menggunakan sistem operasi
Windows NT dari Microsoft.

2.1.

Dasar-dasar Jaringan Komputer.

Sebelum kita melakukan instalasi jaringan komputer, ada baiknya kita meninjau lebih dulu dasardasar dari konsep jaringan komputer itu sendiri.

2.1.1.

Metodologi Perancangan Local Area Network (LAN).

Seseorang atau suatu institusi memutuskan untuk membangun suatu jaringan komputer
mempunyai suatu tujuan yaitu mengintegrasikan seluruh perangkat dan resources yang ada
sehingga semua perangkat dan resources dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana
saja secara transparan. Gagasan tentang LAN sebagai media yang digunakan bersama merupakan
kunci utama dalam perancangan dan perencanaan LAN. Infrastruktur LAN adalah pengkabelan
sebagai jalur fisik komunikasi setiap perangkat jaringan. Infrastruktur yang dirancang dengan baik
cukup akan memberi keluwesan untuk memenuhi kebutuhan sekarang maupun yang akan datang.
Metodologi Perancangan LAN.
1. Penunjukan seorang manajer jaringan.
2. Tinjau penggunaan kembali kabel yang ada.
3. Gambar peta yang menunjukkan tempat komputer yang diinginkan.
4. Gambar jaringan menggunakan topologi dan mengikuti jalur kabel yang ada.
5. Tentukan kebutuhan peralatan berdasarkan rancangan.
6. Beli peralatan yang dibutuhkan.
7. Install.
Diantara hal-hal yang diperhatikan dalam perancangan LAN adalah lokasi fisik itu sendiri.
Peta atau cetak biru bangunan-bangunan yang akan dihubungkan sangat diperlukan, demikian juga
dengan informasi kabel (conduit) yang ada dan menghubungkan bangunan-bangunan tersebut.
Jika peta seperti ini tidak ada maka perlu digambarkan peta dengan cara merunut kabel-kabel yang
ada. Secara umum dapat diasumsikan bahwa pengkabelan yang menghubungkan bangunanbangunan atau yang melewati tempat terbuka harus terdapat dalam conduit. Seorang manajer
jaringan harus menghubungi manajer bangunan untuk mengetahui aturan-aturan pengkabelan ini
sebab manajer bangunan yang mengetahui dan bertanggung jawab atas bangunan tersebut.
Pada setiap lokasi (yang dapat terdiri dari beberapa bangunan) harus ditunjuk seorang
manajer jaringan. Manajer jaringan harus mengetahui semua konfigurasi jaringan dan pengkabelan
pada lokasi yang menjadi tanggung jawabnya. Pada awalnya tugas ini hanya memakan waktu
sedikit. Sejalan dengan perkembangan jaringan menjadi lebih kompleks, tugas ini berubah menjadi
tugas yang berat. Jadi untuk tugas ini sebaiknya dipilih orang yang betul-betul berminat dan
terlibat dalam perkembangan jaringan.

2.1.2. Media Implementasi Jaringan.
Media sendiri dapat yang biasa digunakan untuk membangun sebuah jaringan komputer yang
terutama adalah media kabel. Dalam hal ini yang digunakan adalah twisted pair dan coaxial.
Twisted Pair (shielded dan unshielded).
Kabel twisted pair dapat dibagi menjadi dua macam yaitu shielded yang memliki selubung
pembungkus dan unshielded yang tidak memiliki selubung pembungkus.
Kabel ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
§ Merupakan sepasang kabel yang di-twist satu sama lain dengan tujuan untuk mengurangi
interferensi listrik.
§ Dapat terdiri dari dua, empat atau lebih pasangan kabel.
§ Ada dua jenis kabel twisted pair yaitu UTP (unshielded twisted pair) dan STP (shielded twisted
pair).
§ Dapat melewatkan sinyal sampai 10 mbps.
§ Hanya dapat menangani satu channel data (baseband).
§ Koneksi pada twisted pair biasanya menggunakan konektor RJ-11 atau RJ-45.
§ STP lebih tahan interferensi daripada UTP dan dapat beroperasi pada kecepatan yang lebih
tinggi sampai 100 mbps, namun lebih sulit ditangani secara fisik.
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Kabel Koaksial.
Kabel ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
§ Paling populer digunakan pada Local Area Network (LAN).
§ Memiliki bandwidth yang lebar, sehingga bisa digunakan untuk komunikasi broadband (multiple
channel).
§ Ada bermacam-macam jenis kabel coax seperti kabel TV, thick, ARCNet, dan thin coax.
§ Thick coaxial dikenal dengan nama 10Base5, biasanya digunakan untuk backbone pada
instalasi jaringan ethernet antar gedung. Kabel ini sulit ditangani secara fisik karena tidak
fleksibel, dan berat, namun dapat menjangkau jarak 500 m bahkan 2500 m dengan repeater.
§ Thin coaxial lebih dikenal dengan nama RG-58, cheapernet, 10Base2, dan thinnet, biasanya
digunakan untuk jaringan antar workstation. Dapat digunakan untuk implementasi topologi bus
dan ring karena mudah ditangani secara fisik.
Fiber Optic.
§ Mahal.
§ Bandwidth besar.
§ Hampir tidak ada resistansi dan loss.
§ Tidak bisa di-tap ditengah.
§ Tidak terganggu oleh cuaca dan panas.
§ Merupakan salah satu kabel utama di masa depan.
Wireless.
§ Install mudah dilakukan.
§ Setiap workstation berhubungan dengan hub atau cosentrator melalui gelombang radio atau
infra merah.

2.1.3.

Topologi Fisik Jaringan.

Topologi Bus atau Daisy Chain.
Topologi ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
§ Merupakan satu kabel yang kedua ujungnya ditutup, dimana sepanjang kabel terdapat nodenode.
§ Paling prevalent karena sederhana dalam instalasi.
§ Sinyal melewati kabel dalam dua arah dan mungkin terjadi collision.
§ Problem terbesar: kabel putus, jika salah satu segmen kabel putus, maka seluruh jaringan akan
terhenti.

File Server

Workstation Workstation

Terminator

Terminator

Workstation

Workstation

Topologi Ring.
Topologi ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
§ Lingkaran tertutup yang berisi node-node.
§ Sederhana dalam layout.
§ Sinyal mengalir dalam satu arah, sehingga dapat menghindarkan terjadinya collision (dua paket
data tercampur), sehingga memungkinkan pergerakan data yang cepat dan collision detection
yang lebih sederhana.
§ Problem: sama dengan topologi bus.
§ Biasanya topologi ring tidak dibuat secara fisik melainkan direalisasikan dengan sebuah
consentrator dan kelihatan seperti topologi star.
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File Server

Workstation Workstation

Workstation

Workstation

Topologi Star.
Topologi ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
§ Setiap node berkomunikasi langsung dengan central node, traffic data mengalir dari node ke
central node dan kembali lagi.
§ Mudah dikembangkan, karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke
central node.
§ Keunggulan: jika satu kabel node terputus yang lainnya tidak terganggu.
§ Dapat digunakan kabel yang "lower grade" karena hanya menghandle satu traffic node,
biasanya digunakan kabel UTP.

File Server

Workstation

Workstation

Central Node

Workstation

2.1.4.

Workstation

Topologi Logic.

Ethernet.
§ Dikembangkan oleh Xerox Corp. pada tahun 70-an, dan menjadi populer pada tahun 80-an
karena diterima sebagai standard IEEE 802.3
§ Ethernet bekerja berdasarkan broadcast network, dimana setiap node menerima setiap
transmisi data yang dikirim oleh sebuah node.
§ Menggunakan metode CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection) baseband.
§ Cara kerja ethernet secara ringkas adalah sebagai berikut : sebelum mengirim paket data,
setiap node melihat apakah network juga sedang mengirim paket data. Jika network busy,
node itu menunggu sampai tidak ada lagi sinyal yang dikirim network. Jika network sepi,
barulah node mengirimkan paketnya. Jika pada saat yang sama ada dua node yang
memgirimkan data, maka akan terjadi collision. Jika terjadi collision, kedua node mengirimkan
sinyal jam ke network dan semua network berhenti mengirimkan paket data dan kembali
menunggu. Kemudian secara random, node-node itu kembali menunggu atau mengirimkan
data. Paket yang mengalami collision akan dikirimkan kembali saat ada kesempatan.
Destination
Source
Type
Frame
CRC
Address
Address
Data
6 bytes
6 bytes
6 bytes
46-1500 bytes
4 bytes
§ Kecepatan 10 mbps, dan menurun dengan semakin banyaknya node yang terpasang.
§ Implementasi dapat dilakukan dengan berbagai media seperti:
1. 10baseT: menggunakan kabel UTP, 10 mbps, baseband.
2. 10base2: menggunakan kabel thin coax, 10 mbps, baseband.
3. 10base5: menggunakan kabel thick coax, 10 mbps, baseband.
Token Ring.
§ Berdasarkan standard IEEE 802.5 yang dikembangkan oleh IBM.
§ untuk menghindari collision tidak menggunakan collision detection melainkan token passing
scheme.
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§

§

Token passing scheme dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut: Sebuah token yang
bebas mengalir pada setiap node melalui network. Saat sebuah node ingin mengiriman paket,
node itu meraih dan melekatkan frame atau paketnya ke token. Sekarang token tidak dapat
digunakan lagi oleh node lain sampai data mencapai tujuannya. Jika telah sampai token
dilepaskan lagi oleh original station. Token mengalir di network dalam satu arah dan setiap
station di-poll satu persatu.
Kecepatannya 4 mbps dan 16 mbps.

ARCNet.
§ Dikembangkan oleh DataPoint pada tahun 70-an dan dipopulerkan oleh standard Microsystem,
Inc.
§ Menggunakan prinsip token passing scheme dan broadcast.
§ Prinsip kerjanya secara sederhana adalah dengan melewatkan token kesetiap node yang
memiliki nomer broadcast tertentu.
§ Kecepatannya 2,5 mbps dan 20 mbps.
§ Implementasi menggunakan kabel coax RG 62
§ Card network ARCnet lebih murah dari pada ethernet.
§ Menggunakan topologi fisik star.
§ Tidak dapat bekerja pada satu bus, sehingga jarang digunakan pada internetworking UNIXDOS.
FDDI.
§ FDDI (Fiber Distributed Data Interface) digunakan dengan kabel fiber optic.
§ Bekerja berdasarkan dua ring konsentrik, masing-masing berkecepatan 100 mbps, dengan
menggunakan token passing scheme.
§ Salah satu ring dapat berfungsi sebagai back-up, atau dibuat menjadi pengirim saja (mengirim
dan menerima data dalam arah yang berbeda).
§ Bisa mencapai 1000 node.
§ Tidak kompatibel dengan ethernet, namun ethernet dapat dienkapsulasi dalam paket FDDI.
§ Bukan merupakan standard IEEE.

2.1.5.

Media Kontrol Akses.

Metode kontrol tansmisi adalah pengaturan cara akses terhadap media, yang terdiri dari
tiga macam:
1. Random Control.
§ Setiap station tidak membutuhkan ijin khusus, dan bebas untuk transmisi.
§ Contoh: CSMA/CD (Carrier Sense woth Collision Detection).
2. Distributed Control.
§ Pada waktu tertentu hanya 1 station yang mempunyai hak untuk melakukan transmisi.
§ Contoh: Token passing.
3. Centralized Control.
§ Satu station tertentu berfungsi memberikan ijin transmisi.
§ Contoh: polling, circuit switching, TDMA (Time Division Multiple Access).

2.1.6.

Pola Operasi LAN.

Peer to Peer.
Peer to Peer adalah suatu pola operasi LAN dimana setiap PC memakai resource pada PC lain
maupun memberikan resourcenya untuk dipakai PC lain atau dengan kata lain dapat berfungsi
sebagai client dan pada periode yang bersamaan dapat berfungsi sebagai server. Peer to Peer ini
merupakan sifat ideal yang sangat diinginkan ada pada sebuah LAN, akan tetapi secara praktis hal
ini tidak dapat dilaksanakan secara ekstrim karena kendala biaya dan performansi.
Misal: Windows for Workgroups, Windows NT, Microsoft LAN Manager.
Client-Server.
Model operasi LAN dimana suatu station berfungsi sebagai server yang memberikan pola pelayanan
ke station lain (client), dimana akses dilakukan secara transparan dari station client pada jaringan
tersebut.
Jenis pelayanan Client-Server misalnya:
§ File Server: memberikan layanan fungsi pengelolaan file, dimana jumlahnya dapat lebih dari
satu, pada sebuah jaringan.
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§
§
§

Printer Server: memberikan layanan fungsi pencetakan.
Database Server: proses-proses fungsional mengenai database dijalankan pada mesin ini, dan
station lain dapat minta pelayanan ini.
DIP (Document Information Procesing) Server: memberikan layanan fungsi penyimpanan,
manajemen dan pengambilan terhadap citra. Misalnya: Novell, Unix.

2.1.7.

Jaringan Ethernet.

Komponen Jaringan Ethernet.
Sampai saat ini Ethernet menggunakan media kabel thin coax, thick coax, fiber optic, dan
UTP dengan jumlah node maksimum 1024.
Pada instalasi jaringan yang luas, biasanya antar gedung:
§ Biasanya digunakan kabel fiber optic atau thick coax sebagai backbones. Kabel Backbones ini
berfungsi sebagai bus segmen linier dengan panjang maksimum 500 m, dan 2500 m jika
menggunakan repeater, dimana satu segmen dapat dihubungkan dengan 100 node.
§ Komputer dihubungkan ke backbones dengan menggunakan drop cable, melalui sebuah
tranceiver.
Transceiver
Terminator

Terminator
Drop Cable

Workstation

File Server

Workstation

Untuk instalasi yang lebih kecil, biasanya dalam satu gedung:
§ Digunakan kabel thin coax atau UTP
§ Jarak maksimum satu segmen kabel thin coax adalah 185 m - 300 m dan 100 node per
segmen.
§ Kabel UTP digunakan dengan topologi star, dan memerlukan sebuah hub atau consentrator
yang diletakkan di tengah-tengah topologi star.
Gambar implementasi ethernet dengan thin-coax adalah seperti di bawah ini:
BNC Terminator

BNC T-Connector

Repeater
Workstation

Workstation

Workstation

Workstation

Workstation

Workstation

File Server 1
BNC Terminator

File Server 2
BNC Terminator

Instalasi Kabel Ethernet.
Kabel thin-ethernet dibuat dengan kabel coax RG-58. Panjang minimal satu segmen adalah
18 inchi. Pada kedua ujung kabel ini dipasangi konektor BNC. Dibutuhkan juga konektor T BNC.
Kedua ujung segmen kabel harus dipasangi BNC Terminator.
Instalasi kabel Thin-Ethernet.
1. Satu segmen terdiri dari:
§ Kabel koaksial RG-58
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§
2.
3.
4.

Sepasang konektor BNC
Untuk menghubungkan sebuah node digunakan BNC T.
Satu segmen harus diakhiri dengan terminator BNC.
Panjang minimum 18 inchi.

Instalasi kabel Thick-Ethernet.
1. Satu segmen terdiri dari:
§ kabel koaksial RG-8.
§ sepasang konektor BNC.
2. Untuk menghubungkan sebuah node digunakan tranceiver dan drop cable melalui konektor DB
15.
3. Satu segmen harus diakhiri dengan terminator.
Instalasi kabel Star-Ethernet.
1. Satu segmen terdiri dari:
§ Kabel UTP.
§ Sepasang konektor RJ-45 atau RJ-11.
2. Tidak ada persilangan antar kaki-kaki konektor.
Kabel UTP yang digunakan adalah 24 AWG. Dibutuhkan juga konektor RJ-45 dan RJ-45 crimp tool
untuk memasangkan kabel ke konektornya. Untuk topologi star dibutuhkan juga consentrator yang
berfungsi sebagai pusat pengkabelan dan meneruskan paket-paket ethernet ke tujuan yang benar.
Menghubungkan PC ke Jaringan Komputer.
Setiap PC dihubungkan ke jaringan ethernet dengan perantaraan Network Interface Card
yang cocok digunakan dengan kabel coax, twisted pair, atau fiber optic.
Hal-hal yang perlu dikonfigurasi pada card adalah:
1. I/O address. Setiap card yang ada pada PC memiliki I/O address yang unik. Tidak boleh ada
dua card yang memiliki I/O address yang sama. Address yang "amam" untuk digunakan
adalah: 220 240 280 2A0 2C0 340.
2. IRQ level. Sama halnya dengan I/O address, IRQ level setiap card tidak boleh ada yang sama.
Tabel dibawah ini menunjukkan IRQ level manasaja yang boleh digunakan oleh network
interface card.
Interrupt Level
Digunakan oleh
IRQ 2
EGA/VGA card
IRQ 3
Com 1
IRQ 4
Com 2
IRQ 5
LPT 2
IRQ 7
LPT 1
IRQ 10
Kosong
IRQ 11
Kosong
IRQ 15
Kosong
3. Shared Memory (RAM) base address.
4. Direct Memory Access (DMA) channel.
5. Output Port. Harus dipilih apakah menggunakan kabel thin coax (BNC), thick coax (AUI), atau
UTP.
Biasanya pemilihan I/O address, IRQ level, DMA channel, shared memory dilakukan dengan
memindahkan jumper-jumper yang ada pada card. Penetapan posisi jumper ini harus sesuai
dengan petunjuk yang ada pada manual card.

2.1.8.

Elemen-Elemen Internetworking.

Internetworking biasanya dibangun dengan menggunakan tiga elemen yang berbeda:
1. Hubungan data LAN.
Biasanya terbatas dalam satu bangunan atau kampus dan beroperasi menggunakan sistem
pengkabelan private.
2. Hubungan data dengan WAN.
Umumnya menggunakan saluran telekomunikasi data public, seperti X.25 PSDN, Frame Relay,
ISDN, ATM.
3. Device (peralatan) penghubung jaringan.
Device (peralatan) ini secara umum dibagi menjadi beberapa kategori:
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§ Repeater.
§ Bridge.
§ Router.
§ Switch.
§ Converter.
Dari kelima kategori device (peralatan) diatas, lebih mudah menentukan kapan menggunakan
repeater, switch dan konverter dalam situasi internetworking. Keputusan mengenai pemilihan
penggunaan router atau bridge merupakan keputusan yang lebih sulit.
Repeater.
Fasilitas paling sederhana dalam internetworking adalah repeater. Fungsi utama repeater
adalah menerima sinyal dari suatu segmen kabel LAN dan memancarkannya kembali dengan
kekuatan yang sama dengan sinyal asli pada segmen (satu atau lebih) kabel LAN yang lain.
Repeater beroperasi pada Phisical Layer dalam model jaringan OSI. Jumlah repeater biasanya
ditentukan oleh implementasi LAN tertentu.
Penggunaan repeater antara dua atau lebih segmen kabel LAN mengharuskan penggunaan
protokol Phisical Layer yang sama antara segmen-segmen kabel tersebut. Sebagai contoh, repeater
dapat menghubungkan dua buah segmen kabel ethernet 10base2.
Bridge.
Sebuah bridge juga meneruskan paket dari satu segmen LAN ke segmen lain, tetapi bridge
lebih fleksibel dan lebih cerdas dari repeater. Bridge menghubungkan segmen-segmen LAN di Data
Link layer pada model OSI. Beberapa bridge mempelajari alamat Link setiap device (peralatan)
yang terhubung dengannya pada tingkat Data Link dan dapat mengatur alur frame berdasarkan
alamat tersebut. Semua LAN yang terhubung dengan bridge dianggap sebagai suatu subnetwork
dan alamat Data Link setiap device (peralatan) harus unik. LAN yang terhubung dengan
menggunakan bridge umum disebut sebagai Extended LAN.
Birdge dapat menghubungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi berbeda dan
/atau medium access control yang berbeda. Misalnya, bridge dapat menghubungkan Ethernet
baseband dengan Ethernet broadband. Bridge mungkin juga menghubungkan LAN ethernet dengan
LAN token ring, untuk fungsi ini, bridge harus mampu mengatasi perbedaan format paket setiap
Data Link.
Bridege mampu memisahkan sebagian trafik karena mengimplementasikan mekanisme
pemfilteran frame (frame filtering). Mekanisme yang digunakan di bridge ini umum disebut sebagai
store dan forward sebab frame yang diterima disimpan sementara di bridge dan kemudian di
forward ke workstation di LAN lain. Walaupun demikian, broadcast traffic yang dibangkitkan dalam
LAN tidak dapat difilter oleh bridge.
Router.
Router memberikan kemampuan melalukan paket dari satu sistem ke sistem yang lain yang
mungkin memiliki banyak jalur diantaranya. Router bekerja pada lapisan Network dalam model OSI.
Umumnya router memiliki kecerdasan yang lebih tinggi daripada bridge dan dapat digunakan pada
internetwork dengan tingkat kerumitan yang tinggi sekalipun. Router yang saling terhubung dalam
internetwork turut serta dalam sebuah algortima terdistribusi untuk menentukan jalur optimum
yang dilalui paket yang harus lewat dari satu sistem ke sistem yang lain.
Router dapat digunakan untuk menghubungkan sejumlah LAN (dan extended LAN)
sehingga trafik yang dibangkitkan oleh LAN terisolasi dengan baik dari trafik yang dibangkitkan oleh
LAN lain dalam internetwork. Jika dua atau lebih LAN terhubung dengan router, setiap LAN
dianggap sebagai subnetwork yang berbeda. Mirip dengan bridge, router dapat menghubungkan
data link yang berbeda. Sebagai contoh, router dapat menghubungkan dua LAN yang berbeda
untuk menghubungkan data link LAN dengan data link WAN.
Switch.
Disamping repeater, bridge, dan router, terdapat sejumlah tipe peralatan switching lain
yang dapat digunakan dalam membangun internetwork. Tujuan utama menghubungkan LAN
dengan menggunakan repeater dan bridge adalah meningkatkan keleluasaan atas beberapa
keterbatasan media komunikasi LAN. Alat penghubung ini mampu menambah jumlah perangkat
jaringan yang terhubung ke LAN.
Peralatan switch didesain dengan tujuan yang berbeda dengan repeater, bridge, dan
router. Jika perangkat jaringan yang terhubung dalam sebuah LAN menjadi terlalu banyak maka
kebutuhan transmisi menjadi meningkat melebihi kapasitas yang mampu dilayani oleh medium
komunikasi jaringan. Salah satu ide penggunaan ide penggunaan router adalah untuk
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mengisolasikan group fisik jaringan dengan jaringan yang lain. Penggunaan router cocok pada
sistem internetwork dengan kelompok-kelompok kerja yang terletak dalam lokasi yang kecil. Lalu
lintas data dalam jaringan kelompok-kelompok kerja ini tentu lebih besar dibandingkan denga lalu
lintas antar kelompok kerja.
Dalam kasus kelompok-kelompok kerja yang terletak terpisah secara geografis,
penggunaan router tetap tidak dapat mengisolasikan lalu lintas data. Lalu lintas data dalam
kelompok kerja yang tinggi akan menyebabkan beban di router tetap tinggi karena lalu lintas
tersebut selalu melewati router. Cara mengatasi hal ini adalah dengan menggunakan beberapa
segmen medium transmisi secara pararel dalam internetwork. Router sendiri tetap dapat digunakan
untuk menghubungkan segmen-segmen tersebut dan tetap mampu mengisolasi trafik antar
segmen. Perangkat network dapat dihubungkan ke medium transmisi yang sesuai atau dengan
menggunakan hub yang mengimplementasikan fasilitas switching, seperti module assignment hub,
bank assignment hub, dan port assignment hub.
Converter.
Converter dapat dianggap sebagai tipe device (peralatan) yang berbeda daripada repeater,
bridge, router, atau switch dan dapat digunakan bersama-sama. Converter (kadang disebut
gateway) memungkinkan sebuah aplikasi yang berjalan pada suatu sistem berkomunikasi dengan
aplikasi yang berjalan pada sistem yang lain yang berjalan diatas arsitektur network berbeda
dengan sistem tersebut. Converter bekerja pada lapisan Aplication pada model OSI dan bertugas
untuk melalukan paket antar jaringan dengan protokol yang berbeda sehingga perbedaaan tersebut
tidak tampak pada lapisan aplikasi.
Disamping menggunakan converter, metode lain untuk menghubungkan jaringan dengan
arsitektur berbeda adalah dengan tunelling. Metode ini membungkus paket termasuk protokolnya
yang akan dilewatkan pada protokol lain. Pembungkusan ini dilakukan dengan menambahkan
header protokol pada paket yang akan dilewatkan. Metode ini dapat dilihat sebagai sebuah
arsitektur jaringan yang berjalan diatas arsitektur jaringan yang lain. Perangkat tempat terjadinya
proses tunelling ini disebut portal.

2.1.9.

Internetwork Heterogen.

Sebuah LAN secara data link sebenarnya dapat terdiri atas beberapa arsitektur jaringan
individual yang masing-masing tidak dapat berkomunikasi dengan arsitektur lain. Pada lapisan Data
Link NIC di sebuah sistem masih mampu berkomunikasi dengan NIC di sistem yang lain. Software
jairngan yang terletak pada lapisan diatas Data Link hanya akan memperhatikan sistem lain yang
kompatibel dengan dirinya, dan tidak dapat berkomunikasi dengan sistem yang berjalan dengan
software jaringan yang tidak kompatibel dengan dirinya. Fungsi lapisan Transport dan Network
pada setiap sistem TCP/IP hanya bisa berkomunikasi dengan sistem TCP/IP lain, Netware hanya
berkomunikasi dengan sistem Netware lain, begitu pula dengan sistem jaringan lain. LAN seperti ini
disebut sebagai LAN heterogen dan internetwork yang menghubungkan LAN-LAN seperti ini disebut
sebagai internetwork heterogen.
Sebuah sistem dapat saja mempunyai sebuah data link dengan beberapa jenis software
(protokol) jaringan pada lapisan atasnya. Dengan cara ini sebuah sistem dapat berkomunikasi
dengan beberapa protokol jaringan sehingga misalnya sebuah sistem dapat berkomunikasi dengan
server TCP/IP dan server Netware. Tujuan umum dalam dunia jaringan di masa ini adalah agar
pengguna dapat berkomunikasi dengan sistem komputasi lain di internetwork.
Internetwork menggunakan Bridge.
Bridge yang bekerja pada lapisan Data Link mampu menghubungkan LAN-LAN yang
berbeda protokol. Bridge tidak akan menerima jenis protokol setiap frame yang perlu dilewatkan.
Contoh internetwork menggunakan bridge dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Dalam
internetwork tersebut setiap sistem TCP/IP dapat berhubungan dengan sistem TCP/IP lain,
demikian pula dengan sistem Netware.
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Keuntungan menggunakan bridge:
§ biaya; bridge adalah perangkat yang cukup sederhana dan umumnya lebih murah daripada
router.
§ kemudahan penggunaan; bridge umumnya lebih mudah dipasang dan dirawat.
§ Kinerja; karena bridge cukup sederhana, overhead pemrosesan lebih kecil dan cenderung
mampu menangani trafific yang lebih tinggi.
Kerugian menggunakan bridge:
§ volume traffic; bridge lebih cocok pada jaringan dengan volume traffic total yang relatif
rendah.
§ Broadcast storm; frame broadcast dilewatkan bridge ke seluruh LAN dan ini dapat
menyebabkan traffic melebihi kapasitas medium jaringan.
§ Loop; kesalahan mengkonfigurasi bridge dapat menyebabkan frame berputar melewati bridge
tanpa henti.
§ Alamat yang sama; alamat fisik setiap station dalam jaringan harus berbeda dengan yang
lain.
§ Nama yang sama; jika nama network yang sama digunakan oleh dua atau lebih user akan
menyebabkan traffc yang berlebihan.
Internetwork menggunakan Router.
Keunggulan utama menggunakan bridge dalam membentuk internetwork adalah tidak
terlihat oleh fungsi lapisan Transport dan Network. Dari sudut pandang lapisan atas jaringan,
extended LAN yang dibangun menggunakan bridge beroperasi sama seperti hubungan data link
LAN biasa. Karakteristik seperti ini bisa menjadikelemahan jika internetwork tumbuh menjadi lebih
besar. Extended LAN dapat tumbuh menjadi besar sehingga setiap LAN dapat mengalami saturasi
ketika menangani multicast traffic. Dalam hal ini router dapat digunakan untuk menghubungkan
LAN-LAN jika memang diinginkan untuk mengisolasi multicass traffic.
Router bekerja pada lapisan Network dan hanya mampu melewatkan paket-paket yang
bersesuaian dengan protokol yang diimplementasikan padanya. Untuk router pada internetwork
heterogen diperlukan satu buah router untuk setiap jenis protokol pada internetwork tersebut. Pada
internetwork tersebut setiap sistem TCP/IP dapat saling berhubungan dengan sistem lain
sedangkan sistem Netware pada sebuah LAN tidak mampu berhubungan dengan sistem Netware
yang lain karena tidak terdapat router Netware yang menghubungkan antar LAN dalam
internetwork tersebut. Agar dapat menghubungkan Netware dalam internetwork tersebut dapat
ditambahkan router Netware.
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Di bawah ini diperlihatkan gambar internetwork menggunakan router:
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Sedangkan gambar penggunaan router untuk menghubungkan Netware ke Internetwork sbb:
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Keuntungan menggunakan Router:
§ Isolasi traffic broadcast; kemampuan ini memperkecil beban internetwork karena traffic
jenis ini dapat diisolasikan pada sebuah LAN saja.
§ Fleksibilitas; router dapat digunakan pada topologi jaringan apapun dan tidak peka terhadap
maslah kelambanan waktu yang dialami jika menggunakan bridge.
§ Peraturan prioritas; router dapat mengimplementasikan mekanisme pengaturan prioritas
antar protokol.
§ Pengaturan konfigurasi; router pada umumnya dapat lebih dikonfigurasi dari pada bridge
§ Isolasi masalah; router membentuk penghalang antar LAN dan memungkinkan masalah yang
terjadi di sebuah LAN diisolasikan pada LAN tersebut.
§ Pemilihan jalur; router pada umumnya lebih cerdas daripada bridge dan dapat menentukan
jalur optimal antara dua sistem.
Kerugian menggunakan Router:
§ Tergantung pada protokol; router yang beroperasi pada lapisan Network OSI hanya mampu
melakukan traffic yang sesuai dengan protokol yang diimplementasikan padanya saja.
§ Biaya; router pada umumnya lebih kompleks daripada bridge dan lebih mahal; overhead
pemrosesan pada router lebih besar sehingga troughput yang dihasilkannya dapat lebih rendah
daripada bridge.
§ Pengalokasian alamat; dalam internetwork yang menggunakan router, memindahkan
sebuah mesin dari LAN yang satu ke LAN yang lain berarti mengubah alamat network pada
sistem itu.
§ Sistem tak terjangkau; penggunaan tabel routing yang tidak dinamik menyebabkan
beberapa sistem dapat terjangkau oleh sistem lain.
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2.1.10. Perencanaan Internetwork TCP/IP.
Dalam perencanaan internetwork TCP/IP, beberapa hal yang harus diperlukan oleh manajer
jaringan adalah:
§ Topologi backbone.
§ Pengalokasian alamat IP.
§ Pengaturan routing.
§ Penempatan server.
§ Penanganan protokol jaringan yang berbeda.
Topologi backbone.
Topologi backbone yang sebaiknya digunakan dalam internetwork yang meliputi sebuah kampus
adalah Snow Flakes yaitu topologi yang terdiri dari beberapa buah titik star.
Kelebihan topologi Snow Flakes:
§ Beban routing terdistribusi lebih baik.
§ Pengontrolan dan operasi internetwork terpusat pada titik-titik star
§ Troubleshouting internetwork lebih mudah.
Internetwork sebaiknya disusun dalam beberapa tingkat (umumnya dua atau tiga) tergantung
kondisi workgroup. Misalnya backbone menjadi penghubung antar departemen, dan jaringan dalam
setiap departemen menghubungkan direktorat-direktorat.
Di bawah ini adalah gambar internetwork disusun dalam bentuk tingkatan-tingkatan:
BACKBONE

Router

Router

Departemen

Router

Router

Direktorat

Workstation Workstation

SERVER

Pengalokasian alamat IP.
Seorang manajer harus menganggap alamat IP sebagai suatu resource yang harus
dialokasikan sebaik-baiknya. Setiap stasiun dari internetwork yang terhubung langsung dengan
Internet harus memiliki alamat IP yang unik di seluruh Internet. Sebuah organisasi mungkin
memperoleh alamat jaringan kelas A, B, atau kelas C, atau bahkan hanya sebagian kecil dari kelas
C. Pada internetwork yang memiliki IP terbatas, hal yang umum dilakukan adalah merupakan proxy
IP. Internetwork yang terletak didalam lingkungan proxy wajib memiliki IP yang unik hanya dalam
lingkungan proxy tersebut.
Cara pengalokasian IP yang bail adalah yang berdasarkan letak geografis. Ini berarti bahwa
jaringan yang terletak dekat secara geografis, sebaiknya juga memiliki alamat IP yang dekat. Ini
berguna terutama dalam pengaturan routing.
Pengaturan Routing.
Routing dalam internetwork sebaiknya menggunakan metode routing dinamik dan hanya
menggunakan routing statik pada kondisi yang tidak memungkinkan penggunaan routing dinamik.
Keuntungan routing dinamik:
§ Route ditentukan oleh setiap router berdasarkan informasi dari router lain.
§ Dapat beradaptasi terhadap perubahan kondisi internetwork (penambahan jaringan baru,
putusnya jaringan)
§ Penanganan oleh manusia jauh lebih ringan dibandingkan dengan routing statis.
Pada saat ini terdapat dua macam routing dinamik yang biasa digunakan dalam internetwork
TCP/IP:
§ RIP (Routing Information Protocol); yang menggunakan algoritma routing Distance Vector.
§ OSPF (Open Sortest Path First); yang menggunakan algoritma routing link-state.
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Penempatan Server.
Pengertian Server yang disebut disini mengacu kepada mesin-mesin dalam lingkungan
internetwork yang ditujukan secara khusus untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh
client. Dalam internetwork TCP/IP server-server tersebut digunakan untuk memberikan informasi
penting bagi internetwork, misalnya DNS server, dan untuk memberikan informasi secara umum,
seperti Web Server dan News Server. Sesuai dengan namanya, server memberikan indikasi
kemungkinan terjadinya trafik yang lebih tinggi antara server tersebut dengan workstation
dibandingkan dengan trafik antar workstation .
Penempatan server yang baik dalam internetwork mampu mendistribusikan beban trafik
jaringan. Hal ini terutama berlaku untuk server-server yang dibutuhkan oleh internetwork seperti
DNS server. Penempatan server-server yang dibutuhkan seperti Web Server dan FTP Sercer juga
turut berperan dalam mendistribusikan beban trafik. Menurut penelitian, FTP server yang
ditempatkan dengan baik mampu mengurangi trafik yang tidak perlu sampai dengan 44%.
Sifat beban trafik DNS server dengan FTP dan WEB server berbeda yaitu DNS server sering
diakses tetapi memberikan informasi dalam jumlah yang kecil sedangkan walaupun FTP dan Web
server diakses relatif tidak sesering DNS server, informasi yang diberikan keduanya jauh lebih besar
daripada informasi dari DNS pada setiap kali akses. Praktik yang biasa dilakukan terutama pada
DNS server adalah pendistribusian informasi pada dua atau tiga server internetwork yang besar.
Dengan praktik seperti ini, setiap query leh client diajukan kepada server yang terdekat.
Penanganan protokol jaringan yang berbeda.
Internetwork yang ada saat ini tidak semua hanya menggunakan satu protokol jaringan.
Terdapat juga lingkungan internetwork yang terdiri dari dua atau lebih protokol seperti protokol
TCP/IP dengan IPX/SPX. Pada internetwork TCP/IP yang menggunakan router (TCP/IP), elemen
internetwork dengan protokol yang berbeda tersebut hanya mampu berkomunikasi sebatas sampai
dengan router saja. Agar elemen ini mampu berkomunikasi dengan elemen yang lain yang terpisah
oleh router, biasanya digunakan metode tunnelling. Dengan tunnelling, elemen-elemen
internetwork tersebut dapat berkomunikasi dengan protokolnya diatas protokol TCP/IP.

2.2.

Jaringan TCP/IP.

Dalam subbab ini akan dibahas mengenai TCP (Transfer Control Protocol)/IP (Internet Protocol).

2.2.1.

Pendahuluan.

Sejarah Lahirnya TCP/IP.
Pada tahun 1969 DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency) mendanai riset dan
pembuatan jaringan paket switching eksperimental yang diberi nama ARPANET. Karena dinilai
sukses dan banyak yang organisasi lain yang menghubungkan diri dengan jaringan ini, maka pada
tahun 1975 ia menjadi jaringan yang bersifat operasional. Sementara itu ARPANET terus bertambah
besar sehingga protokol yang digunakan pada waktu itu tidak mampu lagi menampung jumlah
node yang semakin banyak. Oleh karena itu DARPA mendanai pembuatan protokol komunikasi
yang bersifat umum, yaitu TCP/IP. Ia diadopsi menjadi standard ARPANET pada tahun 1983. Untuk
memudahkan proses konversi, DARPA juga mendanai suatu proyek yang mengimplementasikan
protokol ini kedalam BSD UNIX, sehingga dimulailah perkawinan antara TCP/IP dengan UNIX. Sejak
tahun itu istilah internet mulai populer, karena terjadi perubahan administratif pada ARPANET, yang
dipecah menjadi MILNET dan ARPANET kecil, kemudian ditambah dengan bergabungnya NFS
(National Science Foundation)/NSFNET. Pada awalnya internet digunakan untuk menunjukkan
jaringan yang menggunakan internet protocol (IP) tapi dengan berkembangnya jaringan, istilah ini
sekarang sudah merupakan istilah yang generik yang digunakan untuk semua kelas jaringan.
internet (dengan huruf i kecil) sekarang biasanya digunakan orang untuk menunjuk pada koloksi
sembarang jaringan fisik terpisah yang saling berhubungan dengan protokol yang sama untuk
membentuk jaringan logic. Sedangkan Internet (dengan huruf I besar) digunakan untuk menunjuk
pada komunitas jaringan komputer wordwide yang saling dihubugkan dengan protokol TCP/IP.
TCP/IP Features.
TCP/IP tidak tumbuh menjadi besar begitu saja dengan sendirinya, atau karena
Departemen Pertahanan (DoD) Amerika Serikat memanfaatkan penggunaannya. Satu hal yang
paling penting dan menjadi kunci sukses digunakannya TCP/IP pada Internet adalah, ia muncul
pada waktu yang tepat dan merupakan protokol pertama yang dapat memenuhi kebutuhan
komunikasi pada waktu itu. Selain itu, sebagai protokol yang dirancang untuk internetworking,
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TCP/IP jelas memiliki kelebihan yang membuat TCP/IP digunakan oleh kebanyakan komunitas
pengguna jaringan. Keunggulan-keunggulan ini meliputi beberapa hal, antara lain:
§ Open Protocol Standard sehingga tersedia secara luas. Semua orang bisa men-develop
perangkat lunak untuk dapat berkomunikasi menggunakan protokol ini. Hal ini membuat
pemakaian TCP/IP meluas dengan cepat, terutama dari sisi pengadopsian oleh berbagai sistem
operasi dan aplikasi jaringan. Akibatnya, walaupun TCP/IP bukanlah standard protokol yang
dikeluarkan oleh badan standard dunia ISO (International Standard Organization), TCP/IP
menjadi standard de facto karena terbukti lebih banyak dipakai di seluruh dunia.
§ Tidak tergantung pada perangkat keras jaringan tertentu sehingga TCP/IP cocok untuk
menyatukan bermacam-macam network, misalnya Ethernet, token ring, dial-up line, X-25 net
dan lain-lain. Hal ini merupakan keunggulan utama dari TCP/IP, terutama dalam membentuk
Wide Area Network yang memang terdiri dari berbagai macam perangkat keras, sistem operasi
dan media komunikasi.
§ Cara pengalamatan bersama, memungkinkan device (peralatan) pada TCP/IP (bisa berupa
komputer, router, atau lebih umum dengan istilah host) untuk mengidentifikasikan secara unik
device (peralatan) lain dalam seluruh jaringan, walaupun jaringannya sebesar jaringan
wordwide Internet. Setiap komputer yang terhubung pada jarigan TCP/IP (Internet) akan
memiliki address yang hanya dimiliki olehnya.

2.2.2.

Arsitektur & Portokol Jaringan TCP/IP.

Dalam arsitektur jaringan komputer, kita mengenal adanya lapisan-lapisan (layer) yang
memiliki tugas spesifik. Setiap lapisan memiliki protokol tersendiri sesuai dengan fungsi yang telah
didefinisikan bagi lapisan tersebut.
International Standard Organization (ISO) telah mengeluarkan suatu standard untuk
arsitektur jaringan komputer yang dikenal dengan nama Open System Interconnection (OSI).
Standard ini terdiri dari 7 lapisan protokol yang menjalankan fungsi komunikasi antara 2 komputer.
Namun dalam jaringan TCP/IP, hanya didefinisikan 5 lapisan seperti pada gambar berikut:
Application Layer
Presentation Layer
Session Layer
Transport Layer
Network Layer
Data Link Layer
Physical Layer
Arsitektur OSI

Application Layer
Transport Layer
Internet Layer
Network Access Layer
Physical Layer
Arsitektur TCP/IP

Perbedaan ini tidaklah bersifat ekstrim, karena sebenarnya fungsi-fungsi beberapa lapisan
pada suatu sistem telah tercakup dalam satu lapisan pada sistem yang lain. Untuk lebih jelasnya,
berikut adalah penjelasan mengenai fungsi dari tiap lapisan secara umum dan protokol yang
dipakai pada tiap lapisan TCP/IP.
Lapisan Fisik (Phisical Layer) merupakan lapisan terbawah yang mendefinisikan besaran
fisik seperti media komunikasi, tegangan / arus, interface RS-232 dsb. Lapisan ini dapat berbedabeda pada setiap jaringan, sesuai dengan media komunikasi yang dipergunakan. Kelebihan jaringan
TCP/IP terutama adalah karena sifatnya yang sangat fleksibel dalam implementasi, yakni dapat
mengintegrasikan berbagai jaringan dengan media fisik yang berbeda-beda.
Lapisan kedua adalah Network Access Layer (identik dengan Lapisan Data Link Layer
pada OSI). Pada lapisan ini, didefinisikan bagaimana penyaluran data dalam bentuk frame-frame
data pada media fisik yang digunakan secata handal. Lapisan ini biasanya memberikan servis untuk
mendeteksi dan mengoreksi kesalahan dari data yang ditransmisikan. Beberapa contoh protokol
yang digunakan pada lapisan ini adalah X-25 jaringan publik, Ethernet untuk jaringan Ethernet, AX25 untuk jaringan paket radio dsb.
Lapisan ketiga adalah Internet Layer (Network Layer pada OSI). Jika lapisan pertama dan
kedua hanya mengatur komunikasi antara dua pihak secara langsung, maka pada lapisan ini
didefinisikan pula bagaimana hubungan dapat terjadi antara dua pihak yang berada pada jaringan
yang berbeda. Pada jaringan Internet yang terdiri atas puluhan juta host dan ratusan ribu jaringan
lokal, lapisan ini bertugas untuk menjamin agar paket yang dikirimkan dapat menemukan
tujuannya dimanapun berada. Oleh karena itu, lapisan ini mempunyai peranan penting terutama
dalam mewujudkan internetworking yang meliputi wilayah luas (wordwide Internet). Beberapa
tugas penting pada lapisan ini adalah:
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Addressing, yakni melengkapi setiap datagram dengan alamat Internet dari tujuan. Alamat
pada protokol inilah yang dikenal dengan Internet Portokol Address (IP Address). Karena
pengalamatan (addressing) pada jaringan TCP/IP berada pada lapisan ini (software), maka
jaringan TCP/IP independen dari jenis media dan komputer yang digunakan. Dengan demikian
TCP/IP dapat mengintegrasikan berbagai jaringan komputer yang ada.
§ Routing, yakni menentukan kemana datagram akan dikirim agar mencapai tujuan yang
diinginkan. Fungsi ini merupakan fungsi terpenting dari Internet Protocol (IP). Sebagai protokol
yang bersifat connectionless, proses routing sepenuhnya ditentukan oleh jaringan. Pengirim
tidak memiliki kendali terhadap paket yang dikirimkannya untuk bisa mencapai tujuan. Routerrouter pada jaringan TCP/IP-lah yang sangat menentukan dalam penyampaian datagram dari
penerima ke tujuan.
Lapisan keempat adalah Transport Layer, yang mendefinisikan cara-cara untuk
melakukan pengiriman data antara end to end host secara handal. Lapisan ini menjamin bahwa
informasi yang diterima pada sisi penerima adalah sama dengan informasi yang dikirimkan oleh
pengirim. Untuk itu, lapisan ini memiliki beberapa fungsi penting antara lain:
§ Flow Control. Pengiriman data yang telah dipecahkan menjadi paket-paket tersebut harus
diatur sedemikian rupa agar pengirim tidak sampai mengirimkan dengan kecepatan yang
melebihi kemampuan penerima data dalam menerima data.
§ Error Detection. Pengirim dan penerima juga melengkapi data dengan sejumlah informasi
yang bisa digunakan untuk memeriksa data yang dikirimkan bebas dari kesalahan. Jika
ditemukan kesalahan pada paket data yang diterima, maka penerima tidak akan menerima data
tersebut. Pengirim akan mengirim ulang paket data yang mengandung kesalahan tadi. Dengan
demikian, data dijamin bebas dari kesalahan (error free) pada saat diteruskan pada lapisan
aplikasi. Konsekuensi dari mekanisme ini adalah timbulnya delay yang cukup berarti. Namun
selama aplikasi tidak bersifat real time, delay ini tidak menjadi masalah, karena yang lebih
diutamakan adalah data yang bebas dari kesalahan.
§

Pada TCP/IP, protokol yang dipakai adalah Transmission Control Protocol (TCP) atau User
Datagram Protocol (UDP). TCP digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan keandalan
data, sedangkan UDP digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan panjang paket yang pendek
dan tidak menuntut keandalan yang tinggi. TCP memiliki fungsi flow control dan error detection dan
bersifat connection oriented. Sebaliknya pada UDP bersifat connectionless dan tidak ada
mekanisme pemeriksaan data dan flow control, sehingga UDP disebut juga unreliable protocol.
Untuk beberapa hal yang menyangkut efisiensi dan penyederhanaan, beberapa aplikasi memilih
menggunakan UDP sebagai protokol transport. Contohnya adalah aplikasi database yang hanya
bersifat query dan response, atau aplikasi lain yang sangat sensitif terhadap delay sepertivideo
conference. Aplikasi seperti ini dapat mentolerir sedikit kesalahan (gambar atau suara masih bisa
dimengerti), namun akan tidak nyaman untuk dilihat jika terdapat delay yang cukup berarti.
Lapisan kelima adalah Aplication Layer. Sesuai namanya, lapisan ini mendefinisikan
aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Karena itu, terdapat banyak protokol pada lapisan
ini, sesuai dengan banyaknya aplikasi TCP/IP yang dapat dijalankan. Contohnya adalah SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol) untuk pengiriman electronic mail, FTP (File Transfer Portokol)
untuk transfer file, HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) untuk aplikasi multimedia WWW (Word
Wide Web), NNTP (Network News Transfer Protocol) untuk distribusi news group dan masih banyak
lagi yang lain. Setiap aplikasi pada umumnya menggunakan protokol TCP/IP, sehingga keseluruhan
keluarga protokol ini dinamai dengan TCP/IP.

2.2.3.

IP Address.

IP Address terdiri dari 32 bit, yang biasanya dalam penulisan dibagi menjadi 4 segmen (8
bit tiap segmen). Variasi address yang dapat dipakai oleh host dalam TCP/IP jika direpresentasikan
dalam bilangan biner adalah dari 00000000.00000000.00000000.00000000 sampai dengan
11111111.11111111.11111111.11111111. Jadi, jaringan TCP/IP secara teoritis mampu
mengintegrasikan sebanyak 232 (4 milyar lebih) komputer. Pada kenyataannya ada address-address
khusus yang dipakai untuk keperluan tertentu, sehingga tidak boleh dipakai oleh host.
Pembagian Kelas Address.
IP Address yang berjumlah 4 milyar lebih itu diklasifikasikan menjadi beberapa kelas
tertentu. Pembagian kelas-kelas ini ditujukan untuk mempermudah alokasi IP address, baik untuk
host/jaringan tertentu maupun untuk keperluan tertentu. Untuk memudahkan pembacaan dan
penulisan, IP address biasanya direpresentasikan dalam bilangan desimal. Jadi, range address
diatas dapat diubah menjadi address 0.0.0.0 sampai dengan address 255.255.255.255. Nilai
desimal dari IP address inilah yang dikenal dalam pemakaian sehari-hari.
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IP address dapat dipisahkan menjadi 2 bagian, yaitu bagin network (bit-bit
network/network bit) dan bagian host (bit-bit host/host bit). Network bit berperan dalam
identifikasi suatu network dari network yang lain, sedangkan host bit berperan dalam identifikasi
host dalam suatu network. Jadi, seluruh host yang tersambung pada jaringan yang sama akan
memiliki network bit yang sama. Sebagian dari bit-bit bagian awal dari IP address merupakan
network bit/network number, sedangkan sisanya untuk host. Garis pemisah antara bagian network
dan host tidak tetap, tergantung pada kelas networknya. Ada tiga kelas address yang utama dalam
TCP/IP yaitu kelas A, kelas B dan kelas C. perangkat lunak Internet Portocol menentukan
pembagian jenis kelas ini dengan menguji beberapa bit pertama dari IP address. Penentuan kelas
ini dilakukan dengan cara berikut:
§ Kelas A (/8 Prefixes). Jika bit pertama dari IP address adalah 0, address merupakan network
kelas A, yang dinotasikan dengan /8. Kelas A mempunyai 8 bit network-prefix, dimana 7 bit
pertama selain bit pertama (8 bit) adalah network number, sedangkan 24 bit terakhir
merupakan host bit. Dengan demikian hanya ada 125 (27-2) network kelas A. Dikurangi dua
karena 0.0.0.0 digunakan sebagai default route dan 127.0.0.0 dalam /8 digunakan sebagai
default loopback. Sehingga /8 terdiri dari nomor 1.xxx.xxx.xxx sampai dengan 126.xxx.xxx.xxx.
Pada kelas A, setiap network terdiri dari 16.777.214 (224-2) host. Pada host dikurangi 2 karena
host yang N.0.0.0 akan digunakan sebagai Network Address, yang nanti akan dijelaskan, dan
host yang N.255.255.255 akan digunakan sebagai Broadcast Adress, yang juga nanti akan
dijelaskan. Sebagai illustrasi dapat dilihat pada gambar berikut:
0-127
0-255
0-255
0-255
0nnnnnnn
hhhhhhhh
Hhhhhhhh
Hhhhhhhh
Bit-bit Network

§

Kelas B (/16 Prefixes). Jika 2 bit pertama dari IP address adalah 10, address merupakan
network kelas B, yang dinotasikan dengan /16. Kelas B mempunyai 16 bit network-prefix,
dimana 14 bit pertama kecuali 2 bit paling depan (16 bit pertama) adalah network number,
sedangkan 16 bit terakhir merupakan host bit. Dengan demikian terdapat 16.384 (214) network
kelas B. yakni dari network 128.0.xxx.xxx sampai dengan 191.255.xxx.xxx. Setiap network
kelas B mampu menampung 65.534 (216-2) host. Pada host dikurangi 2 karena host yang
N.N.0.0 akan digunakan sebagai Network Address, yang nanti akan dijelaskan, dan host yang
N.N.255.255 akan digunakan sebagai Broadcast Adress, yang juga nanti akan dijelaskan.
Ilustrasinya dapat dilihat pada gambar berikut:
128-191
0-255
0-255
0-255
10nnnnnn
Nnnnnnnn
Hhhhhhhh
hhhhhhhh
Bit-bit Network

§

Bit-bit Host

Kelas C (/24 Prefixes). Jika 3 bit pertama dari IP address adalah 110, address merupakan
network kelas C, yang dinotasikan dengan /24. Kelas C mempunyai 24 bit network-prefix,
dimana 21 bit pertama kecuali 3 bit paling depan (24 bit pertama) adalah network number,
sedangkan 8 bit terakhir merupakan host bit. Dengan demikian terdapat 2.097.152 (221)
network kelas C, yakni dari nomor 192.0.0.0 sampai dengan 223.255.255.xxx. Setiap network
kelas C hanya mampu menampung sekitar 254 host. Pada host dikurangi 2 karena host yang
N.N.0.0 akan digunakan sebagai Network Address, yang nanti akan dijelaskan, dan host yang
N.N.255.255 akan digunakan sebagai Broadcast Adress, yang juga nanti akan dijelaskan.
Illustrasinya dapat dilihat pada gambar berikut:
192-223
0-255
0-255
0-255
110nnnnn
nnnnnnnn
Nnnnnnnn
hhhhhhhh
Bit-bit Network

§

Bit-bit Host

Bit-bit Host

Kelas berikutnya dari IP address adalah kelas D dan kelas E. Kelas D merupakan IP address
yang dialokasikan sebagai multiclast address. Alokasi nomor untuk address multicast ini adalah
dari 224.0.0.0 sampai dengan 239.255.255.255. Kelas E merupakan sisanya (240.0.0.0 sampai
dengan 255.255.255.255) yang dialokasikan untuk eksperimen.

Address Khusus.
Selain address yang dipergunakan untuk pengenal host, ada beberapa jenis address yang
digunakan untuk keperluan khusus dan tidak boleh digunakan untuk pengenal host. Address
tersebut adalah:

Network Address. Address ini digunakan untuk mengenali suatu network pada jaringan Internet.
Address ini biasanya diberikan kepada gateway/router, dimana semua bit hostnya adalah 0.
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Fungsinya adalah untuk memudahkan suatu router menentukan ke (router) mana ia harus
mengirimkan suatu packet yang ia terima.
Contoh:
§ Suatu host memiliki IP Address 100.145.32.9, yang berarti termasuk kelas A, berarti 3 segment
terakhir adalah bit-bit host, untuk itu harus diganti dengan 0. Sehingga host tersebut memiliki
Network Address 100.0.0.0
§ Suatu host memiliki IP Address 135.541.29.8, yang berarti termasuk kelas B, berarti 2 segment
terakhir adalah bit-bit host, untuk itu harus diganti dengan 0. Sehingga host tersebut memiliki
Network Address 135.541.0.0
§ Suatu host memiliki IP Address 202.154.63.4, yang berarti termasuk kelas C, berarti 1 segment
terakhir adalah bit-bit host, untuk itu harus diganti dengan 0. Sehingga host tersebut memiliki
Network Address 202.154.63.0.
Sehingga, jika ada suatu packet diterima oleh router X, dimana packet tersebut mempunyai tujuan
host G yang memiliki IP Address 202.154.63.42, maka karena Network Address untuk host G
tersebut adalah 202.154.63.0, sehingga router X akan mengirimkan packet tersebut ke router
dengan IP Address 202.154.63.0

Broadcast Address. Address ini digunakan untuk mengirim/menerima informasi yang harus
diketahui oleh seluruh host yang ada pada suatu network. Seperti diketahui, setiap datagram IP
memiliki header alamat tujuan berupa IP address dari host yang akan dituju oleh datagram
tersebut. Dengan adanya alamat ini, maka hanya host tujuan saja yang memproses datagram
tersebut, sedangkan host lain akan mengabaikannya. Bagaimana jika suatu host ingin mengirimkan
datagram pada seluruh host yang ada pada netwrknya ? Tidak efisien jika ia harus membuat
repliksi datagram sebanyak jumlah host tujuan. Pemakaian bandwidth akan meningkat dan beban
kerja host pengirim bertambah, padahal isi datagram-datagram tersebut sama. Oleh karena itu
dibuat konsep broadcast address. Host cukup mengirim ke alamat broadcast, maka seluruh host
yang ada pada network akan menerima datagram tersebut. Konsekuensinya, seluruh host pada
network yang sama harus memiliki broadcast address yang sama dan address tersebut tidak boleh
dipakai sebagai IP address untuk host tersebut. Jadi, sebenarnya setiap host memiliki 2 address
untuk menerima datagram : pertama adalah IP addressnya yang bersifat unik dan kedua adalah
broadcast address pada network tempat host berada. Broadcast address diperoleh dengan
membuat bit-bit host pada IP address menjadi 1.
Contoh:
§ Suatu host memiliki IP Address 100.145.32.9, yang berarti termasuk kelas A, berarti 3 segment
terakhir adalah bit-bit host, untuk itu harus diganti dengan 1. Sehingga host tersebut memiliki
Broadcast Address 100.255.255.255
§ Suatu host memiliki IP Address 135.541.29.8, yang berarti termasuk kelas B, berarti 2 segment
terakhir adalah bit-bit host, untuk itu harus diganti dengan 1. Sehingga host tersebut memiliki
Broadcast Address 135.541.255.255
§ Suatu host memiliki IP Address 202.154.63.4, yang berarti termasuk kelas C, berarti 1 segment
terakhir adalah bit-bit host, untuk itu harus diganti dengan 1. Sehingga host tersebut memiliki
Broadcast Address 202.154.63.255.
Sehingga, jika suatu packet ditujukan kepada sejumlah host, yakni yang memiliki IP Address
202.154.63.1 sampai 202.154.63.224, maka packet tersebut harus mencatumkan IP Adress
tujuannya dengan 202.154.63.255.
Multicast Address. Kelas address A, B dan C adalah address yang digunakan untuk komunikasi
antar host, yang menggunakan datagram-datagram unicast. Artinya, datagram/paket memiliki
address tujuan berupa satu host tertentu. Hanya host yang memiliki IP address sama dengan
destination address pada datagram yang akan menerima datagram tersebut, sedangkan host lain
akan mengabaikannya. Jika datagram ditujukan pada seluruh host yang berada pada suatu
network, maka field address tujuan ini akan berisi alamat broadcast dari jaringan yang
bersangkutan. Dari dua mode pengiriman ini, muncul pula mode ketiga. Diperlukan suatu mode
khusus jika suatu host ingin berkomunikasi dengan beberapa host sekaligus (host group), dengan
mengirimkan satu datagram saja. Namun berbeda dengan mode broadcast, hanya host-host yang
tergabung dalam suatu group saja yang akan menerima datagram ini, sedangkan host lain tidak
akan terpengaruh. Oleh karena itu, dikenalkan konsep multicast. Pada konsep ini, setiap group
yang menjalankan aplikasi bersama mendapatkan suatu multicast address. Address untuk
keperluan multicast ini, terstruktur mengikuti bentuk 1110xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx (bentuk
desimalnya 224.0.0.0 sampai dengan 239.255.255.255). Alokasi ini ditujukan untuk keperluan
group, bukan untuk host seperti kelas A, B atau C. Anggota group adalah host-host yang ingin
tergabung dalam group tersebut. Anggota ini juga tidak terbatas pada jaringan satu subnet, namun
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bisa mencapai seluruh dunia. Karena menyerupai backbone, maka jaringan multicast ini dikenal
dengan Multicast Backbone (MBone).

2.2.4. Subnetting.
Untuk beberapa alasan yang menyangkut efisiensi IP address, mengatasi masalah topologi
jaringan dan organisasi, network administrator biasanya melakukan subnetting. Esensi dari
subnetting adalah membagi-bagi host-host yang ada dalam suatu network kedalam sub-networksub-network yang lebih kecil. Beberapa bit dari bagian host dialokasikan menjadi bit tambahan
pada bagian network. Address satu network menurut struktur baku dipecah menjadi beberapa
subnetwork. Cara ini menciptakan sejumlah network tambahan, tetapi mengurangi jumlah
maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut.
Subnetting juga dilakukan untuk mengatasi perbedaan hardware dan media fisik yang
digunakan pada suatu network. Router IP dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media
fisik yang berbeda hanya saja jika setiap network memiliki address network yang unik. Selain itu,
dengan subnetting, seorang network administrator dapat mendelegasikan pengaturan host address
seluruh departemen dari suatu perusahaan besar kepada setiap departemen untuk memudahkan
dalam mengatur keseluruhan network.
Suatu subnet didefinisikan dengan mengimplementasikan masking bit (subnet mask)
kepada IP address. Struktur subnet mask sama dengan struktur IP address, yakni terdiri dari 32 bit
yang dibagi atas 4 segmen. Bit-bit dari IP address yang "ditutupi" (masking) oleh bit-bit subnet
mask yang aktif dan bersesuaian akan diinterpretasikan sebagai network bit.
Contoh 1.
§ Jika ada suatu host memiliki IP Address 44.132.1.20 dengan Subnetmask 255.255.0.0, maka
kita dapat mengetahui informasi-informasi berikut, yang dapat dilihat pada gambar Subnetting
16 bit Pada IP Address kelas A berikut ini:
44
132
1
20
00101100
10000100
00000001
00010100
IP Address
255
255
0
0
11111111
11111111
00000000
00000000
Subnet Mask
44
132
0
0
10000100
00000000
00000000
Sub-Network Address
44
132
255
255
00101100
10000100
11111111
11111111
Sub-Net Broadcast Address
Berarti Sub-Network Address-nya adalah 44.132.0.0, dengan Sub-Net Broadcast Addressnya adlaah 44.132.255.255. Sedangkan Network Addressnya tetap 44.0.0.0, dengan Broadcast
Address-nya 44.255.255.255. Ini dikarenakan IP Address dari host tersebut termasuk dalam kelas
A.
Dengan aturan standard, nomor network IP ini adalah 44 dan nomor host adalah 132.1.20.
Network tersebut dapat menampung maksimum lebih dari 16 juta host yang terhubung langsung.
Misalkan pada network ini akan diimplementasikan subnet mask sebanyak 16 bit 255.255.0.0 (Hexa
= FF.FF.00.00 atau Biner = 11111111.11111111.00000000.00000000). Perhatikan bahwa pada 16
bit pertama pada subnet mask tersebut berharga 1, sedangkan 16 bit berikutnya bernilai 0. Dengan
demikian, 16 bit pertama dari suatu IP address yang dikenakan subnet mask tersebut akan
dianggap sebagai network bit. Nomor network akan berubah menjadi 44.132 dan nomor host akan
menjadi 1.20. Kapasitas maksimum host yang langsung terhubung pada network menjadi sekitar
65 ribu host.
Contoh 2.
§ Jika suatu Network 89. yang merupakan network kelas A hendak dibagi kedalam 6 (232)subnet, maka Subnet Mask-nya dapat ditentukan dengan mengganti 3 bit paling kiri dari host
dengan 1, sehingga:
Network Address
Subnet Mask

: 89.0.0.0
: 89.224.0.0

01011001.00000000.00000000.00000000
01011001.11100000.00000000.00000000

Subnet mask tersebut identik dengan standard IP address kelas B. dengan menerapkan
subnet mask tersebut pada satu network kelas A, dapat dibuat 256 network baru dengan kapasitas
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masing-masing subnet setara dengan network kelas B. Penerapan subnet yang lebih jauh seperti
255.255.255.0 (24 bit) pada kelas A akan menghasilkan jumlah network yang lebih besar (lebih dari
65 ribu network) dengan kapasitas masing-masing subnet sebesar 256 host. Network kelas C juga
dapat dibagi-bagi lagi menjadi beberapa subnet dengan menerapkan subnet mask yang lebih tinggi
seperti untuk 25 bit (255.255.255.128), 26 bit (255.255.255.192), 27 bit (255.255.255.224) dan
seterusnya.
Di bawah ini ditampilkan gambaran subnetting seperti penjelasan di atas:
Kelas Subnetmask
Subnet Host
A
N.11000000.00000000.00000000
22-2
222-2
3
N.11100000.00000000.00000000
2 -2
221-2
4
N.11110000.00000000.00000000
2 -2
220-2
5
N.11111000.00000000.00000000
2 -2
219-2
Dst…..
B
N.N.11000000.00000000
22-2
214-2
3
N.N.11100000.00000000
2 -2
213-2
4
N.N.11110000.00000000
2 -2
212-2
5
N.N.11111000.00000000
2 -2
211-2
Dst…..
C
N.N.N.11000000
22-2
26-2
N.N.N.11100000
23-2
25-2
4
N.N.N.11110000
2 -2
24-2
5
N.N.N.11111000
2 -2
23-2
6
N.N.N.11111100
2 -2
22-2
Subnetting dilakukan pada saat konfigurasi interface. Penerapan subnet mask pada IP
address akan mendefinisikan 2 buah address baru, yakni Sub-Network address dan Sub-Net
Broadcast address. Sub-Network Address didefinisikan dengan menset seluruh bit host berharga 0,
sedangkan Sub-Net Broadcast Address dengan menset bit host dengan 1. Seperti yang telah
dijelaskan, network address adalah alamat network yang berguna dalam informasi routing. Suatu
host tidak perlu mengetahui address seluruh host yang ada pada nettwork yang lain. Informasi
yang dibutuhkan hanyalah address dari network yang akan dihubungi serta gateway untuk
mencapai network tersebut. Illustrasi mengenai subnetting, network address dan broadcast address
dapat dilihat pada tabel berikut yang menampilkan bagaimana nomor network standard dari suatu
IP address diubah menjadi nomor subnet/subnet address melalui subnetting.
Di bawah ini ditampilkan gambaran Subnet Address – IP Address:
IP Address
Network
Subnet Mask
Interpretasi
Address
Standard
44.132.1.20
44.0.0.0
255.255.0.0
Host
1.20
pada
(16 bit)
subnet 44.132.0.0
81.150.2.3
81.0.0.0
255.255.255.0
Host 3 pada subnet
(24 bit)
81.50.2.0
167.205.2.100
167.205.0.0
255.255.255.128
Host 100 pada subnet
(25 bit)
167.205.2.0
167.205.2.130
167.205.0.0
255.255.255.192
Host 2 pada subnet
(26 bit)
167.205.2.128

Sub-Net
Broadcast
Address
44.132.255.255
81.50.2.255
167.205.2.127
167.205.2.191

Subnetting hanya berlaku untuk network lokal. Bagi network diluar network lokal, Network
Address yang dikenali tetap Network Address standard menurut IP address.
Untuk merancang Subnetting, ada empat pertanyaan yang harus dijawab sebelum mendisain:
1. Berapa banyak total subnet yang dibutuhkan saat ini?
2. Berapa banyak total subnet yang akan dibentuk pada masa yang akan datang?
3. Berapa banyak host yang tersedia saat ini?
4. Berapa banyak host yang akan di diorganisasi dengan subnet dimasa yang akan datang ?
Langkah pertama dalam proses perencanaan adalah menentukan jumlah maksimum dari
subnet dan bulatkan keatas untuk bilangan binary. Contoh, jika perusahaan membutuhkan 9
subnet, 23 (atau 8) tidak akan cukup alamat subnet yang tersedia, jadi network administrator akan
membulatkan ke atas menjadi 24 (atau 16). Mungkin jumlah 16 subnet ini tidak akan cukup untuk
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masa yang akan datang, jadi network administrator harus mencari nilai maksimum atau yang kirakita memenuhi pada masa yang akan datang misalnya 25 (atau 32).
Tahap kedua yakinkan bahwa jumlah alamat host yang kita buat memenuhi untuk masamasa yang akan datang.
Contoh Subnet #1
Sebuah perusahaan mempunyai nomor network 193.1.1.0/24 dan dibutuhkan 6 subnet. Besarnya
subnet harus mendukung 25 host.
Penyelesaian.
Tahap pertama kita harus ketahui berapa bit yang dibutuhkan 6 subnet, dicari dengan
melihat kelipatan dua (2,4,8,16,32,64,dst). Disini terlihat bahwa untuk persis sama dengan 6 tidak
ada kita harus pilih bilangan yang atasnya (8) atau 23 ada 2 tersisa dapat digunakan untuk
kebutuhan masa yang akan datang. Disini 23 berarti kita butuh 3 bit untuk membentuk extended
subnet, contoh diatas subnettingnya /24 berarti extendednya adalah /27 untuk jelasnya dapat
dilihat gambar di bawah ini.
193.1.1.0/24
255.255.255.224

= 11000001.00000001.00000001.00000000
= 11111111.11111111.11111111.11100000

27 Bit
27 bit extended network ini menyisakan 5 bit untuk mendefinisikan alamat host, berarti ada 25 (32)
alamat IP yang dapat dibentuk tapi karena nilai 0 semua dan 1 semua tidak dapat dialokasi (untuk
network dan broadcast) jadi yang tersisa ada 30 (25-2) untuk masing-masing subnet.
Apabila kita uraikan satu-satu maka alamat subnet yang terbentuk adalah:
Alamat
Subnet
Subnet
Subnet
Subnet
Subnet
Subnet
Subnet
Subnet

asal
#0
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7

:
:
:
:
:
:
:
:
:

11000001.00000001.00000001.00000000
11000001.00000001.00000001.00000000
11000001.00000001.00000001.00100000
11000001.00000001.00000001.01000000
11000001.00000001.00000001.01100000
11000001.00000001.00000001.10000000
11000001.00000001.00000001.10100000
11000001.00000001.00000001.11000000
11000001.00000001.00000001.11100000

= 193.1.1.0/24
= 193.1.1.0/27
= 193.1.32.0/27
= 193.1.64.0/27
= 193.1.96.0/27
= 193.1.128.0/27
= 193.1.160.0/27
= 193.1.192.0/27
= 193.1.224.0/27

Untuk memudahkan bahwa perbedaan antara subnet satu dengan yang lainnya adalah kelipatan
32: 0, 32, 64, 96 ...
Dari contoh diatas, ada 5 bit host number dalam satu subnet, berarti ada 25-2 = 30 host yang
dapat dibentuk ini dikarenakan nilai 0 semua sigunakan untuk alamat network dan nilai 1 semua
digunakan untuk broadcast number.
Contoh untuk menentukan host dari satu subnet number:
Subnet #2
Host #1
Host #2
Host #3
Host #4
…..
s/d
Host #32

:
:
:
:
:

11000001.00000001.00000001.01000000
11000001.00000001.00000001.01000001
11000001.00000001.00000001.01000010
11000001.00000001.00000001.01000001
11000001.00000001.00000001.01000001

=
=
=
=
=

193.1.1.64/27
193.1.1.65/27
193.1.1.66/27
193.1.1.65/27
193.1.1.65/27

: 11000001.00000001.00000001.01011110 = 193.1.1.94/27

Bradcast Address untuk subnet diatas (#2) adalah:
11000001.00000001.00000001.01011111 = 193.1.1.95/27
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Alamat host yang diperbolehkan pada subnet #6 adalah:
Subnet #6
: 11000001.00000001.00000001.11000000 = 193.1.1.192/27
Host #1
: 11000001.00000001.00000001.11000001 = 193.1.1.193/27
Host #2
: 11000001.00000001.00000001.11000010 = 193.1.1.194/27
Host #3
: 11000001.00000001.00000001.11000011 = 193.1.1.195/27
Host #4
: 11000001.00000001.00000001.11000100 = 193.1.1.196/27
Host #5
: 11000001.00000001.00000001.11000101 = 193.1.1.197/27
......
s/d
Host #28
: 11000001.00000001.00000001.11011100 = 193.1.1.220/27
Host #29
: 11000001.00000001.00000001.11011101 = 193.1.1.221/27
Host #30
: 11000001.00000001.00000001.11011110 = 193.1.1.222/27
Alamat Broadcast untuk subnet #6 adalah:
11000001.00000001.00000001.11011111 = 193.1.1.223/27
Contoh Subnet #2
Sebuah perusahaan merencanakan akan membangunan jaringan dengan network number
140.64.0.0/16 dan setiap subnet harus mendukung min 60 host.
Penyelesaian.
Tahap pertama kita tentukan berapa bit yang dibutuhkan untuk membentuk min 60 host
dalam tiap subnet. Berarti 2 pangkat berapa ? supaya anda dapat menyediakan min 60 host yaitu
62 (26-2 ) tapi kalau kita lihat disini bahwa nilai 62 hanya mempunyai 2 host yang tersisa. Jadi lebih
baik apabila beri sisa yang kira-kira cukup untuk masa yang akan datang, pangkatkan bil 2 tersebut
dengan 7 menjadi 126 (27-2) dan sisa yang tersedia adalah 66 (126-60).
Tahap selanjutnya karena yang diminta adalah jumlah host, maka seperti yang kita ketahui bahwa
network number/alamat IP memiliki 32 bit jadi 32 harus dikurangkan dengan 7 supaya kita ketahui
extended network prefix (32-7)=25. Disini dapat di ketahui penambahan network prefix menjadi
/25 atau subnet masknya : 255.255.255.128 digambarkan seperti dibawah ini.
140.64.0.0/16
255.255.255.128

= 10001100.01000000.00000000.00000000
= 11111111.11111111.11111111.10000000

Gambar diatas menunjukan 25 bit extended-network-prefix menghasilkan 9 bit subnet number.
Berarti 29 = 512 subnet number yang dapat di bentuk. Network administrator dapat menentukan
network/subnet mana yang akan diambil.
Untuk menjabarkannya dapat dilihat dibawah ini tanda tebal menunjukan 9 bit yang menentukan
field subnet.
Base Net
: 10001100.01000000.00000000.00000000 = 140.64.0.0/16
Subnet #0
: 10001100.01000000.00000000.00000000 = 140.64.0.0/25
Subnet #1
: 10001100.01000000.00000000.10000000 = 140.64.0.128/25
Subnet #2
: 10001100.01000000.00000001.00000000 = 140.64.1.0/25
Subnet #3
: 10001100.01000000.00000001.10000000 = 140.64.1.128/25
Subnet #4
: 10001100.01000000.00000010.00000000 = 140.64.2.128/25
Subnet #5
: 10001100.01000000.00000010.10000000 = 140.64.0.128/25
....
s/d
Subnet #510 : 10001100.01000000.11111111.00000000 = 140.64.255.128/25
Subnet #511 : 10001100.01000000.11111111.10000000 = 140.64.255.128/25
Tujuan dari pembuatan notasi titik dan pembuatan dalam bilangan biner adalah untuk
memudahkan pembaca dalam menentukan dan memahami pembuatan alamat IP.
Untuk contoh diatas dapat kita tentukan nomor alamat IP perindividu yang dapat dibentuk adalah
126 (27-2) bernilai dari 1 sampai 126.
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Misalnya kita ambil subnet #3 untuk perusahaan tersebut, dapat dibentuk host seperti berikut:
Subnet #3
Host #1
Host #2
Host #3
Host #4
Host #5
Host #6
...
Host #62
Host #63
Host #64
Host #65
...
Host #125
Host #126

:
:
:
:
:
:
:

10001100.01000000.00000001.10000000
10001100.01000000.00000001.10000001
10001100.01000000.00000001.10000010
10001100.01000000.00000001.10000011
10001100.01000000.00000001.10000100
10001100.01000000.00000001.10000101
10001100.01000000.00000001.10000110

=
=
=
=
=
=
=

140.64.1.128/25
140.64.1.129/25
140.64.1.130/25
140.64.1.131/25
140.64.1.132/25
140.64.1.133/25
140.64.1.134/25

:
:
:
:

10001100.01000000.00000001.10111110
10001100.01000000.00000001.10111111
10001100.01000000.00000001.11000000
10001100.01000000.00000001.11000001

=
=
=
=

140.64.1.190/25
140.64.1.191/25
140.64.1.192/25
140.64.1.193/25

: 10001100.01000000.00000001.11111101 = 140.64.1.253/25
: 10001100.01000000.00000001.11111110 = 140.64.1.254/25

Alamat Broadcast untuk subnet #3 adalah:
10001100.01000000.00000001.11111111 = 140.64.1.255/25

2.2.5.

Domain Name System.

Setiap Network Interface yang terhubung pada TCP/IP Network diidentifikasi melalui IP
address. Suatu nama (disebut dengan host name) juga dapat diberikan pada setiap device yang
memiliki IP address (Server, Router, Terminal, dll). Perangkat lunak jaringan tidak memerlukan
nama untuk berhubungan. Namun demikian, manusia sebagai pengguna network memerlukannya
karena lebih mudah diingat dan diketik dengan tepat daripada nomor (IP address) yang diperlukan
komputer. Penamaan setiap komputer yang terhubung ke network sangat membantu manusia
dalam berhubungan satu sama lain.
Pada Internet, setiap mesin diberi nama yang informatif. Dengan melihat nama suatu
mesin, minimal orang dapat membayangkan dimana mesin berada dan servis apa yang
diberikannya. Bentuk host name yang dipakai pada Internet mirip dengan IP address, yakni terdiri
dari beberapa segmen. Setiap segmen berupa nama / singkatan yang memberikan informasi.
Hubungan setiap segmen berupa hirarki / tingkatan. Segmen disebelah kiri lebih spesifik dari yang
disebelah kanan, atau berada dalam domain nama yang ada pada sebelah kanan. Perhatikan
contoh hostname dari salah satu mesin yang digunakan pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember
ini:
ns1.its.ac.id
Interpretasi dari nama diatas adalah suatu mesin yang diberi nama ns1, sesuai dengan namanya
fungsinya sebagai Name Server. Mesin ini berada di its, yang tergabung dalam domain ac
(academic) dan seluruhnya berada pada domain id (Indonesia). Singkatnya, mesin ns1 berada
dalam domain its.ac.id. Jenis organisasi lain di Indonesia adalah go (lembaga pemerintah), co
(lembaga komersial) dan org (selain diatas / organisasi swadaya masyarakat).
Top Level Domain yang dipakai pada Internet adalah singkatan nama geografis (negara). Beberapa
contoh lain untuk ini adalah:
ca
Kanada
fr
Perancis
jp
Jepang
nl
Belanda
th
Thailand
uk
Inggris
Khusus penamaan di Amerika Serikat, Top Level Domain yang dipakai berdasarkan organisasi,
seperti contoh berikut:
com
organisasi komersial
edu
institutsi pendidikan
gov
lembaga pemerintahan
mil
organisasi militer
net
organisasi pensupport network
org
organisasi lain yang tidak tergolong kelompok di atas
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Manusia lebih mudah menggunakan dan mengingat nama, karena sifatnya yang informatif
tadi. Namun demikian, komunikasi komputer pada TCP/IP menghendaki nomor-nomor IP address
sebagai alamat untuk mengenali suatu mesin. Oleh karena itu, diperlukan untuk proses mapping
antara hostname dan IP address. Jika ingin berhubungan dengan komputer bernama mail.itssby.edu, maka komputer tempat kita berada harus mengetahui nomor IP address dari
mail.its-sby.edu. Langkah pertama yang dilakukan adalah melihat pada file database pada
komputer itu sendiri. Jika pada file database lokal terdapat baris:
mail.its-sby.edu

IN A

167.205.169.82

maka komputer dengan cepat mengetahui IP address yang akan dituju dan dari tabel routing dapat
diketahui kemana paket harus dikirimkan.
Untuk memungkinkan suatu komputer dapat berhubungan dengan komputer di manapun
di Internet, sangat sulit dan tidak efisien bila seluruh komputer memiliki seluruh daftar hostname
yang ada didunia. Oleh karena itu, diberikan host-host yang memberikan layanan untuk mapping
hostname. Mesin seperti ini lebih dikenal dengan sebutan Name Server / Domain Name Server.
Sesuai dengan namanya, wewenang suatu Name Server dapat dibagi-bagi menurut domain name
yang dibawahinya. Misalnya ada Name Server yang memegang Top Level Domain *.id.
Idealnya, Name Server ini memiliki daftar IP address dan hostname dari setiap komputer yang ada
di Indonesia. Tetapi tentu saja ada keterbatasan untuk mengetahui IP address dan hostname dari
mesin-mesin yang berada pada di lingkungan instansi tertentu yang lebih kecil. Untuk data yang
lebih spesifik, misalnya *.ac.id atau *.its.ac.id, Name Server ini dapat berhubungan
dengan Name Server yang membawahi domain tersebut. Cara kerjanya dapat digambarkan sebagai
berikut:
Jika suatu komputer meminta layanan sebuah Name Server, jawaban langsung dikirimkan
jika data terseubt ada padanya. Jika tidak, Name Server tersebut akan meminta kepada mesin
Name Server lain yang lebih mengetahuinya. Jika jawaban telah diterima, data tersebut akan dikirin
kepada host yang meminta kepadanya tadi. Selain itu, data baru tersebut langsung ditambahkan
pada databasenya sendiri agar jika kemudian ada yang meminta data tersebut, dapat langsung
dilayani tanpa meminta lagi kepada Name Server lainnya.

2.3.

Instalasi Windows NT.

Sekarang sudah saatnya kita mengimplementasikan instalasi Windows NT setelah mengetahui
konsep dasar jaringan komputer dan metodologi perancangan LAN.

2.3.1.

Pendahuluan.

Pada tahun 1988 Bill Gates membentuk suatu komisi utuk membuat suatu sistem operasi
yang baru. Dasar perancangannya adalah portability, security, compliance and compatibility,
scalability, extensibility, and ease of internationalization. Maka muncul Sistem Operasi Windows NT.
Premise
Keterangan
Portability
Dapat berjalan di atas platform hardware yang berbeda dengan
perubahan seminimum mungkin.
Security
Diharuskan dapat dilock-down dari software, memenuhi kriteria NSA's
C2-level.
Compliance
and Diharuskan POSIX-compliant, dapat menjalankan aplikasi-aplikasi
compatibility
Windows yang sudah ada, dan support open international standards.
Scalability
Diharuskan mensupport symmetric multiprocessing (SMP).
Extensibility
Diharuskan untuk dapat dengan mudah dikembangkan dengan
penulisan pada suatu application programming interface (API) yang
sudah mapan.
Ease
of Diharuskan dapat dengan mudah di-porting agar dapat berjalan di
internationalization sejumlah system penulisan dan bahasa yang berbeda, dengan
modifikasi seminimum mungkin.
Versi asli Windows NT dinamai 3.1., yang menunjukkan
hubungannya dengan user
interface dari Windows 3.1. dan kemampuannya untuk menjalankan program-program Windows
3.1. Akan tetapi kesamaannya hanya sampai disitu.
Internal dari Windows NT ditulis dan dipusatkan sekitar arsitektur microkernel-style yang
serupa dengan UNIX. Microkernel inilah yang memberikan Windows NT kemampuan untuk
melakukan multitasking. Sebagai tambahan, Windows NT juga menggunakan proses threads untuk
mensupport symmetric multiprocessing.
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Dengan menggunakan microkernel sebagai dasar, team tersebut menambahkan featurefeature dan layanan-layanan baru, termasuk sistem keamanan yang terintegrasi, abstracted,
interface hardware yang tervirtualisasi, multiprotocol network support yang tahan banting, fault
tolerance, integrated GUI management tools, dan banyak lagi.
Ketika NT akhirnya dirilis, Microsoft menawarkan 2 macam versi, yakni Windows NT 3.1
dan Windows NT Advanced Server 3.1. Kedua produk ini menunjukkan keberhasilan yang
menakjubkan, sekaligus ketidak-kompatibilitas-an dengan sejumlah besar program Windows yang
sudah ada dan kebutuhan hardware yang terlalu mewah menyebabkan NT sulit mengambil alih
pimpinan sebagai sistem operasi jaringan, yang sebelumnya dipimpin oleh produk Novell NetWare.
Pada tahun 1994, Microsoft merilis NT 3.5. yang mengalami sejumlah perubahan dan
pengembangan penting antara lain adalah layanan multiprotocol remote access menggunakan
point-to-point protocol (PPP), pengurangan memory footprint, sejumlah besar bug diperbaiki,
penulisan ulang TCP/IP stack, dan banyak lagi. Sebagai tambahan, Microsoft mengganti nama dari
produknya menjadi Windows NT Workstation dan Windows NT Server, dimana, pada
perkembangan optimisasi dari arsitektur internalnya semakin menunjukkan perbedaan fungsi dari
keduanya.
Dari rilis inilah Windows NT mulai melegitimasi diri sebagai pemimpin dalam pasar server.
Lalu, dengan rilis 4.0, Microsoft menginginkan agar Windows NT menjadi standard dalam sistem
operasi jaringan. NT Server 4.0 tidak hanya meliputi Windows 95 user interface, akan tetapi host
dari feature lain, seperti Network OLE, Internet Information Server (IIS) 2.0, RAS multilink dan RAS
autodial, Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), DNS dan WINS yang terintegrasi, multiprotocol
router yang terintegrasi, driver support yang telah dikembangkan, performa yang telah jauh
meningkat, dan banyak lagi. Perkembangan selanjutnya adalah Windows 2000, Windows ME, dan
terakhir adalah Windows Xp yang semuanya dibuat berdasarkan teknologi Windows NT.

2.3.2.

Instalasi.

Langkah-langkah dalam instalasi sistem operasi Windows NT adalah:
§ Persiapan untuk menjalankan Setup
Cek seluruh hardware apakah telah sesuai dengan Windows NT Hardware Compatibility List seperti
yang ada pada tabel System Requirement. Pastikan juga semua yang akan dibutuhkan dalam
instalasi sudah dipersiapkan.
§ Memulai Setup
Jalankan program Setup, dan mengikuti semua instruksi yang ada selama proses instalasi. Setup
akan merestart komputer dan akan meng-copy-kan semua file yang dibutuhkan oleh sistem operasi
Windows NT.
§ Penyelesaian Setup dan memulai Windows NT
Setelah semua files dan semua proses konfigurasi telah dilakukan, selesailah proses instalasi sistem
operasi ini, dan kemudian komputer akan direstart. Windows NT Workstation telah siap untuk
dipergunakan.

2.3.2.1. Kebutuhan System.
Minimum sistem yang harus ada sebelum instalasi Windows NT Server ini adalah:
§ 32 bit x86-based microprocessor, Intel Pentium, MIPS R4x00TM, Digital Alpha Systems atau
PowerPCTM.
§ Harddisk minimum 100 MB free space (hanya untuk system) dan 50 MB free space (virtual
memory).
§ Minimum 16 MB Memory, minimum yang direkomendasikan 32 MB.
Cara mudah memperkirakan besarnya memory yang diperlukan:
Memory = 16 + (jml_user_terhubung* maks_open_file)
Mis :
jml_user_terhubung = 30
maks_open_file = 2 MB
maka Minimum memory yang dibutuhkan = 16 + (30 * 2) = 76 MB
Minimum sistem yang harus ada sebelum instalasi Windows NT Workstation ini adalah:
§ 32 bit x86-based microprocessor, Intel Pentium, MIPS R4x00TM, Digital Alpha Systems atau
PowerPCTM.
§ Harddisk minimum 124 MB free space
§ Minimum 12 MB Memory, minimum yang direkomendasikan 16 MB.
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Sebelum Anda melakukan instalasi Anda terlebih dahulu harus memikirkan besarnya space harddisk
yang akan dibutuhkan untuk directory/folder berikut:
§ The Microsoft Windows NT Server operating system
§ The individual users' home directories
§ Application software
§ Implementation of fault tolerance
§ Additional operating systems
§ Virtual memory
Untuk memastikan apakah hardware/perangkat yang Anda miliki dapat disupport oleh NT,
perhatikanlah daftar berikut yang berisi perangkat-perangkat yang disupport oleh NT:
§ x86 architecture uniprocessor computers
§ x86 architecture multiprocessor computers
§ MIPS RISC architecture computers
§ MIPS RISC multiprocessor architecture computers
§ Digital Alpha AXP RISC architecture computers
§ Digital Alpha AXP RISC multiprocessor architecture computers
§ Processor upgrade products
§ PCMCIA-tested hardware
§ SCSI host adapters
§ SCSI CD-ROM drives
§ Non-SCSI CD-ROM drives
§ SCSI tape drives
§ Other tape drives
§ SCSI removable media
§ SCSI scanners
§ Disk controllers
§ Hard drives
§ Wide SCSI Storage cabinets
§ RAID systems
§ Video capture adapters
§ Video display support
§ Network adapters
§ Uninterruptible power supplies
§ Multimedia audio adapters
§ Modems
§ Hardware security hosts
§ ISDN adapters
§ Multi-port serial adapters
§ X.25 adapters
§ Third-party remote access servers
§ Keyboards
§ Pointing devices
§ Printers
§ PowerPC hardware

2.3.2.2. Memulai Setup.
Pertama, tentukan dahulu metode instalasi. Pada dasarnya ada dua metode yakni dengan CDROM
atau dari jaringan.
CDROM.
§ Booting dari CDROM
Anda cukup menset BIOS untuk memberi prioritas kepada CDROM pada saat booting, kemudian:
§ booting komputer
§ Kemudian Anda diminta untuk memasukkan lokasi folder tempat file-file Setup Windows NT
yang akan dicopy, dengan default C:\I386. Lanjutkan dengan menekan Enter. Tunggu sampai
proses copy selesai kemudian tekan Enter. Kemudian ubah lagi BIOS untuk memulai booting
dengan localharddisk, untuk selanjutnya booting komputer.
§ Kemudian layar akan menunjukkan 4 pilihan untuk melanjutkan instalasi, yaitu:
F1, untuk belajar tentang setup
ENTER, untuk melanjutkan setup
R, untuk memperbaiki kerusakan instalasi
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F3, jika ingin keluar dari setup.
Pilihlah ENTER
§ Maka akan ditampilkan mengenai perangkat-perangkat yang ada pada komputer. Tekan Enter
untuk melanjutkan, akan tetapi jika hendak membatalkan instalasi tekan F3.
§ Kemudian ditampilkan Windows NT Licencing Agreement, tekan PageDown sampai baris paling
bawah, kemudian tekan F8 (agree), akan tetapi jika tidak setuju tekan ESC (I do not agree).
§ Kemudian akan ditampilkan mengenai Computer, Display, Keyboard, dll. Tekan Enter untuk
melanjutkan.

§

Berikutnya Anda akan diminta untuk memutuskan apakah harddisk akan diformat dengan file
system FAT atau NTFS. Jika Anda menginginkan supaya space tersebut tetap akan dapat
dibaca oleh sistem operasi Windows95 (atau DOS), maka pilihlah FAT, jika tidak pilihlah NTFS.

§
§

Kemudian proses konversi file system sesuai dengan pilihan di atas.
Selanjutnya, Anda diminta untuk menentukan path untuk Windows, default adalah \WINNT,
kemudian tekan ENTER.
Kemudian system akan mengecek keadaan partisi, kalau sudah tekan ENTER.
Proses copy keseluruhan file dimulai.
Setelah selesai, Anda diminta untuk mengeluarkan disket dari drive A atau CDROM jika ada,
selanjutnya komputer diboot ulang.

§
§
§

Booting dari system operasi yang sudah ada.
§ Booting dengan system yang sudah ada atau dengan floppy drive yang sudah memiliki system
operasi (misalnya Ms. DOS, atau Windows 95), kemudian
§ Masukkan CDROM Microsoft Windows NT kedalam drive E:\ (atau drive CDROM lainnya).
§ E:\cd I386\
(atau \MIPS untuk processor MIPS, \PPC untuk processor PowerPC, \ALPHA untuk processor
ALPHA)
§ E:\I386\WINNT /B
§ Kemudian Anda diminta untuk memasukkan lokasi folder tempat file-file Setup Windows NT
yang akan dicopy, dengan default C:\I386. Lanjutkan dengan menekan Enter. Tunggu sampai
proses copy selesai kemudian tekan Enter. Jika ada disket didrive A segera keluarkan, untuk
selanjutnya booting komputer.
Booting dari Microsoft Windows NT Server Disk One.
§ Matikan komputer dan masukkan floppydisk 3.5 inch berlabel "Windows NT Setup Boot Disk"
kedalam drive A.
§ Booting komputer, dan Anda akan melihat pesan “Setup is inspecting your computer’s
hardware”. Kemudian muncul layar warna biru dengan menampilkan proses Setup yang sedang
berjalan pada baris paling bawah.
§ Kemudian Anda diminta untuk memasukkan lokasi folder tempat file-file Setup Windows NT
yang akan dicopy, dengan default C:\I386. Lanjutkan dengan menekan Enter.
§ Kemudian Setup akan meminta Anda untuk memasukkan disket ke 2. Kemudian tekan Enter.
§ Setelah font berubah menjadi lebih kecil maka proses booting Windows NT yang sebenarnya
muncul. Baris pertama menunjukkan system operasi berdasarkan namanya, versinya, dan
nomor produksinya. Baris kedua menunjukkan jumlah prosesor yang dideteksi pada komputer,
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jumlah physical memory, dan multi-processor kernel yang diload, selanjutnya booting
komputer.
Jaringan.
§ Pertama, komputer yang bersangkutan harus terlebih dahulu terhubung dengan jaringan dan
dapat mengakses resource dimana source dari Microsoft Windows NT Insaller berada.
Kemudian:
§ jalankan WINNT \B dari directory tempat dimana source tersebut berada.
§ Kemudian ikuti proses sesuai dengan prosedur pada CDROM:Booting dari sytem operasi yang
sudah ada.
Adapun sintaks dari perintah WINNT.EXE adalah sebagai berikut:
WINNT [/S[:]sourcepath] [/T[:]tempdrive] [/I[:]inffile] [/O[X]] [/X | [/F] [/C]] [/B]
Dimana:
§ /S[:]sourcepath
menunjukkan lokasi dari source file-file Windows NT, haruslah path
lengkap dengan bentuk x:\[path] atau \\server\share[\path]. Defaultnya adalah current
directory.
menunjukkan drive yang akan dijadikan tempat temporary setup file.
§ /T[:]tempdrive
Defaultnya akan ditentukan sendiri oleh setup.
Hanya jika Anda telah membangun suatu custom install script, inffile
§ /I[:]inffile
dimana inffile menunjukkan nama file (tanpa path) dari file informasi setup. Defaulnya adalah
DOSNET.INF.
Berikut ini adalah keterangan switch yang lain:
Switch
/B
/C
/F
/O
/OX
/X

Fungsi
Operasi tanpa floppy
Lewati free-space check pada Setup boot floppy disks yg Anda sediakan.
Jangan verifikasi file-file sewaktu dicopy ke Setup boot floppy disks.
Hanya membuat boot floppy disks.
Buat boot floppy disks untuk CD-ROM atau floppy-disk-based installation.
Jangan membuat Setup boot floppy disks.

Dengan menggunakan program instalasi WINNT.EXE maka akan memerlukan disk space
dua kali lipat karena proses tersebut akan meng-copy isi directory \I386 (kalau Alpa \ALPHA, MIPS
\MIPS, PowerPC \PPC) dari CD-ROM ke hardisk local. Setelah instalasi selesai, file-file instalasi
tersebut dapat dihapus.

2.3.2.3. Penyelesaian Setup dan memulai Windows NT
Setelah proses Memulai Setup telah selesai dan komputer diboot ulang, maka dimulailah proses
setting Windows NT Server, proses ini menggunakan mode GUI, sehingga tampilannya lebih
menarik. Proses ini akan melibatkan 3 subproses, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini:

1. Gathering information about your computer.
§ Masukkan Name (nama Anda) dan Organization (nama organisasi/institusi Anda), kemudian
klik Next.
§ Licencing modes, kemudian klik Next.
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§

Masukkan Computer Name (nama komputer) maksimum 15 karakter. Klik Next.

§

Tulislah nama komputer server yang diinginkan, kemudian klik Next.

§

Ada 3 jenis server, yaitu:
PDC,
komputer ini menjadi pengontrol domain utama di domainnya
BackUp,
komputer ini menjadi back-up controller bagi PDC yang sudah ada.
Stand-Alone, tidak terhubung ke jaringan
Masukkan password untuk account administrator. Perhatikan bahwa sifatnya case-sensitive,
maksimum 14 karakter. Klik Next.
Kemudian Anda diminta menentukan apakah hendak membuat Emergency Repair Disk. Jika ia
masukkan satu buah disket 3.5 inchi ke drive A. Selanjutnya klik Next.
Anda diminta untuk memilih komponen-komponen milik Windows NT untuk diinstall pada
system. Jika sudah, klik Next.
Proses selesai, dilanjutkan ke proses ke dua.

§
§
§
§

2. Installing Windows NT Networking.
§ Jendela berikutnya adalah Network.
Pelatihan Jaringan Komputer dan Internet

44

Lembaga Penelitian – ITS bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur

§
§
§

§
§
§
§
§

Bagaimana computer Anda terhubung ke Jaringan : Hard-wired, Remote, atau keduanya.
Kemudian klik Next.
Apakah akan diinstall Microsoft Internet Information Server ? Kemudian klik Next.
Tentukan Network Adapter.

Anda dapat meminta system untuk mencarikan yang tepat, atau Anda memilih dengan
mengklik Select from List… Kemudian pilihlah yang sesuai. Lalu klik Next.
Kemudian jendela Network Protocol (NWLink, TCP/IP, IPX/SPX, NetBeui). Klik Next.
Kemudian jendela Network Service, pilih sesuai dengan Network Protocol bagi server.
Kemudian klik Next.
Kemudian settinglah protocol-protocol tersebut.
Masukkan nama Domain bagi komputer Anda. Klik Next, proses selesai.

3. Finishing Setup.

§

Muncul jendela Date/Time Properties. Tentukan sesuai dengan lokasi terdekat dimana
komputer Anda berada, misalnya Jakarta. Kemudian klik Next.
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§
§

Kemudian Anda diminta untuk mensetting VGA Card. Kemudian klik Next.
Proses selesai, dan Anda diminta untuk merestart komputer Anda kembali.

Hal yang sama pada tahap ini berlaku juga untuk Windows NT Workstation dengan sedikit
perbedaan.
1. Gathering information about your computer.
§ Masukkan Name (nama Anda) dan Organization (nama organisasi/institusi Anda), kemudian
klik Next
§ Masukkan Computer Name (nama komputer) maksimum 15 karakter. Klik Next –
§ Masukkan password untuk account administrator. Perhatikan bahwa sifatnya case-sensitive,
maksimum 14 karakter. Klik Next.
§ Kemudian Anda diminta menentukan apakah hendak membuat Emergency Repair Disk. Jika ia
masukkan satu buah disket 3.5 inchi ke drive A. Selanjutnya klik Next.
§ Anda diminta untuk memilih komponen-komponen milik Windows NT untuk diinstall pada
system. Jika sudah, klik Next.
§ Proses selesai, dilanjutkan ke proses ke dua.
2. Installing Windows NT Networking.
§ Jendela berikutnya adalah Network.
§ Bagaimana computer Anda terhubung ke Jaringan : Hard-wired, Remote, atau keduanya.
Kemudian klik Next.
§ Apakah akan diinstall Microsoft Internet Information Server ? Kemudian klik Next.
§ Tentukan Network Adapter.
§ Anda dapat meminta system untuk mencarikan yang tepat, atau Anda memilih dengan
mengklik Select from List… Kemudian pilihlah yang sesuai. Lalu klik Next.
§ Kemudian jendela Network Protocol (NWLink, TCP/IP, IPX/SPX, NetBeui). Klik Next.
§ Kemudian jendela Network Service, pilih sesuai dengan Network Protocol bagi Workstation.
Kemudian klik Next.
§ Kemudian settinglah protocol-protocol tersebut.
§ Anda diminta untuk menentukan apakah akan menjadi anggot suatu Domain (klik Domain dan
masukkan nama Domain yang sudah ada) atau suatu Workgroup (klik Workgroup dan
masukkan nama Workgroup yang sudah ada). Jika Anda memilih Domain, Anda diharapkan
untuk membuat user domain baru berserta passwordnya (yang harus Anda isi dengan nama
Administrator dengan password yang sama dengan password dari Administrator Domain).
Kemudian klik Next, proses selesai.
3. Finishing Setup.
§ Semua langkah pada tahap ini sama dengan Windows NT Server.

2.3.3.
§
§
§

§

§

2.3.4.
§

§

Login ke Server pertama kali.

Begitu anda me-restart komputer, maka akan tampil Login ke server. Masukkan user
Administrator dengan paswordnya.
Akan muncul menu “Welcome to…” ucapan selamat datang pertama kali yang ditampilkan oleh
Windows, klik Close.
Muncul menu “You must install Service Pack 3 to complete the installation of Windows NT
Enterprise Edition”. Kita diminta oleh Windows untuk melakukan instalasi Service Pack 3 ke
system. Service Pack standar adalah Service Pack 1.0. Service Pack versi terakhir adalah versi
6. Jadi pada kesempatan ini klik close saja, tak usah menginstall Service Pack 3.
Bila setting VGA yang telah dilakukan pada tahap sebelum ini gagal atau memang lupa belum
kita setting, maka akan muncul menu “Invalid display setting/the currently selected display
resolution is invalid”. Bisa dipilih untuk menggunakan standar VGA dengan mengklik OK atau
dengan menginstall driver VGA yang sesuai dengan komputer anda.
Masuklah ke Command Prompt (DOS Prompt) dengan mengklik di taskbar bawah menu Start >
Run, dan mengetikkan cmd di situ. Maka akan muncul tampilan Command Prompt, ketikkan
ipconfig untuk melihat setting IP yang dipakai komputer anda.

Menghubungkan Workstation ke Server.

Mintalah pengajar anda untuk login ke workstation yang akan digunakan sebagai client, untuk
mengubah setting IP yang digunakan. Rubahlah nomor gateway ke no IP komputer server
yang telah kita install tadi. Caranya adalah dari menu Start > Settings > Control Panel >
Network. Maka akan muncul menu dan pilihlah Protocols > TCP/IP Protocol > Properties.
Klik OK, jika sudah benar memasukkan nomor gateway-nya.
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§
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
§
§
§
§
§
§

Untuk mengenalkan workstation tersebut ke domain server yang baru kita buat maka
langkahnya:
Pilihlah menu Identification (dari menu Network), rubahlah domain-nya.
Klik Change.
Pilih Member of Workgroup terlebih dulu.
Klik OK.
Klik Yes.
Klik Change lagi untuk merubah ke domain server yang baru saja kita buat.
Masukkan nama domainnya.
Klik Craete a computer account in the domain (masukkan nama user name = Administrator).
Password = sesuai dengan password-nya Administrator.
Tunggu sebentar, sampai muncul tampilan Welcome to … (domain server kita).
Klik OK.
Klik Close, akan muncul tulisan “You must shutdown and restart your computer before the new
setting will take effect”, klik Yes.
Tunggu sampai selesai restart.
Cobalah login dari workstation ke server yang telah kita buat.
Kalau berhasil … berarti anda sudah bisa menghubungkan workstation ke server.

2.3.5.

User Manager.

Default user yang ada di NT Server adalah: Administrator dan Guest. Untuk membuat user
baru, maka kita dapat memulai dari menu Start > Programs > Administrative Tools > User
Manager for Domains. Maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini:

§

Untuk membuat user baru, maka kita bisa memilih menu User > New User, sehingga tampil:

§

Masukkan data mengenai Username, Full Name, Description, dan Password. Ulangi lagi
password yang telah dimasukkan di Confirm Password.
Agar password yang dimasukkan tak pernah habis masa berlakunya maka pilihlah/klik di menu
Password Never Expires.

§
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§
§

Bila diinginkan agar user selalu mengganti password setiap kali login, maka pilihlah User Must
Change Password at Next Logon.
Bila anda ingin menonaktifkan user sementara, sedangkan account dari user tersebut masih
tetap ada, maka pilihlah menu Account Disabled.

2.3.6.

Atribut User.

Beberapa kontrol yang harus diperhatikan untuk atribut yang dimiliki user yaitu:
§ User account dan passoword.
§ User group membership.
§ Account policies.
§ User rights.
§ User profile.
§ User home directory.
§ User login script.
§ User logon times.
§ User logon capabilities.
Pada suatu user, apakah termasuk group user biasa atau admin kita harus menentukannya, klik
Add untuk menambah dan remove untuk menghapus membership user tersebut.

Kemudian bisa diset policy yang dipakai di suatu organisasi, user X hanya bisa login di komputer
tertentu saja. Maka pilihlah menu Logon To, maka akan muncul:

Profile dari user juga bisa ditentukan, klik menu Profile maka akan muncul:
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Jam login dari user tentu saja juga bisa diset, klik menu Hours, maka muncullah:

2.3.7.

Account Policies, Rights, dan Profiles.

Ketentuan-ketentuan seorang user dapat diset dengan memilih menu Start > Programs >
Administrative Tools > User Manager for Domains > Policies > Account:

Ketentuan yang bisa diatur dari profile user adalah sebagai berikut:
§ Password age: dibagi menjadi 2, Maximum Password Age dan Minimum Password Age. Disini
bisa ditentukan apakah login tersebut tidak pernah berakhir masa berlakunya atau berakhir
masa berlakunya sampai selama waktu tertentu. Bisa juga memberikan ijin apakah boleh
mengubah password dengan segera atau mengubah password dalam jangka waktu beberapa
hari.
§ Minimum Password Length: bisa ditentukan apakah diijinkan untuk tidak memberi password
(blank), ataukah minimum berapa karakter.
§ Password Uniqueness: bisa ditentukan apakah history password-nya diingat atau tidak. Jika
diingat berapa password yang diingat.
§ Account lockout on failed logon attempts: bisa ditentukan apakah account user tersebut kena
lockout atau tidak, jika ya, berapa kali dia melakukan login yang salah baru di lockout.
Hak-hak seorang user dapat di set dari menu Start > Programs > Administrative Tools > User
Manager for Domains > Policies > User Rights:

Bisa diberikan hak apa saja kepada user tersebut, yaitu:
§ Access this computer from network.
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Add workstations to domain.
Backup files and directories.
Change the system time.
Force a shutdown from a remote system.
Load and unload device drivers.
Log on locally.
Manage auditing and security log.
Restore files and directories.
Shut down the system.
Take ownership of files or other objects.

Untuk melihat hak-hak user, maka dari menu User Manager klik Policies > Audit, maka muncullah:

Untuk melihat Trust Relationship, maka dari menu User Manager klik Policies > Trust Relationship,
maka akan muncul seperti gambar di bawah ini:

2.4.

Troubleshooting TCP/IP.

Sebagai tambahan dalam subbab ini dibahas mengenai penanganan kesalahan berkenaan dengan
TCP/IP.

2.4.1.

Pendahuluan.

Sering terjadi kita tidak mengetahui apa yang harus dilakukan jika suatu saat kita tidak
dapat melakukan hubungan dengan komputer lain. Permasalahannya adalah, kita tidak mengetahui
dimana letak kesalahannya. Adalah lebih sulit untuk menentukan letak kesalahan, dibandingkan
dengan memperbaiki kesalahan yang diketahui. Untuk dapat mengetahui kesalahan / permasalahan
dengan tepat, diperlukan pemahaman mendasat mengenai TCP/IP, terutama bagaimana TCP/IP
melewatkan data melalui jaringan, antar tiap-tiap host, dan antar lapisan protokol.
Beberapa informasi yang harus diketahui setelah memeriksa sistem / komputer yang dipakai user
dan sistem yang lain adalah:
Apakah masalah timbul pada satu atau lebih aplikasi dalam sistem?
§ Jika terjadi hanya pada satu aplikasi, maka kemungkinan terjadi kesalahan konfigurasi pada
aplikasi pada local host atau tidak diaktifkannya aplikasi tersebut pada remote host.
§ Jika terjadi pada keseluruhan aplikasi, maka kesalahan terletak pada level jaringan, atau setting
TCP/IP pada komputer lokal.
Apakah terjadi pada satu, semua, atau hanya beberapa remote host?
§ Jika pada satu remote host, maka problem terletak pada host tersebut.
§ Jika pada semua remote host, maka kesalahan terletak pada komputer user.
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§

Jika pada subnet atau jaringan eksternal tertentu, maka masalah berhubungan dengan tabel
routing.

Apakah masalah terjadi pada system lokal lain dalam subnet yang sama?
§ Jika hanya terjadi pada local system (user host), maka konsentrasikan pemeriksaan pada
sistem ini.
§ Jika terjadi pada seluruh sistem dalam subnet yang sama, maka konsentrasikan pemeriksaan
pada router untuk subnet tersebut.

2.4.2.
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Beberapa Petunjuk untuk Troubleshooting

Dekati permasalahan dengan metodologi yang benar.
Simpan catatan dari test-test yang telah dilakukan dan hasilnya.
Jangan berasumsi terlalu banyak tentang penyebab timbulnya masalah.
Perhatikan pesan kesalahan.
Jangan terlalu tergantung pada laporan permasalahan dari user, tetapi alami sendiri
permasalahan tersebut dengan mencoba untuk menanggulanginya.
Kebanyakan masalah disebabkan oleh manusia.
Jelaskan pemecahan masalahnya pada user agar bisa menyelesaikannya sendiri.
Jangan berspekulasi dengan penyebab timbulnya masalah ketika berbicara dengan user. Sebab
dapat mengurangi kepercayaan mereka terhadap keandalan jaringan.
Jangan mengabaikan hal-hal kecil. Periksa konektor, kabel dan switch.

Diagnostic Tools.
Banyak peralatan untuk mendiagnosa permasalahan mulai dari yang komersial berupa
hardware dan software yang mahal sampai software gratis yang tersedia di internet. Beberapa juga
telah built-in dalam sistem UNIX. Berikut ini tools yang tersedia dalam UNIX yang dapat dipakai
untuk troubleshooting.
ifconfig
Perintah ini memberi informasi dasar interface. Fungsinya mengetahui IP address, masking subnet,
dan alamat broadcast yang salah.
arp
Perintah ini menyediakan informasi tentang translasi ethernet addr ke IP address. Fungsinya untuk
mendeteksi system pada jaringan lokal yang dikonfigurasi dengan IP address yang salah.
netstat
Perintah ini menampilkan statistik tentang interface tiap jaringan, socket jaringan dan routing table
secara detail.
ping
Perintah ini menampilkan statistik paket loss dan waktu delivery. Berfungsi untuk mengetahui
apakah remote host dapat dicapai.
nslookup
Perintah ini merupakan tool untuk mengetahui name server dan informasi lain yang tersimpan
dalam Domain Name Service. Berfungsi untuk mengetahui name server dan nama host yang benar.
traceroute
Perintah ini menampilkan route yang dilalui paket dari system lokal ke remote host. Berfungsi untuk
mengetahui lokasi gateway yang bermasalah ketika menghubungi sebuah remote host.

2.4.3.

Memeriksa Sambungan.

Perintah ping pada umumnya dilakukan pertama kali untuk menguji apakah remote host
dapat dicapai atau tidak. Ketika perintah ini dijalankan, paket akan dikirimkan dari lokal host ke
remote host. Kemudian remote host akan memberikan respon dengan mengirimkan paket ke local
host. Dapat diketahui waktu yang ditempuh bolak-balik (rtt, round trip time).
Ada dua kemungkinan kesalahan yang dapat diketahui setelah menjalankan program ini:
§ Jika paket dapat dikirimkan ke remote host dan mendapat respon, maka kemungkinan
kesalahan terjadi pada lapisan atas (aplikasi).
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§

Jika paket tidak dapat membuat round-trip, kemungkinan di lapisan bawah (fisik, konfigurasi)
terjadi kesalahan.

Ada kasus yaitu biasanya user mengeluh karena tidak bisa melakukan telnet atau ftp ke
remote host. Perintah ping sangat berguna disini untuk menguji apakah host user memiliki
sambungan ke remote host.
Jika ping dengan host lain berhasil dan dengan host user juga berhasil, maka
kemungkinan remote host tidak menyediakan fasilitas telnet atau ftp. Atau mungkin remote host
sedang off ketika user mencoba aplikasi ini. Minta agar user mencoba lagi.
Jika ping dari host berhasil dan ping dari host user gagal, maka pusatkan pengujian pada
host user. Kemungkinan routing dari user ke remote host salah. Bandingkan dengan konfigurasi
komputer yang berhasil.
Jika semua ping gagal, perhatikan pesan kesalahan yang muncul. Ada beberapa tipe dasar
kesalahan:
Unknown Host
Nama remote host tidak dapat diterjemahkan ke dalam IP address. Kemungkinan
kesalahan pada server nama baik server lokal ataupun pada remote server. Coba ping langsung
dengan memakai nomor IP address. Jika berhasil, maka kesalahan terletak pada name service.
Gunakan nslookup untuk menguji server lokal maupun remote dan untuk mengetahui kebenaran
nama service yang diberikan user. Jika ping gagal, kemungkinan pada jaringan antara host
dengan remote server terdapat problem.
Network Unreachable
Ini adalah masalah komfigurasi routing, dimana local host tidak mempunyai route ke
remote host. Jika ping dengan IP address sudah dilakukan, ulangi ping dengan nama host,
barangkali IP yang diberikan salah. Gunakan netstat untuk mengecek tabel routing. Jalankan
ripquery untuk mengecek isi RIP yang telah diperbaharui. Jika rute ke remote host tidak ada di
tabel dan memakai rute default statik, maka perbaharui tabel tersebut dengan menambahkan rute
ke remote host. Ini seharusnya sudah membuat sambungan. Jika masih belum, cek default
gateway untuk routing.
No Answer
Sebenarnya local host sudah memiliki rute ke remote host, tetapi remote host tidak
memberikan respon. ping menampilkan pesan "100% packet loss". Pesan lain yang serupa,
misalnya pada telnet "connection time out" dan pesan sendmail "cannot connect".
Problem biasanya terletak pada lapisan bawah.
Beberapa penyebab antara lain:
§ Remote host sedang down
§ Konfigurasi pada local host atau remote salah
§ Gateway atau rangkaian antara local host dan remote host sedang down
§ Terjadi masalah dengan routing pada remote host
Periksa konfigurasi lokal dengan netstat dan ifconfig. Periksa rute ke remote host dengan
traceroute. Kalau ada masalah dengan remote host, tidak ada jalan lain kecuali memberitahu
administratornya.
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BAGIAN 3
MEMANFAATKAN INTERNET
Pada bagian ini akan dibahas mengenai: browsing, searching, email, telnet, file transfer protocol
dan aplikasinya, juga yang lainnya. Semuanya merupakan aplikasi TCP/IP.

3.1.

Aplikasi Jaringan TCP/IP.

Informasi yang disampaikan melalui jaringan komputer ini sangat beragam, baik dari segi
bentuk/jenis informasi (surat, transfer file, database, gambar, suara, video) maupun sifatnya
(umum, private, rahasia). Untuk itu, telah banyak dibuat aplikasi-aplikasi yang dapat berjalan diatas
jaringan TCP/IP. Aplikasi-aplikasi ini menggunakan layanan-layanan yang disediakan oleh aplikasi
pembantu, misalnya meminta nomor IP address dari hostname tujuan agar host tujuan dapat
dicari. Berikut ini adalah aplikasi-aplikasi tersebut serta implementasinya pada berbagai jenis
jaringan yang telah dipakai secara luas.

3.1.1.

Gopher.

Aplikasi menyediakan database berupa dokumen (text base) yang dapat diakses.
Dokumen-dokumen yang sejenis dikelompokkan dalam satu direktory dan disusun secara hirarki
dari yang paling umum sampai yang paling khusus. Dokumen-dokumen seperti jurnal-jurnal,
abstrak, makalah ataupun karya-karya tulis lainnya biasanya dimasukkan dalam database gopher.
Mesin yang menjadi server database ini dapat dihubungkan satu sama lain sehingga membentuk
suatu sistem database server yang terdistribusi.
Sistem database yang terdistribusi ini memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan
sistem database yang terpusat. Dengan sistem ini, masing-masing sumber data dapat mengolah
sendiri data yang dimilikinya. Penambahan data baru, up-date data yang telah lama dsb. dapat
dilakukan oleh masing-masing sumber. Apa yang harus dilakukan hanyalah koordinasi dalam
mencipatakan link. Jika terjadi masalah teknis pada suatu sumber data, maka sumber data yang
lain tidak akan terganggu. Hal ini jelas berbeda dengan sistem terpusat, dimana seluruh sumber
data mengirimkan datanya lebih dulu untuk dikumpulkan di pusat. Demikian pula jika terjadi
penambahan data, prosesnya menjadi lebih panjang. Yang lebih fatal bila terjadi masalah teknis
pada pusat data tersebut, maka seluruh data tidak dapat diakses. Saat ini gopher jarang dipakai
orang karena keterbatasannya yang hanya menampilkan data berupa teks. Hal ini terjadi sejak
aplikasi Word Wide Web (WWW) mulai terkenal.

3.1.2.

Word Wide Web (WWW).

Aplikasi ini pada prinsipnya mirip dengan aplikasi gopher, yakni penyediaan database yang
dapat diakses. Kelebihannya adalah database yang dapat diakses tidak hanya berupa text, namun
dapat berupa gambar/image, suara, video. Penyajiannya pun dapat dilakukan secara live. Dengan
demikian, jenis informasi yang dapat disediakan sangat banyak dan dapat dibuat dengan tampilan
yang lebih menarik. Hal ini dapat dimungkinkan karena web menggunakan teknologi hypertext.
Karena itu, protokol yang digunakan untuk aplikasi ini dikenal dengan Hyper Text Transfer Protokol
(HTTP).
Dibandingkan gopher, web lebih fleksibel dalam membuat link ke dokumen maupun tempat
lain. Kita dapat membuat link ke dokumen/tempat lain pada setiap kata yang ada pada database
ataupun gambar. Untuk menjalankan aplikasi ini, suatu mesin yang akan dijadikan Web Server
harus menjalankan program HTTP Daemon. Program ini mengatur akses database dari client,
mengirimkan text database dalam bahasas HTML (Hyper Text Mark-up Language). Disisi client, ada
program browser yang menampilkan database yang diakses tadi dan menerjemahkan text dalam
bentuk HTML tadi ke bentuk yang standard. Dua program yang paling dikenal sebagai Web
Browser adalah Netscape Navigator dan Microsoft Internet Explorer.

3.1.3.

Browsing Menggunakan Microsoft Internet Explorer.

Tampilannya adalah sebagai berikut:
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§

Di menu Address kita bisa menuliskan alamat situs yang diinginkan. Misal: www.yahoo.com.

§

Atau juga bisa IP Address-nya, asalkan kita tahu saja.

Agar IE bisa menampilkan halaman web adalah mengeset menu Tools > Internet Options-nya:
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Sehingga tampil:

Yang harus diset lebih dulu adalah menu Connections-nya:

Ada dua pilihan cara koneksi: menggunakan jalur telepon (membutuhkan Modem) dan koneksi
dalam jaringan LAN. Kebanyakan komputer di suatu organisasi menggunakan koneksi jaringan LAN,
sedangkan untuk user pribadi di rumah banyak menggunakan koneksi lewat jalur telepon.
§ Untuk koneksi menggunakan jalur telepon klik menu Setup… dan ikuti menu wizard-nya.
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§

Untuk koneksi melalui LAN klik menu LAN Settings…

§

Menu Automatically detect settings dipilih bila kita menginginkan setting dari koneksi biar
diset otomatis oleh sistem operasi komputer kita.
Demikian juga menu Use automatic configuration script apabila setting-nya diinginkan dari
file script.
Dalam LAN, biasanya koneksi komputer kita ke internet melalui Proxy server, yaitu komputer
yang berfungsi sebagai jembatan/perantara antara jaringan LAN dengan internet. Kita bisa
langsung memasukkan IP Address (alamat IP) dan Port dari komputer Proxy server ini. Bila
tidak tahu IP Address dan Port-nya bisa ditanyakan kepada Administrator jaringan anda.
Untuk mempercepat akses dan juga agar mendapatkan informasi terkini dari alamat-alamat
komputer lokal maka menu Bypass proxy server for local addresses bisa di-klik.
Untuk mengeset Proxy server lebih lanjut maka menu Advanced… dapat juga di-klik

§
§

§
§

§
§

Di menu ini kita bisa memasukkan IP Address dan Port Proxy server untuk service HTTP,
Secure, FTP, Gopher dan Socks. Bila memang kita menggunakan Proxy server yang sama,
maka menu Use the same proxy server for all protocols dapat di-klik.
Kemudian kita dapat mem-by pass (tidak menggunakan) Proxy server untuk beberapa
alamat/IP Address pada menu Exceptions. Silakan diisikan alamat/IP Address yang kita tak
memerlukan Proxy server sebagai perantara, ini biasanya adalah alamat/IP Adress lokal.
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3.1.4.

Searching Menggunakan Microsoft Internet Explorer.

Untuk mencari pelbagai dokumen di internet, kita bisa menggunakan bermacam-macam mesin
pencari (search engine) di internet. Misal:
§ www.yahoo.com
§ www.google.com
§ www.altavista.com
§ www.infoseek.com
§ www.lycos.com
§ Dan masih banyak lagi yang lain. Karena kebanyakan situs-situs yang ada di internet memiliki
mesin pencari sendiri maupun yang meng-link pelbagai mesin pencari yang lain.
Misal kita menggunakan www.google.com

§
§

§

Di tempat yang disedikan, kita bisa mengetikkan hal-hal yang ingin kita cari dan lihat di
internet.
Sebelumnya perlu juga dilihat menu-menu yang ada di atas kotak teks ini: Web, Images,
Groups, Directory, News. Kalau kita ingin mencari beritanya maka pilih-lah Web.

Misal kita ingin mencari dokumen mengenai inul daratista, maka hasil dari pencarian ini
akan ditampilkan oleh google menurut ranking/urutan terkini dan akses pada dokumen
tersebut, seperti contoh di bawah ini:
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§

Dari sini, kita bisa langsung meng-klik dokumen tersebut (yang ditandai dengan warna biru dan
bergaris bawah, sedangkan alamatnya sendiri ada di bawahnya yaitu yang berwarna hijau).
Bisa juga kita mengklik-nya dengan membukanya pada jendela browser (IE) lainnya, dengan
cara meng-klik kanan pada dokumen yang diinginkan:

Misal kita ingin mencari gambar-gambar mengenai f4, maka terlebih dulu kita klik menu
Images, seperti contoh di bawah ini:
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§

Hasilnya:

§

Demikian juga yang lain bisa dicoba sendiri.

3.1.5.

Electronic Mail.

Aplikasi ini didasari atas konsep bahwa setiap user memiliki kotak surat (mailbox) masingmasing pada suatu komputer. Untuk saling bertukar surat, pesan berupa e-mail tersebut harus
dapat ditransmisikan ke seluruh dunia, dimanapun berada. Karena itu perlu suatu protokol standard
pada lapisan aplikasi untuk transfer mail. Pada TCP/IP, protokol untuk mail ini dikenal dengan nama
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Protokol ini mendefinisikan tatacara pengiriman mail seperti
field alamat pengirim, alamat penerima, tanggal, subject dsb.
Pengembangan lebih jauh dari aplikasi electronic mail ini adalah:
§ Mailing list, yakni pengiriman e-mail sekaligus ke sejumlah alamat dengan menggunakan satu
alamat umum. Dengan fasilitas ini, dapat dibuat suatu group diskusi mengenai suatu hal yang
spesifik.
§ Post Office Protocol (POP). Dengan aplikasi ini, seorang user yang memiliki mailbox disuatu
server dapat memeriksa mailbox-nya dari manapun diseluruh dunia. Dengan protokol ini,
komputer tempat user memiliki mailbox mengizinkan user untuk mengambil e-mailnya dari
manapun di Internet. User tidak harus log-in ke mesin tersebut, melainkan cukup menjalankan
program popclient.
§ Pengiriman file melalui e-mail. Layanan ini sebenarnya dilakukan oleh program
penulisan/pembacaan mail. Untuk file-file binary, biasanya dikonversikan lebih dulu ke bentuk
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ASCII dengan menggunakan standard uuencode/uudecode, ataupun beberapa standard baru
lainnya.
Beberapa perangkat lunak yang sangat sering digunakan pada sistem e-mail ini antara lain adalah
Sendmail maupun Smail pada kebanyakan sistem operasi UNIX (BSD, System V, OSF, Linux),
Mercury pada Novell Netware dan KA9Q NOS untuk DOS. Dengan perangkat lunak diatas, sebuah
mesin/komputer dapat menjadi mail server bagi suatu network/LAN.
Di internet, amat sangat banyak email gratisan yang bisa dicoba, misal di www.yahoo.com,
www.telkom.net, www.astaga.com, dan lain-lain. Cara-caranya sangat mudah dan bisa anda coba
sendiri, atau bila mengalami kesulitan minta teman/kolega/pengajar anda untuk membantu.
Email browser untuk sistem operasi Windows, yang paling terkenal adalah Microsoft Outlook
Express:

Untuk Outlook Express, harus diset Options dan Accounts-nya.

§

Untuk Options-nya:
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§

Yang terpenting, set-lah Connection-nya. Disini, tampilan menunya sama dengan di Microsoft
Internet Explorer sebelumnya:

§

Sedangkan Untuk Accounts dari menu Tools > Accounts:

§

Dari sini kita bisa menambahkan (menu Add) mail yang diinginkan.
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§

Lalu masukkan nama yang ingin ditampilkan sebagai pengenal nama anda di email anda:

§

Masukkan alamat email anda:

§

Lalu masukkan server email anda. Ini bisa berupa alamat IP atau nama domain-nya. Misal:
202.155.84.179 atau mail.its-sby.edu (sebagai nama domain dari alamat IP 202.155.84.179 ini)

§

Kemudian masukkan password email anda.
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§

Bila diinginkan agar setiap kali kita menggunakan Outlook Express kita tak perlu lagi
mengisikan password, maka pilihlah (cek-lah) menu Remember password.
Selesai sudah anda mengkonfigurasi account email baru anda. Klik-lah menu Finish.

§

Maka account baru anda akan ditampilkan:

§

Klik-lah di menu Properties seperti gambar di atas. Kemudian anda bisa melihat-lihat dan
mengeset pelbagai menu di situ. Tetapi yang terpenting, bila tak ingin menarik semua email
yang ada di server ke komputer yang sedang anda gunakan sekarang (client), maka anda perlu
mengeset di menu Advanced seperti gambar di bawah ini:

§
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§

Di menu Delivery, kliklah menu Leave copy of messages on server. Sehingga anda cuma
meng-copy saja email yang ada di server, bukannya menarik/mengambil dari server. Dengan
memilih menu ini, email anda yang ada di server tetap seperti apa adanya. Bila tak dipilih,
maka semua email yang ada di server, setelah di-copy ke client akan dihapus dari server.
Untuk mencoba account baru kita tadi, maka kliklah menu Send/Recv seperti gambar berikut:

§

Maka akan ditampilkan

§
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§

Untuk mengetahui isi dari email anda tinggal memilih saja email yang diinginkan, dan akan
ditampilkan di jendela bawah. Atau kalau ingin lebih jelas lagi, tinggal klik ganda saja email
yang diinginkan.
Untuk membalas email pilih menu Repy/Reply All.
Untuk mem-forward (meneruskankan) email pilih menu Forward, demikian juga menghapus
pilih Delete, membuat baru Create Mail, dan lain-lain.
Anda juga mencatat alamat email kolega anda dari menu Tools > Address Book….

§

Bila perlu tambahkan alamat email kolega anda dengan memilih menu New disitu.

§

Isi data yang diperlukan terutama nama depan, nama belakang, dan E-Mail Addresses, lalu
klik Add.

§

Menu yang lain: Home, Business, Personal, Other, NetMeeting, DigitalIDs juga bisa
anda isi. Lalu klik OK. Maka alamat email kolega anda akan ditambahkan di Address Book itu.

§

Kemudian di Outlook Express-nya, juga akan tampak daftar alamat email kolega anda seperti
gambar berikut ini:

§
§
§
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3.1.6.

Telnet.

Aplikasi telnet merupakan aplikasi yang memungkinkan kita bekerja disuatu komputer
(biasanya UNIX) tanpa harus berada didepan komputer tersebut. Nama aplikasi ini diambil dari
Terminal Emulation, yang berarti mengemulasikan terminal. Maksudnya, krtika kita menjalankan
aplikasi ini, maka komputer kita menjadi "dumb" terminal dari komputer yang kita hubungi. Semua
yang kita ketik pada keyboard langsung ke komputer tujuan/remote, diproses disana dan
outputnya ditampilkan pada layar monitor kita. Jadi, tak ubahnya seperti menggunakan terminal
yang tersambung ke UNIX atau main frame.
§ Dari Command Prompt (MS-DOS Prompt) atau dari menu Start > Run ketikkan TELNET

§

Dari sini, misalkan kita ingin me-remote komputer Mail Server (mail.its-sby.edu) dengan alamat
IP: 202.155.84.179, maka pilihlah menu Connect > Remote System ….

§

Kemudian masukkan alamat IP yang diinginkan

§

Atau bisa juga dilihat dari alamat IP/nama komputer yang telah dihubungi sebelumnya di menu
Connect tadi, sebagai contoh di atas adalah 1. 202.155.84.179.
Atau bisa juga langsung diketikkan TELNET komputer_tujuan. Misal komputer_tujuan
(komputer remote) adalah komputer Mail Server (mail.its-sby.edu) dengan alamat IP:
202.155.84.179

§
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§

Atau dari menu Start > Run

§

Hasilnya:

§

Masukkan login dan password anda:

§

Perintah-perintah command prompt selanjutnya yang bisa diberikan disini adalah perintahperintah UNIX, seperti ls (melihat isi folder), cd (pindah folder), pwd (melihat nama folder
sekarang), less (melihat isi file), cp (mengcopy file), mv (memindahkan file), rm (menghapus
file/folder), mkdir (membuat folder baru), rmdir (menghapus folder), cat (menampilkan isi
file ke layar), dan lain-lain.
TELNET sekarang ini banyak digantikan oleh program yang disebut dengan puTTY:

§

§

Pelbagai perintah di atas dan juga perintah lainnya dalam UNIX dapat digantikan oleh satu
program yang disebut Midnight Commander (mc) seperti yang dijalankan melalui program
emulasi terminal puTTY di bawah ini:
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§

Menu di mc ini gampang, yaitu tinggal menekan shorcut saja. Misal: F5 untuk mengcopy, F6
untuk mengganti dan memindahkan file, F7 untuk membuat folder baru, F8 menghapus
file/folder, dan sebagainya.

3.1.7.

File Transfer.

Aplikasi ini memungkinkan seseorang untuk memperoleh suatu file dari tempat-tempat
yang menyediakannya diseluruh dunia. Kebanyakan site menyediakan ribuan file untuk diakses
public melalui anonymous ftp. Pada tempat-tempat yang tidak menyediakan layanan untuk public,
transfer file baru dapat dilakukan jika kita mempunyai account pada tempat / server tersebut.
Untuk itu, kita harus memasukkan username dan password agar dapat mengakses file.
Protokol yang dipakai untuk mengatur aplikasi ini adalah File Transfer Protocol (FTP). User
bebas menggunakan program apa saja yang lebih baik, asalkan memakai protokol FTP dan telah
menjalankan protokol TCP/IP. Pengembangan dari aplikasi transfer ini antara lain adalah
kemampuan kompresi secata otomatis jika diinginkan, bagi file yang akan dikirimkan. Hal ini
dilakukan untuk menghemat trafik data.
Suatu mesin/komputer yang dapat diakses untuk pengambilan file harus menjalankan
perangkat lunak sebagai FTP Server. Pada UNIX, program ini dikenal dengan nama FTP Daemon
(ftpd). Versi yang cukup banyak dipakai oleh komputer di Internet dengan WU-FTP, yang
dikembangkan oleh Washington University. Kita dapat mengelompokkan file-file yang dapat diakses
oleh publik dan yang hanya bisa diakses oleh kelompok tertentu. Selain itu, kita juga menjadikan
Novell Server maupun PC-DOS sebagai FTP Server agar file yang ada padanya dapat diakses oleh
host lain.
§ Terdapat file FTP.EXE yang dapat melakukan operasi FTP.
§ Dari Command Prompt (MS-DOS Prompt) ketikkan ftp.

§

Tuliskan open. Dan pada bagian (to) tuliskan alamat IP komputer tujuan (komputer remote),
misal ke komputer Mail Server di 202.155.84.179 (mail.its-sby.edu).

§

Atau agar mudahnya dari perintah ftp langsung ikuti dengan alamat IP-nya.
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§

Hasilnya adalah:

§

Kemudian masukkan nama login dan password anda di komputer tujuan (remote) tersebut.

§

Ada banyak perintah yang bisa dilakukan dengan ftp ini, ketikkan saja help untuk mengetahui
semua perintah tersebut:

§

Agar seluruh operasi file formatnya sesuai dengan yang diinginkan, maka format file yang
paling aman adalah file biner, maka ketikkan perintah bin untuk membuat format file yang
dioperasikan sekarang adalah biner.
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§

Lalu set-lah drive dan folder lokal yang diaktifkan di harddisk kita, dengan perintah lcd diikuti
dengan nama drive dan folder yang diinginkan. Misal di D:\Data

§

Kita juga bisa melihat isi folder komputer tujuan (remote) dengan perintah dir.

§

Pindah folder di komputer tujuan (remote) dengan perintah cd.

§

Misal kita pindah ke folder public_html, dan coba dilihat isinya dengan perintah dir lagi.
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§

§

Kemudian bila kita ingin mengambil file dari komputer tujuan (komputer remote) ke komputer
kita, maka gunakan perintah mget, sebaliknya untuk meletakkan file dari komputer kita ke
komputer remote gunakan perintah mput.
Misal kita ingin mengambil file tools.htm dari folder public_html di komputer 202.155.84.179
untuk diletakkan di folder D:\Data, maka ketikkan mget tools.htm

§

Atau sebaliknya misalnya kita ingin meletakkan file StyleKu.dot dari folder D:\Data ke
folder public_html di komputer 202.155.84.179 maka ketikkan mput StyleKu.dot

§

Baik perintah mget maupun mput bisa diaplikasikan untuk banyak file. Misal untuk meletakkan
semua file maka ketikkan mput *.*, atau file berakhiran doc saja dengan mengetikkan mput
*.doc. Hal yang sama dapat dilakukan untuk perintah mget.
Mengakhiri ftp dengan mengetikkan bye.

§
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3.1.8.

Newsgroup.

Aplikasi ini sebenarnya juga pengembangan dari aplikasi e-mail. Bedanya, pesan yang
dikirimkan dikelompokkan menurut suatu subyek/topik diskusi. Dengan cara ini, setiap orang yang
ingin berdiskusi maupun memperoleh informasi mengenai suatu topik dapat berlangganan
newsgroup dengan topik diskusi yang diinginkannya. Misalkan saja, seorang mahasiswa elektro
yang ingin mengerjakan tugas akhir mengenai multimedia mendapat kesulitan untuk mendapatkan
bahan yang berhubungan dengan tugas akhirnya. Dia dapat mengirim pesan (posting news) ke
newsgroup multimedia (comp-multimedia) yang berisi kesulitannya. Para pakar multimedia yang
jumlahnya sangat banyak dan juga berlangganan newsgroup tersebut sangat mungkin mengetahui
bahan yang dibutuhkannya. Istimewanya, user di Internet sangat ramah dan tidak keberatan untuk
sekedar menjawab pertanyaan jika ia mengetahuinya. Dalam beberapa hari, mahasiswa tersebut
dapat mendapatkan puluhan jawaban untuk pertanyaannya. Biasanya, informasi yang didapatkan
berupa informasi tempat dimana bahan tersebut dapat diperoleh (atau orang yang dapat
memberikannya). Namun tidak jarang bahan yang dibutuhkannya itu langsung dikirimkan oleh
orang yang mempunyainya.
Distribusi news (feeding news) dilakukan antar News Server. Dengan jumlah user yang
tidak terbatas, trafik yang ditimbulkan oleh news cukup besar. Suatu komputer yang ingin menjadi
news server harus menyediakan harddisk yang cukup besar kapasitasnya untuk menampung news
ini. User disuatu network cukup membaca news yang ada pada news server. Biasanya, lamanya
suatu pesan dalam newsgroup dibatasi. Hal ini untuk menghindari akumulasi yang menyebabkan
habisnya ruang harddisk. Lamanya waktu expire ini bervariasi pada tiap news server, tergantung
kapasitas yang dipunyainya dan jumlah news group yang ditampungnya.

3.1.9.

Archie.

Aplikasi FTP memungkinkan kita mentransfer file dari manapun di seluruh dunia. Hal itu
dengan anggapan bahwa kita telah mengetahui lokasi dimana file yang kita cari berada. Namun jika
kita belum mengetahui di mana file yang kita cari berada, kita memerlukan aplikasi untuk
membantu kita mencari dimana file tersebut berada.

3.1.10. WAIS (Wide Area Information Services).
WAIS merupakan salah satu servis pada Internet yang memungkinkan kita mencari materi
yang terindeks dan menemukan dokumen/artikel berdasarkan isi artikel tersebut. Jadi pada
dasarnya, WAIS memberikan layanan untuk mencari artikel yang berisi kata-kata kunci yang kita
ajukan sebagai dasar pencarian.
Aplikasi WAIS biasanya berbasis text. Untuk membuat suatu dokumen yang dapat dicari
melalui WAIS server, harus dibuat terlebih dahulu indeks dari dokumen tersebut. Setiap kata dalam
dokumen tersebut diurut dan dihitung jumlahnya. Jika ada query dari client, indeks akan diperiksa
dan hasilnya, yakni dokumen yang memiliki kata-kata yang kita ajukan, maka beberapa dokumen
yang memiliki kata kunci tersebut diberi skor/nilai. Dokumen yang paling banyak mengandung
kata-kata kunci akan mendapatkan skor tertinggi. Dengan demikian, user mendapatkan informasi
kemungkinan terbesar dari beberapa dokumen yang mengandung kumpulan data yang
diajukannya.
Saat ini servis yang memberikan kemudahan untuk mencari dokumen berdasarkan isinya
tersebut telah dapat diakses melalui Word Wide Web. WWW browser yang ada sekarang pada
umumnya telah dilengkapi dengan toolbar yang menghubungkan client dengan server penyedia
akses pencarian data tersebut. Dengan menghubungi server ini melalui aplikasi WWW, kita dapat
mencari dokumen yang mengandung kata-kata kunci. Hasil pencarian ditampilkan berupa sejumlah
link ke server yang mungkin mempunyai dokumen yang dicari, beserta sedikit abstrak mengenai
dokumen tersebut.
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