
BAB II

LANDASAN TEORI DAN GAMBARAN UMUM

2.1 Perancangan dan Jaringan Komputer

Kata perancangan dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, karya

Hasinta Sintawati Sudjana, adalah ”plane” yang juga diartikan dengan

rencana dan perancanaan. Di sisi lain, ia juga menggunakan istilah

”prepare” yang berarti mempersiapkan, menyediakan dan mengelola.

Masing-masing penggunaan dari kedua istilah ini sesuai dengan konteks

pembahasan pada karya seseorang (Sudjana, 2006:493-509). Dalam Kamus

Belanda-Indonesia, kata perancangan juga dimaknai dengan membangun,

yang dalam bahasa Belanda disebut dengan ”opbowplanning”, yakni proses

membangun (Teeuw, 2002:632). Selain itu, dalam Ensiklopedi Nasional

Indonesia, disebutkan bahwa perancangan adalah perincian kegiatan yang

akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu (Samingan, 1990:153).

Dalam lingkup ilmu komputer, perancangan adalah pengukuran

sistem jaringan, baik pada software dan sistem operasi untuk memperoleh

unjuk kerja yang baik dengan aturan-aturan tertentu, seperti halnya

kecepatan CPU (Central Processing Unit) dan jaringan, mengurangi jumlah

paket untuk mengurangi overhead software, meminimalkan context switch

dan sebagainya (Tim Peneliti dan Pengembangan Wahana Komputer,

2003:164).
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Adapun jaringan komputer adalah kumpulan sejumlah peripheral

yang terdiri dari beberapa komputer, printer, LAN Card (Local Area

Network-Card), dan peralatan lain yang saling terintegrasi satu sama lain.

Jaringan komputer juga merupakan himpunan antara dua komputer atau

lebih yang saling terhubung (interkoneksi) melalui media transmisi kabel

maupun tanpa kabel (Kurniawan, 2007:2).

Sedangkan implementasi jaringan merupakan cara menghubungkan

suatu komputer pada jaringan agar dapat kita komunikasikan dengan

komputer lain. Setiap komputer harus kita beri alamat tertentu yang

membedakan antara satu komputer dengan yang lain. Tujuannya agar tidak

terjadi masalah yang dapat yang menyebabkan hubungan jaringan menjadi

terputus dan hubungan bagi proses tukar-menukar data atau informasi lain

dapat tercipta (Kurniawan 2007:66).

Dalam implementasi jaringan dibutuhkan beberapa hal yang

diantaranya :

a. Pemilihan topologi jaringan

Pemilihan topologi jaringan adalah untuk menentukan

kebutuhan kabel bagi instalasi pengkabelan. Pemilihan topologi

dilakukan dengan cara survey pada tempat yang akan dibangun

jaringan computer agar dapat merancang bentuk fisik jaringan,

menentukan tempat-tempat yang berhubungan dengan jaringan

dan lokasi komponen jaringan (Kurniawan, 2007:66).
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b. Pemilihan sistem jaringan

Pemilihan sistem jaringan adalah untuk menentukan jenis

kabel, kartu jaringan dan perangkat lain yang digunakan dalam

pembuatan jaringan LAN. Dalam melakukan pemilihan sistem

jaringan harus disertai dengan pendataan perangkat keras yang

akan digunakan dan jumlah biaya yang harus dikeluarkan

(Kurniawan, 2007:67).

c. Perhitungan kebutuhan dan jenis kabel

Perhitungan kebutuhan dan jenis kabel dilakukan setelah

mengetahui sistem jaringan dan topologi yang digunakan. Selain

itu, juga mempertimbangkan lokasi jaringan. Untuk

mengantisipasi masalah pengkabelan, ada baiknya memilih jenis

kabel dari sistem dan topologi yang digunakan. Misalnya, pada

jaringan topologi bus dan sistem jaringan ethernet, maka

kebutuhan jenis kabel harus sesuai dengan spesifikasi atau aturan

yang digunakan pada jaringan Ethernet (Kurniawan, 2007:67).

d. Instalasi jaringan dan pengkabelan

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan pembuatan jaringan,

yaitu memasang kabel jaringan sesuai dengan lokasi yang telah

ditentukan dengan rapi dan sebaik mungkin, agar kabel tidak

lecet, terkelupas atau konektornya tidak baik. Untuk itulah maka

harus ditempatkan pada lokasi yang aman dari gangguan, jauh

dari arus listrik yang bertegangan tinggi dan mudah dijangkau,



8

bila sewaktu-waktu membutuhkan perbaikan. Setelah proses ini,

tahap selanjutnya adalah melakukan pemasangan konektor pada

ujung-ujung kabel sebagai penghubung pada workstation.

Berikutnya adalah membuat gambar instalasi kabel, lokasi

workstation dan server untuk memudahkan perawatan dan

perbaikan di masa mendatang. Terakhir, pasanglah kartu jaringan

pada setiap workstation dan server yang telah disetting sesuai

kebutuhan (Kurniawan, 2007: 67).

e. Instalasi sistem operasi jaringan

Berbagai sistem operasi yang dapat digunakan dalam instalasi

jaringan diantaranya adalah Windows, Linux, Unix, Mac OS dan

sebagainya sesuai dengan jenis jaringan yang digunakan. Untuk

memilih sistem operasi jaringan yang berhubungan dengan client

server, pada komputer client dapat menggunakan berbagai

macam sistem operasi. Sedangkan sistem operasi pada server

harus memenuhi standar tertentu untuk menjaga keamanan data

dan masalah jaringan yang dikelola (Kurniawan, 2007:68).

f. Konfigurasi sistem dan aplikasi perangkat lunak

Konfigurasi sistem yang dimaksud adalah instalasi printer

jaringan, software aplikasi jaringan. Adapun perangkat lunak

merupakan pendukung dalam operasi sistem jaringan yang lazim

digunakan pengguna jaringan. Perangkat lunak aplikasi

dibutuhkan sebagai sarana kerja pengguna jaringan yang
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membutuhkannya. Karenanya, maka perlu disesuaikan dengan

kebutuhan jaringan, seperti halnya pada konteks perbankan atau

departemen, tentu penggunaan perangkat lunak aplikasinya

berbeda dengan rumah sakit (Kurniawan, 2007:69).

g. Pembuatan lingkungan pengguna

Dalam pembuatan lingkungan pengguna dibutuhkan seorang

administrator jaringan untuk mengatur kegiatan dan aktivasi yang

berhubungan dengan jaringan. Aktivasi tersebut adalah

merencanakan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh jaringan.

Sedangkan pengguna (pemakai jaringan) dapat dikelompokkan

dalam kelompok kerja atau group untuk memudahkan

pemantauan dan pengelolaan jaringan. Selain itu juga diperlukan

pengaturan keamanan dalam jaringan untuk setiap pengguna

dengan password tertentu (jika dibutuhkan) agar lebih leluasa

dalam mengakses jaringan (Kurniawan, 2007:69).

Sejarah jaringan komputer sendiri dimulai sejak tahun 1950-an,

ketika jenis jaringan komputer yang terhubung satu sama lainnya mulai

meluas hingga terciptanya superkomputer. Berikutnya pada tahun 1992, Tim

Berners Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajahi

antara satu komputer dengan komputer lainnya. Program ini dikenal dengan

nama WWW (World Wide Web) yang kemudian dikenal banyak pengguna

komputer dengan istilah Surfing atau Browsing (Akib, 2009).
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Ketika komputer-komputer yang membentuk jaringan semakin

banyak digunakan pada industri-industri maupun perkantoran, beban

pekerjaan semakin bertambah banyak dan kompleks, hingga penanganan

proses bersama-sama maupun komunikasi antar komputer. Kemudian

terbentuklah teknologi jaringan lokal yang dikenal dengan istilah LAN

(Local Area Network). Dua unit komputer dapat dikatakan terkoneksi

apabila keduanya bisa saling bertukar data, berbagi resource atau sumber

daya yang dimiliki. Sumber daya yang dapat ditukar antara lain data yang

berupa teks, audio, maupun video, seperti melakukan proses pencetakan

suatu dokumen pada printer yang terhubung dalam suatu jaringan melalui

media transmisi kabel atau tanpa kabel (Akib, 2009).

2.2 Macam Jaringan Komputer

Macam jaringan komputer bila dilihat berdasarkan lingkup dan luas

jangkauannya, dapat dibedakan menjadi beberapa macam :

a. Local Area Network (LAN)

Merupakan jenis jaringan yang memiliki area yang relatif

kecil, pada umumnya dibatasi oleh area lingkungan, antara lain:

kantor pada sebuah gedung, ruangan tiap-tiap kelas pada sebuah

sekolah. Jarak antar node atau computer biasanya tidak lebih dari

100 meter (Kurniawan, 2007:17).
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Gambar 2.1  Skema LAN

(Sumber : Kurniawan, 2007:17)

b. Metropolitan Area Network (MAN)

Merupakan jaringan yang meliputi area yang lebih besar dari

LAN, misalnya antar gedung dalam suatu daerah, misalnya negara

bagian atau propinsi. Jenis jaringan ini menghubungkan beberapa

buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar.

Contoh pada jenis jaringan ini adalah jaringan beberapa kantor

cabang pada sebuah Bank didalam sebuah kota besar yang

dihubungkan antara satu dengan lainnya (Kurniawan, 2007:18).
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Gambar 2.2 Skema MAN

(Sumber : Kurniawan, 2007: 18)

c. Wide Area Network (WAN)

Merupakan jaringan yang biasanya sudah menerapkan

media tanpa kabel atau wireless media, sarana satelit, kabel serat

optik, dikarenakan jangkauannya yang lebih luas dari kedua jenis

jaringan sebelumnya, yaitu LAN (Local Area Network) dan WAN.

Misalnya, jaringan komputer ATM (Anjungan Tunai Mandiri), yakni

jenis visa yang tersebar di seluruh dunia. Jaringan  WAN lebih rumit

dan sangat kompleks serta menggunakan banyak sarana untuk

menghubungkan antara LAN dan WAN ke dalam komunikasi global

seperti internet (Kurniawan, 2007:18-19).
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Gambar 2.3  Skema WAN

(Sumber : Kurniawan, 2007: 19)

d. Intranet

Intranet merupakan suatu jaringan komputer yang terdiri dari

LAN maupun WAN, serta internet untuk akses yang lebih global.

Intranet dapat diartikan hanya memberikan layanan bagi sekelompok

pengguna komputer yang terhubung dengan LAN maupun WAN

untuk mengakses internet dalam lingkup lokal saja. Biasanya intranet

hanya melayani sebuah instansi dalam suatu wilayah jangkauan

LAN/WAN tersebut (Kurniawan, 2007: 20).
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Gambar 2.4 Skema Intranet

(Sumber : Kurniawan, 2007:20)

e. Internet

Internet merupakan gabungan dari berbagai LAN dan WAN

yang berada di seluruh jaringan komputer di dunia, sehingga

terbentuk jaringan dengan skala yang lebih luas dan global. Jaringan

internet biasanya menggunakan protokol TCP/IP dalam mengirimkan

paket data. Internet berasal dari kata Interconnected Network yang

berarti hubungan dari beragam jaringan komputer di dunia yang

saling terintegrasi membentuk suatu jaringan global (Kurniawan,

2007: 21)

f. Jaringan Tanpa Kabel (Wireless)

Untuk menangani masalah kabel yang begitu panjang pada

pemasangan jaringan komputer, kita dapat memilih alternatif

wireless LAN untuk berhubungan dengan jaringan. Melalui wireless

LAN kita tidak perlu bersusah payah menarik kabel untuk memasang

jaringan.
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Sebagai contoh, saat ini telah ada penggabungan antara

wireless LAN dengan jaringan internet yang membentuk jaringan

hotspot. Hotspot merupakan sebutan bagi sebuah  daerah tempat kita

dapat melakukan koneksi ke jaringan lain atau ke internet tanpa

harus menggunakan kabel. Hotspot menggunakan teknologi Wifi

dengan frekuensi 2,4 GHz.

Kelebihan lain dari jaringan nirkabel adalah :

a) Dapat membaca dan mengirimkan email atau file data dalam

waktu singkat tanpa harus pergi ke Warnet  untuk

mengirimkannya.

b) Tidak tergantung dengan pemilik infrastruktur, sehingga

penggunaannya dapat kita lakukan  setiap saat sesuai dengan

keinginan.

c) Lebih praktis serta tidak memerlukan ruang apabila

wireless terpasang pada laptop atau peralatan elektronik

portabel sejenisnya.

d) Kecepatan transfer paket data minimal 5 Mbps dan dapat

mencapai 54 Mbps

Adapun kelemahan menggunakan wireless LAN adalah :

a) Banyak perangkat yang tidak cocok dengan wireless LAN.

b) Jumlah kanal yang tesedia pada frekuensi 2,4 GHz sangat

terbatas, sehingga perangkat-perangkat lain yang
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menggunakan frekuensi tersebut dapat terganggu

(Kurniawan, 2007:21-23).

2.3 Komunikasi Data

Komunikasi data adalah pengiriman data atau informasi dari suatu

sumber ke tujuan. Komunikasi data dapat dilakukan antara dua jenis

komputer atau lebih yang jenisnya  sama ataupun berbeda. Komunikasi data

dapat berjalan dengan baik jika mengacu pada aturan atau standar yang

direkomendasikan oleh badan internasional utama yang mengaturnya.

Blok diagram rangkaian komunikasi data dapat kita lihat pada

gambar 2.5. blok diagram tersebut meliputi tiga bagian, yaitu sumber, media

transmisi dan tujuan (Kurniawan, 2007:2).

Media Transmisi

Analog /Digital

Peralatan digital      Peralatan digital

Gambar 2.5 Blok diagram rangkaian komunikasi data

(Sumber : Kurniawan, 2007:3)

2.4 Mengenal Model Referensi ISO-OSI

Dalam dunia komunikasi komputer, kita sering mendengar istilah

Model Referensi ISO-OSI. Model referensi ISO (International

Standardization Organization) merupakan salah satu aturan dan standar

untuk komunikasi komputer. Model referensi ISO menggunakan metode

Source
(Sumber)

Destination
(Tujuan)
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lapisan sebagai model referensi. Semua subsistem komunikasi dibagi

menjadi tujuh lapisan. Pembagian ini untuk menentukan berbagai macam

fungsi dan sistem operasi. Model yang digunakan dalam sistem komunikasi

data dikenal dengan OSI  (Open System Interconnection) tujuh layer. OSI

sangat berperan dalam mengidentifikasi sistem komputer untuk

melaksanakan pengolahan dan penyaluran data. Struktur model OSI dibagi

atas tujuh lapisan (layer). Masing masing lapisan mempunyai fungsi dan

aturan tersendiri. Tujuan pembagian lapisan adalah mempermudah

pelaksanaan aturan standar secara praktis. Pembagian ini juga untuk

memungkinkan fleksibilitas, artinya apabila terjadi perubahan pada salah

satu lapisan maka tidak akan berpengaruh pada lapisan yang lain

(Kurniawan, 2007:5).

Gambar  2.6 Model OSI layer

(Sumber : Kurniawan, 2007:5)

a. Lapisan Fisik (Physical Layer)

Menangani antar muka secara fisik dalam jaringan komputer.

Layer ini berfungsi dalam pengiriman raw bit ke channel komunikasi.
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Layer ini memastikan bahwa bila satu sisi mengirim data 1 bit, data

tersebut harus diterima oleh sisi lainnya, sebagai 1 bit pula (Kurniawan,

2007:5).

b. Lapisan Data Link (Data Link Layer)

Menangani topologi jaringan, pesan kesalahan dan flow control.

Tugas utama layer ini adalah sebagai fasilitas transmisi raw data dan

mentransformasikan data tersebut ke dalam saluran yang bebas dari

kesalahan transmisi. Sebelum diteruskan ke layer berikutnya, data link

layer bertugas memecah-mecah data input menjadi sejumlah data frame,

kemudian data link layer mentrasmisikan frame tersebut secara

berurutan, dan memproses acknowledgement frame yang dikirim

kembali oleh penerima (Kurniawan, 2007:5).

c. Lapisan Jaringan (Network Layer)

Bertugas menerapkan routing dan memilih routing, dengan cara

mendapatkan informasi perangkat keras dari nomor IP (Internet

Protocol). Transport layer bertugas untuk menerima data dari session

layer, memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil bila perlu,

meneruskan data ke network layer, dan menjamin bahwa semua

potongan data tersebut bisa tiba di sisi lainnya dengan benar

(Kurniawan, 2007:6).

d. Lapisan Transport (Transport Layer)

Menerapkan layanan transport data andal yang transparan

terhadap layer diatasnya, contohnya flow control, multiplexing,
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management, virtual circuit, serta error checking & error recovery

(Kurniawan, 2007:6).

e. Lapisan Session (Session Layer)

Berfungsi untuk menetapkan session bagi para pengguna dengan

pengguna lainnya. Layer ini akan membuka, mengatur, dan menutup

suatu session antara aplikasi-aplikasi (Kurniawan, 2007:6).

f. Lapisan Presentasi (Presentation Layer)

Berfungsi untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu yang diminta

untuk menjamin penyelesaian umum bagi masalah pada jaringan.

Contoh dari layer ini adalah Telnet untuk protokol akses dari jarak jauh,

SNMP (Simple Network Management Protocol) untuk manajemen

jaringan (Kurniawan, 2007:6).

g. Lapisan Aplikasi (Application Layer)

Berfungsi untuk memberikan sarana pelayanan langsung pada

user, yang berupa aplikasi-aplikasi dan mengadakan komunikasi dari

program ke program. Contoh bila ingin browsing ke internet maka

dilakukian dengan membuka aplikasi browser (Kurniawan, 2007:6).

2.5 Arsitektur Protokol TCP/IP

TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) merupakan

salah satu protokol atau standar aturan jaringan yang sering digunakan pada

jaringan berskala besar dan luas. TCP/IP dipakai karena bersifat fleksibel

dan mudah digunakan. TCP/IP terdiri dari beberapa lapisan protokol.
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Sekumpulan protokol TCP/IP ini dimodelkan dengan empat layer TCP/IP

(Kurniawan, 2007:6-7).

Gambar 2.7  Model TCP/IP

(Sumber : Kurniawan, 2007:7)

a. Layer Network, berisikan phisical layer dan data link yang merupakan

perangkat keras jaringan. Ethernet bekerja pada layer ini (Kurniawan,

2007:7).

b. Layer Internet Protocol. Internet Protocol (IP) adalah protokol yang

paling penting. IP memberikan fungsi pengalamatan dan fungsi routing

pada jaringan dalam pengiriman data (Kurniawan, 2007:7).

c. Layer Transport, memberikan fungsi pengiriman data secara end-to-

end ke sisi remote. Aplikasi yang beragam dapat melakukan

komunikasi secara serentak (simultaneously)-(Kurniawan, 2007:8).

d. Layer Application, sebagai interface user berupa program aplikasi

untuk berkomunikasi menggunakan TCP/IP (Kurniawan, 2007:8).

Dalam TCP/IP, terjadi penyampaian data dari protokol yang berada

di satu layer ke protokol yang berada di layer yang lain. Setiap protokol



21

memperlakukan informasi yang diterimanya dari protokol lain sebagai data.

Jika suatu protokol menerima data dari protokol lain di layer atasnya dan ia

akan menambahkan informasi tambahan miliknya ke data tersebut.

Informasi ini memiliki fungsi yang sesuai dengan fungsi protokol tersebut.

Setelah itu data ini diteruskan lagi ke protokol pada layer di bawahnya. Hal

yang sebaliknya terjadi jika suatu protokol menerima data dari protokol lain

yang berada pada layer di bawahnya. Jika data ini dianggap valid, protokol

akan melepas informasi tambahan tersebut, untuk kemudian meneruskan

data itu ke protokol lain yang berada pada layer diatasnya.

2.6 Memahami Pengalamatan IP Address

Untuk mengatur alamat masing-masing komputer pada suatu

jaringan, digunakan IP Address. IP Address adalah suatu alamat yang

diberikan ke peralatan jaringan komputer untuk dapat diidentifikasikan oleh

komputer yang lain. Dengan demikian masing-masing komputer dapat

melakukan proses tukar-menukar data atau informasi, mengakses internet ,

atau mengakses suatu jaringan komputer dengan menggunakan protokol

TCP/IP (Kurniawan, 2007:70).

IP Address digunakan untuk mengidentifikasikan interface

jaringan pada host dari suatu mesin (komputer). IP Address terdiri dari

sekelompok bilangan biner 32 bit yang dibagi menjadi 4 bagian. Masing-

masing terdiri dari 8 bit, yang berarti memiliki nilai desimal dari 0 sampai
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255. Tiap 8 bit ini disebut  sebagai oktet. Bentuk IP Address adalah sebagai

berikut:

                 XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX

Setiap tanda simbol ”X” dapat kita gantikan oleh angka 0 dan 1,

seperti:

11000000.10101000.00000000.00000001

Notasi IP Address dengan bilangan biner seperti di atas tidak

mudah kita baca dan hafalkan. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam

membaca dan mengingat suatu alamat IP dalam jaringan, IP Address sering

ditulis sebagai 4 bilangan desimal yang masing-masing dipisahkan oleh

sebuah titik. Setiap bilangan desimal tersebut merupakan nilai dari suatu

oktet (8 bit) IP Address, misalnya :

11000000.10101000.00000000.00000001

192      .    168 .  0      .        1

IP Address dapat dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu host ID dan

Network ID. Host ID berfungsi untuk mengidentifikasi host dalam suatu

jaringan, sedangkan network ID berfungsi untuk mengidentifikasikan suatu

jaringan dari jaringan yang lain. Hal ini berarti seluruh host yang

tersambung di dalam jaringan yang sama memiliki network ID yang sama

pula. Sebagian dari bit-bit bagian awal dari IP Address merupakan network

ID atau network number, sedangkan sisanya untuk host. Garis pemisah
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antara bagian network dan host tidak tetap (konstan), tergantung pada kelas

network yang digunakan.

Terdapat beberapa kelas IP Address yang digunakan dalam TCP/IP

dalam suatu jaringan, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E.

1) Kelas A

Pada jaringan IP kelas A, bit pertama dari IP address tersebut

adalah 0. bit pertama dan 7 bit berikutnya (8 bit pertama) merupakan

network ID. Maka pad kelas A hanya terdapat 128 network IP Address

dengan jangkauan dari 0.xxx.xxx.xxx sampai 127.xxx.xxx.xxx

(Kurniawan, 2007:71).

Tabel 2.1 Struktur IP Address kelas A

(Sumber: Onno W.Purbo.1998.TCP/IP)

0 - 127 0 – 255 0 – 255 0 – 255

0nnnnnnnn      hhhhhhh  hhhhhhh hhhhhhh

Network ID Host ID

2) Kelas B

Pada jaringan IP Address Kelas B, 2 bit pertama dari IP

Address adalah 10. Dua bit ini dan berikutnya (16 bit pertama)

merupakan network ID, sedangkan 16 bit terakhir adalah Host ID.

Maka pada kelas B terdapat 16384 network IP Address dengan
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jangkauan dari 128.0.xxx.xxx sampai 191.255.xxx.xxx (Kurniawan,

2007: 71).

Tabel 2.2 Struktur IP Address kelas B

(Sumber: Onno W.Purbo.1998.TCP/IP)

0 - 127 0 – 255 0 – 255 0 – 255

10nnnnnnn hhhhhhh hhhhhhh hhhhhhh

Network ID Host ID

3) Kelas C

Pada jaringan IP Address kelas C, 3 bit pertama dari IP Address

adalah 110. tiga bit ini dari 21 bit berikutnya (24 bir pertama)

merupakan network ID, sedangkan 8 bit terakhir merupakan host ID.

Maka pada kelas C terdapat lebih dari 2 juta network IP Address

dengan jangkauan dari 192.0.0.xxx sampai 223.255..255.xxx

(Kurniawan, 2007:72).

Tabel 2.3 Struktur IP Address kelas C

(Sumber: Onno W.Purbo.1998.TCP/IP)

0 - 127 0 – 255 0 – 255 0 – 255

110nnnnnn hhhhhhh hhhhhhh hhhhhhh

Network ID Host ID
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4) Kelas D

Pada jaringan IP Address kelas D, 4 bit pertama dari IP

Address ini adalah 1110. Sedangkan bit sisanya digunakan group host

pada jaringan dengan range IP antara 244.0.0.0-239.255.255.255 IP

Address kelas D digunakan untuk multicasting, yaitu pemakaian

aplikasi secara bersama-sama oleh sejumlah komputer. Salah satu

penggunaan multicast address pada internet saat ini adalah aplikasi

real time video conference yang melibatkan lebih dari dua host

(multipoint) dengan menggunakan Mbone (Multicat Backbone)-

(Kurniawan, 2007:72).

5) Kelas E

Pada jaringan IP Address kelas E, 4 bit pertama dari IP Address

ini adalah 1 1 1 1, IP Address kelas E mempunyai range antara

240.0.0.0-254.255.255.255. IP Address kelas E merupakan kelas IP

Address eksperimen yang dipersiapkan untuk penggunaan IP Address

di masa yang akan datang (Kurniawan, 2007:72).

2.7 IP Private dan IP Public

Berdasarkan jenisnya, IP Address dibedakan menjadi dua macam,

yaitu IP Private dan IP Public. IP Private adalah IP Address yang

digunakan oleh suatu oerganisasi yang diperuntukkan jaringan lokal.

Organisasi lain dari luar organisasi tersebut tidak dapat melakukan



26

komunikasi dengan jaringan lokal. Contoh pemakaiannya terdapat pada

jaringan internet (Kurniawan, 2007:72-73).

Range IP Private adalah sebagai berikut :

Kelas A : 10.0.0.0 – 10.255.255.255

Kelas B : 172.16.0.0 – 172.31.255.255

Kelas C : 192.168.0.0 – 192.168.255.255

IP Public adalah IP Address yang digunakan pada jaringan lokal

oleh suatu organisasi. Organisasi lain, di luar dari organisasi tersebut dapat

melakukan komunikasi langsung dengan jaringan lokal. Contoh

pemakaiannya adalah pada jaringan internet dan range IP Public adalah

range IP Address yang tidak termasuk dalam IP Private (Kurniawan,

2007:73).

2.7.1 Subnetting

Subnetting adalah pembagian suatu kelompok alamat IP

menjadi beberapa network ID lain dengan jumlah anggota jaringan

yang lebih kecil, subnet (Subnetwork). Subnet Mask merupakan

angka biner 32 bit yang digunakan untuk :

a. Membedakan antara network ID dengan Host ID.

b. Menunjukan letak suatu host, apakah host tersebut berada pada

jaringan luar atau jaringan lokal.
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Tujuan dalam melakukan subnetting ini adalah :

a. Membagi suatu kelas network atas sejumlah subnetwork

dengan membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian

yang lebih kecil.

b. Menempatkan suatu host, apakah berada dalam satu jaringan

atau tidak.

c. Untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi

fisik jaringan agar penggunaan IP Address lebih efisien

(Kurniawan, 2007:73-75).

Apabila kita gambarkan dengan suatu diagram, maka

pembagian ketiga IP Address tersebut akan terlihat pada gambar

berikut :

Tabel 2.4 Subnet Mask untuk setiap kelas IP Address

(Sumber : Onno.W.Purbo.1998. TCP/IP)

Kelas IP   Bit Subnet Mask Subnet Dalam

Address                                                                                                   Desimal

Kelas A     11111111.00000000.0000000.00000000           255.0.0.0

Kelas B  11111111.11111111.0000000.00000000        255.255.0.0

Kelas C 11111111.11111111.1111111.00000000                255.255.255.0

Ada dua cara melakukan pembagian pembentukan subnet,

yaitu :

1. Berdasarkan jumlah jaringan yang akan kita bentuk.
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2. Berdasarkan jumlah Host yang akan kita bentuk.

Keduanya akan kita pakai untuk menentukan efisiensi

penomoran IP dalam suatu lingkungan jaringan. Pada subnet mask,

seluruh bit yang berhubungan dengan host ID kita set 0, sedangkan

bit yang berhubungan dengan network ID kita set 1.

Untuk menentukan suatu host berada pada jaringan luar

atau pada jaringan lokal, kita dapat melakukan operasi antara

subnet mask dengan IP Address asal dan IP Address tujuan, serta

membandingkan hasilnya sehingga dapat kita ketahui kemana arah

tujuan dari paket IP tersebut . Jika kedua hasil operasi tersebut

sama, maka host tujuan terletak di jaringan lokal dan paket IP

dikirim langsung ke host tujuan. Jika hasilnya berbeda, maka host

terletak di luar jaringan lokal, sehingga paket IP dikirim ke default

router (Kurniawan, 2007:75).

2.8    Mengenal Jaringan RTRW-Net

RTRW-Net merupakan suatu konsep dimana beberapa komputer

dalam suatu perumahan atau blok dapat saling berhubungan dan dapat

berbagi data serta informasi. Konsep lain dari RTRW-Net adalah

memberdayakan pemakaian internet dimana fasilitas internet tersedia selama

24 jam sehari selama sebulan. Biaya yang akan dikeluarkan juga relatif

murah, karena semua biaya pembangunan infrastruktur, operasional dan

biaya langganan akan ditanggung bersama. Konsep RT-RW-Net sebetulnya
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sama dengan konsep Warnet (Warung Internet), pemilik Warnet akan

membeli atau menyewa pulsa atau bandwith dari penyedia internet/ISP

(Internet Service Provider), seperti Telkom, Indosat atau Indonet, lalu dijual

kembali ke pelanggan yang datang menyewa komputer untuk bermain

internet, baik untuk membuka e-Mail, Chatting, Browsing, Game Online dan

lain sebagainya (Purbo, 2006: 19-23).

RTRW-Net adalah jaringan komputer swadaya masyarakat dalam

ruang lingkup RT/RW melalui media kabel atau Wireless 2.4 Ghz, sebagai

sarana komunikasi rakyat yang bebas dari undang-undang dan birokrasi

pemerintah. Pemanfaatan RTRW-Net ini dapat dikembangkan sebagai

forum komunikasi online yang efektif bagi warga untuk saling bertukar

informasi, mengemukakan pendapat, melakukan polling ataupun pemilihan

ketua RT/RW dan lain sebagainya secara bebas tanpa dibatasi waktu dan

jarak melalui media e-Mail/Chatting/Web Portal, disamping fungsi koneksi

internet yang menjadi fasilitas utama. Bahkan fasilitas tersebut dapat

dikembangkan menjadi media telepon gratis dengan teknologi VoIP (NN,

2003).

2.8.1 Sejarah Jaringan RTRW-Net

Istilah RTRW-Net pertamakali digunakan sekitar tahun 1996-

an oleh para mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang

(UMM), yang menyambungkan rumah kos mereka ke kampus

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang tersambung ke
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jaringan AI3 Indonesia melalui GlobalNet di Malang dengan Gateway

Internet di Institut Teknologi Bandung (ITB). Sambungan antara

RTRW-Net dari rumah kos  ke UMM dilakukan menggunakan walkie

talkie di VHF band 2 meter pada kecepatan 1200bps. Dengan nada

bercanda, para mahasiswa Malang ini menamakan jaringan mereka

dengan ”RTRW-Net” karena memang disambungkan ke beberapa

rumah di sekitar rumah kos mereka (Purbo, 2009).

Implementasi dari RTRW-Net pertama kali dilakukan oleh

Michael Sunggiardi di perumahannya, di Bogor sekitar tahun 2000-an.

Banyak kisah sedih yang diceritakan oleh Michael Sunggiardi karena

sulitnya mencari pelanggan di awal 2-3 tahun operasi RTRW-Net-nya.

Sebagian besar tetangganya pada saat itu tidak merasa butuh akses

internet 24 jam dari rumahnya. Namun RTRW-Net Michael

Sunggiardi sempat menjadi feature di acara e-lifestyle MetroTV.

Dalam hal ini Michael Sunggiardi banyak menggunakan kabel LAN

untuk menyambungkan antar rumah. Karena lebih reliable dan lebih

murah dibandingkan dengan menggunakan radio atau Wireless LAN.

Belakangan, tampaknya lebih banyak RTRW-Net yang menggunakan

Wireless, karena lebih mudah dan harga peralatannya pun murah.

Salah satu forum diskusi tentang RTRW-Net ini juga dapat dilihat di

mailing list: indowli@yahoogroups.com (Purbo, 2009).
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2.8.2 Tujuan RTRW-Net

Diantara tujuan dalam membangun RTRW-Net ini adalah :

a. Turut serta dalam pengembangan internet murah di masyarakat.

b. Membangun komunitas yang sadar akan kehadiran teknologi

informasi dan internet.

c. Sharing informasi di lingkungan RT/RW sehingga masyarakat

lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya.

d. Mempromosikan setiap kegiatan masyarakat RT/RW melalui

internet, sehingga komunitas tersebut dapat lebih dikenal dan

bisa dijadikan sarana untuk melakukan bisnis internet.

Adapun tujuan lain dari RTRW-Net ini adalah membuat

semacam intranet yang berisi berbagai macam informasi tentang

kegiatan yang ada di lingkungan sekitar dengan tersambungnya

jaringan internet ke rumah masyarakat sekitar secara terus menerus.

Oleh karenanya, bisnis internet ini diharapkan akan semakin marak

termasuk pemanfaatan internet untuk pembayaran tagihan telepon,

listrik, pengecekan saldo Bank, pemesanan tiket pesawat dan lain-lain

(Purbo, 2009).

2.8.3 Konsep RTRW-Net

Konsep RTRW-Net adalah sebuah upaya untuk mengakses

internet dari rumah dengan biaya yang relatif murah. Menjadi murah

karena biaya akses ditanggung bersama-sama dengan tetangga rumah.
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Makin banyak tetangga yang ikut, akan makin murah biayanya.

Hampir sama dengan konsep warnet, pemilik warnet akan membeli

atau menyewa bandwith dari ISP (Internet Service Provider) lalu dijual

kembali ke client. RTRW-Net dapat disamakan dengan jaringan local

area network (LAN), namun ia memiliki jarak yang jauh antar

komputer (sejauh jarak tetangga rumah), dan mempunyai fungsi untuk

mengakses internet (Purbo, 2006:29).

Untuk memulai RTRW-Net harus ada tempat yang akan

dijadikan sebagai Base Station (server) RTRW-Net yakni tempat untuk

mengelola system jaringan atau tempat akan diletakanya server

sebagai Bandwitdh Management, Access Point dan Switch dan juga

sebagai tempat untuk mendistribusikan koneksi internet ke seluruh

pelanggan/rumah setiap anggota. Rumah/tempat sebagai Base Station

ini akan diberikan sambungan internet, tetapi dengan kewajiban

menyediakan listrik 24 jam untuk keperluan Base Station. Untuk

mendistribusikan koneksi internet keseluruh pelanggan maka ada dua

cara yang umunya ditempuh yakni dengan menggunakan media kabel

Unshielded Twisted Pair (UTP) dan media Wireless (Gelombang

Radio). Dengan berbagai pertimbangan termasuk letak rumah para

pelanggan yang dekat dengan server dan untuk menekan biaya maka

penggunaan media wireless tidak akan efisien. Dengan pertimbangan

efesiensi dan efektifitas termasuk kemudahan maintenance maka kami

usulkan untuk menggunakan media kabel ketika akan mendistribusikan
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koneksi internet kesetiap rumah termasuk pembentukan sistem

jaringan komputer atau Local Area Network (Purbo, 2006:30-31).

Konsep RTRW-Net pada RT005 RW04 Kelurahan Srengseng

Sawah ini muncul karena :

Pertama, masih mahalnya warnet yang ada di sekeliling

wilayah RT005 RW04 Srengseng Sawah antara Rp. 3000,00 sampai

dengan Rp. 5000,00. Jika dihitung setiap hari, minimal 3 jam, maka

paling tidak kita akan menghabiskan biaya sekitar 10000/hari. Jika

dikalikan dengan 30 hari (1 bulan) maka dalam satu bulan kita bisa

menghabiskan biaya Rp. 300.000,00  hanya untuk mengakses internet.

Kedua, jaringan RTRW-Net ini adalah sebagai sarana

untuk mengenalkan internet kepada warga RT005 RW04 sekaligus

dapat mengakses internet dengan harga yang lebih terjangkau. Oleh

karenanya, jaringan RTRW-Net ini juga merupakan solusi internet

murah karena menggunakan sistem patungan sesama warga yang turut

serta dalam jaringan RTRW-Net ini

2.8.4 Perangkat Jaringan RTRW-Net

Komponen-komponen jaringan RTRW-Net pada intinya terdiri

dari perangkat keras dan perangkat lunak yaitu :

1. Perangkat Keras

Secara umum suatu jaringan terdiri dari beberapa

perangkat keras sebagai berikut :
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a) NIC (Network Interface Card)

NIC atau kartu antarmuka jaringan atau kartu jaringan

merupakan peralatan (Hardware) yang memungkinkan

terjadinya hubungan antar komputer di workstation. NIC

berfungsi untuk menghubungkan antara komputer dengan

kabel jaringan yang terpasang secara fisik. Pemasangan

card ini dihubungkan pada slot ekspansi dalam komputer

baik slot ekspansi ISA maupun slot ekspansi PCI bahkan

pada beberapa motherboard komputer NIC sudah terpasang

secara onboard (Kurniawan, 2007:38).

Gambar 2.8  Network Interface Card

(Sumber : Kurniawan, 2007:38)

b) Router

Router adalah perangkat yang dapat digunakan untuk

menghubungkan dua jaringan lokal yang mempunyai

protokol sama pada lapisan jaringan OSI. Sedangkan

protokol pada lapisan fisik dan link berbeda. Jadi fungsi

utama router digunakan untuk pengiriman data jika terdapat
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perbedaan dalam beberapa bagian protokol. Perbedaan dari

beberapa bagian protokol ini terjadi pada hubungan antar

jaringan LAN dengan LAN dalam suatu WAN (Wide Area

Network). Router ini menghubungkan antar LAN tersebut

(Kurniawan, 2007:54-55).

Gambar 2.9 Dua jaringan yang terhubung melalui router

(Sumber : Kurniawan, 2007:55)

c) Modem

Modem (Modulator Demodulator) berfungsi sebagai media

untuk pengiriman data pada jarak jauh atau data pada

jaringan global. Proses pengiriman data dilakukan secara

serial dalam bentuk pulsa analog frekuensi tinggi dengan

prinsip dasar modulasi. Untuk pengiriman jarak jauh

digunakan signal analog, mengingat signal digital

mempunyai jarak jangkau yang pendek sebagai akibat

pengaruh redaman maupun derau pada media

pengirimannya. Sedangkan pada signal analog meskipun

mempunyai kelemahan yakni terpengaruh oleh derau
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selama pengiriman tetapi hal ini dapat diatasi dengan

pengiriman pada frekuensi tinggi (Kurniawan, 2007:56-57).

d) Hub

Hub merupakan pusat koneksi semua node pada jaringan.

Semua peralatan jaringan dihubungkan satu dengan yang

lain melalui hub. Hub bertindak sebagai titik pengendali

untuk aktivitas sistem, pengelolan serta pengembangan

jaringan (Kurniawan, 2007:50).

Gambar 2.10 Jaringan yang terhubung oleh Hub

(Sumber : Kurniawan, 2007:50)

e) Switch

Switch adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan

beberapa LAN yang terpisah dan untuk meningkatkan

kinerja jaringan suatu organisasi dengan cara pembagian

jaringan yang besar dalam beberapa jaringan yang lebih

kecil. Meskipun terhubung dengan jaringan yang bebeda

pada masing-masing port, switch dapat memindahkan paket
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data antar jaringan apabila diperlukan (Kurniawan,

2007:51).

Gambar 2.11 Jaringan yang terhubung oleh switch

(Sumber : Kurniawan, 2007:51)

f) Bridge

Bridge adalah alat yang memungkinkan untuk membagi

suatu jaringan besar dalam dua jaringan yang lebih kecil.

Bridge juga berfungsi sebagai MAC relay.  Bridge juga

transparan terhadap IP, artinya apabila suatu host mengirim

IP datagram ke host yang lain, IP tidak akan diawasi oleh

bridge dan langsung cross ke host yang dituju (Kurniawan,

2007:52-53).

g) Repeater

Repeater adalah alat yang dapat menguatkan (boost)

isyarat/signal jaringan yang melintasinya. Repeater

melakukan penguatan dengan cara memperbaiki secara

elektrik isyarat yang diterima serta memancarkannya

kembali isyarat tersebut. Repeater berupa alat yang terpisah
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atau menjadi satu dengan konsentrator. Repeater digunakan

apabila jarak tempuh isyarat yang melalui kabel melebihi

jarak tempuh standar kabel yang digunakan. Repeater juga

berfungsi untuk mempebesar batasan panjang satu segmen

(Kurniawan, 2007:52).

h) Access Point (AP)

Access Point   merupakan   suatu   perangkat   yang

digunakan   untuk menghubungkan pengguna dengan

jaringan komputer biasa. Access Point ini menerima data

dari   pengguna   dalam   bentuk   gelombang   berfrekuensi

radio   dan   kemudian meneruskannya ke jaringan kabel,

sebaliknya Access Point juga mengirimkan data dari

jaringan  ke  pengguna  dalam  bentuk  gelombang  radio.

Gambaran  dari Access  Point dapat dilihat pada gambar di

bawah ini (Kurniawan, 2007:58).

Gambar 2.12 Wireless Access Point

(Sumber : Kurniawan, 2007:58)
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2. Perangkat Lunak

Perangkat lunak, dalam hal ini adalah sistem operasi

untuk berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer

lainnya. Sistem operasi didalam jaringan harus menyediakan

fitur-fitur yang lengkap dan mampu berkomunikasi dengan

komputer yang memiliki sistem operasi yang berbeda, seperti,

windows, linux, unix, freebsd, openbsd, dan sebagainya (Tim

Penelitian dan Pengembangan Wahana Komputer, 2003:19).

2.9 Media Transmisi

Media transmisi adalah media yang dapat digunakan untuk

mengirimkan informasi dari suatu tempat ke tempat lain (Kurniawan,

2007:39). Dalam jaringan, semua media yang dapat menyalurkan gelombang

listrik atau elektromagnetik atau cahaya dapat dipakai sebagai media

pengirim, baik untuk pengiriman dan penerimaan data. Pilihan media

transmisi (pengirim) untuk keperluan komunikasi data tergantung pada

beberapa faktor, seperti harga, performance jaringan yang dikehendaki dan

ada atau tidaknya medium tersebut. Bentuk contoh dari media transmisi

adalah sebagai berikut:

2.9.1 Kabel

Terdapat tiga jenis kabel yang dijadikan standar komunikasi

data dari IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
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IEEE adalah suatu organisasi yang aktivitasnya meliputi

pengembangan standar komunikasi dan jaringan serta jenis kabel

dalam jaringan komputer, antara lain : Coaxial, twisted Pair

(UTP/Unshielded twisted pair dan STP / Shielded Twisted Pair), dan

kabel fibre optic.

a) Coaxial

Pada kabel coaxial ada dua jenis tipe, yaitu thick coax dan

thin coax. Kabel thick coax memiliki diameter rata-rata 12 mm,

dikenal dengan thick ethernet. Contoh dari kabel jenis ini adalah

RG-6. Kabel thin coax memiliki diameter rata-rata 5 mm, dan

banyak digunakan di kalangan radio amatir, yang tidak

memerlukan output daya terlalu besar. Contoh dari kabel jenis ini

adalah RG-58A (Kurniawan, 2007:39-41).

b) Twisted Pair

Kabel Twisted Pair terdiri dari UTP dan STP.  Kabel

UTP dan STP yang biasa digunakan adalah kabel yang terdiri

dari 4 pasang kabel yang berpasangan pada setiap kabelnya

(Kurniawan, 2007:41-47). Terdapat dua jenis pemasangan kabel

jenis UTP yang umum digunakan antara lain :

1. Pemasangan lurus (Straight Through Cable)

Pada jenis pemasangan kabel ini digunakan untuk

menghubungkan beberapa unit komputer melalui

perantara switch yang berfungsi sebagai konsentrator.



41

Penggunaan pemasangan kabel ini pada jaringan lokal

akan membentuk topologi bintang (star) atau pohon (tree)

dengan switch/hub sebagai pusatnya.

2. Pemasangan Menyilang (Cross Over Cable)

Pada jenis pemasangan kabel ini digunakan untuk

komunikasi antar komputer secara langsung tanpa melalui

konsentrator.

c) Fibre Optic

Merupakan kabel yang memliki inti serat kaca

sebagai media untuk menyalurkan signal antar terminal.

Digunakan sebagai saluran backbone, karena

kehandalannya yang tinggi, dan tidak terpengaruh oleh

cuaca dan panas (Kurniawan, 2007:47-49).

2.9.2 Wireless

Media transmisi wireless merupakan media yang cukup

praktis dan efisien yang didukung oleh banyak vendor. Wireless juga

dapat digunakan untuk memby-pass akses internet menggunakan

telepon yang selama ini cukup mahal dan lambat. Apalagi media ini

juga mudah diimplementasikan dan biayanya cukup terjangkau.

Untuk mengakses jaringan wireless kita hanya

membutuhkan sebuah kartu jaringan wireless yang terpasang pada

komputer atau laptop. Untuk dapat melakukan komunikasi dengan
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user lain, nomor IP Address (Internet Protocol-Address), kartu

jaringan wireless pada masing-masing komputer harus diketahui

terlebih dahulu. Jangkauan jaringan wireless tergantung dari jenis

kartu wireless. Salah satu keuntungan dari wireless adalah dapat

mengakses jaringan kapanpun dan dimanapun dengan kecepatan

akses data yang lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan yang

menggunakan kabel. Jaringan nirkabel (wireless) saat ini juga sudah

dikombinasikan dengan jaringan komputer yang lain (Kurniawan,

2007:63).

2.10 Topologi Jaringan

Toplogi jaringan merupakan arsitektur dari jaringan komputer untuk

perencanaan hubungan antar komputer dalam jaringan LAN yang umumnya

menggunakan kabel dengan konsentrator, kartu NIC, dan perangkat lainnya.

Beberapa jenis topologi yang terdapat pada hubungan komputer dalam

jaringan, adalah topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi daisy

chain (linear), topologi tree, topologi mesh, dan topologi hybrid.

2.10.1 Topologi Bus

Topologi bus merupakan satu kabel yang dibentangkan dan

kedua ujungnya ditutupi, dimana sepanjang kabel terdapat node-

node. Kelebihan dari topologi ini adalah relatif murah, karena tidak

memakai banyak media kabel, setiap komputer dapat saling
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berhubungan langsung. Kelemahan dari topologi ini adalah, sering

tejadi hang, bila salah satu pasang memakai jalur diwaktu yang

sama, dan harus bergantian atau ditambah relay (Kurniawan,

2007:25).

Gambar 2.13 Topologi Bus

(Sumber : Kurniawan, 2007:26)

2.10.2 Topologi Ring

Merupakan topologi yang berupa lingkaran tertutup yang

berisi node-node. Signal mengalir dalam dua arah, sehingga dapat

menghindari terjadinya tabarakan data dan pergerakan data yang

cepat. Kelebihan dari topologi ring adalah kegagalan koneksi akibat

gangguan media dapat diatasi dengan melewati jalur lain yang masih

terhubung dan kelemahan dari topologi ini adalah data yang dikirim,

bila melalui banyak node, maka transfer data menjadi lebih lambat

(Kurniawan, 2007:26-27).
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Gambar 2.14 Topologi Ring

(Sumber : Kurniawan, 2007:27)

2.10.3 Topologi Star

Topologi star adalah topologi dimana setiap node

berkomunikasi langsung dengan stasiun lain melalui konsentrator,

yaitu berupa switch atau hub. Kelebihan topologi ini adalah akses ke

stasiun client atau server lebih cepat. Sedangkan kelemahannya

adalah saat traffict data cukup tinggi dan terjadi tabrakan data maka

dapat menghambat kinerja suatu jaringan (Kurniawan, 2007:28-29.)
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Gambar 2.15 Topologi Star

(Sumber : Kurniawan, 2007:28)

2.10.4 Topologi Daisy-chain (linear)

Topologi dimana tiap node terhubung langsung ke dua node

lain melalui segmen kabel. Tetapi segmen membentuk saluran,

bukan lingkaran utuh. Setiap komputer terhubung secara seri.

Keuntungannya adalah instalasi dan pemeliharaan jaringan murah,

dan kerugiannya adalah kurang sesuai kemajuan jaman dan tidak

reliable (Tim Litbang Wahana Komputer, 2003:6).

Gambar 2.16 Topologi Daisy-chain (Linear)

(Sumber : Tim Litbang Wahana Komputer, 2003:6)
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2.10.5 Topologi Tree

Topologi Tree adalah dimana setiap workstation yang

kedudukannya lebih tinggi menguasai workstation yang lain

dibawahnya, sehingga jaringan sangat tergantung pada workstation

yang lebih tinggi (hierarchical topology) dan bila kedudukan antar

workstation sama, maka disebut dengan peer technology

(Kurniawan, 2007:30-31).

Gambar 2.17 Topologi Tree

(Sumber : Tim Litbang Wahana Komputer, 2003:7)

2.10.6 Topologi Mesh

Topologi Mesh dibangun dengan memasang banyak link pada

setiap komputer. Hal ini dimungkinkan karena pada setiap komputer

terdapat lebih dari satu NIC (Network Interface Card). Secara teori,

topologi ini sangat memungkinkan untuk membuat suatu jaringan,

akan tetapi tidak praktis dan biayanya cukup tinggi, ditambah lagi
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dengan tingkat redundancy yang cukup tinggi (Kurniawan, 2007:29-

30).

Gambar 2.18 Topologi Mesh

(Sumber : Kurniawan, 2007:30)

2.10.7 Topologi Hybrid

Topologi ini merupakan gabungan dari beberapa topologi

yang ada, yang dapat menggabungkan kinerja dari beberapa topologi

yang berbeda, baik berbeda sistem maupun berbeda topologi dan

media transmisi (Kurniawan, 2007:31).

Gambar 2.19 Topologi Hybrid

(Sumber : Kurniawan, 2007:31)
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2.11 M engenal Kelurahan Srengseng Saw ah

U ntuk  m em aham i jaringan  R T R W -N et yang  m enjad i concern

pene litian  penulis, m aka perlu  juga  m e ngenal beberapa variable keberadaa n

kelurahan  S ren gseng S aw ah. D ian taranya adalah m elihat bebe rapa fak tor

terkait d idalam nya, sepe rti se jarah , lan dasan  yu rid is bagaim ana kelu rahan

tersebut te rben tuk , struk tur o rganisasi apa ra t ke lu rahan , kebe radaan  penduduk

dan  la in  sebagainya . O leh  karenanya, un tuk  m enunjang  obyek  penelitian ,

beriku t m engenai gam baran  um um  kelu raha n  S rengseng  Saw ah.

2.11.1 Sejarah Kelurahan Srengseng Sawah

Saa t in i S rengseng  Saw ah te lah  m enjad i nam a sebuah

kelurahan  d i w ilayah  K ecam atan  Jagakarsa , K o tam adya Jakarta

Se la tan  sam pai tahun  1930 -an . Pada abad 20 , kaw asan  S rengseng

Saw ah m enjad i bag ian  d ari w ilayah  D istrik  (K ew edanan ) K ebayo ran ,

K abupaten  M eeste rco rnelis. D ahulu  kaw asan  in i b iasa  d isebut

S rengseng sa ja , tanpa  kata  S aw ah. Pa ra  pedagang B elanda  yang

tergabung dalam V O C (Vereenigde Oost Company) m enyebutnya

dengan  nam a S ringsing , karena  banyak  d ibuka a rea  persaw ahan . O leh

karenanya, d i kem udian hari, w ilayah  te rsebut d inam akan  S rengseng

Saw ah. N am a te rsebu t juga  un tuk  m em bedakannya dengan

keberadaan  w ilayah S rengseng  d i Jakarta  B ara t, yang  sekarang

m enjad i kelu rahan  d i w ilayah  K ecam atan  K ebon  Je ruk (S ibuki,

2008 ).
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K ata S rengseng sendiri d iam bil dari nam a pohon pandan

berdaun  leba r dan pingg irnya  be rdu ri (Pandanus caricosus Ramph),

yang te rm asuk  sp isies da ri Pandaneseae yang  daunnya  b isa  d ianyam

dijad ikan  tikar a tau  top i kasa r. Pada  P erang  D unia II, p roduksi tikar

dan  top i pandan  da ri D istrik  K ebayo ran  m em punya i n ila i ekonom i

yang  cukup  be ra rti dan dipasa rkan  ke  dae rah-daerah  la in , d i luar

P ulau  Jaw a. B ahkan  sam pai tahun  1970-an , m asih  banyak  penduduk

asli S rengseng  Saw ah dan  sek ita rnya  yang  m e m bua t tika r dan  top i

pandan  sebagai u saha  sam pingan .

Pada tahun  1674 , kaw asan  S rengseng  terca ta t sebaga i m ilik

K arim , anak  seo rang bekas K ap ten  Jaw a, bernam a C itrag ladak .

T etap i kem udian ja tuh  ke  tangan  C ornelis C haleste in , seorang  tuan

tanah yang  an ta ra  la in  m em ilik i tanah  pa rtike lir D epok. B ahkan  d i

w ilayah  S rengseng in i, ia  juga  m em bangun seb uah  rum ah

peristirahatan  (S ibuki, 2008 ).

Kelurahan Srengseng Sawah dibentuk berdasarkan

Keputusan Gubernur Provinsi D K I Jakarta Nomor 1251 tahun 1986.

Luas wilayah Kelurahan Srengseng Sawah mencapai 674,70 Ha

dengan batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Lenteng Agung

dan Kelurahan Jagakarsa.

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kotamadya Depok
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c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Ciganjur dan

Kelurahan Cipedak.

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Ciliwung.

2.11.2 Susunan Organisasi Kelurahan Srengseng Sawah

B erdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 40 Tahun 2002

tentang O rganisasi dan tata kerja pemerintah kelurahan di provinsi

DKI Jakarta, maka tugas dan fungsi Kantor Kelurahan Srengseng

Sawah adalah  melaksanakan pelayanan masyarakat di wilayah

Kelurahan. Pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan publik di wilayah K elurahan Srengseng

Sawah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kelurahan Srengseng Sawah. Adapun struktur organisasi Kantor

Pemerintah Kelurahan Srengseng Sawah adalah sebagai berikut:
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Gambar 2.20 Strukur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Srengseng Sawah

(Sumber : Kantor Kelurahan Srengseng Sawah, 2008)

2.11.3  Gambaran Demografi

Kelurahan Srengseng Sawah terbagi menjadi 19 wilayah

Rukun Warga (RW) dan 156 wilayah Rukun Tetangga (RT). Rincian

pembagian wilayah administrasi Kelurahan Srengseng Sawah adalah

sebagai berikut :

LURAH

Wakil Lurah

H. Achmadarsani S.Sos
NIP: 470053094

Ganefin Prakoso.S.Sos
NIP: 47005462

Sekretaris Kelurahan

Suwarto
NIP: 470054656

Asmat

Sub Seksi
Pemerintahan

Sub
Seksi

Trantib

Muryant
o

Sub Seksi
Pemberdayaan

Masy

DRA. Hj.
Kendarwati

Sub Seksi
Prasarana umum

Jaini

Sub Seksi
Pelayanan Umum

Hj. Rukmiaty
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Tabel 2.5
Pembagian wilayah administrasi

Kelurahan Srengseng Sawah
(Sumber : Monografi Kelurahan Srengseng Sawah, 2008)

No. Rukun Warga Rukun Tetangga
1 RW 01 9 RT
2 RW 02 13 RT
3 RW 03 15 RT
4 RW 04 7 RT
5 RW 05 13 RT
6 RW 06 11 RT
7 RW 07 12 RT
8 RW 08 13 RT
9 RW 09 14 RT

10 RW 10 4 RT
11 RW 11 4 RT
12 RW 12 5 RT
13 RW 13 7 RT
14 RW 14 5 RT
15 RW 15 7 RT
16 RW 16 9 RT
17 RW 17 3 RT
18 RW 18 3 RT
19 RW 19 4 RT

Dari data di atas, dapat dianalisa bahwa dalam satu wilayah

RW terdapat 3 sampai 15 wilayah RT. Jumlah pembagian RT tentu

mencerminkan kepadatan penduduk di masing-masing wilayah RW.

Salah satu konsekuensi dari kepadatan penduduk di masing-masing

RW adalah perlunya penyediaan infrastruktur lingkungan seperti

jaringan jalan, saluran pembuangan air dan sebagainya.

2.11.4 Visi dan Misi Kelurahan Srengseng Sawah

Visi : Terwujudnya Kelurahan Srengseng sawah sebagai kawasan

jasa dan perdagangan dengan pemukiman yang bersih, tertib, indah,
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aman, nyaman serta berwawasan lingkungan.

Misi : mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan

religius, Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur yang

berwawasan lingkungan, Menciptakan situasi yang aman, tertib,

nyaman, dan kondusif, Meningkatkan kinerja aparatur kelurahan

untuk selalu dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

2.12  Gambaran Umum RW04 Kelurahan Srengseng Sawah

Rukun Warga (RW) adalah pembagian wilayah di Indonesia yang

berada di bawah kelurahan. Di  RW04, kepadatan penduduknya adalah 1.459

jiwa dalan 337 KK yang terdiri atas laki-laki (794 jiwa) dan perempuan (665

jiwa). Melihat kondisi penduduk yang demikian padat, tentu berbagai

kebutuhan juga semakin banyak, termasuk salah satunya kebutuhan akan

informasi teknologi yang semakin pesat. Apalagi dengan konteks kota

Jakarta yang merupakan ibu kota Indonesia, tentu semakin menuntut

warganya untuk lebih meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan. Oleh

karenanya, dengan situasi demikian, penulis berinisiatif untuk membuat

jaringan RTRW-Net sebagai alternatif pemenuhan akan kebutuhan informasi

pada lingkup Kelurahan Srengseng Sawah khususnya RT005 RW04
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2.12.1 Visi dan Misi RW04 Kelurahan Srengseng Sawah

Seperti halnya wilayah lain, wilayah lingkungan RW04, juga

mulai menata diri dengan membangun sebuah visi dan misi untuk

menjadi lebih baik. Visi tersebut adalah menuju RW04 yang lebih

baik dan menjadikan lingkungan RW04 Kelurahan Srengseng

Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan sebagai lembaga yang

amanah, terbuka, bertanggungjawab dan warga yang religius serta

harmonis.

Misi RW04 adalah meningkatkan serta memelihara

kerukunan warga, sehingga tercipta tatanan masyarakat yang

berakhlak, adil, damai, dan sejahtera.



55

2.12.2 Struktur Organisasi RW04 Kelurahan Srengseng Sawah

Gambar 2.21 Struktur Organisasi

(Sumber : Kantor Kelurahan Srengseng Sawah 2008)

2.12.3 Susunan Pengurus RW 04 Kelurahan Srengseng Sawah

Susunan pengurus RW04 antara lain sebagai berikut :

Penasehat : 1. E. Jochendi W

   2. H. Sujitno

 3. Drs. H. Cecep Rusmana

   4. Alham Mulia

5. Drs. Alexandria Bangun

DEWAN
KELURAHAN

SRENGSENG SAWAH

BENDAHARA

SEKSI-SEKSI

KETERTIBAN
UMUM

PEREKONOMIAN
RAKYAT

SEKERTARIS

PEMUDA
OLAHRAGA

PEMBANGUNAN

PENASEHAT

WAKIL
KETUA

KETUA

KESEJAHTERAAN
RAKYAT

YANMAS DAN
KEPENDUDUKAN

KEBERSIHAN

LINGKUNGAN
HIDUP
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Dewan Kelurahan RW. 04 : A. Sadeli, SH

Ketua : Hasbulloh

Wakil Ketua : Murijo SIP

Sekretaris : Drs. Ali Alwy

Bendahara : Waluyo

Seksi-seksi :

1. Ketertiban Umum : - D. Budiono

- Hasan Maulana

- Ray Rasyid

2. Pembangunan : - Ali M. Anwar

- Nasrul Rahimi

3. Perekonomian Rakyat : - H. Abdul Hamid

- Dody Ariesta A.

4. Yanmas dan kependudukan : - Sugianto

- Gito Susanto

5. Pemuda den Olahraga : - Endang Kusnadi

- Ahmad Yani

6. Lingkungan Hidup : - lr. Atje Hikmat

- Teguh Santoso

7. Kesejahteraan Rakyat : - Yadi Sofyandi, SE

- lr. M. Sueb

8. Kebersihan : - Mursalih

- Murdanih
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2.12.4 Tugas Dan Tanggungjawab Pengurus RW04

a. Tugas Penasehat :

a) Memberikan nasihat pada pengurus dalam suatu masalah.

b) Memberikan saran dan pendapat guna kepentingan umum.

b. Ketua :

a) Menyelenggarakan kepemimpinan Rukun Warga.

c. Wakil Ketua :

a) Mewakili tugas kepemimpinan Ketua RW, apabila

berhalangan melaksanakan tugas.

b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua

RW.

d. Sekretaris :

a) Menyelenggarakan tugas-tugas tata usaha/administrasi RW

b) Menyelenggarakan rapat.

c) Mencatat surat masuk dan keluar.

d) Mencatat surat-surat pengantar warga.

d. Bendahara :

a) Menerima dan menyimpan uang RW.

b) Mengeluarkan uang/membayar atas persetujuan Ketua RW.

c) Mengerjakan administrasi keuangan RW.

d) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan RW.

e. Seksi Ketertiban Umum :

a) Membantu pembinaan organisasi Hansip (Pertahanan Sipil)
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dan ketertiban umum.

b) Mengusahakan dan menciptakan kerukunan hidup dan

ketentraman    lingkungan.

c) Membuat jadwal kerja Hasip.

d) Mencatat absensi Hansip.

f. Seksi Pembangunan :

a) Membantu menghimpun dan mendayagunakan potensi

swadaya masyarakat untuk melaksanakan pembangunan

fisik lingkungan.

b) Memelihara dan mengawasi keamanan fasilitas

kelengkapan kota (saluran air, jalur hijau, trotoar, taman-

taman, jalan lingkungan dan bangunan fasilitas sosial).

g. Seksi Perekonomian Rakyat :

a) Bekerja sama dengan Seksi Kesra dalam suatu

penyelenggaraan kegiatan.

b) Mengadakan penyuluhan terhadap ekonomi lemah untuk

menciptakan usaha baru dan penguatan modal.

c) Menyeleksi pemanfaatan PPMK dan bekerja sama dengan

koordinator TPK.

h. Seksi Pelayanan Masyarakat dan Kependudukan :

a) Membantu pelayanan masyarakat dalam pengurusan

korespondensi.

b) Mencatat dan melaporkan mutasi kependudukan, membantu
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dan memelihara terselenggaranya administrasi

kependudukan.

c) Mencatat dan melaporkan tamu, penduduk sementara,

penduduk musiman (tidak tetap), dan lain lain

i. Seksi Pemuda dan Olah Raga :

a) Menumbuhkembangkan kesadaran pemuda sebagai generasi

penerus.

b) Menciptakan iklim kepemudaan yang menunjang

terlaksananya secara maksimal peran dan keikutsertaan

pemuda dalam pembangunan.

c) Menyelenggarakan pembinaan keterampilan dan

kepemimpinan pemuda dalam berbagai kegiatan

kemasyarakatan.

d) Menyelenggarakan kegiatan olah raga pemuda (sepak bola,

volley ball, dan lain sebagainya).

j. Seksi Lingkungan Hidup :

a) Membantu terselenggaranya pembinaan lingkungan yang

bersih dan indah.

b) Membantu menggerakkan warga untuk kegiatan kerja bakti

dalam membersihkan lingkungan secara periodik.

c) Membantu warga dalam pengadaan tanaman lingkungan.

k. Seksi Kesra (Kesejahteraan Rakyat) :

a) Bekerja sama dengan Seksi Perekonomian Rakyat.
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b) Membantu peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka

menunjang pelaksanaan program pemerintah, meliputi

bidang-bidang agama, sosial, kesehatan, pendidikan, dan

lain-lain.

c) Membantu/menyelenggarakan kegiatan hari-hari besar,

santunan anak yatim, janda, dhuafa.

l. Seksi kebersihan :

a) Menjaga dan merawat fasilitas/sarana kebersihan (gerobak

sampah, Lingkungan Pembuangan Sampah (LPS).

b) Bekerjasama dengan seksi lingkungan hidup.

c) Selalu menciptakan lingkungan yang bersih dan indah.

d) Menjalankan pengambilan sampah dari warga.

2.13  Eksistensi RT005 dalam Lingkup RW04

Rukun Tetangga (RT) adalah pembagian wilayah di Indonesia yang

berada di bawah Rukun Warga (RW). Rukun Tetangga bukanlah termasuk

pembagian administrasi pemerintahan. Seperti halnya di wilayah Indonesia

yang lain, keberadaan RT005 RW04 Kelurahan Srengseng Sawah juga

dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan

kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.

RT005 dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warga setempat.

RT005 sendiri terdiri atas 40 rumah (37 kepala keluarga dan 110 warga).

Sebagian besar warga RT005 terdiri dari berbagai latar belakang suku
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bangsa di Indonesia seperti halnya Jawa, Sunda, Batak, Betawi, Ambon dan

sebagainya. Mata pencaharian mayoritas warga adalah sebagai wiraswasta,

pegawai dan karyawan. Selain itu, warga RT005 juga telah mengenyam

pendidikan, mulai dari tingkat SD (Sekolah Dasar) sampai dengan Perguruan

Tinggi (PT). Oleh karena itu, tentu membutuhkan sarana dan infrastruktur

untuk berkomunikasi dalam berbagai kegiatannya, seperti kegiatan Karang

Taruna dan kepemudaan, olah raga, pendidikan, penyuluhan ekonomi,

keamanan, kebersihan dan lainnya. Inilah mengapa kemudian penulis

berinisiatif untuk membangun jaringan RTRW-Net di lingkungan RT005

RW04 untuk membantu dalam pembangunan sarana komunikasi yang lebih

efektif dan efisien serta mendorong warga untuk saling berinteraksi sosial

dengan baik.

2.13.1  Struktur Organisasi RT005

Gambar 2.22 Struktur Organisasi RT005

(Sumber : Buku Induk Seri Pegangan Pengurus RT,  2008:5)

Ketua RT005 RW04

BendaharaSekretarisSeksi-Seksi
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2.13.2  Susunan Pengurus RT005

Tidak seperti halnya lingkup kepengurusan RW04 yang

cukup luas, susunan pengurus RT005 tentu lebih sempit skala ruang

dan prioritasnya. Adapun susunan pengurus RT005 terdiri dari :

Ketua : Abdul Rodjak

Sekretaris : M. Cholil

Bendahara : Nasirin

Seksi-Seksi :

1. Ketertiban Umum : Latief.

2. Pemuda dan Olah Raga : Andar Danis Prasetya

3. Kebersihan : Hendika S.

2.12.3  Tugas dan Tanggungjawab Pengurus RT005

a. Ketua :

a) Menyelenggarakan kepemimpinan Rukun Tetangga (RT).

b. Sekretaris :

a) Menyelenggarakan tugas-tugas tata usaha/administrasi

RT

b) Menyelenggarakan rapat.

c. Bendahara :

a) Bertanggungjawab atas administrasi keuangan RT.

b) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan RT.
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d. Seksi Ketertiban Umum :

a) Mengusahakan dan menciptakan kerukunan hidup dan

ketentraman    lingkungan RT.

e. Seksi Pemuda dan Olah Raga :

a) Ikut serta dalam pembinaan keterampilan dan

kepemimpinan pemuda dalam lingkup RT.

b) Bekerjasama dengan Seksi Pemuda dan Olah Raga RW

dalam menyelenggarakan kegiatan olah raga pemuda.

f. Seksi kebersihan :

a) Menjaga kebersihan lingkup RT dan merawat fasilitas

kebersihan yang telah ada, seperti gerobak sampah dan

Lingkungan Pembuangan Sampah (LPS).


