
BAB III

INSTALASI JARINGAN KOMPUTER RTRW-Net

RT005 RW04 KELURAHAN SRENGSENG SAWAH

3.1 Persiapan dan Perancangan Jaringan RTRW-Net RT005 RW04

Sebelum melakukan instalasi jaringan komputer RTRW-Net di RT005

RW04, tentu penulis memperhatikan beberapa hal, misalnya topologi

jaringan, arsitektur jaringan, perangkat keras, perangkat lunak dan lain

sebagainya. Untuk mendapatkan hasil yang baik, maka penulis melakukan

survey dan interview pada user/client dengan mengukur needs (kebutuhan),

keinginan (desirability) dan kepentingan (interest). Selain itu, penulis juga

menentukan pendekatan yang paling feasible untuk tahapan selanjutnya.

Oleh karena itu, pada bagian ini penulis membahas beberapa hal

penting yang harus disiapkan untuk membangun jaringan RTRW-Net dengan

beberapa hardware misalnya :

a. Perangkat Keras, seperti komputer, Ethernet card, Switch, hub dan

lain sebagainya.

b. Perangkat Lunak, Operating System client dan berbagai

aplikasinya.

Tahap selanjutnya adalah perancangan jaringan RTRW-Net di RT005

RW04 melalui proses survey pada lokasi yang akan digunakan untuk

memasang jaringan, seperti :
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Pertama, survey kepada masyarakat setempat, door to door, baik

melalui observasi maupun interview. Dari survey inilah penulis dapat

mengukur berapa jumlah user, peralatan yang dibutuhkan, biaya untuk

penyewaan bandwith pada Telkom Speedy, pembelian modem ADSL, kabel,

letak geografis serta kondisi wilayah dan sebagainya.

Setelah proses survey, penulis akhirnya menentukan menggunakan

Telkom Speedy dengan bandwith 1 Mbps. Kelebihan Telkom Speedy adalah

lebih praktis, fleksibel dan mudah konfigurasinya, meskipun dari sisi harga

relatif mahal. Modal awal pembangunan Jaringan RTRW-Net ini berasal dari

investasi penulis sebesar Rp.1.000.000,00. Selain itu, modal tersebut juga

digunakan penulis untuk pembelian modem ADSL, kabel dan biaya

operasional sementara.

Kedua, untuk jenis kabel, penulis menggunakan kabel UTP yang ber-

merck Belden USA, AMP, LG dan Hubble. Untuk proses pemasangan kabel,

penulis juga melakukan negosiasi dengan warga yang ingin menjadi client

untuk membantu memasang kabel melewati atap rumah masing-masing.

Mengapa demikian? Pemasangan pada atap rumah dimaksudkan agar tidak

mengganggu lalu lintas aktivitas warga dan tidak berisiko tinggi terhadap

penggunaan infrastruktur warga, seperti jalan raya dan lain sebagainya.

Ketiga, pada topologi jaringan, penulis menggunakan topologi star,

karena lebih reliable dalam arti, jika terjadi masalah di dalam jaringan tidak

menganggu ke yang lain, selain itu kelebihan topologi ini adalah akses ke

stasiun client atau server lebih cepat
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Keempat, jumlah node dan pendelegasian tugas. Dari jumlah node

yang ada, penulis telah mendefinisikan tugas yang harus dikerjakan oleh

setiap node.

Kelima, operasional jaringan. Untuk operasional jaringan, sebelum

memasang internet, penulis membentuk LAN (Local Area Network) terlebih

dahulu. Pada tahap berikutnya, penulis kemudian menghubungkannya pada

provider (Telkom) untuk mendapatkan akses internet.

Keenam, administrasi keamanan. Dalam hal ini penulis menggunakan

switch, karena lebih aman terhadap proses sniffing dari satu node ke

broadcast jaringan.

Ketujuh, Checklist dan Worksheet. Hal ini dilakukan penulis untuk

mencatat kebutuhan, kejadian dan prosedur yang terjadi dalam jaringan.

Checklist juga digunakan oleh penulis dalam memproses kegiatan yang

terjadi dan evaluasi terhadap permasalahan.

Adapun model pembayaran penggunaan jaringan RTRW-Net RT005

RW04 menggunakan sistem tanggung renteng dari keseluruhan client, dengan

biaya Rp.100.000,00/bulan. Biaya ini tentu sebagai biaya operasional,

administrasi dan pengelolaan jaringan antar warga. Tentu saja untuk

mengelola dan merawatnya, penulis tidak sendirian, tetapi bekerjasama

dengan client melalui kesepakatan dan aturan-aturan tertentu, seperti :

a. Penulis sebagai server memberikan akses (share) internet

tanpa batas (unlimited) kepada client.



67

b. Client bersedia membayar sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu

rupiah) setiap bulan di awal pemakaian, dalam jangka waktu

minimal 12 (dua belas) bulan kepada server atas kompensasi

akses internet yang mereka dapat.

c. Jika client tidak melakukan pembayaran pada tanggal 10 setiap

bulan, maka server berhak tidak memberikan akses internet.

d. Client bersedia untuk tidak menghentikan pembayaran selama

jangka waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan karena

hal ini akan membebani client yang lain karena mengingat

akses internet ini berprinsip gotong royong dan kebersamaan.

3.2 Instalasi Praktis RTRW-Net RT005 RW04 Kelurahan Srengseng Sawah

3.2.1 Spesifikasi Jaringan RTRW-Net RT005 RW04

Beberapa hal yang harus disiapkan dalam merancang

jaringan RTRW-Net yaitu :

1. Hardware

Dalam kategori penggunaan komponen perangkat keras,

penulis membagi menjadi tiga sub kategori perangkat keras untuk

server, perangkat keras untuk client, dan perangkat keras

pendukung jaringan, yang antara lain sebagai berikut :

A. Perangkat Keras Server

Perangkat keras yang digunakan oleh komputer Server

mempunyai spesifikasi sebagai berikut : Prosesor Intel Pentium
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4 3,0 GHz Dual Core, Hard Disk 320 GB, DVD RW, VGA

ASUS EN7300 GT, RAM 1024MB, Ethernet Card, dan

Monitor LCD 17 inchi.

Gambar 3.1 Komputer Server

B. Perangkat Keras Client

Komputer client saat ini berjumlah 11 komputer dengan

penentuan spesifikasi minimal sebagai berikut : Prosesor Intel

Pentium 4 1,6 Ghz, memori 256 MB, hard disk 20 GB, VGA

32 MB.

C. Perangkat Keras Jaringan

Perangkat keras jaringan (hardware) yang

menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya menjadi

sebuah jaringan RTRW-Net sehingga dapat saling

berkomunikasi. Perangkat keras ini terdiri dari :
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a) Splitter, berfungsi untuk memisahkan jalur internet

dengan jalur telepon agar dapat digunakan pada waktu

yang bersamaan.

b) Modem ADSL+AP, Modem teknologi ADSL

(Asymetric Digital Subscribe Line) yang

memungkinkan berselancar internet dan menggunakan

telepon analog secara berbarengan, dan juga berfungsi

juga sebagai access point, penulis menggunakan merek

modem Linksys WAG200G.

c) Kabel UTP CAT5e, kabel UTP yang digunakan

menggunakan beberapa merek seperti Belden USA,

AMP, LG, Hubbel.

d) Switch, berfungsi menghubungkan komputer-komputer

di  dalam jaringan komputer. Menggunakan beberapa

merek seperti Dlink, E-pro, Prolink, Maxis.

e) HUB, berfungsi sebagai repeater atau penguat signal.

Menggunakan merek BayNetworks.

2. Software

Dalam kategori penggunaan komponen perangkat lunak ini

penulis membagi menjadi dua bagian, yaitu perangkat lunak yang

akan digunakan oleh server dan perangkat lunak yang akan

digunakan oleh client, yang antara lain sebagai berikut :
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A. Perangkat Lunak Server

Perangkat  lunak  yang  akan  digunakan  oleh

komputer server adalah sebagai berikut: Dual Boot System

operasi Windows XP Professional SP2 dan Windows Vista

32 bit Enterprise.

B. Perangkat Lunak Client

Perangkat lunak untuk client dianjurkan sistem operasi

Windows XP Professional SP2.

3.2.2 Teknologi Jaringan RTRW-Net RT005 RW04

Teknologi jaringan RTRW-Net RT005 RW04 yang

digunakan oleh penulis adalah teknologi kabel UTP (Unshield

Twisted Pair) yang memiliki standar kecepatan yaitu 100Mbps.

Keuntungan penggunaan teknologi Kabel UTP ini adalah :

a) Investasi pada sisi pelanggan lebih murah.

b) Kecepatan transmisi data lebih tinggi dibanding Wi-

FI (10-100Mbps).

c) Aplikasi yang dimanfaatkan bisa lebih banyak

dikarenakan bandwidth-nya yang tinggi

(gameonline, file sharing, video streaming dan lain-

lain).

d) Tidak rentan terhadap penyadapan data dibanding

teknologi wireless.
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Kekurangan penggunaan teknologi Kabel UTP ini adalah :

a) Rentan terhadap gangguan petir namun dapat

dikurangi dengan penggunaan surge protector.

b) Kemungkinan gangguan atau kerusakan lebih tinggi

karena melalui area publik.

c) Biaya pemeliharaan relatif tinggi karena harus

dipersiapkan untuk penggantian switch atau kabel

yang rusak.

Selain menggunakan Kabel UTP, penulis juga

menggunakan wireless dengan standar IEEE 802.11b/g yang

beroperasi pada frekuensi 2.4GHz dengan kecepatan transfer data

11Mbps sampai dengan 54Mbps maksimum. Wireless ini berfungsi

sebagai hotspot.

3.2.3 Pembangunan Sistem Jaringan LAN (Local Area Network)

1. Pemasangan kabel dari rumah ke rumah

Proses pemasangan kabel dilakukan dengan melewati

atap rumah client.  Proses ini memakan waktu hingga 1 bulan.

Hal ini dilakukan untuk menyambungkan server ke client.

Mengapa pemasangan kabel ini dilakukan melalui atap rumah

client? Karena menurut penulis, metode ini akan mampu

menekan harga kabel yang selama ini relatif tinggi jika
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dibandingkan dengan model pemasangan melalui parit yang

dilakukan oleh bapak Michael Sunggiardi pendiri PT.BONET.

Gambar 3.2 Kabel yang melewati atap rumah

2. Setting IP Address

Setting IP Address yang digunakan oleh penulis adalah

IP Address class C, range IP 192.168.1.2–192.168.1.13 dengan

mode Static IP.

Berikut tampilan daftar alamat IP Address jaringan

RTRW-Net RT005 RW04 kelurahan Srengseng Sawah :
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Nama
Komputer

Alamat IP Subnet mask Gateway DNS
Server 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 202.134.0.155
Harmono 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1 202.134.0.155
Deke 192.168.1.4 255.255.255.0 192.168.1.1 202.134.0.155
Tino 192.168.1.5 255.255.255.0 192.168.1.1 202.134.0.155
Andar 192.168.1.6 255.255.255.0 192.168.1.1 202.134.0.155
Rendy 192.168.1.7 255.255.255.0 192.168.1.1 202.134.0.155
Distro 192.168.1.8 255.255.255.0 192.168.1.1 202.134.0.155
Indra 192.168.1.9 255.255.255.0 192.168.1.1 202.134.0.155
Imam 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1 202.134.0.155
Iwan 192.168.1.11 255.255.255.0 192.168.1.1 202.134.0.155
Apran 192.168.1.12 255.255.255.0 192.168.1.1 202.134.0.155
Gpenk 192.168.1.13 255.255.255.0 192.168.1.1 202.134.0.155

Tabel 3.1  Alamat IP Address

3. Test Koneksi Jaringan LAN

Sebelum jaringan RTRW-Net ini digunakan, maka

penulis melakukan test koneksi jaringan LAN terlebih dahulu

dengan perintah ping spasi IP Address pada seluruh alamat IP

Address client, untuk memastikan bahwa koneksi dalam

kondisi baik.

Gambar 3.3 Test koneksi jaringan LAN
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4. Topologi jaringan RTRW-Net RT005 RW04

Topologi jaringan adalah gambar atau peta jaringan

yang berfungsi sebagai media untuk menganalisis dan

mendeteksi permasalahan yang terjadi, sehingga mempercepat

proses perbaikan jaringan.

Gambar 3.4 Topologi jaringan RTRW-Net

Pada gambar 3.4 terlihat Topologi Jaringan RTRW-Net

RT005 RW04 yang sederhana. Modem ADSL dengan IP

192.168.1.1 sebagai Sebuah gateway yang beroperasi 24 jam

dengan nomor IP publik 125.161.162.124 dari Telkom, dan

juga acces point yang berfungsi sebagai Hotspot, kabel UTP

sebagai media transmisi yang menghubungkan seluruh

komputer ke jaringan RTRW-Net ini, Hub dengan merek
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BayNetworks bisa berfungsi juga sebagai repeater kabel UTP

ke Switch sebagai penguat signal dan stabilitas koneksi.

Karena jarak antara server dengan client ada yang melebihi dari

100 meter, penulis mensiasatinya dengan menempatkan switch

di pertengahan jarak server dengan client. Selain itu computer

server memberikan servis sebagai berikut :

1. Server Voip

Voice over internet protocol atau lebih dikenal

dengan voip, yang fungsinya sebagai media komunikasi

langsung terhadap client berupa gelombang suara

dengan menggunakan headset. Software yang di

gunakan : X-lite, Axon (voip server)

2. File Server

Fungsi dari file server adalah sebagai komponen

penyimpanan jaringan lokal dan bisa mengatur agar

para pengguna bisa memakai bersama-sama resource

hard disk, client yang ingin menaruh data-data berupa

video, musik, gambar, software, dokumen, file-file, di

simpan secara terpusat.

3. Remote Desktop

Fungsinya memudahkan admin jaringan untuk

mengontrol komputer client dari jauh untuk tujuan

memperbaiki jika terjadi masalah. Contoh : VNC,
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Radmin dan lain-lain.

Gambar 3.5 Jaringan RTRW-Net RT005 RW04 Kelurahan Srengseng Sawah

Berikutnya, pada gambar 3.5 adalah denah lokasi

RW04 Kelurahan Srengseng Sawah. jaringan RTRW-Net pada

RT005 RW04 Kelurahan Srengseng Sawah, untuk sementara

ini, client RTRW-Net ada 11 orang, yang rata-rata memiliki

jarak 50-70 m dari server. Tanda bulat dengan warna merah

adalah switch yang telah terpasang pada 4 rumah client. Tanda

bulat berwarna biru adalah lokasi penentuan switch ketika ada

penambahan client maka dapat disambungkan melalui titik

tersebut. Switch Prolink PSW810, Modem ADSL Linksys

WAG200G dan Hub BayNetworks ditempatkan di server

sebagai pusat jaringan RTRW-Net ditandai dengan kotak

berwarna hijau.
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Sampai saat ini, jaringan RTRW-Net yang terpasang

pada 5 switch  yang terbagi menjadi 11 client, terdiri dari:

1) Server, Harmono, Deke, Tino dan Iwan tersambung

melalui switch Prolink PSW810 yang ada di rumah

server.

2) Indra, Apran dan G-penk, tersambung melalui switch

nomor 1.

3) Andar dan Rendy, tersambung melalui switch nomor 2.

4) Distro dan Imam, tersambung melalui switch nomor 4.

5) Switch nomor 3 difungsikan sebagai bridge guna

menyambungkan ke switch nomor 4.

Switch-switch tersebut berfungsi sebagai media

penghubung dengan server. Penentuan titik (switch)

dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai

berikut :

a) Lokasi rumah yang strategis dan mayoritas warganya

membutuhkan akses internet.

b) Jarak rumah tidak melebihi 100 m dari titik pemasangan

switch yang lain.

3.2.4 Penyambungan Koneksi Internet

1. Pemilihan ISP (Internet Service Provider)

Penulis menggunakan Telkom Speedy dengan
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mengambil paket speedy office unlimited. Proses

penyambungan speedy berlangsung maksimal selama 7 hari

setelah pendaftaran dengan memenuhi berbagai persyaratan.

Alasan utama memilih Telkom Speedy adalah proses

konfigurasi yang mudah dan harga yang relatif terjangkau

dengan bandwith hingga 1 Mbps.

Gambar 3.6 Bandwith 1 Mbps

2. Konfigurasi Modem ADSL

Untuk konfigurasi Modem ADSL pada jaringan

RTRW-Net RT005 RW04 Kelurahan Srengseng Sawah,

penulis menggunakan modem ADSL Linksys WAG200G.

Proses konfigurasi dilakukan dengan mengetikkan alamat IP

192.168.1.1, sebagai alamat default modem di browser

Mozilla Firefox, Internet Explorer dan lain sebagainya.

Dengan default username dan password  “admin”, maka akan
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muncul tampilan sebagai berikut :

Gambar 3.7 Konfigurasi modem ADSL

Proses konfigurasi internet hanya dengan

memasukkan username dan password yang diberikan oleh

PT. Telkom, seperti yang ada pada gambar 3.7 (lingkaran

merah), kemudian klik save settings.

Dengan semakin mudahnya akses internet melalui

jaringan RTRW-Net ini, penulis kemudian merasa perlu

untuk melakukan pemblokiran pada situs-situs tertentu,

seperti halnya situs pornografi. Namun dengan bertambahnya

situs-situs tersebut pada setiap harinya, maka paling tidak

penulis hanya meminimalisir aksesnya, dengan cara memilih
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fitur access restriction yang ada pada konfigurasi modem

ADSL dan memasukkan daftar situs yang ingin di-block.

Gambar 3.8 Pemblokiran website

3. Konfigurasi Access point

Selain menggunakan kabel, penulis memberikan

fasilitas berinternet melewati jalur Hotspot untuk itu perlu

adanya konfigurasi access point. Tujuan memberikan fasilitas

Hotspot adalah memberikan kemudahan untuk client yang

selalu ingin ber-internet di luar rumah sambil santai, dengan

catatan kualitas sinyal dapat tertangkap dengan baik. Apabila

tidak melebihi radius 5 meter dengan rumah server, client

harus mendaftar terlebih dahulu kemudian diberikan

password dan konfigurasi IP Address-nya. Banyaknya
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software yang bisa ditemukan di internet untuk menembus

Hotspot. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengamanan

berlapis terhadap access point karena teknologi wireless

bersifat public dan bisa dengan mudah diambil alih orang lain

(hacker).

Gambar 3.9  Konfigurasi access point

Pada Wireless Network Mode pilih Mixed, artinya

support terhadap standar 802.11b dan 802.11g. Wireless

Network Name (SSID) atau nama workgroup di jaringan

wireless yaitu RW04 dan berjalan pada channel 1. Pemilihan

channel ditentukan dengan kondisi sekeliling access point

dengan tujuan menghindari terjadinya overlapping. Pada

Wireless SSID Broadcast pilih Enable, bertujuan untuk

memudahkan dalam pencarian sinyal wireless. Langkah

selanjutnya klik menu Wireless Security, akan terlihat
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tampilan sebagai berikut :

Gambar 3.10 Wireless Security

Dalam teknik pengamanannya, penulis menggunakan

dua  teknik, yaitu autentikasi dan access list. Autentikasi

adalah client yang ingin bergabung ke dalam jaringan

melewati jalur access point (Hotspot), harus mengetahui

password terlebih dahulu. Proses ini bisa dibilang cukup

aman, tetapi semakin banyaknya software cracking password

yang ada di internet, menjadikan cara ini menjadi kurang

begitu aman. Oleh karena itu, perlu pengamanan yang

berlapis. Selain itu perlu adanya pembatasan hak akses

(access list), dengan cara memasukan mac address kartu

jaringan wireless client yang diperbolehkan menggunakan

internet. Jadi client harus terdaftar untuk bisa menikmati

fasilitas hotspot.
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Pada dasarnya pengamanan yang diberikan tidak

menjamin 100% aman terhadap serangan yang terjadi ke

access point, gelombang wireless bersifat publik dan semua

orang bisa saja memanfaatkannya dan menembusnya, tapi

paling tidak pengamanan berlapis bisa sedikit memperlambat

proses hacking.

Gambar 3.11 Konfigurasi MAC Address

Pada gambar 3.11 proses Setting mac address komputer.

Hanya mac address yang terdaftar yang bisa menggunakan

fasilitas Hotspot untuk ber-internet.

4. Test Koneksi Internet

Seluruh client yang ada di jaringan melakukan test

koneksi internet dengan menggunakan perintah ping spasi

nomor DNS dari Telkom Speedy (202.134.0.155) untuk

memastikan bahwa koneksi internet dalam kondisi baik.
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Gambar 3.12 Test koneksi internet

Gambar 3.13 Google

Tahap demi tahap telah selesai di lakukan dan telah

berjalan dengan baik. Namun tentu saja jaringan RTRW-Net

ini tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada aturan yang

membatasi ruang gerak client. Untuk itu menurut penulis,

diperlukan peraturan yang bisa mencegah adanya

penyalahgunaan pemakaian internet.


