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MERANCANG DAN MENGIMPLEMENTASIKAN TCP/IP 

Pendahuluan 

Bagian ini memberikan Anda suatu tinjauan tentang Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
(TCP/IP). Untuk menambah wawasan Anda saya akan menguraikan secara singkat dan ringkas 
mengenai sejarah TCP/IP, membahas proses standar Internet, dan mengulas utiliti-utiliti TCP/IP. 
Anda akan belajar bagaimana menugaskan alamat-alamat Internet Protocol (IP) ke sejumlah jaringan 
TCP/IP dengan identifier (ID) jaringan tunggal. Di sini juga saya menjelaskan secara sederhana dan 
singkat mengenai prosedur dan konsep mendasar untuk mengimplementasikan subnetting dan 
supernetting.  

1. Implementasi TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) adalah serangkaian protocol berstandar 
industri yang dirancang untuk wide area network (WAN). Microsoft Windows 2003 memiliki 
dukungan yang sangat luas untuk TCP/IP baik sebagai suatu rangkaian protocol maupun seperangkat 
layanan untuk konektivitas dan manajemen jaringan-jaringan IP. Di sini akan diuraikan tinjauan 
tentang konsep-konsep TCP/IP, terminologi, dan bagaimana standar-standar Internet dibuat. Anda 
juga akan belajar bagaimana Microsoft Windows 2003 berintegrasi dengan TCP/IP. 

1.1. Keuntungan TCP/IP 

Semua sistem operasi yang modern menawarkan dukungan TCP/IP dan kebanyakan jaringan yang 
besar mengandalkan pada TCP/IP untuk sebagian besar lalu lintas jaringannya. TCP/IP juga 
merupakan standar protocol untuk Internet. Selain itu, banyak utiliti konektivitas standar yang 
tersedia untuk mengakses dan mentransfer data di antara sistem-sistem yang tidak serupa. 
Beberapa utiliti standar tersebut, misalnya File Transfer Protocol (FTP) dan Telnet, disertakan di 
dalam Windows Server 2003. Jaringan-jaringan TCP/IP dapat dipadukan secara mudah dengan 
Internet. Karena popularitasnya, TCP/IP dikembangkan secara sempurna dan menawarkan banyak 
utiliti yang mampu meningkatkan penggunaan, unjuk kerja (performance), dan keamanan. Jaringan-
jaringan yang didasarkan pada protocol transport lainnya, seperti ATM atau AppleTalk, dapat ber-
interface dengan jaringan TCP/IP melalui suatu device yang dikenal sebagai gateway. Penambahan 
TCP/IP ke konfigurasi Windows Server 2003 memberikan sejumlah keuntungan: 

 Menawarkan suatu teknologi untuk menghubungkan sistem-sistem yang tidak serupa. TCP/IP 
termasuk routable dan dapat dihubungkan ke jaringan-jaringan berbeda melalui gateway. 

 Memungkinkan untuk melakukan server framework atau client yang termasuk cross-platform, 
scalable, dan robust. Microsoft TCP/IP menawarkan WinSock interface, yang sangat ideal untuk 
mengembangkan aplikasi-aplikasi client/server yang dapat beroperasi pada WinSock-compliant 
stack dari vendor-vendor lain. 

 Memberikan suatu metode untuk memperoleh akses ke Internet. Dengan berhubungan ke 
Internet, sebuah VPN (virtual private network) atau extranet dapat ditentukan, yang bisa 
menghasilkan akses jarak jauh yang tidak mahal. 
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Selain itu, client-client Macintosh sekarang dapat memakai protocol TCP/IP untuk mengakses 
bersama-sama pada sebuah server Windows Server 2003 yang sedang mengoperasikan File Services 
for Macintosh (AFP [AppleShare File Server] pada IP), yang mengakibatkannya lebih mudah menuju 
jaringan dengan komputer-komputer Macintosh. 

1.2. Windows 2003 TCP/IP Communication Protocol 

Fasilitas Windows 2003 yang signifikan adalah kemampuan untuk berhubungan ke Internet dan 
sistem-sistem yang tidak serupa. Windows 2003 menyediakan pula fasilitas-fasilitas keamanan 
tingkat tinggi yang dapat diimplementasikan ketika berhubungan ke suatu sistem pada sebuah 
jaringan. Untuk mendukung semua fasilitas tersebut, Windows 2003 TCP/IP memiliki kapabilitas 
yang baru dan canggih. Kapabilitas yang dimaksud adalah: 

 IP Security.  IP Security (IPSec) adalah suatu teknologi yang dipakai untuk meng-encrypt lalu 
lintas jaringan TCP/IP. IPSec memungkinkan transfer data yang aman di antara client-client yang 
jauh dan server perusahaan secara pribadi melalui virtual private network (VPN). 

 Point-to-Point Tunneling Protocol. Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) menyajikan 
fungsionalitas VPN yang mirip dengan apa yang disediakan IPSec. PPTP juga mendukung banyak 
protocol jaringan seperti IP, Internetwork Packet Exchange (IPX), dan NetBIOS Enhanced User 
Interface (NetBEUI).  

 Layer Two Tunneling Protocol. Layer Two Tunneling Protocol (L2TP) merupakan suatu 
kombinasi PPTP dan Layer Two Forwarding (L2F). L2F adalah suatu protocol transmisi yang 
memungkinkan server akses dial-up membingkai lalu lintas dial-up di dalam Point to Point 
Protocol (PPP) dan mentransmisikannya pada hubungan WAN ke server L2F (router). 

Akhirnya, Microsoft terus-menerus mendukung protocol dan sistem peninggalan untuk memelihara 
investasi para pelanggan di masa lampau dan memperkecil beban biaya, tekanan, dan resiko dalam 
mengelola lingkungan yang heterogen. Karena alasan inilah Windows 2003 mendukung: 

 AppleTalk 

 Internetwork Packet Exchanged/Sequenced Packet Exchange (IPX/SPX). 

 NetBEUI 

Protocol tersebut membantu dalam pemeliharaan lingkungan-lingkungan yang heterogen dan 
memudahkan migrasi ke suatu platform protocol transportasi TCP/IP yang berbasis Windows 2003 
yang lebih fleksibel dan lebih kaya. 

 

1.3. Peningkatan Tumpukan (Stack) TCP/IP 

Windows 2003 menyediakan sejumlah peningkatan stack TCP/IP, yang meliputi: 

 Dukungan jendela besar yang meningkatkan unjuk kerja ketika banyak paket sedang melakukan 
transit dalam jangka waktu yang lama. 

 Pengakuan selektif yang memungkinkan suatu sistem melakukan pemulihan dari kemacetan 
secara cepat. Pengirim perlu mentransmisikan ulang hanya paket-paket yang tidak diterima. 

 Kemampuan yang lebih baik untuk memperkirakan waktu perjalanan bolak-balik. 
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 Kemampuan untuk memprioritaskan lalu lintas yang lebih baik dalam menuntut aplikasi. 

1.4. Utiliti-utiliti TCP/IP 

Utiliti-utiliti di dalam Windows 2003 mencakup: 

 Utiliti transfer data. Windows 2003 menyediakan dukungan untuk beberapa protocol transfer 
data berbasis IP yang berbeda. Utiliti ini meliputi File Transfer Protocol (FTP), HyperText 
Transfer Protocol (HTTP), dan Common Internet File System (CIFS). 

 Telnet. UNIX host secara tradisional sudah dikelola dengan memakai Telnet – sebuah interface 
teks yang mirip dengan command prompt yang dapat diakses pada suatu jaringan IP. Windows 
2003 menyediakan baik server maupun client Telnet. 

 Utiliti pencetakan. Windows 2003 dapat mencetak secara langsung ke printer-printer berbasis 
IP. Selain itu, dua utiliti TCP/IP memberikan kemampuan untuk mencetak dan memperoleh 
status cetak pada suatu printer TCP/IP. Line Printer Remote (LPR) mencetak sebuah file ke host 
yang sedang mengoperasikan layanan Line Printing Daemon (LPD). Line Printer Queue (LPQ) 
memperoleh status urutan cetak pada host yang sedang mengoperasikan layanan LPD. 

 Utiliti diagnostik. Windows 2003 menghadirkan beberapa utiliti untuk mendiagnosa problem-
problem yang berkaitan dengan TCP/IP yang meliputi PING, Ipconfig, Nslookup, dan Tracert. 

1.5. Tinjauan Arsitektur Protocol TCP/IP 

Protocol-protocol TCP/IP memberikan dukungan jaringan untuk menghubungkan seluruh tempat 
dan host serta mengikuti aturan standar tentang bagaimana komputer-komputer berkomunikasi 
dan bagaimana jaringan-jaringan diinterkoneksikan. Protocol-protocol TCP/IP mengikuti model 
konsep empat layer yang dikenal sebagai model Department of Defense (DOD): Application, 
Transport, Internet, dan Network Interface, sebagaimana dijelaskan pada gambar 9.1. 

 

Gambar 9.1.    Model konsep empat layer 

1.5.1. Layer Application 

Layer Application terletak di atas pada model TCP/IP konsep empat layer dan merupakan tempat 
program software memperoleh akses ke jaringan. Layer ini kira-kira sesuai dengan layer Session, 
layer Presentation, dan layer Application pada model OSI. Beberapa layanan dan utiliti TCP/IP 
beroperasi pada Layer Application. Layanan dan utiliti tersebut meliputi: 

 HyperText Transfer Protocol (HTTP). HTTP adalah protocol yang dipakai untuk mayoritas 
komunikasi World Wide Web. Windows 2003 menghadirkan Internet Explorer sebagai client 
HTTP dan Internet Information Services (IIS) sebagai server HTTP. 
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 File Transfer Protocol (FTP). FTP adalah suatu layanan Internet yang mentransfer file-file dari 
satu komputer ke komputer lain. Internet Explorer dan FTP utiliti yang termasuk command-line 
bertindak sebagai client FTP. IIS menyediakan server FTP. 

 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). SMTP merupakan suatu protocol yang dipakai server 
mail untuk mentransfer e-mail. IIS dapat mengirimkan pesan-pesan dengan memakai protocol 
SMTP. 

 Telnet. Telnet adalah suatu protocol yang menyamai terminal yang dapat dipakai untuk me-
logon ke host jaringan yang jauh. Telnet menawarkan para pemakai suatu kapabilitas dalam 
mengoperasikan program-program secara jauh dan memudahkan administrasi yang jauh. Telnet 
secara praktis memang disediakan untuk semua sistem operasi dan mengurangi integrasi dalam 
lingkungan jaringan yang heterogen. Windows 2003 memberikan baik server maupun client 
Telnet. 

 Domain Name System (DNS). DNS merupakan seperangkat protocol dan layanan pada suatu 
jaringan TCP/IP yang membolehkan para pemakai jaringan untuk mempergunakan nama-nama 
hierarki yang sudah dikenal ketika meletakkan host ketimbang harus mengingat dan memakai 
alamat IP-nya. DNS sangat banyak dipakai di Internet dan pada kebanyakan perusahaan pribadi 
dewasa ini. Saat Anda memakai Web browser, aplikasi Telnet, utiliti FTP, atau utiliti TCP/IP mirip 
lainnya di Internet, maka Anda mungkin sedang memakai sebuah server DNS. Windows 2003 
menyediakan juga server DNS. 

 Simple Network Management Protocol (SNMP).  SNMP memungkinkan Anda untuk mengelola 
node jaringan seperti server, workstation, router, bridge, dan hub dari host sentral. SNMP dapat 
pula dipakai untuk mengonfigurasi device yang jauh, memantau unjuk kerja jaringan, 
mendeteksi kesalahan jaringan atau akses yang tidak cocok, dan mengaudit pemakaian jaringan. 

1.5.2. Network Application API 

TCP/IP Microsoft menyediakan dua interface bagi aplikasi-aplikasi jaringan untuk memakai layanan-
layanan stack protocol TCP/IP: 

 WinSock. Implementasi Windows 2003 sangat banyak memakai Socket API (application 
programming interface).  Socket API adalah mekanisme standar untuk mengakses layanan-
layanan datagram dan session pada TCP/IP. 

 NetBIOS.  Suatu API standar yang dipakai sebagai suatu mekanisme inter-process 
communication (IPC) di lingkungan Windows. Meskipun NetBIOS dapat dipakai untuk 
menyediakan koneksi standar ke protocol-protocol yang mendukung layanan-layanan 
penyampaian pesan dan penamaan NetBIOS, misalnya TCP/IP dan NetBEUI, namun NetBIOS 
disertakan di dalam Windows 2003 terutama sekali untuk mendukung aplikasi-aplikasi 
peninggalan. 

1.5.3. Layer Transport 

Protocol-protocol transport menghadirkan sesi komunikasi di antara komputer-komputer dan 
menentukan tipe layanan transport entah berorientasi koneksi (TCP) ataupun berorientasi datagram 
yang tanpa koneksi (UDP). TCP menyajikan komunikasi berorientasi koneksi yang dapat diandalkan 
untuk aplikasi-aplikasi yang secara khusus mentransfer sejumlah besar data pada suatu waktu. TCP 
juga dipakai untuk aplikasi-aplikasi yang memerlukan pengakuan bagi data yang diterima. Namun 
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demikian, UDP menyediakan komunikasi tanpa koneksi dan tidak menjamin mampu mengirimkan 
paket. 

Aplikasi-aplikasi yang memakai UDP secara khusus mentransfer sejumlah kecil data pada suatu 
waktu. Pengiriman data yang dapat diandalkan merupakan tanggung jawab aplikasi. Layer Transport 
pada model DOD kira-kira sesuai dengan Layer Transport pada model OSI. 

1.5.4. Layer Internet 

Protocol-protocol Internet meng-encapsulate paket-paket menjadi datagram Internet dan 
mengoperasikan semua algoritma routing yang diperlukan. Fungsi-fungsi routing yang dikerjakan 
Layer Internet memang dibutuhkan untuk memungkinkan host meng-interoperate dengan jaringan-
jaringan lain. Layer Internet kira-kira sesuai dengan Layer Network pada model OSI. Lima protocol 
yang diimplemen-tasikan pada layer ini: 

 Address Resolution Protocol (ARP), yang menentukan alamat hardware pada host. 

 Reverse Address Resolution Protocol (RARP), yang menyediakan resolusi alamat kebalikan pada 
host yang menerima. (Walaupun Microsoft tidak mengimplementasikan protocol RARP, namun 
bisa ditemukan sistem-sistem milik vendor lain dan dicantumkan juga di sini demi kelengkapan). 

 Internet Control Message Protocol (ICMP), yang mengirimkan pesan-pesan kesalahan ke IP 
ketika terjadi problem. 

 Internet Group Management Protocol (IGMP), yang menginformasikan router tentang 
ketersediaan anggota-anggota pada grup multicast. 

 Internet Protocol (IP), yang mengalamatkan dan meroute paket-paket. 

1.5.5. Layer Interface Network 

Model yang paling mendasar adalah Layer Interface Network. Masing-masing tipe local area 
network (LAN), tipe metropolitan area network (MAN), tipe WAN, dan tipe dial-up, misalnya 
Ethernet, Token Ring, Fiber Distributed Data Interface (FDDI), dan ARCnet, mempunyai persyaratan 
yang berbeda untuk pengkabelan, pembuatan sinyal, dan penyandian data. Layer Interface Network 
menetapkan persyaratan yang ekuivalen dengan Layer Data Link dan Layer Physical pada model OSI. 
Layer Interface Network bertanggung jawab untuk mengirimkan dan menerima frame, yang 
merupakan paket-paket informasi yang ditransmisikan pada suatu jaringan sebagai suatu unit 
tunggal. Layer Interface Network meletakkan frame pada jaringan dan mengeluarkan frame dari 
jaringan. 

1.5.6. Teknologi-teknologi WAN TCP/IP 

Ada dua kategori teknologi WAN yang utama yang didukung oleh TCP/IP: 

 Serial line, yang menyediakan dial-up analog, saluran digital, dan saluran yang disewakan. 
TCP/IP secara khusus ditransportasikan pada serial line dengan memakai entah Serial Line 
Internet Protocol (SLIP) ataupun Point-to-Point Protocol (PPP). Server Windows 2003 
mendukung kedua protocol tersebut dengan Routing and Remote Access Service. Karena PPP 
menyediakan deteksi kesalahan, penanganan konfigurasi, dan keamanan yang lebih baik 
dibanding SLIP, maka Anda dianjurkan memakai protocol untuk komunikasi serial line. 
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 Packet-switched network, yang menyajikan X.25, frame relay, dan asynchronous transfer mode 
(ATM). 

Catatan: Windows 2003 mendukung hanya fungsionalitas client SLIP, bukan fungsionalitas server 
SLIP. Windows 2003 Routing and Remote Access Service tidak mampu menerima koneksi client SLIP. 

1.6. Transmission Control Protocol 

Transmission Control Protocol (TCP) merupakan suatu layanan pengiriman berorientasi koneksi yang 
dapat diandalkan. Data TCP ditransmisikan dalam segmen-segmen dan suatu sesi harus ditetapkan 
sebelum host dapat mempertukarkan data. TCP memakai komunikasi byte-stream, yang berarti 
bahwa data diperlakukan sebagai suatu rangkaian byte. 

TCP mampu mencapai keterandalannya dengan menugaskan rangkaian angka ke setiap segmen 
yang ditransmisikan. Jika suatu segmen dibagi menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, maka 
host penerima mengerti apakah semua potongan itu sudah diterima. Suatu pengakuan akan 
memverifikasi bahwa host lain sudah menerima data itu. Bagi setiap segmen yang dikirimkan, host 
penerima harus menghasilkan acknowledgment (ACK) dalam periode tertentu. Bila pengirim tidak 
menerima ACK, maka data tersebut ditransmisikan ulang. Kalau segmen yang diterima ternyata 
rusak, maka host penerima akan membuangnya. Karena dalam kasus ini ACK tidak dikirimkan, maka 
pengirim mentransmisikan ulang segmen itu. 

 

1.6.1. Internet Protocol (IP) 

Kendati TCP memisahkan data menjadi paket-paket yang berlainan dan bertanggung jawab untuk 
menjamin pengirimannya, namun IP melakukan pengiriman yang sesungguhnya. Pada Layer IP, 
masing-masing paket yang masuk atau keluar dianggap sebagai suatu datagram. Field datagram IP di 
dalam tabel yang menyertainya ditambahkan ke header ketika sebuah paket disampaikan dari Layer 
Interface Network. 

Field Fungsi 

Alamat IP Sumber                  Mengidentifikasi pengirim datagram melalui alamat IP. 

Alamat IP Tujuan                   Mengidentifikasi tujuan datagram melalui alamat IP. 

Protocol   Menginformasikan IP pada host tujuan apakah 
menyampaikan paket ke TCP atau UDP. 

Checksum Suatu komputasi matematika sederhana yang dipakai untuk 
memverifikasi bahwa paket yang tiba ternyata utuh. 

Time to Live (TTL)               Menandai berapa detik yang diizinkan dalam transport suatu 
datagram sebelum datagram itu dibuang. Hal ini mencegah 
paket-paket di-looping terlalu lama dalam suatu 
internetwork. Setiap router yang menyampaikan paket akan 
memutuskan TTL dikalikan satu. Default TTL pada  Windows 
2003 adalah 128 detik. 

1.6.2. User Datagram Protocol 
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UDP menawarkan suatu layanan datagram tanpa koneksi yang menjamin entah pengiriman atau 
pengurutan paket-paket yang dikirimkan secara benar. Checksum data UDP bersifat opsional, yang 
menyediakan suatu cara untuk mempertukarkan data pada jaringan-jaringan yang sangat 
diandalkan tanpa perlu membutuhkan waktu pemrosesan atau sumber daya jaringan. UDP dipakai 
oleh aplikasi-aplikasi yang tidak memerlukan pengakuan tentang kuitansi data. Aplikasi tersebut 
secara khusus mentransmisikan sejumlah kecil data pada suatu waktu. Paket-paket yang disiarkan 
harus memakai UDP. Contoh layanan dan aplikasi yang memakai UDP adalah DNS, RIP, dan SNMP. 

 

 

Catatan: 

 TCP/IP merupakan seperangkat protocol berstandar industri yang dirancang untuk WAN. 
Penambahan TCP/IP ke konfigurasi Windows 2003 memberikan beberapa keuntungan, yang 
meliputi keamanan, skalabilitas, keterandalan, dan interopera-bility yang cukup tinggi. Windows 
2003 menyediakan sejumlah utiliti yang dapat menolong Anda berhubungan ke host berbasis 
TCP/IP atau menolong Anda mencari dan memecahkan problem koneksi TCP/IP. 

 Protocol-protocol TCP/IP memakai model konsep empat layer: Application, Transport, Internet, 
dan Network Interface. IP beroperasi pada level Internet dan mendukung secara virtual semua 
teknologi interface WAN dan LAN, misalnya Ethernet, Token Ring, Frame Relay, dan ATM. IP 
adalah suatu protocol tanpa koneksi yang mengalamatkan dan me-route paket di antara host-
host. IP tidak dapat diandalkan karena pengiriman tidak dijamin. 

 Pada Layer Transport, TCP memperlengkapi IP dengan pengiriman berorientasi koneksi yang 
dapat diandalkan. Saat suatu sesi ditetapkan, TCP mengirimkan data melalui angka-angka port 
yang unik ke aplikasi. UDP, sebuah protocol transport alternatif, adalah suatu layanan datagram 
tanpa koneksi yang tidak menjamin pengiriman paket-paket. UDP dipakai oleh aplikasi-aplikasi 
yang tidak membutuhkan pengakuan tentang kuitansi data. 

2. Pengalamatan Internet Protocol 

Suatu alamat IP yang unik diperlukan bagi setiap komponen jaringan dan host yang berkomunikasi 
dengan memakai TCP/IP. Jaringan-jaringan TCP/IP biasanya dikategorikan menjadi tiga golongan 
utama yang sudah menetapkan ukurannya lebih dulu. Masing-masing jaringan dapat dibagi menjadi 
subjaringan-subjaringan yang lebih kecil oleh administrator sistem dengan memakai subnet mask 
untuk membagi suatu alamat IP menjadi dua bagian. Satu bagian mengidentifikasi host (komputer), 
bagian lainnya mengidentifikasi pemilik jaringan itu. Masing-masing host TCP/IP diidentifikasi oleh 
suatu alamat IP logis. Alamat IP adalah suatu alamat layer jaringan dan tidak bergantung pada 
alamat layer data-link (seperti suatu alamat kontrol akses media pada network interface card). Pada 
bagian ini, Anda akan belajar bagaimana pengalamatan IP pada suatu jaringan TCP/IP. 

2.1. Alamat IP 

Alamat IP merupakan sebuah angka 32-bit yang secara unik mengidentifikasi sebuah host (komputer 
atau device lain, misalnya printer atau router) pada suatu jaringan TCP/IP. Alamat IP pada umumnya 
dinyatakan dalam format desimal yang diberikan titik dengan empat angka yang dipisahkan oleh 
titik, misalnya 192.168.123.132. 
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Agar TCP/IP WAN bisa berjalan secara efektif sebagai sekumpulan jaringan, router yang 
menyampaikan paket-paket data di antara jaringan-jaringan tidak perlu mengetahui lokasi host yang 
sesungguhnya yang menjadi tujuan suatu paket informasi. Router hanya perlu mengetahui host itu 
merupakan suatu anggota jaringan apa dan memakai informasi yang disimpan di dalam tabel route-
nya untuk menentukan bagaimana memperoleh paket ke jaringan milik host tujuan. Setelah paket 
dikirimkan ke jaringan tujuan, paket tersebut dikirimkan ke host yang tepat. Agar proses ini bisa 
berjalan, suatu alamat IP mempunyai dua bagian: ID jaringan dan ID host. 

2.2. ID Jaringan 

ID jaringan mengidentifikasi host TCP/IP yang diletakkan pada jaringan fisik yang sama. Semua host 
pada jaringan fisik yang sama harus diberikan ID jaringan yang sama agar bisa berkomunikasi satu 
sama lain. Jika router menghubungkan jaringan-jaringan Anda, seperti ditampilkan pada gambar 9.2, 
maka ID jaringan yang unik dibutuhkan bagi setiap koneksi area yang luas. Misalnya, dalam uraian di 
bawah ini: 

 Jaringan 1 dan 2 mencerminkan dua jaringan yang di-routed. 

 Jaringan 3 mencerminkan koneksi WAN di antara router-router. 

 Jaringan 3 memerlukan sebuah ID jaringan sehingga interface di antara dua router itu dapat 
diberikan ID host yang unik. 

 

Gambar 9.2.   Router menghubungkan jaringan-jaringan. 

Catatan: Bila Anda berencana untuk menghubungkan jaringan Anda ke Internet, maka Anda mesti 
memperoleh bagian ID jaringan dari alamat IP. Hal ini akan menjamin keunikan ID jaringan IP. Untuk 
pemberian nomor jaringan IP dan registrasi nama domain, silahkan hubungi provider layanan 
Internet Anda. 

2.3. ID Host 

ID host mengidentifikasi suatu host di dalam sebuah jaringan. ID host harus unik supaya jaringan itu 
bisa ditandai oleh ID jaringan. Suatu alamat IP mengidentifikasi lokasi sistem pada jaringan melalui 
cara yang sama sebagaimana sebuah alamat jalan raya mengidentifikasi sebuah rumah di dalam blok 
sebuah kota seperti diuraikan terlihat pada gambar 9.3. berikut ini. 
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Gambar 9.3.   Komponen-komponen host dan jaringan sedang berkomunikasi melalui TCP/IP. 

2.4. Notasi Desimal Bertitik 

Ada dua format untuk menunjuk sebuah alamat IP – notasi desimal bertitik dan biner. Seperti 
diuraikan pada gambar 9.4. masing-masing alamat IP memiliki panjang 32-bit dan disusun dari 
empat bagian 8-bit. Bagian 8-bit ini dikenal sebagai octet. Contoh alamat IP 192.168.123.132 
menjadi 11000000.10101000.01111011.10000100 dalam format biner. Angka-angka desimal yang 
dipisahkan oleh tanda titik dalam notasi desimal bertitik merupakan octet yang dikonversikan dari 
biner menjadi notasi desimal. Octet men-cerminkan sebuah angka desimal yang bervariasi dari nol 
sampai 255 dan seluruh 32 bit dari alamat IP dialokasikan ke ID jaringan dan ID host seperti 
diperlihatkann gambar 9.4. berikut. 

  

Gambar 9.4.   Bagaimana sebuah alamat IP disusun. 

Catatan: ID jaringan tidak dapat berupa angka 127. ID ini disediakan untuk fungsi diagnostik dan 
fungsi loopback. 

2.5. Konversi Alamat IP dari Biner Menjadi Desimal 

Untuk mengelola TCP/IP pada jaringan, Anda harus mampu mengonversi nilai bit dalam suatu octet 
dari kode biner menjadi suatu format desimal. Dalam format biner, masing-masing bit di dalam 
octet memiliki nilai desimal yang ditugaskan. Bit yang diatur menjadi 0 selalu mempunyai nilai 0 dan 
bit yang diatur menjadi 1 dapat dikonversikan menjadi nilai desimal. Bit yang berurutan nilai kecil 
mencerminkan nilai desimal 1. Bit yang berurutan nilai besar mencerminkan nilai desimal 128. Nilai 
desimal tertinggi dari suatu octet adalah 255 – artinya, ketika semua bit diatur menjadi 1 seperti 
terlihat pada gambar 9.5. berikut ini. 
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Gambar 9.5.  Semua bit diatur menjadi 1 yang sama dengan sebuah nilai desimal berupa 255. 

Di bawah ini tersaji tabel yang memperlihatkan bit-bit di dalam satu octet yang dikonversikan dari 
kode biner menjadi sebuah nilai desimal. 

Kode Biner Nilai Bit Nilai Desimal 

00000000 0 0 

00000001 1 1 

00000011 1+2 3 

00000111 1+2+4 7 

00001111 1+2+4+8 15 

00011111 1+2+4+8+16 31 

00111111 1+2+4+8+16+32 63 

01111111 1+2+4+8+16+32+64 127 

11111111 1+2+4+8+16+32+64+128 255 

2.6. Penggolongan Alamat 

Alamat-alamat Internet yang saat ini Anda kenal dialokasikan oleh InterNIC 
(http://www.internic.net). InterNIC ini adalah organisasi yang mengelola Internet. Alamat IP 
tersebut dibagi menjadi golongan-golongan. Golongan yang paling lazim adalah Golongan A, B, dan 
C. Golongan D dan E memang ada, tetapi pada umumnya tidak dipakai oleh end user. Masing-
masing golongan alamat memiliki default subnet mask yang berbeda. Anda dapat mengidentifikasi 
golongan alamat IP dengan melihat octet pertamanya. Di bawah ini tersaji berbagai alamat Internet 
Golongan A, B, dan C, masing-masing dengan contoh alamatnya. 

 Alamat Golongan A diberikan ke jaringan dengan sejumlah besar host. Jaringan Golongan A 
memakai default subnet mask 255.0.0.0 dan mempunyai 0-126 sebagai octet pertamanya. 
Alamat 10.52.36.11 adalah alamat Golongan A. Octet pertamanya adalah 10, yang terletak di 
antara 1 dan 126 yang termasuk inklusif. 

 Alamat Golongan B diberikan ke jaringan berukuran sedang sampai jaringan berukuran besar. 
Jaringan Golongan B memakai default subnet mask 255.255.0.0 dan memiliki 128-191 sebagai 
octet pertamanya. Alamat 172.16.52.63 adalah alamat Golongan B. Octet pertamanya adalah 
172, yang terletak di antara 128 dan 191 yang termasuk inklusif. 
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 Alamat Golongan C dipakai untuk LAN yang kecil. Jaringan Golongan C memakai default subnet 
mask 255.255.255.0 dan mempunyai 192-223 sebagai octet pertamanya. Alamat 
192.168.123.132 merupakan alamat Golongan C. Octet pertamanya adalah 192, yang terletak di 
antara 192 dan 223 yang termasuk inklusif. 

Golongan alamat menentukan bit manakah yang dipakai untuk ID jaringan dan bit manakah yang 
dipakai untuk ID host seperti diuraikan pada Gambar 9.6. Golongan juga menentukan jumlah 
jaringan yang mungkin dan jumlah host pada setiap jaringan.  

 

Gambar 9.6    Bagaimana bit diatur bagi setiap golongan alamat IP. 

Perbedaan di antara alamat-alamat golongan A, B, dan C dijelaskan pada gambar 9.7. 

 

Gambar 9.7    Bagaimana golongan alamat mempengaruhi suatu jaringan. 

2.7. Pedoman Alamat IP 

Kendati tidak terdapat aturan bagaimana memberikan alamat IP, namun pastikan untuk 
memberikan ID host dan ID jaringan yang valid. Ada beberapa pedoman umum yang harus Anda 
ikuti ketika memberikan ID host dan ID jaringan: 

 ID jaringan tidak dapat berupa angka 127. ID ini disediakan untuk fungsi diagnostik dan fungsi 
loopback. 

 Bit ID host dan bit ID jaringan tidak dapat seluruhnya berbentuk 1. Jika semua bit diatur menjadi 
1, maka alamat ditafsirkan sebagai suatu siaran, bukan ID host. 

 Bit ID host dan bit ID jaringan tidak dapat seluruhnya berbentuk 0. Bila semua bit diatur menjadi 
0, maka alamat yang ditafsirkan bisa berarti ”hanya jaringan ini.” 

 ID host harus unik bagi ID jaringan lokal. 
 ID jaringan yang unik dibutuhkan bagi setiap jaringan dan koneksi area yang luas. Kalau Anda 

sedang berhubungan ke Internet umum, maka Anda diminta untuk memperoleh ID jaringan. 
 Semua host TCP/IP, termasuk interface hingga router, memerlukan ID host yang unik. ID host 

pada router itu adalah alamat IP yang dikonfigurasikan sebagai default gateway milik workstation. 
 Masing-masing host pada suatu jaringan TCP/IP memerlukan subnet mask – entah default 

subnet mask, yang dipakai ketika suatu jaringan tidak dibagi menjadi subnet ataupun subnet 
mask yang lazim, yang dipakai saat suatu jaringan dibagi menjadi subnet. Subnet mask adalah 
alamat 32-bit yang dipakai untuk menghalangi atau ”menutupi” suatu bagian dari alamat jaringan 
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demi membedakan ID jaringan dari ID host. Hal ini memang perlu sehingga TCP/IP dapat 
menentukan apakah suatu alamat IP diletakkan pada jaringan lokal atau jaringan yang jauh. 
Default subnet mask yang Anda pakai tergantung pada golongan alamat seperti ditampilkan pada 
gambar 9.8. berikut ini. 

 

Gambar 9.8   Contoh dari subnet mask yang dipakai untuk suatu alamat IP Golongan B. 

Catatan: Masing-masing host TCP/IP diidentifikasi oleh suatu alamat IP yang logis dan suatu alamat 
IP yang unik diperlukan bagi setiap komponen jaringan dan host yang berkomunikasi dengan 
memakai TCP/IP. Setiap alamat IP menentukan ID host dan ID jaringan. Suatu alamat IP memiliki 
panjang 32-bit dan disusun dari empat field 8-bit, yang dinamakan octet. Ada lima golongan alamat. 
Microsoft mendukung alamat-alamat Golongan A, B, dan C yang diberikan ke host. Setiap golongan 
alamat dapat menampung jaringan-jaringan dari ukuran yang berbeda. 

Ada beberapa pedoman yang harus Anda ikuti untuk memastikan Anda memberikan alamat IP yang 
valid. Semua host pada suatu jaringan tertentu mesti memiliki ID jaringan yang sama agar bisa 
berkomunikasi satu sama lain. Seluruh host TCP/IP, termasuk interface hingga router, memerlukan 
ID host yang unik. 

3. Konfigurasi dan Instalasi TCP/IP 

Di sini saya akan mendeskripsikan prosedur untuk menginstal dan mengonfigurasi TCP/IP Microsoft. 
Ikuti prosedur ini jika Anda sebelumnya tidak menginstal protocol jaringan TCP/IP pada komputer 
yang sedang Anda pakai untuk mengerjakan prosedur-prosedur latihan selama kursus ini. 

3.1. Menginstal TCP/IP 

TCP/IP dapat dipakai dalam lingkungan jaringan yang bervariasi mulai dari LAN yang kecil sampai 
Internet global. Ketika Anda mengoperasikan Windows 2003 Setup, TCP/IP diinstal sebagai default 
protocol jaringan bila suatu adapter jaringan dideteksi. Oleh karena itu, Anda hanya perlu 
menginstal protocol TCP/IP kalau default pilihan protocol TCP/IP ditindih selama proses setup atau 
Anda sudah menghapusnya dari suatu koneksi di dalam Network and Dial-Up Connections. 

3.1.1. Menginstal Protocol TCP/IP 

Pada latihan ini, Anda akan menginstal TCP/IP pada Local Area Network Connection in Network and 
Dial-Up Connections. Anda harus me-logon sebagai seorang administrator atau seorang anggota dari 
Administrator group agar mampu menyelesaikan latihan ini. 

Untuk menginstal TCP/IP pada koneksi jaringan area lokal 

[1] Klik Start 
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[2] Klik Programs 

[3] Klik Connect To 

[4] Klik Show All Connections. Muncul kotak dialog Network And Dial-Up Connections 

[5] Klik kanan Local Area Connection 

[6] Klik Properties. Muncul kotak dialog Local Area Connection Properties 

[7] Klik Install. Muncul kotak dialog Select Network Component Type 

[8] Klik Protocol 

[9] Klik Add. Muncul kotak dialog Select Network Protocol 

[10] Klik Internet Protocol (TCP/IP) seperti dijelaskan pada gambar 9.9. 

[11] Klik OK. Protocol TCP/IP diinstal dan ditambahkan ke daftar Components di kotak dialog Local 
Area Connection Properties 

[12] Klik Yes apabila akan merestart komputer Anda. 

[13] Klik Close untuk menutupnya. 

 

Gambar 9.9   Memilih untuk menambah komponen Internet Protocol (TCP/IP). 

3.1.2. Mengonfigurasi TCP/IP 

Jika Anda baru pertama kali mengimplementasikan TCP/IP pada jaringan Anda, maka Anda harus 
menyusun suatu rencana yang rinci untuk pengalamatan IP pada jaringan Anda. Skema 
pengalamatan jaringan TCP/IP Anda dapat mencantumkan entah alamat pribadi atau alamat umum. 
Anda dapat memakai entah alamat pribadi atau alamat umum bila jaringan Anda tidak dihubungkan 
ke Internet. Namun demikian, Anda kemungkinan besar akan mengim-plementasikan beberapa 
alamat IP umum untuk dukungan inter-konektivitas Internet. Hal ini karena device-device yang 
dihubungkan secara langsung ke Internet memerlukan suatu alamat IP umum. InterNIC memberikan 
alamat-alamat umum ke Internet Service Provider (ISP). ISP, pada gilirannya, memberikan alamat IP 
ke organisasi ketika konektivitas jaringan dibeli. Alamat IP yang diberikan melalui cara ini dijamin 
bersifat unik dan sudah diprogram ke router Internet agar lalu lintasnya mampu menjangkau host 
tujuan. 

Selanjutnya, Anda dapat mengimplementasikan suatu skema peng-alamatan pribadi untuk 
melindungi alamat-alamat internal Anda dari sisa Internet dengan mengonfigurasi alamat-alamat 
pribadi pada semua komputer di jaringan (atau intranet) pribadi Anda. Alamat-alamat pribadi tidak 
dapat dijangkau di Internet karena alamat tersebut terpisah dari alamat-alamat umum dan alamat 
tersebut tidak tumpang tindih. 
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Anda dapat memberikan alamat IP di Windows 2003 secara dinamis dengan memakai Dynamic Host 
Configuration Protocol (DHCP) dan Anda dapat mengalamatkan pemberian itu dengan memakai 
Automatic Private IP Addressing. Anda dapat juga mengonfigurasi TCP/IP secara manual. Anda 
mengonfigurasi TCP/IP pada sebuah komputer yang didasarkan pada fungsinya. Misalnya, server 
pada suatu hubungan server/client di dalam suatu organisasi mesti diberikan suatu alamat IP secara 
manual. Namun demikian, Anda dapat mengonfigurasi TCP/IP secara dinamis melalui server DHCP 
untuk mayoritas client di sebuah jaringan. 

3.1.3. Konfigurasi Dinamis 

Komputer-komputer dengan sistem operasi Microsoft Windows 2003 akan berusaha untuk 
memperoleh konfigurasi TCP/IP dari sebuah server DHCP pada jaringan Anda berdasarkan default 
seperti diuraikan pada gambar 9.10. Jika suatu konfigurasi TCP/IP statis baru saja diimplementasikan 
pada sebuah komputer, maka Anda dapat mengimplementasikan suatu konfigurasi TCP/IP dinamis. 

Untuk mengimplementasikan suatu konfigurasi TCP/IP dinamis: 

[1] Klik Start 

[2] Klik Programs  

[3] Klik Connect To 

[4] Klik Show All Connections 

[5] Klik kanan Local Area Connection 

[6] Klik Properties 

[7] Pada tab General klik Internet Protocol (TCP/IP) 

[8] Klik Properties. Untuk tipe-tipe koneksi yang lain, klik tab Networking 

[9] Klik Obtain An IP Address Automatically 

[10] Klik OK 

 

Gambar 9.10. Mengonfigurasi komputer Anda untuk memperoleh seting-seting TCP/IP secara 

otomatis. 

3.1.4. Konfigurasi Manual 
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Beberapa server, misalnya DHCP, DNS, dan WINS, harus diberikan suatu alamat IP secara manual. 
Bila Anda tidak mempunyai sebuah server DHCP pada jaringan Anda, maka Anda harus 
mengonfigurasi komputer-komputer TCP/IP secara manual agar bisa memakai suatu alamat IP statis. 

Untuk mengonfigurasi sebuah komputer TCP/IP agar memakai pengalamatan statis: 

[1] Klik Start 

[2] Klik Programs 

[3] Klik Connect To 

[4] Klik Show All Network Connections 

[5] Klik kanan Local Area Connection 

[6] Klik Properties 

[7] Pada tab General klik Internet Protocol (TCP/IP) 

[8] Klik Properties 

[9] Pilihlah Use the Following IP Address 

Anda kemudian harus mengetik alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Kalau jaringan Anda 
mempunyai sebuah server DNS, maka Anda dapat mengatur komputer Anda agar memakai DNS. 

Untuk mengatur komputer Anda agar memakai DNS 

[10] Pilihlah Use The Following DNS Server Addresses 

[11] Di dalam Preferred DNS Server and Alternate DNS Server, ketiklah alamat-alamat server DNS 
primer dan sekunder seperti ditampilkan gambar 9.11. berikut ini 

 

Gambar 9.11. Mengonfigurasi setting-setting TCP/IP secara manual pada komputer Anda. 

Anda dapat mengonfigurasi juga alamat-alamat IP tambahan dan default gateway dengan 
melaksanakan prosedur di bawah ini. 

Untuk mengonfigurasi alamat-alamat IP tambahan dan default gateway: 

[1] Di dalam kotak dialog Internet Protocol (TCP/IP) Properties, klik Advanced 

[2] Pada tab IP Settings di dalam IP Addresses, klik Add 

[3] Di dalam IP Address And Subnet Mask, ketiklah suatu alamat IP dan subnet mask, lalu klik 
Add 
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[4] Ulangi langkah 2 dan langkah 3 untuk setiap alamat IP yang ingin Anda tambahkan, lalu klik 
OK 

[5] Pada tab IP Settings di dalam Default Gateway, klik Add 

[6] Di dalam Gateway And Metric, ketiklah alamat IP dari default gateway dan metrik, lalu klik Add. 
Anda pun dapat mengetik sebuah angka metrik di dalam Interface Metric untuk mengonfigurasi 
metrik yang lazim bagi koneksi ini 

[7] Ulangi langkah-langkah 5 dan 6 untuk setiap alamat IP yang akan Anda tambahkan, lalu klik 
OK 

3.2. Pemberian Alamat IP Pribadi yang Otomatis 

Pilihan konfigurasi alamat TCP/IP yang lain adalah memakai Automatic Private IP Addressing saat 
DHCP tidak tersedia. Pada Windows versi-versi sebelumnya, konfigurasi alamat IP dapat dikerjakan 
entah secara manual ataupun secara dinamis melalui DHCP. Jika suatu client tidak mampu untuk 
memperoleh sebuah alamat IP dari sebuah server DHCP, maka layanan-layanan jaringan untuk client 
itu tidak tersedia. Fasilitas Automatic Private IP Addressing pada Windows 2003 mengotomatiskan 
proses pemberian suatu alamat IP yang tidak dipakai dalam situasi bahwa DHCP tidak tersedia. 

Alamat Automatic Private IP Addressing dipilih dari blok alamat 169.254.0.0 yang disediakan 
Microsoft dengan subnet mask 255.255.0.0. Ketika fasilitas Automatic Private IP Addressing pada 
Windows 2003 dipakai, suatu alamat di dalam rangkaian pengalamatan IP yang disediakan Microsoft 
dari 169.254.0.1 sampai 169.254.255.254 diberikan ke client. Alamat IP yang diberikan akan dipakai 
sampai sebuah server DHCP diletakkan. Subnet mask 255.255.0.0 secara otomatis dipakai. 

3.3. Menguji TCP/IP dengan Ipconfig dan PING 

Anda harus selalu memverifikasi dan menguji konfigurasi TCP/IP Anda untuk memastikan komputer 
Anda dapat berhubungan ke jaringan dan host TCP/IP yang lain. Anda dapat mengerjakan pengujian 
konfigurasi TCP/IP yang mendasar dengan memakai utiliti Ipconfig dan utiliti PING. 

Dengan Ipconfig, Anda memverifikasi parameter-parameter konfigurasi TCP/IP pada sebuah host, 
yang meliputi alamat IP, subnet mask, dan default gateway, dari command pormpt. Hal ini 
bermanfaat dalam menentukan apakah konfigurasi itu diinisialisasi atau sebuah alamat IP duplikat 
dikonfigurasi. 

Untuk memakai Ipconfig dari command prompt: 

[1] Bukalah command prompt 

[2] Ketika command prompt ditayangkan, ketiklah Ipconfig/all, lalu tekan Enter. Informasi 

konfigurasi TCP/IP ditayangkan seperti diuraikan pada gambar 9.12 
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Gambar 9.12. Pemakaian Ipconfig untuk menayangkan informasi konfigurasi TCP/IP. 

Setelah Anda memverifikasi konfigurasi itu dengan utiliti Ipconfig, Anda dapat memakai utiliti PING 
untuk menguji konektivitas. Utiliti PING adalah suatu piranti diagnostik yang menguji konfigurasi-
konfigurasi TCP/IP dan mendiagnosa kegagalan koneksi. PING memakai pesan-pesan Internet 
Control Message Protocol (ICMP) Echo Request and Echo Reply untuk menentukan apakah host 
TCP/IP tertentu tersedia dan fungsional. Seperti utiliti Ipconfig, utiliti PING dieksekusi pada 
command prompt. Command syntaxnya adalah: 

ping IP_Address 

Jika PING sukses, maka muncul sebuah pesan yang mirip dengan ilustrasi pada gambar 9.13. 

 

Gambar 9.13   Pesan-pesan Reply ditayangkan oleh utiliti PING. 

3.4. Mengonfigurasi Filter-filter Paket 

Anda dapat memakai penyaringan paket IP untuk memulai negosiasi-negosiasi keamanan bagi suatu 
komunikasi yang didasarkan pada sumber, tujuan, dan tipe lalu lintas IP. Hal ini memungkinkan Anda 
untuk menentukan pemicu lalu lintas IPX dan IP manakah yang akan diamankan, dihalangi, atau 
diizinkan untuk bisa melintas tanpa dilakukan penyaringan.  

Misalnya, Anda dapat membatasi tipe akses yang diizinkan ke dan dari jaringan untuk membatasi 
lalu lintas ke sistem-sistem yang diinginkan. Anda harus memastikan bahwa Anda tidak mengon-
figurasi filter-filter paket yang terlampau restriktif, yang mengganggu fungsionalitas protocol-
protocol yang bermanfaat pada komputer. Misalnya, jika sebuah komputer yang sedang 
menjalankan Windows 2003 ternyata juga sedang mengoperasikan Internet Information Services 
(IIS) sebagai suatu server Web dan filter-filter paket sudah ditetapkan sehingga hanya lalu lintas 
berbasis Web yang diizinkan, maka Anda tidak dapat memakai PING (yang memakai ICMP Echo 
Requests and Echo Replies) untuk mengerjakan pencarian dan pemecahan kesulitan IP dasar. 

Anda dapat mengonfigurasi protocol TCP/IP untuk menyaring paket-paket IP yang didasarkan pada: 

 TCP port number 
 UDP port number 
 IP protocol number 

3.5. Latihan Mengimplementasikan Filter-filter Paket IP 

Pada latihan ini, Anda akan mengimplementasikan penyaringan paket TCP/IP pada sebuah komputer 
Windows Server 2003 untuk sebuah koneksi LAN. 
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Untuk mengimplementasikan penyaringan paket TCP/IP langkah yang harus Anda lakukan adalah 
sebagai berikut: 

[1] Klik Start 

[2] Klik Programs 

[3] Klik Connect To 

[4] Klik Show All Connections 

[5] Klik kanan Local Area Connection 

[6] Klik Properties. Muncul kotak dialog Local Area Connection Properties 

[7] Pilihlah Internet Protocol (TCP/IP), lalu klik Properties. Muncul kotak dialog Internet Protocol 
(TCP/IP) Properties 

[8] Klik Advanced. Muncul kotak dialog Advanced TCP/IP Settings 

[9] Klik tab Options, pilih TCP/IP Filtering 

[10] Klik Properties. Muncul kotak dialog TCP/IP Filtering seperti diuraikan pada gambar 9.14. 

[11] Klik Enable TCP/IP Filtering (All Adapters). Anda sekarang dapat menambahkan penyaringan 
protocol IP, UDP, dan TCP dengan mengklik pilihan Permit Only, lalu mengklik Add di bawah 
daftar TCP, UDP, or IP Protocols. Beberapa implementasi penyaringan TCP/IP yang dapat 
Anda pakai meliputi: 

[12] Mengaktifkan hanya TCP port 23, yang menyaring semua lalu lintas kecuali lalu lintas Telnet 

[13] Mengaktifkan hanya TCP port 80 pada suatu server yang ditujukan khusus untuk Web demi 
memproses hanya lalu lintas TCP berbasis Web 

 

Gambar 9.14. Mengatur filter-filter paket TCP/IP di dalam kotak dialog TCP/IP Filtering. 

[14] Klik OK beberapa kali untuk menutup semua kotak dialog yang terbuka 

Catatan: 

 Dengan mengaktifkan hanya TCP port 80, semua komunikasi jaringan di luar port 80 akan 
dinonaktifkan. 

 Berdasarkan default, Windows 2003 menginstal protocol TCP/IP jika Setup mendeteksi suatu 
adapter jaringan. Anda dapat juga menginstal TCP/IP secara manual. Setelah Anda menginstal 
TCP/IP pada sebuah komputer, Anda dapat mengonfigurasinya untuk memperoleh suatu alamat 
IP secara otomatis atau mengatur properti-properti konfigurasi secara manual. Anda pun dapat 
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mengimplementasikan filter-filter paket untuk membatasi tipe akses yang diizinkan ke dan dari 
jaringan demi membatasi lalu lintas ke sistem-sistem yang diinginkan. 

4. Konsep-konsep Dasar Tentang IP Routing 

Routing adalah suatu proses memilih suatu path untuk mengirimkan paket-paket, yang merupakan 
suatu fungsi utama IP. Sebuah router (lazimnya dianggap sebagai gateway) adalah suatu device yang 
menyampaikan paket-paket dari satu jaringan fisik ke jaringan fisik lainnya. Ketika sebuah router 
menerima suatu paket, adapter jaringan menyampaikan datagram-datagram ke Layer IP. IP 
memeriksa alamat tujuan pada datagram itu, lalu membanding-kannya dengan suatu tabel routing 
IP. Suatu keputusan kemudian ditentukan tentang dimanakah paket itu harus disampaikan. Untuk 
memantapkan pengetahuan Anda berikut akan dijelaskan konsep-konsep dasar tentang routing IP. 

4.1. Tinjauan Tentang Routing 

Sebuah router menolong LAN dan WAN mencapai konektivitas dan interoperability serta dapat 
menghubungkan LAN yang mempunyai topologi jaringan berbeda, seperti Ethernet dan Token Ring. 
Masing-masing paket yang dikirimkan pada sebuah LAN memiliki sebuah header paket yang berisi 
field-field alamat sumber dan tujuan. Router mencocokkan header paket dengan suatu segmen LAN 
dan memilih path terbaik untuk paket itu, yang mengoptimalkan unjuk kerja jaringan. Misalnya, jika 
suatu paket dikirimkan dari Komputer A ke Komputer C, seperti dijelaskan pada gambar 9.15, maka 
route terbaik hanya memakai satu hop.  

 

Gambar 9.15    Paket yang di-routed dari Komputer A ke Komputer C  

Bila Router 1 merupakan default router untuk Komputer A, maka paket akan di-routed ulang melalui 
Router 2. Komputer A akan diberitahukan route yang lebih baik untuk mengirimkan paket-paket ke 
Komputer C. Saat masing-masing route ditemukan, paket dikirimkan ke router selanjutnya, yang 
dinamakan hop, sampai akhirnya dikirimkan ke host tujuan. Kalau suatu route tidak ditemukan, 
maka sebuah pesan kesalahan dikirimkan ke host sumber. 

Untuk mengambil keputusan routing, Layer IP mengonsultasikan sebuah tabel routing yang 
disimpan di dalam memori, seperti ditampilkan gambar 9.16. berikut ini. 
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Gambar 9.16. Layer IP mengonsultasikan sebuah tabel routing. 

Sebuah tabel routing berisi entri-entri dengan alamat IP pada interface router sampai ke jaringan-
jaringan lain yang dapat dikomunikasikan. Sebuah tabel routing adalah serangkaian entri, yang 
dinamakan route, yang memuat informasi tempat ID jaringan dari internetwork diletakkan. 

 

Gambar 9.17. Penayangan sebuah tabel routing pada command prompt 

Sebuah tabel routing di dalam sebuah komputer yang sedang mengoperasikan Windows 2003 
disusun secara otomatis, yang didasarkan pada konfigurasi TCP/IP-nya. Anda dapat mengamati 
sebuah tabel routing dengan mengetik route print pada command prompt, seperti ditampilkan pada 
gambar 9.17. di atas. 

Catatan : Tabel routing tidak bersifat eksklusif bagi sebuah router. Host juga mempunyai sebuah 
tabel routing yang dipakai untuk menentukan route optimal. 

4.2. IP Routing yang Statis dan Dinamis 

Proses yang dipakai router untuk memperoleh informasi routing akan berbeda yang didasarkan 
pada apakah router mengerjakan IP routing yang statis atau dinamis. Routing statis adalah sebuah 
fungsi IP yang membatasi Anda ke tabel routing tertentu. Router statis mensyaratkan bahwa tabel-
tabel routing disusun dan diperbarui secara manual. Anda memakai perintah ROUTE untuk 
menambahkan entri-entri yang statis ke tabel routing. 

Untuk menambahkan atau 
memodifikasi route statis 

Fungsi 

 

route add [network] mask [netmask] [gateway]                       Menambahkan sebuah route 

route -p add [network] mask [netmask] 
[gateway]                  

Menambahkan route terus-menerus 
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route delete [network] [gateway]                                             Menghapus sebuah route 

route change [network] [gateway]                                           Memodifikasi sebuah route 

route print                                                                                Menayangkan tabel routing 

route -f                                                                                     Membersihkan semua route 

4.3. Memperbarui Tabel Routing Microsoft Windows 2003 

Pada latihan ini, Anda akan memperbarui sebuah tabel routing berbasis Windows 2003 memakai 
route yang statis. 

Untuk memperbarui sebuah tabel routing 

[1] Bukalah command prompt 

[2] Pada prompt perintah, ketiklah route add IP_address mask subnet_mask gateway untuk 

menambahkan sebuah route demi mengaktifkan komunikasi dengan suatu jaringan dari 
sebuah host pada jaringan lain. Misalnya, untuk menambahkan suatu route demi mengaktifkan 
komunikasi dengan jaringan 10.107.24.0 dari sebuah host pada jaringan 10.107.16.0, Anda 
harus mengetik route add 192.168.0 mask 255.255.255.0 192.168.10.2 seperti ditampilkan 

gambar 9.18. berikut ini 

 

Gambar 9.18. Penambahan suatu route yang statis ke sebuah tabel routing 

4.3.1. Pemakaian Routing Dinamis 

Jika suatu route berubah, maka routers yang statis tidak menginformasikan setiap perubahan 
lainnya dan router yang statis tidak mempertukarkan route dengan router yang dinamis. Sebaliknya, 
routing yang dinamis secara otomatis memperbarui tabel routing, yang mengurangi beban biaya 
administratif. Namun demikian, routing yang dinamis meningkatkan lalu lintas dalam jaringan-
jaringan yang besar. 

4.3.2. Routing Protocol 

Routing yang dinamis merupakan suatu fungsi routing protocol, seperti Routing Information 
Protocol (RIP) dan Open Shortest Path First (OSPF). Routing protocol secara periodik 
mempertukarkan route ke jaringan-jaringan yang dikenali di antara router-router dinamis. Bila suatu 
route berubah, maka router-router lain secara otomatis diinformasikan tentang perubahan itu. Anda 
harus mempunyai banyak adapter jaringan (satu per jaringan) pada Windows Server 2003 atau 
Windows 2003 Advanced Server. Selain itu, Anda mesti menginstal dan mengonfigurasi Routing and 
Remote Access karena routing protocol yang dinamis tidak diinstal berdasarkan default ketika Anda 
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menginstal Windows 2003. Windows 2003 menawarkan dua IP routing protocol utama yang dapat 
Anda pilih, tergantung pada faktor-faktor seperti topologi dan ukuran jaringan. Routing protocol ini 
dijelaskan pada dua bagian selanjutnya. 

4.3.3. Routing Information Protocol (RIP) 

RIP adalah suatu routing protocol bervektor jarak yang disediakan untuk backward-kompatibilitas 
dengan jaringan-jaringan RIP yang sudah ada. RIP memungkinkan suatu router mempertukarkan 
informasi routing dengan router-router RIP lainnya untuk membuatnya waspada terhadap setiap 
perubahan di dalam layout internetwork. RIP menyampaikan informasi ke router tetangga dan 
mengirimkan paket-paket penyampaian RIP periodik yang berisi semua informasi routing yang 
dikenali ke router. Penyampaian itu menjaga semua router internetwork tetap sinkronis. 

4.3.4. Open Shortest Path First (OSPF) 

OSPF merupakan suatu routing protocol dalam keadaan terhubung yang memungkinkan router 
mempertukarkan informasi routing dan membuat suatu peta jaringan yang mengalkulasi 
kemungkinan path terbaik ke setiap jaringan. Saat menerima perubahan ke database dalam keadaan 
terhubung, tabel routing dikalkulasi ulang. Ketika ukuran database dalam keadaan terhubung 
bertambah besar, maka persyaratan memori dan waktu komputasi route juga bertambah besar. 
Untuk mengalamatkan problem penskalaan ini, OSPF membagi internetwork menjadi sekumpulan 
jaringan berdekatan yang dinamakan area. Area-area dihubungkan satu sama lain melalui suatu area 
backbone. Router backbone di dalam OSPF merupakan suatu router yang dihubungkan ke area 
backbone. Router backbone mencantumkan router-router yang dihubungkan ke lebih dari satu area. 
Namun demikian, router backbone tidak harus menjadi router border area. Router yang memiliki 
semua jaringan yang dihubungkan ke backbone merupakan router internal. 

Setiap router hanya menjaga suatu database dalam keadaan terhubung untuk area yang 
dihubungkan ke router. Area Border Router (ABR) menghubungkan area backbone dengan area-area 
lainnya seperti ditampilkan gambar 9.19. berikut ini. 

 

Gambar 9.19. Disain area OSPF dasar. 

Lingkungan yang di-routed OSPF sangat cocok dengan internetwork IP yang dinamis, multipath, 
berukuran besar sampai sangat besar seperti sebuah perusahaan atau kampus, atau internetwork 
lembaga atau perusahaan yang memiliki cabang di seluruh dunia. Untuk mengelola router border 
dan internal Anda: 

 Pastikan bahwa ABR untuk area sudah dikonfigurasi dengan pasangan yang cocok (Destination, 
Network Mask) yang merangkum route pada area itu. 
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 Pastikan bahwa penyaringan route dan sumber yang dikonfigurasi pada ABR tidak terlalu 
restriktif, yang mencegah route yang cocok dari upaya disebarkan ke sistem otonom OSPF. 
Penyaringan route dan sumber eksternal dikonfigurasi pada tab External Routing di kotak dialog 
OSPF Routing Protocol Properties. 

 Pastikan bahwa semua ABR secara fisik dihubungkan ke backbone atau secara logis 
dihubungkan ke backbone dengan memakai suatu hubungan virtual. Jangan sampai ada router 
lewat jalan belakang, yang merupakan router yang menghubungkan dua area tanpa melalui 
backbone. 

Untuk mengelola suatu router langkah yang harus Anda lakukan adalah sebagai berikut: 

[1] Klik Start 

[2] Klik Programs 

[3] Klik Administrative Tools 

[4] Klik Routing And Remote Access 

[5] Di dalam console tree, klik kanan Server Status 

[6] Klik Add Server 

[7] Di dalam kotak dialog Add Server, lakukan salah satu langkah berikut ini 

[8] Klik The Following Computer dan ketik nama komputer atau alamat IP pada server 

[9] Klik All Routing And Remote Access In The Domain, lalu ketiklah domain yang berisi server 
yang akan Anda kelola 

[10] Klik OK, lalu pilih server 

[11] Klik Browse The Active Directory 

[12] Klik Next. Di dalam kotak dialog Find Routers Or Remote Access Servers, pilihlah kotak tanda 
centang di sebelah tipe-tipe server yang akan Anda cari 

[13] Klik OK, lalu pilihlah server 

Anda dapat mengelola suatu server yang jauh sewaktu server itu muncul sebagai item di dalam 
console tree 

Catatan: Router menyampaikan paket-paket dari satu jaringan fisik ke jaringan fisik lainnya. Layer IP 
mengonsultasikan suatu tabel routing yang disimpan di dalam memori. Suatu tabel routing berisi 
entri-entri dengan alamat IP pada interface router menuju jaringan-jaringan lain. Router yang statis 
mensyaratkan bahwa tabel-tabel routing disusun dan diperbarui secara manual. Dengan routing 
yang dinamis, jika suatu route berubah, router-router lain secara otomatis diinformasikan tentang 
perubahan itu.  

 


