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KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR
Alhamdulillah, Segala Puji Hanya untuk Allah Tuhan Yang Maha Berilmu. Atas

petunjukNya-lah kami dapat menyelesaikan Diktat Praktikum Konsep Jaringan ini.
Diharapkan dengan adanya diktat ini, mahasiswa mendapatkan panduan dalam
mengikuti  Praktikum Konsep Jaringan.

Materi yang disusun pada buku ini berisi sebanyak 14 modul praktikum. Di
dalamnya berisi pemahaman konsep-konsep jaringan. Isi buku disusun mulai dari teori
penunjang/dasar teori, tugas pendahuluan yang berisi konsep yang harus diketahui
mahasiswa sebelum melaksanakan praktikum serta percobaan dan latihan.. Dengan
mengacu pada diktat praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat memahami dan
mengaplikasikan konsep jaringan.

Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada beberapa pihak yang telah
memberikan kontribusi dalam penyelesaian buku ini, yaitu:

° Dr. Titon Dutono, M.Eng, Direktur PENS-ITS
° Ir. Yoedy Moegiarto, MT,  Ketua UPPM PENS-ITS
° Iwan Syarif, S.Kom, M.Kom, Ketua Jurusan TI PENS-ITS
° Edy Satriyanto ST, M.Kom, Pengelola Pendidikan PENS-ITS
° Dosen-dosen dan karyawan PENS-ITS, khususnya rekan-rakan di Jurusan TI.

Sekalipun buku ini telah selesai dengan proses yang cukup panjang, akan tetapi
masih tidak menutup adanya kekurangan padanya. Segala masukan, kritik dan review
sangat kami harapkan untuk semakin menyempurnakannya pada kesempatan
mendatang.

Surabaya, Desember 2006
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MMOODDUULL 11
PPEENNGGEENNAALLAANN LLAAYYAANNAANN JJAARRIINNGGAANN
TUJUAN PEMBELAJARAN:
1. Mahasiswa memahami tentang konsep Jaringan
2. Mahasiswa memahami kegunaan jaringan
3. Mahasiswa mampu menggunakan contoh layanan jaringan

DASAR TEORI
Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer, perangkat

komputer tambahan dan perangkat jaringan lainnya yang saling terhubung
menggunakan media tertentu dengan aturan yang sama dan bekerja bersama-sama untuk
mencapai suatu tujuan yang sama.

Tujuan dari jaringan komputer adalah:
1. Pembagian sumber daya: berbagi pemakaian printer, CPU, memori, harddisk.
2. Komunikasi: surat elektronik, instant messaging, chatting
3. Akses informasi: web browsing
4. Membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up-to-date
5. Sistem penyimpanan data terpusat ataupun terdistribusi yang dikelola dengan baik

memungkinkan banyak pengguna mengaskses data dari berbagai lokasi yang berbeda,
dan membatasi akses ke data sewaktu sedang diproses

Agar dapat mencapai tujuan yang sama, setiap bagian dari jaringan komputer
meminta dan memberikan layanan (service). Pihak yang meminta layanan disebut klien
(client) dan yang memberikan layanan disebut pelayan (server). Arsitektur ini disebut
dengan sistem client-server, dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan
komputer.

Ada 3 macam jenis Jaringan/Network yaitu :
 Local Area Network (LAN) /Jaringan Area Lokal.

Sebuah LAN, adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil,
umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah perkantoran di sebuah
gedung, atau sebuah sekolah, dan biasanya tidak jauh dari sekitar 1 km persegi.

 Metropolitan Area Network (MAN) / Jaringan area Metropolitan
Sebuah MAN, biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar
wilayah dalam satu propinsi. Dalam hal ini jaringan menghubungkan beberapa
buah jaringan-jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar
Sebagai contoh yaitu : jaringan Bank dimana beberapa kantor cabang sebuah
bank di dalam sebuah kota besar dihubungkan antara satu dengan lainnya.

 Wide Area Network (WAN) / Jaringan area Skala Besar
Wide Area Networks (WAN) adalah jaringan yang lingkupnya biasanya sudah
menggunakan sarana Satelit ataupun kabel bawah laut sebagai contoh
keseluruhan jaringan Suatu Bank yang ada di Indonesia ataupun yang ada di
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Negara-negara lain menggunakan sarana WAN untuk saling terhubung,
Biasanya WAN agak rumit dan sangat kompleks, menggunakan banyak sarana
untuk menghubungkan antara LAN dan WAN ke dalam Komunikasi Global
seperti Internet.

Tapi bagaimanapun juga antara LAN, MAN dan WAN tidak banyak berbeda dalam
beberapa hal, hanya lingkup areanya saja yang berbeda satu diantara yang lainnya.

Internet merupakan salah satu contoh jaringan nyata di dunia, internet merupakan
gabungan dari jaringan – jaringan kecil yang ada di dunia yang bergabung menjadi satu
jaringan yang besar di dunia. Selama kita koneksi ke jaringan besar internet kita bisa
mengambil manfaat darinya. Beberapa aplikasi yang disediakan oleh internet :
, misal. mencari bisa dianggap jaringan juga, jaringan
Beberapa aplikasi utama jaringan internet :
 Electronic Mail, memungkinkan kita saling berkirim surat dengan teman di suluruh

dunia
 Web, dengan web memungkinkan pengambilan informasi yang kita perlukan yang

disharing oleh orang – orang yang ada di dunia;
 Electronic Conference, memungkinkan melakukan rapat dengan kolega yang ada

dimanapun
 File Transfer, melakukan pengiriman file
 Remote Komputer, bisa menjalankan komputer dari jarak jauh
 Database akses, mengakses database dari jarak jauh
 Dll

TUGAS PENDAHULUAN
1. Jelaskan secara singkat fungsi dan kegunaan jaringan komputer !
2. Apa kegunaan file transfer pada jaringan dan sebutkan beberapa software yang

biasa digunakan untuk file transfer?
3. Sebutkan software email yang biasa kita pakai untuk membaca dan menulis

email !
4. Sebutkan beberapa macam aplikasi yang biasa digunakan untuk remote

computer !
5. Sebutkan beberapa macam aplikasi yang biasa kita gunakan untuk browsing !

PERCOBAAN
Dalam praktikum kali ini kita akan mencoba memakai beberapa aplikasi yang
disediakan oleh jaringan :

1. Berbagi Data /Sharing Data

2. Mengendalikan komputer dari jarak jauh.
Kita akan mencoba menjalankan komputer windows di sistem operasi linux dari
jarak jauh. Percobaan ini akan jalan jika windows kita adalah windows XP

1. Login sebagai administrator pada komputer yang akan diremote.
2. Lakukan konfigurasi Remote Desktop Connection.
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a. Dari Start Control Panel System pada tab remote, pastikan
“chek mark” allow user to connect remotely this computer dipilih
dan OK

3. Masuk ke sistem operasi linux
a. pastikan rdesktop sudah terinstall, jalankan perintah berikut ini ;

[root@localhost root]# rpm -qa |grep rdesktop

b. Jika ada hasilnya’ langsung masuk perintah 3.d, jika tidak ada
hasilnya jalankan langkah 3.c

c. Siapkan paket rdesktop dan install paket rdesktop
[root@localhost RPMS]# rpm -ivh rdesktop-1.2.0-
1.i386.rpm
warning: rdesktop-1.2.0-1.i386.rpm: V3 DSA
signature: NOKEY, key ID db42a60e
Preparing...
########################################### [100%]

1:rdesktop
########################################### [100%]

d. Jalankan rdekstop, masukan user dan password windows

e. Selanjutnya kita sudah berkerja di windows tersebut

mailto:root@localhost
mailto:root@localhost
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3. Remote linux dari windows
a. Masuk ke linux dan pastikan paket telnet-server sudah terinstall
b. Masuk ke windows dan jalankan command prompt. Kemudian ketikan telnet

no_ip_linux selanjutnya masukkan user dan password

c. Kita sekarang sudah masuk ke komputer linux kita.

4. File transfer
a. Dari komputer linux, masuk ke topi merah internet more internet

application gftp, masukkan no_ip/nama_host user dan password serta port
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b. Untuk melihat hasil tranfer file kita, masuk ke browser dan ketikkan alamat

yang sesuai, maka kita bisa melihat apa yang sudah kita transfer

5. Browsing Searching di internet
a. Dari topi merah internet mozilla, jika web kita memakai proxy maka

setting dulu proxynya sesuai nama proxy.

b. Selanjutnya masuk ke situs pecarian misal google dan masukkan kata – kata
yang akan kita cari

6. Chatting
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a. Masukkan ke topi merah internet instant messanger.
Selanjutnya masukkan user dan password kita. Jika belum
punya login silahkan mendaftar terlebih dahulu

7. Email
a. Masuk salah satu situs web gratis, misal mail.yahoo.com, selanjutnya

mendaftarlah untuk buat email. Dan pakai email tersebut, email teman anda
di sebelah anda.



7

LAPORAN RESMI

‘‘

Hasil percobaan :

Judul Percobaan : Pengenalan Layanan Jaringan

FORMAT LAPORAN RESMI

Nama dan NRP mahasiswa

DasarTeori :

Tugas Pendahuluan :

Daftar Pertanyaan
1. Berikan kesimpulan hasil praktikum yang anda lakukan.
2. Sebutkan manfaat yang lain, selain yang anda coba dalam praktikum

selama kita koneksi jaringan?
3. Sebutkan beberapa aplikasi yang ada di internet selain yang anda coba

dalam percobaan yang bisa kita manfaatkan !
4. Carilah di internet informasi yang menyebutkan service/layanan apa saja

yang biasa disediakan di internet ! (harus disebutkan alamat situs yang
anda kunjungi)

5. Carilah di internet informasi atau survey yang menyebutkan sistem operasi
apa yang biasa dipakai untuk server bagi layanan di internet ! (harus
menyebutkan situs yang anda pakai sebagai referensi)



8

MMOODDUULL 22
PPEENNGGEENNAALLAANN PPEERRAALLAATTAANN JJAARRIINNGGAANN
DDAANN TTEEKKNNIIKK PPEENNGGKKAABBEELLAANN
TUJUAN PEMBELAJARAN:
1. Mahasiswa memahami konsep Protokol pada jaringan komputer
2. Mahasiswa memahami peralatan yang dibutuhkan untuk membangun jaringan
3. Mahasiwa memahami jenis - jenis media yang ada di jaringan
4. Mahasiswa memahami konsep pengkabelan di jaringan
5. Mahasiswa mampu melakukan installasi kabel di jaringan
6. Mahasiswa mampu memahami bentuk topologi jaringan secara fisik

PERALATAN YANG DIBUTUHKAN
1. Beberapa PC untuk konfigurasi jaringan.
2. Hub/Switch.
3. NIC yang tertancap pada setiap PC.
4. Kabel jaringan secukupnya.
5. Konektor RJ 45.
6. Tang Crimper.
7. Alat Testing koneksi kabel.

DASAR TEORI
Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih dari komputer yang saling

berhubungan satu sama lain. Produktifitas dan efisiensi merupakan bentuk keuntungan
yang kita dapat dari jaringan komputer. Sebagai misal dengan adanya jaringan komputer
memungkinkan pemakaian printer secara bersama-sama, memungkinkan pengkopian
file antar PC dsb.

Perangkat Jaringan
Supaya beberapa komputer saling terhubung, maka diperlukan perangkat yang

menghubungkan 2 komputer atau lebih. Perangkat – perangkat tersebut adalah sbb :
1. PC (Personal Computer)
2. Network Interface Card (NIC)
3. Media (Kabel dan Non Kabel atau waireless)
4. Konsentrator (Hub/Switch)

Network Interface Card (NIC)
Merupakan suatu card yang ditanam di komputer yang berguna untuk

menghubungkan dengan komputer lain.
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Gambar Network Interface Card

Pada motherboard komputer biasanya ada slot (tempat menancap card) yang disebut
expansion slot. Slot ini biasa juga dipakai untuk menancapkan VGA Card untuk
menghubungkan antara CPU dan monitor. Dan salah satu dari slot itu bisa dipakai untuk
menancapkan NIC Card, supaya komputer kita bisa terhubung dengan jaringan.

Kadang-kadang sekarang NIC Card sudah termasuk dalam fasilitas Motherboard
kita (onboard), sehingga kita tidak perlu lagi susah-susah memasangnya.

Ada 3 tipe yaitu ISA, PCI dan PCMCIA. ISA bentuk slotnya panjang, sudah tidak
terpakai lagi. Slot PCI lebih pendek dari ISA, tetapi meskipun lebih pendek mendukung
kecepatan I/O yang lebih cepat. Untuk Laptop dikenal PCMCIA Card, mirip kartu
kredit sedikit tebal.

Kabel
Ada beberapa jenis kabel untuk jaringan :
• UTP (Unshielded twisted pair)

Kabel paling murah berbentuk mirip kabel telepon. Bentuk kabel UTP dan
konektornya  seperti pada gambar:

Gambar Kabel UTP (unshield twisted pair)
Ada tiga jenis koneksi pada kabel UTP yaitu :
 Cross
 Straight
 Rollover

cross cable
Biasa dipakai untuk menghubungkan secara langsung 2 komputer (Peer To
Peer. Dengan penampang seperti pada gambar.

Gambar Penampang cross cable



10

Straight
Digunakan untuk koneksi 2 buah komputer atau lebih dengan memakai
sambungan hub/switch. Bentuk penampangnya adalah dapat dilihat pada
gambar.

Gambar Penampang Straight Cable

Rollover
Digunakan untuk management peralatan jaringan memakai komputer yang ada.

• Koaksial
Mirip dengan kabel televisi, dulu banyak digunakan, tapi sekarang jarang sekali
digunakan.

Gambar  Kabel Koaksial
• Fiber Optik

Kabel termahal, tapi mendukung kecepatan transfer terbagus.

Gambar Kabel Fiber Optik

Dalam memilih kabel disesuaikan dengan jenis NIC dan bentuk jaringan yang akan kita
bentuk. Untuk UTP, konektornya dikenal dengan nama RJ45.

Hub atau switch
Hub/Switch adalah perangkat penghubung.
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Mendesain sebuah Lan sederhana 10 sampai 20 komputer tidaklah sulit. Anda cukup
menghubungkan komputer tersebut dengan server melalui concentrator (hub/switch)
maka jaringan sudah akan berjalan dengan baik. Contoh sederhana hubungan perangkat
bisa dilihat pada gambar .

Gambar Hubungan antara perangkat jaringan

Dalam dunia jaringan koneksi secara fisik biasa disebut dengan phisical topolgy.
Beberapa jenis/tipe koneksi secara fisik yang dikenal dijaringan adalah sbb :
1. Topologi Bus

Gambar Topologi Bus

2. Topologi Ring

Gambar Topologi Ring

3. Topologi Star

Gambar Topologi Star

TUGAS PENDAHULUAN
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1. Gambarkan penampang pin yang ada pada kabel UTP dan sebutkan apa nama dan
kegunaan tiap pin !

2. Gambar diagram penampang kabel straight kabel, cross kabel dan rool over pada
kabel UTP !

3. Apa kegunaan testing yang ada pada kabel, yang baru kita buat ?
4. Sebutkan nama alat yang dipakai untuk testing kabel dan bagaimana cara

pengoperasian !
5. Bagaimana parameter kabel UTP yang ditest dengan alat testing itu bagus ?

PERCOBAAN
1. Mintalah kabel UTP, konektor RJ 45 dan Tang Crimping pada dosen atau asisten

praktikum, dengan memakai peralatan yang ada buatlah kabel UTP dengan bentuk
penampang straight cable dan cross cable.

2. Mintalah peralatan fluke pada dosen atau asisten praktikum, selanjutnya lakukan
pengetesan koneksi terhadap kabel yang anda buat pastikan kabel yang anda test
bagus. Ulangi pembuatan kabel jika hasil test tidak bagus (Parameter baik tidaknya
ada pada tugas no 5.)
 Siapkan kabel yang akan dites
 Hubungkan fluke ke remote (pasangan dari fluke)  dengan kabel tersebut
 Tekan test pada fluke
 Untuk mengetahui parameter-parameter lain tekan tanda panah
 Diagram fluke

3. Catat langkah-langkah pembuatannya dan hasil pengukuran dengan alat ukurnya
4. Bangun desain jaringan berbentuk star :
 Mintalah hub/switch ke dosen/asisten praktikum.
 Pakailah kabel yang anda buat dan sudah di test
 Hubungkan peralatan hub/switch, dengan kabel dan CPU sehingga membentuk

suatu jaringan STAR
 Gambar hasil percobaan anda dan laporkan ke dosen/asisten praktikum untuk

dilakukan pengecekan hasilnya
5. Untuk sebagian yang lain  hubungkan 2 komputer dengan memakai topologi Peer

To Peer. Koneksi langsung dua komputer, gunakan kabel cross over.
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6. Catat langkah-langkah praktikum yang anda kerjakan
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LAPORAN RESMI

Hasil percobaan :

Judul Percobaan : Pengenalan Peralatan Jaringan dan Teknik Pengkabelan

Probing

FORMAT LAPORAN RESMI

Nama dan NRP mahasiswa

Dasar Teori :

Tugas Pendahuluan :

Daftar Pertanyaan
1. Berikan kesimpulan hasil praktikum yang anda lakukan.
2. Apa nama konektor yang dipakai pada kabel coaxial ?
3. Apa nama konektor yang dipakai pada kabel fiber optik ?
4. Selain memakai media kabel, untuk koneksi ke jaringan kita, juga bisa

memakai wireless, jelaskan peralatan – peralatan yang berhubungan
dengan koneksi wireless ?

5. Sebutkan kelebihan dan kekurangan masing – masing jika kita memakai
media UTP, coaxial, fiber optik dan wireless !
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MMOODDUULL 33
KKOONNFFIIGGUURRAASSII JJAARRIINNGGAANNDDAASSAARR
DDAANN PPEERRIINNTTAAHHDDAASSAARR JJAARRIINNGGAANN
UUNNTTUUKK TTRROOUUBBLLEESSHHOOOOTTIINNGG
TUJUAN PEMBELAJARAN:
1. Mahasiswa mampu menggunakan tools jaringan yang ada.
2. Mahasiswa memahami perintah – perintah dasar konfigurasi jaringan
3. Mahasiswa memahami konsep layering

PERALATAN YANG DIBUTUHKAN
1. Beberapa PC yang akan dihubungkan dalam jaringan.
2. Hub sebagai penghubung jaringan.
3. Kabel jaringan secukupnya.

DASAR TEORI
Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih dari komputer yang saling

berhubungan satu sama lain. Kebutuhan yang diperlukan dalam koneksi jaringan :
1. Koneksi secara fisik (Topologi secara fisik)
2. Koneksi secara Logis (Topologi secara Logic)

Beberapa jenis/tipe koneksi secara fisik yang dikenal menggunakan tipe bus,
star, ring dan lain-lain. Sedangkan topologi secara logik jaringan merupakan aturan
supaya perangkat jaringan bisa saling berkomunikasi. ada beberapa jenis topologi logik
yang dikenal saat ini yaitu :
1. Aturan bagaimana data di transmisikan lewat media
 Arsitektur Ethernet

Yang paling banyak digunakan karena relatif sederhana dan murah dan tidak
memerlukan instalasi yang rumit.

 Arsitektur Token Ring
Dikembangkan oleh IBM dengan standar IEEE 802.5 dimana setiap komputer
berada dalam satu lingkaran (ring).

 Arsitektur FDDI
FDDI kepanjangan dari Fiber Distributed data Interface, merupakan protokol
yang menggunakan serat optik ganda . Serat optik terdiri dari dua lingkaran
primary dan secondary. Dalam proses transfer data, hanya lingkaran primary
yang digunakan, namum bila primary megalami kegagalan secara otomatis akan
diambil alih oleh secondary.

 Arsitektur ATM
ATM kepanjangan dariu Asynchronous Trnasfer Mode, yang menggunakan
suatu arsitektur yang menggunakan frame secara tetap yaitu 53 bit. Dengan
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penggunaan frame secara tetap, dapat diketahui ketepatan pengiriman paket
data.

 ArsitekturArcNet
Dikembangkan oleh Datapoint Corp. tapi tidak memperoleh standar dari IEEE.
Walaupun termasuk jaringan yang mudah dan murah namun memiliki kecepatan
transfer data yang rendah, kurang lebih 2,5 Mbps

2. Aturan bagaimana komputer saling bertukar data/informasi
 TCP/IP
 IPX/SPX

Protokol yang paling banyak dipakai saat ini adalah TCP/IP. Protokol TCP/IP
merupakan protokol yang melandasi jaringan internet. Protokol ini dimasukkan dalam
fiture dalam sistem operasi. Aspek lain yang penting dari TCP/IP adalah membentuk suatu
standarisasi dalam komunikasi. Dengan TCP/IP, pengguna tidak perlu lagi memikirkan
bentuk fisik jaringan untuk melakukan sebuah komunikasi.

TCP/IP dibentuk dalam beberapa lapisan (layer). Dengan dibentuk dalam layer,
akan mempermudah untuk pengembangan dan pengimplementasian. Antar layer dapat
berkomunikasi ke atas maupun ke bawah dengan suatu penghubung interface. Tiap-tiap
layer memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda dan saling mendukung layer diatasnya.
Pada protokol TCP/IP dibagi menjadi 4 layer, yaitu :
1. Layer Network, berisikan layer phisik dan datalink yang merupakan perangkat keras

jaringan. Ethernet bekerja pada layer ini.
2. Layer Internet Protocol, Internet Protocol (IP) adalah protokol yang paling penting. IP

memberikan fungsi pengalamatan dan fungsi routing pada jaringan dalam pengiriman
data.

3. Layer Transport, Layer transport memberikan fungsi pengiriman data secara end-to-end
ke sisi remote. Aplikasi yang beragam dapat melakukan komunikasi secara serentak
simulaneously).

4. Layer Aplikasi, sebagai interface user berupa program aplikasi untuk berkomunikasi
menggunakan TCP/IP.

Ada beberapa command pada linux yang dipakai untuk melakukan  konfigurasi
dan troubleshooting jaringan :
Layer phisik
1. lspci

Merupakan tools yang berada pada layer 1, dipakai untuk mengecek apakah
interface jaringannya sudah terpasang atau belum. Apabila ditemukan Network
controller atau Ethernel controller, artinya perangkat jaringan sudah siap digunakan.

2. mii-tool
Untuk melihat apakah linknya sudah ada atau belum

3. dmesg | grep eth
Untuk mengecek ethernet card ada apa belum

Layer datalink
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1. arp
Merupakan tools yang dipakai untuk melihat alamat NIC dari komputer yang
terkoneksi secara langsung dengan kita.

Layer IP
1. ifconfig

Command yang dipakai untuk melihat interface dan alamat yang diberikan ke
interface tersebut

2. route
Memeriksa tabel routing, menambah dan menghapus tabel routing

3. ping
Memeriksa koneksi dengan protokol ICMP

4. traceroute
Memeriksa tahapan koneksi

5. mtr
Command gabungan ping dan traceroute

6. netconfig
Command untuk konfigurasi ip secara permanen

Layer Transport
1. Netstat

Untuk mengetahui port berapa saja yang terbuka untuk koneksi pada PC

TUGAS PENDAHULUAN
Jelaskan cara penggunaan command dibawah ini beserta option yang digunakan dan
artinya
1. lspci
2. mii-tool
3. arp
4. ifconfig
5. route

6. ping
7. traceroute
8. mtr
9. netstat
10. netconfig

PERCOBAAN
1. Jalankan perintah “dmesg | grep eth”, catat dan analisa hasilnya. Jika tidak ada

keluaran konfirmasikan ke dosen/asisten praktikum.
2. Lepaskan kabel jaringan, lakukan perintah mii-tool
3. Pasangkan lagi kabel jaringan dan lakukan perintah mii-tool
4. Catat hasil dari perintah “lspci” sebelum dan sesudah melepas kabel
5. jalankan perintah ”arp –a” dan catat hasilnya , buka beberap terminal baru lagi dan

jalankan perintah ”ping no_ip_tujuan” ke beberapa komputer sebelah (tanya nomor
IP tersebut ke teman). Pada terminal pertama lakukan perintah arp –a sekali lagi .
Catat hasilnya dan bandingkan dengan hasil arp yang pertama, analisa hasilnya

6. Jalankan perintah ”ifconfig”, catat hasilnya.
7. Jalankan perintah route –n, catat hasilnya.
8. Pastikan anda terhubung ke internet, mintalah tolong ke dosen/asisten praktikum

jika belum bisa terhubung ke internet.
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9. Jalankan perintah ”traceroute” dan ”mtr” ke :
o 202.154.187.3
o www.eepis-its.edu
o www.yahoo.com
Catat hasilnya

10. Buka halaman http://www.eepis-its.edu dengan web browser, kemudian sebelum
koneksi selesai, buka terminal dan catat hasil koneksi dengan perintah “netstat -
natu”

11. Jalankan perintah netconfig, isikan data berikut ip: 192.168.1.xx (xx mulai 1-254,
koordinasikan dengan teman anda agar tidak ada yang memakai nomor yang anda
ambil. Isikan juga netmask :255.255.255.0 yang lain dikosongi terlebih dahulu dan
tekan tombol OK.

12. Selanjutnya jalankan perintah ifconfig catat hasilnya. Bandingkan dengan ketika
anda menjalankan perintah ifconfig pada nomor 6, apa hasilnya ?

13. Jalankan perintah netstat, catat hasilnya

www.eepis-its.edu
www.yahoo.com
http://www.eepis-its.edu
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LAPORAN RESMI

Hasil percobaan :

Judul Percobaan : Konfigurasi Jaringan Dasar Dan Perintah Dasar Jaringan

Untuk Troubleshooting

FORMAT LAPORAN RESMI

Nama dan NRP mahasiswa

Dasar Teori :

Tugas Pendahuluan :

Daftar Pertanyaan
1. Berikan kesimpulan hasil praktikum yang anda lakukan untuk masing-

masing perintah.
2. Berdasarkan hasil catatan praktikum anda, perintah lspci apa maksud

keluaran itu
3. Berdasarkan hasil catatan praktikum anda khususnya perintah mii-tool apa

maksud keluaran itu
4. Berdasarkan hasil catatan praktikum anda khususnya perintah arp -a apa

maksud hasil keluaran itu
5. Berdasarkan hasil catatan praktikum anda khususnya perintah ifconfig apa

maksud hasil keluaran itu
6. Berdasarkan hasil catatan praktikum anda khususnya perintah route -n  apa

maksud hasil keluaran itu
7. Berdasarkan hasil catatan praktikum anda khususnya perintah traceroute

apa maksud hasil keluaran itu
8. Berdasarkan hasil catatan praktikum anda khususnya perintah mtr apa

maksud hasil keluaran itu
9. Berdasarkan hasil catatan praktikum anda khususnya perintah netstat apa

maksud hasil keluaran itu
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MMOODDUULL 44
AANNAALLIISSAA PPRROOTTOOKKOOLL LLAAYYEERR 22 DDAANN 33
MMEENNGGGGUUNNAAKKAANN EETTHHEERREEAALL--TTCCPPDDUUMMPP
TUJUAN PEMBELAJARAN:
1. Mahasiswa memahami konsep PDU layer 2 dan 3
2. Mahasiswa mampu mengoperasikan Ethereal dan Tcpdump
3. Mahasiswa mampu menganalisa paket layer 2 dan 3 menggunakan Ethereal dan

Tcpdump

PERALATAN YANG DIBUTUHKAN:
1. Beberapa PC yang akan dihubungkan dalam jaringan.
2. Hub sebagai penghubung jaringan.
3. Kabel jaringan secukupnya.

DASAR TEORI
Nomor IP diperlukan oleh perangkat lunak untuk mengidentifikasi komputer

pada jaringan, namun nomor identitas yang sebenarnya diatur oleh NIC  (Network
Interface Card) atau kartu Jaringan yang juga mempunyai nomor unik. Pengalamatan di
NIC biasa disebut dengan MAC Address. Pengalamatan ini merupakan bagian dari
ethernet.

Alamat kartu jaringan ini terdiri atas 48 bit, 24 bit ID dari pabrik pembuat
sedangkan 24 bit sisanya adalah nomor urut/sequence number. Oleh karena itu setiap
kartu jaringan TCP/IP merupakan standar tentang mekanisme kerja jaringan, sehingga
perangkat lunak dan perangkat keras dari bebagai vendor dapat saling berkomunikasi.
Agar dapat bekerja maka TCP/IP membutuhkan perangkat keras jaringan dalam hal ini
adalah Ethernet, meskipun ethernet bukan bagian dari TCP/IP, TCP/IP hanya
berinteraksi untuk menggunakan fasilitasnya menggerakkan paket. Pengalamatan
ethernet sudah dijelaskan di atas.

Untuk mengirim data ke komputer lain, maka software menyusun frame
ethernet dalam memori sbb :

Ethernet Payload (Data)

src MAC dst MAC src IP dst IP IP Data

Gambar Paket Ethernet

jadi ini merupakan referensi IP ke MAC addressnya sehingga data terkirim ke komputer
yang benar sesuai phisical addressnya. Berdasarkan mapping IP dengan phisical
addressnya.
Bila komputer tahu nomor IP tapi tidak tahu MACnya. TCP/IP memecahkan masalah
ini dengan menggunakan ARP (Address Resolution Protocol) .
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ARP (Address Resolutio Protocol)
Secara internal ARP melakukan resolusi address tersebut dan ARP berhubungan

langsung dengan Data Link Layer. ARP mengolah sebuah tabel yang berisi IP-address
dan Ethernet Card. Dan tabel ini diisi setelah ARP melakukan request (broadcast) ke
seluruh jaringan.

Misal user host tertentu menjalankan perintah telnet (telnet merupakan perintah di
linux yang dipakai untuk menjalankan mesin tertentu dari mesin lainnya)  dengan host
foghorn ($telnet foghorn) . Setelah user menjalankan command telnet, maka sistem
akan mengecek ARP cache ada nomor phisical addres yang dimaksud. Jika informasi
ini tidak ditemukan, maka host akan mengeluarkan suatu ARP khusus meminta paket.
ARP Request dikapsulkan dengan semua informasi yang dibutuhkan kecuali physical
addrees tujuan karena memang host tidak tahu tujuannya dimana, biasanya arp tujuan
dibuat FF:FF:FF:FF secara broadcast ke jaringan, karena broadcast maka semua system
pada local network akan menguji request tersebut. Paket ARP request/Reply
mempunyai format yang sama. Informasi ini bisa ditangkap oleh software sniffer
tcpdump atau ethereal (akan dijelaskan selanjutnya).

ARP Cache
Tadi sedikit disinggung, bahwa setelah menjalankan command telnet maka host

akan mengecek ARP Cache. ARP cache berisi tabel IP host serta phisical adrees
komputer. ARP cache akan bertambah jika ARP Request mendapat jawaban. ARP
Cache ini diatur secara dinamik oleh kernel. Untuk melihat bisa pakai command arp –
a.

Kita bisa melakukan penghapusan sebuah entry ARP dengan arp –d hostname

TCPDump
Jaringan TCP/IP terdiri atas keseluruhan paket dan cara terbaik untuk mendebug

jaringan adalah dengan cara melacak paket. Dengan demikian kita dapat menentukan
informasi yang tepat dari sumber yang benar. Untuk melacak paket kita dapat
menggunakan TCPDump, yang tersedia gratis. Dengan memakai ini seumpama kita
berada di web maka kita bisa memakainya untuk mencari penyebab sesuatu tidak
beres/gagal sumber penyebabnya dimana dengan tracing tersebut.

Dengan menjalankan TCPDump, kita bisa melihat semua traffic yang masuk atau
meninggalkan NIC dan bisa melihat aktifitas jaringan.

Dengan TCPDump bisa juga dipakai untuk menganalisa seumpama terjadi
kelambatan aplikasi, kita bisa menganalisanya mulai dari ini.

Kemampaun TCPDump akan berkurang jika kita menggunakan switch, jadi untuk
mempelajari paket jaringan secara detail dengan memakai TCPDump sebaiknya
memakai hub sebab jika memakai switch yang dapat diketahui dari TCPDump hanya
traffic ke dan dari komputer.

TCPDump akan berjalan dengan menjalankan command tcpdump [-n|-t|-e] dst.
Dengan TCPDump kita bisa : Memilih paket yang diminati,Memilih paket

berdasarkan alamat host], Memilih paket berdasarkan tipe traffic.
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Ethereal
Ethereal merupakan software sniffer gratis yang sudah berbentuk Graphical User

Interface(GUI). Software ini berjalan baik di linux. Dengan grafiknya mempermudah
melihat setiap detail sebuah paket dan frame ethernet.

Software Sniffer lain
Selain dua software di atas ada juga seperti ngrep, ngrep ini mencetak paket

sebagai teks ascii.

TUGAS PENDAHULUAN
1. Apa kegunaan ARP
2. Gambarkan dan jelaskan format datagram ARP Request/Reply
3. Berada dimanakah tabel ARP cache itu (di directory apa?)
4. Cari option – option pada command arp (misal arp –a, arp -??), dan jelaskan maksud

dan kegunaannya.
5. Cari informasi tentang software sniffer tcpdump berikut command – command yang

ada pada tcpdump dan apa kegunaannya
6. Jelaskan cara penggunaan software ethereal, dan bagaimana cara melakukan filter

terhadap :
a. Paket arp
b. Hanya dari source atau destination nomor IP yang ditampilkan pada display ?

PERCOBAAN
1. Buka terminal dan jalankan command arp –a pada host anda masing-masing, catat

dan amati hasilnya. Apa maksud output yang dihasilkan command arp –a. Jika
perlu cari di internet

2. Lakukan command ping no_ip , pilih no_ip yang tidak terdaftar pada hasil
percobaan 1 tapi masih dalam satu jaringan.

3. Setelah menjalankan perintah ping, lakukan proses 6
4. Jalankan perintah arp –a sekali lagi. Amati pada perbedaan output dibanding waktu

percobaan no 1.
5. Lakukan command ping no_ip , pilih no_ip yang sudah terdaftar pada percobaan

no 1.
6. Jawab pertanyaan berikut ini : Kenapa bisa terjadi perbedaan hasil percobaan

meskipun kita memakai command yang sama, jelaskan secara singkat.
7. Kita bisa melakukan pengurangan ARP Cache atau disable ARP Cache, lakukan

percobaan di bawah ini :
a. Jalankan command arp –d hostname (pakai salah satu hostname yang terdaftar

pada Arp cache). Amati hasilnya dengan menjalankan command arp –a.
b. Jalankan command berikut : ifconfig eth0 –arp down, amati hasilnya

dengan menjalankan arp –a.
c. Jalankan perintah ping ke komputer sebelah apa yang terjadi ?

8. Setelah selesai melakukan percobaan 7, untuk menormalkan koneksi jaringan,
jalankan perintah berikut :

a. ifdown eth0
b. ifup eth0
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c. ifconfig eth0 –arp up
d. arp –a
e. ping ke komputer sebelah
f. Catat semua hasilnya, dan bandingkan dengan percobaan 7. Berikan

kesimpulan.
9. Selain melakukan pengurangan juga bisa melakukan penambahan Arp Cache ,

lakukan command berikut :
arp –s hostname phisical_address

Sebelum anda mengetik no phisical_address cari dulu di komputer teman anda
dengan command ifconfig.

selanjutnya jalankan command arp -a

Amati hasil percobaan, berikan kesimpulanmu.
10. jalankan command cat /etc/ethers, jelaskan apa maksudnya !

11. Untuk melakukan pengintaian kita bisa juga memakai tcpdump. Bukalah terminal
baru dan jalankan  tcpdump, biarkan tcpdump berjalan. Cobalah beberapa varias
command-command tambahan di tcpdump untuk mengintai paket yang lewat, misal
tcpdump –n, tcpdump –n –t, tcpdump -n –t, tcpdump –n –t –e.

12. Buka kembali terminal baru, lakukan langkah berikut pada terminal baru dan tulis
hasil percobaannya:
a. Jalankan perintah ping ke komputer satu jaringan. Amati hasil tcpdump.
b. Jalankan perintah arp –a, catat hasilnya
c. Jalankan perintah ping ke komputer diluar jaringan kita, amati hasilnya di

tcpdump.
d. Jalankan arp –a, analisa hasilnya. Amati pada tabel arp ketika kita berhubungan

dengan komputer diluar jaringan, apa yang tertera pada tabel arp ?
e. Hapus semua ip yang terdaftar pada arp dengan perintah arp –d nomorip.Setelah

semua terhapus jalankan kembali percobaan a, amati hasilnya di tcpdump.
f. Jalankan percobaan b dan c kembali dan amati hasilnya di tcpdump.
g. jalankan browser dan masuklah ke www yang anda suka. Amati traffic yang ada

pada tcpdump. Analisa hasil percobaan anda apa maksud output yang
dihasilkan.

13. Dengan menggunakan langkah yang sama seperti pada percobaan 12, gunakan paket
ethereal
a. Pastikan ethereal sudah terinstal pada komputer anda
b. Buka terminal baru dan jalankan ethereal pada terminal tersebut
c. Mulailah mencapture data menggunakan ethereal dan filter hanya paket arp dan

icmp (ping merupakan paket icmp)
d. Jalankan percobaan 12.a – 12.g amati hasilnya di ethereal.
e. Amati juga pada bagian data di ethereal, bandingkan dengan isi paket pada

ethernet !
f. Catatlah paket ethereal (src mac, dst mac, src ip, dst ip) jika kita berhubungan

dengan komputer diluar kita, amati dan buat analisa yang terjadi.
g. Berikan kesimpulan percobaan anda ?
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LAPORAN RESMI

Hasil percobaan :

Judul Percobaan : Analisa Protokol Layer 2 dan 3 Menggunakan Ethereal

Firewall [iptables]

FORMAT LAPORAN RESMI

Nama dan NRP mahasiswa

Dasar Teori :

Tugas Pendahuluan :

Daftar Pertanyaan
1. Bagaimana kesimpulan yang anda dapatkan jika komputer berhubungan

dengan komputer di luar jaringan apa yang tercatat pada tabel arp ?.
2. Bagaimana kesimpulan yang anda dapatkan jika komputer berhubungan

dengan komputer di luar jaringan dengan melihat paket data dari ethereal,
rincilah src mac, dst mac, dst ip dan src ip yang terjadi jika kita
berhubungan dengan jaringan luar.

3. Berikan kesimpulan hasil praktikum yang anda lakukan.
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MMOODDUULL 55
KKOONNSSEEPP IIPP DDAANNNNEETTMMAASSKK
TUJUAN PEMBELAJARAN:
1. Mahasiswa memahami konsep dasar pengalamatan di Jaringan
2. Mahasiswa mampu melakukan konfigurasi Jaringan
3. Mahasiswa mampu menganalisa koneksitas jaringan

DASAR TEORI
Pengalamatan IP

TCP/IP merupakan protokol paling populer saat ini dipakai. Salah satu aturan
yang ada pada TCP/IP pengalamatan pada setiap komputer yang ada di jaringan.
Pengalamatan yang ada di jaringan biasa disebut dengan IP. Nomor IP terdiri dari
bilangan biner sepanjang 32 bit yang dibagi atas 4 bagian. Tiap bagian terdiri atas 8 bit.
Jadi jangkauan nomor IP yang bisa digunakan adalah dari
00000000.00000000.00000000.00000000 sampai dengan
11111111.11111111.11111111.11111111.

Untuk memudahkan pembacaan dan penulisan, IP Address biasanya
direpresentasikan dalam bilangan desimal. Jadi, range address di atas dapat diubah
menjadi address 0.0.0.0 sampai address 255.255.255.255. Nilai desimal dari IP Address
inilah yang dikenal dalam pemakaian sehari-hari. Beberapa contoh IP Address adalah :

202.95.151.129
202.58.201.211
172.16.122.204

Netmask/Subnetmask
Untuk pengelompokan pengalamatan, selain nomor IP dikenal juga netmask atau

subnetmask. Yang besarnya sama dengan nomor IP yaitu 32 bit. Ada tiga
pengelompokan besar subnet mask yaitu dengan dikenal, yaitu 255.0.0.0 , 255.255.0.0
dan 255.0.0.0.

Pada dunia jaringan, subnetmask tersebut dikelompokkan yang disebut class
dikenal tiga class yaitu :
1. Class A, adalah semua nomor IP yang mempunyai subnetmask 255.0.0.0
2. Class B, adalah semua nomor IP yang mempunyai subnetmask 255.255.0.0
3. Class C, adalah semua nomor IP yang mempunyai subnetmask 255.255.255.0

Gabungan antara IP dan Netmask inilah pengalamatan komputer dipakai. Kedua hal ini
tidak bisa lepas. Jadi penulisan biasanya sbb :

IP : 202.95.151.129
Netmask : 255.255.255.0

Suatu nomor IP kita dengan nomor IP tetangga dianggap satu kelompok (satu
jaringan) bila IP dan Netmask kita dikonversi jadi biner dan diANDkan, begitu juga
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nomor IP tetangga dan Netmask dikonversi jadi biner dan diANDkan, jika kedua
hasilnya sama maka satu jaringan. Dan kita bisa berhubungan secara langsung

Broadcast
Alamat ini digunakan untuk mengirim/menerima informasi yang harus diketahui

oleh seluruh host yang ada pada suatu jaringan. Seperti diketahui, setiap paket IP
memiliki header alamat tujuan berupa IP Address dari host yang akan dituju oleh paket
tersebut. Dengan adanya alamat ini, maka hanya host tujuan saja yang memproses paket
tersebut, sedangkan host lain akan mengabaikannya. Bagaimana jika suatu host ingin
mengirim paket kepada seluruh host yang ada pada jaringannya? Tidak efisien jika ia
harus membuat replikasi paket sebanyak jumlah host tujuan. Pemakaian bandwidth/jalur
akan meningkat dan beban kerja host pengirim bertambah, padahal isi paket-paket
tersebut sama. Oleh karena itu, dibuat konsep broadcast address. Host cukup mengirim
ke alamat broadcast, maka seluruh host yang ada pada network akan menerima paket
tersebut. Konsekuensinya, seluruh host pada jaringan yang sama harus memiliki
broadcast address yang sama dan alamat  tersebut tidak boleh digunakan sebagai nomor
IP untuk host tertentu. Jadi, sebenarnya setiap host memiliki 2 alamat untuk menerima
paket : pertama adalah nomor IP yang bersifat unik dan kedua adalah broadcast address
pada jaringan tempat host tersebut berada. Broadcast address diperoleh dengan
membuat seluruh bit host pada nomor IP menjadi 1. Jadi, untuk host dengan IP address
167.205.9.35 atau 167.205.240.2, broadcast addressnya adalah 167.205.255.255 (2
segmen terakhir dari IP Address tersebut dibuat berharga 11111111.11111111, sehingga
secara desimal terbaca 255.255). Jenis informasi yang dibroadcast biasanya adalah
informasi routing.

TUGAS PENDAHULUAN
1. Jelaskan pembagian kelas address di dalam TCP/IP
2. Apa yang dimaksud dengan Network Address, Broadcast Address dan Netmask,

jelaskan secara singkat.
3. Apakah kegunaan perintah dmesg dan grep di linux dan bagaimana sintax secara

lengkapnya di linux
4. Apa kegunaan perintah ifconfig di linux dan bagaiman sintaxnya secara lengkap
5. Apa kegunaan perintah ping di linux dan bagaimana sintaxnya secara lengkap

PERCOBAAN
1. Nomor IP Percobaan yang dipakai adalah : 192.168.1.1 – 192.168.1.254 dengan

netmask 255.255.255.0 dan broadcast 192.168.1.255. Atur dengan teman supaya
nomor IP tidak bertabrakan, tidak ada yang memakai nomor IP yang sama.

2. Masuklah ke sistem komputer yang memiliki sistem operasi Linux dan login
sebagai root

3. Ceklah ethernet card yang ada pada komputer anda pastikan beres dan jika ada
masalah mintalah ke dosen/asisten praktikum

4. Cek nomor ip anda dengan menjalankan perintah ifconfig, catat hasilnya.
5. Ganti nomor IP anda dengan range 192.168.1.1 – 192.168.1.254, atur dengan

teman supaya tidak ada yang memakai nomor IP yang sama.
6. Setelah melakukan konfigurasi untuk melihat hasilnya ketikkan perintah ifconfig
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8. Selanjutnya lakukan tes konektifitas dengan menggunakan perintah ping
no_address dengan komputer lain yang berada pada 1 jaringan.
Untuk menghentikan tekan Ctrl + C dan Analisa Hasilnya.

9. Selanjutnya lakukan tes konektifitas dengan menggunakan perintah ping
no_address dengan komputer lain yang berada pada 1 jaringan.

10. Lakukan lagi cek koneksifitas tetapi kali ini lakukan dengan komputer lain yang
berbeda subnet. Catat hasilnya dan Apa maksud pesan yang timbul ?
Untuk menghentikan tekan Ctrl + C dan Berikan analisa anda.

11. Selanjutnya reboot (booting) komputer anda. Lihat nomor IP komputer anda
setelah reboot catat bandingkan dengan nomor 4 dan nomor 6. Apa kesimpulan
anda tentang hal ini.

12. Lakukan pengubahan konfigurasi jaringan secara permanen dengan menggunakan
perintah netconfig
Selanjutnya isi isina berikut

Apakah Anda benar ingin mengubah setting jaringan?
Jika ya, maka isikan :
IP Address : isi_dengan_nomor_ip
Netmask    : isi_dengan_netmask
Gateway    : untuk_sementara_abaikan_dulu
Primary name server : untuk_sementara_abaikan_dulu

Setelah selesai mengisi pilih OK
13. Hasil konfigurasi jaringan secara permanen tidak dapat dilihat secara langsung

tetapi harus diadakan restart terlebih dahulu
[root@WSC204-11 root]# service network restart
Shutting down interface eth0: [  OK  ]
Shutting down loopback interface:         [  OK  ]
Setting network parameters: [  OK  ]
Bringing up loopback interface: [  OK ]
Bringing up interface eth0: [  OK  ]

14. Melihat konfigurasi jaringan hasil dari pengubahan secara permanen
[root@WSC204-11 root]# ifconfig

15. Selanjutnya reboot kembali komputer anda, setelah itu jalankan perintah
ifconfig bandingkan hasilnya dengan nomor 11, berikan kesimpulan yang
kamu dapatkan.

16. Selain memakai netconfig, kita juga bisa merubah ip dengan merubah file –
file beriktu :
etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth0
etc/sysconfig/networking/profiles/default/ifcfg-eth0
etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
*File yang diupdate IP Address, Netmask dan Gateway

17. Rubahlah file tersebut dengan IP range sesuai percobaan, selanjutnya restart
service jaringan dan jalankan ifconfig ? Berikan nomor IP yang berbeda dari
percobaan nomor 12

18. Selanjutnya reboot komputer sekali lagi, dan jalankan ifconfig, bandingkan
dengan hasil nomor 15, Berikan kesimpulan anda ?

mailto:root@WSC204-11
mailto:root@WSC204-11
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LAPORAN RESMI

Hasil percobaan :

Judul Percobaan : Konsep IP dan Netmask

FORMAT LAPORAN RESMI

Nama dan NRP mahasiswa

Dasar Teori :

Tugas Pendahuluan :

Daftar Pertanyaan

1. Berikan kesimpulan hasil praktikum yang anda lakukan.
2. Di dunia dikenal dengan IP public dan privat apa maksudnya jelaskan

secara singkat !
3. Dikenal juga IP statis dan IP dinamis apa yang dimaksud dengan kedua

hal diatas ?
4. Apa yang dimaksud dengan DHCP Server ?
5. Jelaskan juga apa yang dimaksud dengan RARP ?
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MMOODDUULL 66
KKOONNSSEEPP SSUUBBNNEETTTTIINNGG
TUJUAN PEMBELAJARAN:
1. Mahasiswa memahami konsep subnetting
2. Mahasiswa mampu melakukan konfigurasi jaringan memakai IP Subnetting

DASAR TEORI
Nomor IP terdiri dari 32 bit yang didalamnya terdapat bit untuk NETWORK ID

(NetID) dan HOST ID (HostID). Secara garis besar berikut inilah pembagian kelas IP
secara default

8 bit 24 bit

32 bit

Net ID Host ID

16 bit16 bit

Net ID Host ID

CLASS A

CLASS B

8 bit24 bit

Net ID Host ID

CLASS C

Gambar Pembagian kelas IP
Netmask

Ketika kita berhubungan dengan komputer lain pada suatu jaringan, selain IP yang
dibutuhkan adalah netmask. Misal kita pada IP 10.252.102.12 ingin berkirim data pada
10.252.102.135 bagaimana komputer kita memutuskan apakah ia berada pada satu
jaringan atau lain jaringan? Maka yang dilakukan adalah mengecek dulu netmask
komputer kita karena kombinasi IP dan netmask menentukan range jaringan kita.

Jika netmask kita 255.255.255.0 maka range terdiri dari atas semua IP yang
memiliki 3 byte pertama yang sama. Misal jika IP saya 10.252.102.12 dan netmask saya
255.255.255.0 maka range jaringan saya adalah 10.252.102.0-10.252.102.255 sehingga
kita bisa secara langsung berkomunukasi pada mesin yang diantara itu, jadi
10.252.102.135 berada pada jaringan yang sama yaitu 10.252.102 (lihat yang angka-
angka tercetak tebal menunjukkan dalam satu jaringan karena semua sama).

Dalam suatu organisasi komersial biasanya terdiri dari beberapa bagian, misalnya
bagian personalia/HRD, Marketing, Produksi, Keuangan, IT dsb. Setiap bagian di
perusahaan tentunya mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Dengan beberapa
alasan maka setiap bagian bisa dibuatkan jaringan lokal sendiri – sendiri dan antar
bagian bisa pula digabungkan jaringannya dengan bagian yang lain.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan satu organisasi membutuhkan lebih dari
satu jaringan lokal (LAN)  agar dapat mencakup seluruh organisasi  :
 Teknologi yang berbeda. Dalam suatu organisasi dimungkinkan menggunakan

bermacam teknologi dalam jaringannya. Semisal teknologi ethernet akan
mempunyai LAN yang berbeda dengan teknologi FDDI.
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 Sebuah jaringan mungkin dibagi menjadi jaringan yang lebih kecil karena
masalah performanasi. Sebuah LAN dengan 254 host akan memiliki performansi
yang kurang baik dibandingkan dengan LAN yang hanya mempunyai 62 host.
Semakin banyak host yang terhubung dalam satu media akan menurunkan
performasi dari jaringan. Pemecahan yang paling sedherhana adalah memecah
menjadi 2 LAN.

 Departemen tertentu membutuhkan keamanan khusus sehingga solusinya memecah
menjadi jaringan sendiri.

Pembagian jaringan besar ke dalam jaringan yang kecil-kecil inilah yang
disebut sebagai subnetting. Pemecehan menggunakan konsep subnetting. Membagi
jaringan besar tunggal ke dalam sunet-subnet (sub-sub jaringan). Setiap subnet
ditentukan dengan menggunakan subnet mask bersama-sama dengan no IP.

Pada subnetmask dalam biner, seluruh bit yang berhubungan dengan netID diset 1,
sedangkan bit yang berhubungan dengan hostID diset 0.

Dalam subnetting, proses yang dilakukan ialah memakai sebagian bit hostID untuk
membentuk subnetID. Dengan demikian jumlah bit yang digunakan untuk HostID
menjadi lebih sedikit. Semakin panjang subnetID, jumlah subnet yang dibentuk semkain
banyak, namun jumlah host dalam tiap subnet menjadi semakin sedikit.

NetID HostID

NetID SubNetID HostID

NetID Baru

Lama

Baru

HostID Baru

Gambar pembentukan subnet

Cara Pembentukan Subnet
Misal jika jaringan kita adalah 192.168.0.0 dalm kelas B (kelas B memberikan

range 192.168.0.0 – 192.168.255.255). Ingat kelas B berarti 16 bit pertama menjadi
NetID yang dalam satu jaringan tidak berubah (dalam hal ini adalah 192.168) dan bit
selanjutya sebagai Host ID (yang merupakan nomor komputer yang terhubung ke dan
setiap komputer mempunyai no unik mulai dari 0.0 – 255.255). Jadi
netmasknya/subnetmasknya adalah 255.255.0.0

Kita dapat membagi alokasi jaringan diatas menjadi jaringan yang kebih kecil
dengan cara mengubha subnet yang ada.
Ada dua pendekatan dalam melakukan pembentukan subnet yaitu :
1. Berdasarkan jumlah jaringan yang akan dibentuk
2. Berdasarkan jumlah host yang dibentuk dalam jaringan.

Cara perhitungan subnet berdasarkan jumlah jaringan yang dibutuhkan.
1. Menentukan jumlah jaringan yang dibutuhkan dan merubahnya menjadi biner.

Misalkan kita ingin membuat 255 jaringan kecil dari nomor jaringan yang sudah
ditentukan. 255 11111111
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2. Menghitung jumlah bit dari nomor 1. Dan jumlah bit inilah yang disebut sebagai
subnetID
Dari 255 11111111  jumlah bitnya adalah 8

3. Jumlah bit hostID baru adalah HosiID lama dikurangi jumlah bit nomor 2.
Misal dari contoh diatas hostIDbaru: 16 bit – 8 bit = 8 bit.

4. Isi subnetID dengan 1 dan jumlahkan dengan NetIDLama.
Jadi NetID baru kita adalah NetIDlama + SubNetID :
 11111111.11111111.11111111.00000000 (24 bit bernilai 1 biasa ditulis /24)
Berkat perhitungan di atas maka kita mempunyai 256 jaringan baru yaitu :
192.168.0.xxx, 192.168.1.xxx, 192.168.2.xxx, 192.168.3.xxx hingga
192.168.255.xxx dengan netmash 255.255.255.0.
xxx menunjukkan hostID antara 0-255
Biasa ditulis dengan 192.168.0/24  192.168.0 menunjukkan NetID dan 24
menunjukkan subnetmask (jumlah bit yang bernilai 1 di subnetmask).
Dengan teknik ini kita bisa mengalokasikan IP address kelas B menjadi sekian
banyak jaringan yang berukuran sama.

Cara perhitungan subnet berdasarkan jumlah host adalah sebagai berikut :
1. Ubah IP dan netmask menjadi biner

IP : 192.168.1.0  11000000.10101000.00000000.00000000
Netmask : 255.255.255.0  11111111.11111111. 11111111.00000000
Panjang hostID kita adalah yang netmasknya semua 0 16 bit.

2. Memilih jumlah host terbanyak dalam suatu jaringan dan rubah menjadi biner.
Misal dalam jaringan kita membutuhkan host 25 maka menjadi 11001.

3. Hitung jumlah bit yang dibutuhkan angka biner pada nomor 1. Dan angka inilah
nanti sebagai jumlah host dalam jaringan kita.
Jumlah host 25 menjadi biner 11001 dan jumlah bitnya adalah 5.

4. Rubah netmask jaringan kita dengan cara menyisakan angka 0 sebanyak jumlah
perhitungan nomor 3.
Jadi netmasknya baru adalah 11111111.11111111.11111111.11100000
Identik dengan 255.255.255.224 jika didesimalkan.
Jadi netmask jaringan berubah dan yang awalnya hanya satu jaringan dengan range
IP dari 1 -254 menjadi 8 jaringan, dengan setiap jaringan ada 30 host/komputer

Alokasi Range IP
1 192.168.1.0 – 192.168.1.31
2 192.168.1.32 – 192.168.1.63
3 192.168.1.64 – 192.168.1.95
4 192.168.1.96 – 192.168.1.127
5 192.168.1.128 – 192.168.1.159
6 192.168.1.160 – 192.168.1.191
7 192.168.1.192 – 192.168.1.223
8 192.168.1.224 – 192.168.1.255

Nomor IP awal dan akhir setiap subnet tidak bisa dipakai. Awal dipakai ID Jaringan
(NetID) dan akhir sebagai broadcast.
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Misal jaringan A 192.168.1.0 sebagai NetID dan 192.168.1.31 sebagai broadcast
dan range IP yang bisa dipakai 192.168.1.1-192.168.1.30.

TUGAS PENDAHULUAN
1. Jelaskan kembali apa yang disebut dengan subnetting ?
2. Sebutkan dua cara pendekatan dalam pembentukan subnetting , jelaskan setiap

cara langkah demi langkahnya !
3. Jelaskan cara untuk membagi jaringan menjadi 16 subnet ?
4. Jelaskan terbagi menjadi berapa jaringan jika setiap jaringan mempunyai 30 host

(ditambah 1 untuk broadcast dan 1 untuk netID)
5. Hitunglah range tiap jaringan dari IP 10.252.20.0 jika setiap jaringan

mempunyai host 60 ?

PERCOBAAN
1. Berikan nomor IP yang paling efisien untuk design jaringan pada gambar berikut

IP yang diberikan adalah 10.252.1.0 :

Jaringan C
Jumlah Host =50

Jaringan E
Jumlah Host =25

R1

R2

R3

Gambar 3.4 Diagram jaringan

2. Buatlah kelompok praktikum menjadi 4 kelompok. Bagi nomor IP setiap kelompok
sesuai percobaan nomor 1 dan lakukan setting jaringan di setiap komputer dengan
langkah sebagai berikut :
 Lakukan konfigurasi jaringan secara manual dengan menggunakan perintah

ifconfig dan lihat hasilnya apakah sudah benar
 Selanjutnya lakukan tes konektifitas dengan menggunakan perintah ping dengan

komputer lain yang berada pada satu jaringan dengan memakai perintah ping.
Untuk menghentikan tekan Ctrl + C dan Analisa Hasilnya.

 Lakukan koneksi lain jaringan dengan melakukan perintah ping, Analisa apa
yang terjadi, kenapa bisa seperti itu?
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LAPORAN RESMI

Hasil percobaan :

Judul Percobaan : Konsep Subnetting

FORMAT LAPORAN RESMI

Nama dan NRP mahasiswa

Dasar Teori :

Tugas Pendahuluan :

Daftar Pertanyaan

1. Berikan kesimpulan hasil praktikum yang anda lakukan.
2. Pada setiap subnet Nomor IP awal dan akhir (misal nomor jaringan kita

adalah 10.252.10.20 dengan netmask 255.225.255.0 sebagai awal
nomor IP adalah 10.252.10.0 dan nomor akhir IP adalah
10.252.10.255) tidak dipakai sebagai nomor IP.  Apa kegunaan nomor
IP tersebut

3. Sebutkan nomor – nomor IP yang dipakai untuk maksud khusus dan
apa kegunaannya
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MMOODDUULL 77
RROOUUTTIINNGG
TUJUAN PEMBELAJARAN:
1. Mahasiswa memahami konsep gateway
2. Mahasiswa memahami skema roting
3. Mahasiwa memahami cara kerja router
4. Mahasiswa mampu melakukan konfigurasi static routing
5. Mahasiswa memahami konsep routing di inter-networking.
6. Mahasiswa mampu membangun router-router di inter-networking (lebih dari 2

subnet).

DASAR TEORI
Untuk menggabungkan 2 jaringan atau lebih diperlukan sebuah perangkat yang

disebut sebagai router.

Amir Tini Tono Badu Ratna

Jaringan A Jaringan B

Router

Gambar Komunikasi antar jaringan membutuhkan penghubung (Router)

Konsepnya, pengirim paket akan menguji tujuan dari paket apakah tujuan IP
berada pada jaringan lokal atau tidak. Jika tidak, pengirim paket akan meminta bantuan
ke router yang terhubung dengannya dan paket diberikan ke router untuk diteruskan.
Router yang diberi paket pada prinsipnya juga bekerja seperti pengirim paket tadi.
Setiap router mengulangi cara yang sama sampai paket berada pada router yang
mempunyai koneksi lokal dengan penerima.

Router bertugas untuk menyampaikan paket data dari satu jaringan ke jaringan
lainnya, jaringan pengirim hanya tahu bahwa tujuan jauh dari router. Dan routerlah
yang mengatur mekanisme pengiriman selain itu router juga memilih “jalan terbaik”
untuk mencapai tujuan. Diberikan ilustrasi sederhana dapat dilihat pada gambar di
bawah ini
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Amir Tini Tono Badu Ratna

Jaringan A Jaringan B

Router

Gambar Konsep Pengiriman Paket Melalui Router

Default Gateway
Router adalah komputer general purpose (untuk tujuan yang lebih luas) dengan

dua atau lebih interface jaringan (NIC Card) di dalamnya yang berfungsi hubungan 2
jaringan atau lebih, sehingga dia bisa meneruskan paket dari satu jaringan ke jaringan
yang lain.

Untuk jaringan kecil, interface-nya adalah NIC Card, sehingga router
mempunyai 2 NIC atau lebih yang bisa menghubungkan dengan jaringan lain. Untuk
LAN kecil yang terhubung internet, salah satu interface adalah NIC card, dan interface
yang lain adalah sembarang hardware jaringan misal modem untuk leased line atau
ISDN atau koneksi internet ADSL yang digunakan.

Router bisa dibuat dari komputer yang difungsikan sebagai router, jadi tidak
harus hardware khusus misalnya cisco router .

Default gateway dari suatu jaringan merupakan sebuah router yang digunakan
untuk meneruskan paket-paket dari jaringan tersebut ke jaringan yang lain.

Biasanya LAN dikonfigurasi hanya mengetahui LAN miliknya dan default
gateway-nya. Jika dalam suatu LAN tidak ada default gateway-nya maka LAN tersebut
tidak bisa terkoneksi dengan jaringan lainnya.

Jadi supaya dapat melakukan routing maka setting/Konfigurasi jaringan perlu
ditambahkan satu lagi yaitu default gateway.
Sekarang ada tiga parameter yang penting pada setting/konfigurasi jaringan yaitu :

1. IP Address
2. Netmask
3. Default Gateway.

Tabel Routing
Supaya router bisa melayani permintaan untuk meneruskan pengiriman data,

maka router harus mempunyai tabel yang dipakai sebagai patokan data ini harus saya
kirim ke jaringan yang mana? Tabel yang dipunyai oleh router disebut sebagai tabel
routing yang berisi NETID dan Default gatewaynya.
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Gambar Contoh desain jaringan dengan dua subnet

Berdasarkan gambar diatas adalah skenario pengiriman data dari komputer 192.168.1.5
ke komputer 192.168.2.36 :
1. Komputer 192.168.1.5 ingin mengirim data ke 192.168.2.36, menyadari bahwa

alamat tujuan tidak berada di jaringan lokal, maka komputer mencari daftar
“default gateway” pada property TCP/IP yaitu 192.168.1.13. Paket data kemudian
dikirim ke Gateway tersebut.

2. Pada komputer 192.168.1.13 paket data tersebut kembali diperiksa, dan ditemukan
pada tabel routing bahwa paket tersebut dapat dikirim ke jaringan 192.168.2 lewat
IP 192.168.2.43

3. Via IP 192.168.2.43 akhirnya data dapat ditransmisi ke tujuan yaitu 192.168.2.36

Router yang mempunyai tabel routing yang dikelala secara manual disebut
sebagai static routing. Tabel tersebut berisi daftar jaringan yang dapat dicapai oleh
router tersebut.

Static routing dapat mempelajari jaringan yang berada di sekelilingnya secara
terbatas (bila hanya 2 jaringan), tapi bila terdapat banyak jaringan, maka administrator
harus mengelola tabel routing tersebut secara cermat.

Dynamic routing adalah fungsi dari routing protocol yang berkomunikasi
dengan router yang lain untuk saling meremajakan (update) tabel routing yang ada.
Dengan demikian, administrator tidak perlu melakukan updating jalur (path) jika terjadi
perubahan jalur transmisi (path). Dynamic routing umumnya digunakan untuk jaringan
komputer yang besar dan lebih kompleks.

Perangkat router dapat menggunakan hardware khusus seperti CISCO atau
menggunakan komputer yang diberi interface jaringan lebih dari 1 sesuai dengan
banyaknya segmentasi jaringan.

Segmentasi jaringan yang berbeda bisa dihubungkan dengan menambahkan
table routing.
Perintah-perintah yang berhubungan dengan Table routing sbb :
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Untuk melihat tabel routing kita memakai perintah  :
route –n
netstat -router –n

Untuk menambah sebuah route pada sebuah jaringan memakai command :
route add –net destaddr netmask x.x.x.x gw routeaddr

Untuk membuat setting permanen maka pada perinath route ditambahkan opsi –p.
Untuk menghapus pakai perintah route delete destaddr

IP Aliasing untuk Multi-Netting
IP Aliasing adalah adalah mapping single MAC Address untuk multiple IP

address, satu NIC bisa diberi nomor IP lebih dari satu. Contoh penggunaan IP Aliasing
bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

Jaringan
A

192.168.16.0/24

Ja
rin

ga
n

B
19

2.
16

8.
18

.0
/2

4

Menggunakan
gtw=192.168.16.1

Menggunakan
gtw=192.168.18.1

Eth1:0
Eth1

Jaringan C
192.168.20.0/24

Menggunakan
gtw=192.168.20.1

Gambar Router memakai IP aliasing

Dengan 2 NIC bisa menghubungkan 3 subnet yang berbeda. Dimana salah satu NIC
router diberi 2 nomor IP
Inter-Network

Internet adalah kumpulan dari banyak jaringan yang terpisah. Jaringan ini
dihubungkan ke jaringan yang lain dengan router.

Ketika kita berkomunikasi dengan internet, paket dari komputer kita berjalan
hop/langkah demi hop/langkah melewati semua jaringan yang menghadangnya sampai
ke tempat tujuan.

Pada setiap hop, sebuah router meneruskan paket menuju tujuan. Paket yang ada
hanya berisi IP tujuan tidak berisi routing apapun (dia harus kemana/melewati jalan
mana pengirim tidak tahu) router-lah yang harus memutuskan paket ini harus melewati
router mana saja dengan menggunakan tabel routing, yang merupakan sekumpulan
aturan yang memberitahu router mengenai hop berikutnya untuk melanjutkan paket
sampai ke tujuan.



61

Net ...

Net ...

Net ...
Net ...
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.
Net ...

Net .
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Net ...

Ne
t 4

Net 3Net 2

Net 1

Komputer Saya

Komputer yang dihubungi

Net ...

Gambar Perjalanan hop demi hop pada banyak jaringan

Ketika perjalanan melintasi jaringan ke banyak hop, Setiap hop yang
berubah adalah segmet ethernet dari tujuan. Sedangkan IP tujuan dan sumber
selalu sama sampai di tujuan.

Kita dapat mendiagnosa memakai tcpdump. Sehingga kita dapat
memeriksa jalannya jaringan dan jika ada masalah bisa mengetahui masalah ada
pada hop yang mana.
Gambar dibawah berikut ini merupakan ilustrasi perubahan alamat paket dari hop
ke hop sampai data ke tujuan.

Gambar Ilustrasi Perubahan Alamat Paket Hop demi Hop
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TUGAS PENDAHULUAN
1. Jelaskan apa perbedaan command router memakai –n dan jika tidak memakai -n.
2. Jelaskan tentang IP Aliasing.
3. Jelaskan cara melakukan setting permanen router.
4. Sebutkan file – file yang diperlukan pada konfiurasi router di linux dan jelaskan

pula apa kegunaan file – file tersebut.
5. Jelaskan secara singkat bagaimana komputer bisa mengirim data di internet !
6. Perubahan apa yang terjadi pada paket jika kita berkomunikasi dengan jaringan

yang lain ?
7. Jelaskan secara singkat apa kegunaan perintah traceroute dan tuliskan kembali

command traceroute beserta parameternya !

PERCOBAAN
1. Berikut ini topologi pada gambar

2. Lakukan langkah – langkah sebagai berikut supaya jaringan B dan C bisa saling
koneksi :
a. Pada Seluruh jaringan B dan C

 ifconfig eth0 down
 ifconfig eth0 up
 ifconfig eth0 no_ip netmask no_netmask broadcast no_brodcast up
 route add -net default gw no_gw

b. Jalankan perintah ping antara komputer di jaringan B
c. Jalankan perintah ping antara komputer di jaringan C
d. Jalankan perintah ping antara komputer di jaringan B dan jaringan C dan antara

jaringan C dab jaringan B, apakah bisa komunikasi ?
e. Catat semua hasil percobaan
f. Pada Jaringan yang berfungsi sebagai router :

 ifconfig eth0 down
 ifconfig eth0 up
 ifconfig eth0 no_ip_pertama_router netmask no_netmask broadcast

no_brodcast up
 ifconfig eth0:1 no_ip_kedua_router netmask no_netmask broadcast

no_brodcast up
 echo 1> /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

g. Jalankan Perintah ping antar jaringan B dan C dan antara jaringan C dan B,
bagaimana hasilnya ?
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3. Sesuai dengan desain jaringan pada gambar, kita akan menghubungkan seluruh
jaringan menggunakan router statis

Router 1

Jaringan A
10.252.20.10.0/24

Jaringan B
10.252.20.20.0/24

Router 2

Jaringan C
10.252.20.30.0/24

eth0
10.252.20.10.2/24

eth0:1
10.252.20.20.2/24

eth0
10.252.20.20.3/24

eth0:1
10.252.20.30.2/24

Jaringan A Range IP
10.252.20.10.2-

10.252.10.254/24
Defalut gw : 10.252.10.2

Jaringan A Range IP
10.252.20.20.3-

10.252.20.254/24
Defalut gw : 10.252.20.2

Jaringan A Range IP
10.252.20.30.2-

10.252.30.254/24
Defalut gw : 10.252.30.2

4. Ikuti langkah berikut untuk membangun jaringan menggunakan router statis.
a. Pada jaringan A, B dan C
 ifconfig eth0 down
 ifconfig eth0 up
 ifconfig eth0 no_ip netmask no_netmask broadcast no_brodcast up
 route add -net default gw no_default_gw

b. Jalankan perintah ping di jaringan masing – masing A, B dan C
c. Jalankan perintah ping antar jaringan A, B dan C
d. Catat hasilnya
e. Pada Router 1
 route del
 ifconfig eth0 10.252.10.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.252.10.255 up
 ifconfig eth0 10.252.20.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.252.20.255 up
 echo 1> /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
 route add -net 10.252.30.0.24 gw 10.252.20.3

f. Pada Router 2
 route del
 ifconfig eth0 10.252.20.3 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.252.20.255 up
 ifconfig eth0 10.252.30.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.252.30.255 up
 echo 1> /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
 route add -net 10.252.30.0.24 gw 10.252.20.3

g. Jalankan perintah ping antar jaringan A, B dan C, bandingkan hasilnya dengan
2.d.

h. Buka terminal baru jalankan ethereal, pada terminal yang lainnya jalan ping dari
jaringan A ke jaringan C dan tangkap paketnya. Catat perubahan paket src MAC,
dan ds MAC serta src IP dan dst I, analisa hasilnya.

i. Berikan kesimpulan anda tentang 2.h.

5. Sebagai percobaan kedua, bangun jaringan sesuai dengan desain jaringan seperti
pada gambar.
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Jaringan A
192.168.20.10.0/24

Jaringan B
192.168.20.30.0/24

Jaringan C
10.252.20.40.0/24

eth0
192.168.20.2/24

eth0:1
192.168.20.30.2/24

eth0
192.168.30.2/24

eth0:1
192.168.20.40.1/24

Jaringan D
192.168.10.0/24

eth0
192.168.10.1/24

eth0:1
192.168.20.1/24

6. Jika jaringan sudah terbangun, test konektifitas jaringan yang ada.
7. Jalankan perintah traceroute dari jaringan .D ke jaringan C, catat dan analisa

hasilnya.
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LAPORAN RESMI

Hasil percobaan :

Judul Percobaan : Advance Routing

FORMAT LAPORAN RESMI

Nama dan NRP mahasiswa

Dasar Teori :

Tugas Pendahuluan :

Daftar Pertanyaan
1. Berikan kesimpulan hasil praktikum yang anda lakukan.
1. Selain routing yang bersifat statis ada algortima routing yang bersifat

dinamis, sebutkan beberapa algoritma yang bisa dipakai untuk
melakukan routing secara dinamis dan jelaskan secara singkat !

2. Carilah informasi tentang software yang bisa dipakai untuk melakukan
konfigurasi routing secara dinamis di linux, jelaskan kemampuan
software tersebut !

2. Jelaskan kembali perubahan header paket yang terjadi jika kita koneksi
antar jaringan

3. Jelaskan kembali hasil anda menjalankan perintah traceroute, apa maksud
output yang keluar dari traceroute
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MMOODDUULL 88
KKOONNSSEEPPNNAATT ((NNEETTWWOORRKK AADDDDRREESSSS
TTRRAANNSSLLAATTOORR))
TUJUAN PEMBELAJARAN:
1. Mahasiswa memahami konsep NAT (Network Address Translator)
2. Mahasiswa mampu melakukan konfigurasi NAT

DASAR TEORI
Network Address Translation atau yang lebih biasa disebut dengan NAT adalah

suatu metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet
dengan menggunakan satu alamat IP. Banyaknya penggunaan metode ini disebabkan
karena ketersediaan alamat IP yang terbatas, kebutuhan akan keamanan (security), dan
kemudahan serta fleksibilitas dalam administrasi jaringan.

NAT dapat melewatkan alamat jaringan lokal (‘private’) menuju jaringan
‘public’ seperti Internet. Alamat ‘private’ yang berada pada jaringan lokal /"inside",
mengirim paket melalui router NAT, yang kemudian dirubah oleh router NAT menjadi
alamat IP ISP sehingga paket tersebut dapat diteruskan melewati jaringan publik atau
internet.
Keuntungan menggunakan NAT :
1. Dengan NAT, jaringan internal/lokal, tidak akan terlihat oleh dunia luar/internet.

IP lokal yang cukup banyak dapat dilewatkan ke Internet hanya dengan melalui
translasi ke satu IPpublik/global.

2. Menghemat alamat IP legal (ditetapkan oleh NIC atau service provider)
3. Mengurangi terjadinya duplicate alamat jaringan IP
4. Meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi ke Internet tapi ada beberapa aplikasi

tertentu tidak dapat berjalan jika menggunakan NAT.
5. Menghindarkan proses pengalamatan kembali (readdressing) pada saat jaringan

berubah.

TUGAS PENDAHULUAN
1. Jelaskan kembali bagaimana konsep NAT bekerja.
2. Buatlah suatu diagram bagaimana alamat local ditranslasikan oleh NAT dan

bagaimana jaringan internet bisa kembali menghubungi kita.
3. Carilah beberapa program aplikasi yang tidak bisa bekerja menggunakan NAT

dan jelaskan bagaimana itu bisa terjadi ?
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PERCOBAAN
1. Bangunlah jaringan sesuai dengan diagram berikut ini:

2. Lakukan konfigurasi jaringan internal dengan Router seperti pada gambar.
a. ifconfig eth0 down
b. ifconfig eth0 up
c. ifconfig eth0 no_ip netmask no_netmask broadcast no_brodcast up
d. route add -net default gw no_gw

3. Konfigurasi pada router
a. ifconfig eth0 down
b. ifconfig eth0 up
c. ifconfig eth0 no_ip_pertama_router netmask no_netmask broadcast

no_brodcast up
d. ifconfig eth0:1 no_ip_kedua_router netmask no_netmask broadcast

no_brodcast up
e. echo 1> /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

4. Setting router meneruskan data melalui gateway internet (dianggap gateway internet
adalah 192.168.105.1
a. # route add default gw 192.168.105.1

5. Setting Router sebagai NAT :
a. # iptables –t nat –A POSTROUTING –o eth0 –s I IP number -d 0/0 –j

MASQUERADE
6. Bukalah terminal baru pada Router, dan jalankan ethereal, amati paket data yang

masuk.
7. Lakukan perintah ping pada komputer lokal ke komputer diluar jaringan lokal.

Amati paket data source dan destination di ethereal. Catat dan berikan analisa anda.
8. Dari komputer lokal bukalah web browser dan buka halaman internet. Amati paket

data source dan destination di ethereal. Catat dan berikan analisa anda.
9. Buka juga terminal baru di client, jalankan ethereal. Amati paket data source dan

destination di ethereal ketika kita surving internet. Catat dan berikan analisa anda
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10. LAPORAN RESMI

Hasil percobaan :

Judul Percobaan : Konsep NAT (Network Address Translator)

FORMAT LAPORAN RESMI

Nama dan NRP mahasiswa

Dasar Teori :

Tugas Pendahuluan :

Daftar Pertanyaan
1. Berikan kesimpulan hasil praktikum yang anda lakukan tentang NAT !
2. Buatlah diagram tentang perubahan alamat IP ketika kita melakukan

perintah ping dan browsing internet menggunakan NAT !
3. Jelas beberapa jenis/tipe NAT yang ada dan penggunaannya !
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MMOODDUULL 99
AANNAALLIISSAA PPAAKKEETT LLAAYYEERR TTRRAANNSSPPOORRTT
MMEENNGGGGUUNNAAKKAANN EETTHHEERREEAALL
TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Mahasiswa memahami konsep layer transport
2. Mahasiswa memahami paket TCP dan UDP
3. Mahasiswa mampu melakukan analisa paket TCP dan UDP

DASAR TEORI
Lapisan Transport, Berfungsi untuk bertanggung jawab mengadakan komunikasi

antara kedua host/komputer. Pada layer ini bisa dipilih apakah menggunakan protokol
yang mendukung error-recovery atau tidak. Melakukan multiplexing terhadap data yang
datang, mengurutkan data yang datang apabila datangnya tidak berurutan. Pada layer ini
juga komunikasi dari ujung ke ujung (end-to-end) diatur dengan beberapa cara, sehingga
urusan data banyak dipengaruhi oleh layer 4 ini.

Pada layer ini dikenal adanya port number. Port number berhubungan dengan
aplikasi yang sedang dijalankan. Selain port number dikenal juga socket yang
merupakan gabungan dari pengalamatan IP dan tipe protokol yang dipakai yaitu TCP
atau UDP.

TCP (Transmission Control Protocol)
Transmission Control Protocol (TCP)  adalah salah satu protokol pada layer

Transport yang memberikan fungsi pengiriman data secara connectionoriented. Untuk
tujuan ini TCP menyediakan pengendalian terhadap aliran data (flow control), dengan cara
sliding windows. TCP disebut sebagai reliable protocol (protokol yang bisa dipercaya)
dengan cara menyediakan sequence number dan acknowledgment. Dan juga.

dengan cara melakukan pencegahan duplikasi data, congestion control dan flow
control.

Format TCP dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.
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UDP (User Datagram Protocol)
User Datagram Protocol (UDP) adalah salah satu protokol pada layer Transport

yang memberikan fungsi yang memberikan fungsi pengiriman secara connectionless, jalur
yang tidak reliabel. UDP tidak memiliki fungsi reliabilitas data, flow control, dan error-
recovery untuk komunikasi IP. UDP banyak digunakan pada aplikasi yang membutuhkan
kecepatan tinggi dan dapat metoleransi terhadap kerusakan data.
Format UDP dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

TUGAS PENDAHULUAN
1. Sebutkan beberapa persyaratan yang ada pada komunikasi menggunakan tipe

TCP pada layer transport?
2. Apa yang disebut dengan tree way handshake, apa hubungan dengan TCP ?
3. Apa pula yang disebut dengan floc control ?
4. Jelaskan maksudnya adanya windowing pada komunikasi menggunakan tipe

TPC ?

PERCOBAAN
1. Bekerjalah berkelompok dengan teman anda, minimal dua orang.
2. Pada salah satu komputer

a. Pastikan telnet dan ftp sudah terinstal pada komputer salah satu komputer
dalam kelompok. Jika belum lakukan installasi.

b. Cara instal telnet
 # rpm –ivh telnet-server*.rpm
 edit /etc/xinetd.d/telnet

# vi /etc/xinetd.d/telnet
pada baris disable = yes diganti disable = no

selanjutnya restart xinetd dengan perintah  :
 # /etc/init.d/xined restart

c. Cara instal ftp
 # rpm –ivh vsftpd*.rpm

d. Buatlah beberapa user dan pasword untuk masuk telnet ftp
3. Pada komputer yang lain

a. Pastikan ethereal sudah terinstal pada komputer yang akan menghubungi
komputer yang terinstal telnet dan ftp.

b. Jalankan ethereal.
 #ethereal

c. Selanjutnya jalankan telnet menuju ke komputer yang terinstal telnet.
Mintalah user dan password dari komputer yang ada telnetnya.
 # telnet no_ip_komputer_telnet
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 Lakukan beberapa perintah di linux misal ls, copy file dan
seterusnya.

 Selanjutnya tutup telnet dengan menjalankan perintah exit
d. Stop ethereal, dan amati hasil capture, filter data dengan tcp
e. Amati datanya yang bawah dan lihat field apa saja yang ada, bandingkan

dengan format data pada tcp
f. Berikan kesimpulan anda.
g. Jalankan ethereal sekali lagi
h. Selanjutnya jalan ftp no_ip_komputer_ftp
i. Lakukan beberapa perintah ftp untuk lihat file, upload dan download

data.
j. Selanjutnya tutup ftp
k. Stop ethereal, dan amati hasil capture, filter data dengan tcp
l. Amati datanya yang bawah dan lihat field apa saja yang ada, bandingkan

dengan format data pada tcp
4. Pada komputer yang terinstal telnet, jalankan ethereal
5. Pada komputer lainnya copilah program pod_spoofing mintalah pada

dosen/asisten praktikum dan jalankan pod_spoofing beberapa saat
./pod_spoofing ip_sembarang ip_komputer_telnet

6. Setelah beberapa saat tutup ethereal dan filter data dengan udp
7. Lihat pada di bawah data, samakah header dengan format data pada udp, berikan

kesimpulan anda.
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LAPORAN RESMI

Hasil percobaan :

Judul Percobaan : Analisa Paket Layer Transport menggunakan ethereal

FORMAT LAPORAN RESMI

Nama dan NRP mahasiswa

Dasar Teori :

Tugas Pendahuluan :

Daftar Pertanyaan
1. Berikan kesimpulan hasil praktikum yang anda lakukan.
2. Apa kegunaan tipe transport TCP ?
3. Pada keadaan bagaimana kita membutuhkan koneksi menggunakan

transport layer tipe UDP?
4. Cari informasi di internet tentang kecepatan TCP dan UDP sertta

kegunaan masing-masing tipe layer transport tersebut.
5. Sebutkan beberapa aplikasi yang biasa menggunakan tipe TCP dan

sebutkan pula aplikasi yang biasa menggunakan UDP!
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MMOODDUULL 1100
KKOONNSSEEPPDDAASSAARR SSOOCCKKEETT PPRROOGGRRAAMMMMIINNGG
TUJUAN PEMBELAJARAN:
1. Mahasiswa memahami konsep aplikasi client server di jaringan.
2. Mahasiswa memahami konsep pemprograman socket.
3. Mahasiswa memahami jenis – jenis pemprograman socket.
4. Mahasiswa mampu membangun program socket sederhana

DASAR TEORI
Setiap aplikasi di jaringan, transaksinya didasarkan pada konsep client-server.

Sebuah server dan sebuah atau beberapa client yang meminta/request pelayanan ke
server. Fungsi server sebagai pengatur resource yang ada, yang menyediakan pelayanan
dengan memanfaatkan resource yang untuk kebutuhan client. Proses ini (proses client-
server) bisa dijalankan pada sebuah komputer (komputer tunggal) atau bisa juga satu
komputer berfungsi sebagai server dan sebuah atau beberapa komputer berfungsi
sebagai client.

Gambar Transaksi Client – server

Aplikasi client-server menggunakan protokol tranport untuk saling berinteraksi.
Ketika proses interaksi terjadi, suatu aplikasi harus memberikan informasi-informasi
secara detail tentang :
• Informasi tentang apakah dia client atau server.
• Pengirim memberikan informasi tentang data yang dikirim.
• Penerima memberikan informasi  tentang dimana data diletakkan, dll.

Antarmuka (interface) antara program aplikasi dengan protokol komunikasi pada
suatu sistem operasi disebut Application Program Interface (API). API didefinisikan
sebagai suatu kumpulan instruksi yang mendukung proses interaksi antara suatu
perangkat lunak dengan suatu protokol yang digunakan.

Pada mesin keluarga Linux, socket terintegrasi dengan I/O sehingga aplikasi yang
berkomunikasi dengan socket, cara kerjanya sama dengan suatu aplikasi yang
mengakses peralatan I/O. Oleh karena itu untuk memahami cara kerja socket pada
Linux, sebelumnya harus juga memahami fasilitas I/O pada Linux.
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Gambar Aplikasi Jaringan

Pada saat suatu aplikasi berkomunikasi, awalnya aplikasi membuat socket baru,
maka pada aplikasi tersebut akan diberikan nomer yang digunakan sebagai referensi
socket. Jika ada suatu sistem yang menggunakan nomer referensi socket tersebut, maka
akan terjalin suatu jaringan komunikasi antar komputer sebaik transfer data lokal.

Untuk berkomunikasi dengan server, client harus tahu nomor IP server begitu
juga nomor port yang dituju, nomor port menunjukkan service yang dijalankan. Contoh
port 23 untuk Telnet Server, port 25 untuk Mail Server dan port 80 untuk Web Server.
Dalam hal ini aplikasi di client sudah mengetahui port yang akan dituju. Contoh
program aplikasi di client yang meminta service di server ada;ah ftp, telnet, ssh. Untuk
melihat service bisa dilihat pada file /etc/services.

Program yang berjalan di server, akan berjalan sepanjang waktu (disebut sebagai
daemon) sampai mesin/service dimatikan, menunggu request dari client sesuai service
yang diminta.
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Gambar 9.3 Menggunakan Port untuk identifikasi service

Jadi Socket adalah mekanisme komunikasi yang memungkinkan terjadinya
pertukaran data antar program atau proses baik dalam satu mesin maupun antar mesin.
Gaya pemrograman soket sendiri berawal dari sistem Unix BSD yang terkenal dengan
kepeloporannya pada bidang penanganan jaringan, sehingga sering disebut BSD Socket.
Socket pertama kali diperkenalkan di sistem Unix BSD versi 4.2 tahun 1983 sebagai
kelanjutan dari implementasi protokol TCP/IP yang muncul pertama kali pada sistem
Unix BSD 4.1 pada akhir 1981. Hampir setiap varian Unix dan Linux mengadopsi BSD
Socket.

Linux menggunakan paradigma open-read-write-close. Sebagai contoh, suatu
aplikasi pertama harus memanggil open untuk menyiapkan file yang akan diakses.
Kemudian aplikasi tersebut memanggil read atau write untuk membaca data dari pada
file atau menuliskan data ke file. Setelah itu close dijalankan untuk mengakhiri aplikasi
yang  digunakan. Interface soket dalam berkomunikasi bisa dilihat pada gambar berikut
:
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Gambar Ilustrasi Interface socket

Di dalam kotak menunjukkan system call/function yang dibutuhkan untuk
koneksi/komunikasi, misal socket(), bind(), listen(), connect(), dll. Secara garis besar
langkah – langkah yang dilakukan pada client dan server adalah sebagai berikut :
1. Langkah – langkah dasar di client :

a. Membuka koneksi client ke server, yang di dalamnya adalah :
 Membuat socket dengan perintah socket()
 melakukan pengalamatan ke server.
 Menghubungi server dengan connect()

b. Melakukan komunikasi (mengirim dan menerima data), dengan menggunakan
perintah write() dan read()

c. Menutup hubungan dengan perintah close();

2. Langkah – langkah dasar di server :
a. Membuat socket dengan perintah socket()
b. Mengikatkan socket kepada sebuah alamat network dengan perintah bind()
c. Menyiapkan socket untuk menerima koneksi yang masuk dengan perintah

listen()
d. Menerima koneksi yang masuk ke server dengan perintah accept()
e. Melakukan komunikasi (mengirim dan menerima data), dengan menggunakan

perintah write() dan read()

Struktur Pengalamatan
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Jaringan komputer dalam melakukan pengiriman data bisa diilustrasikan sebagai
pengiriman surat. Supaya surat bisa terkirim secara benar maka alamat pengirim dan
penerima harus tertulis dengan jelas dan lengkap.

Begitu juga dalam koneksi di socket, diperlukan variable yang dipakai untuk
menyimpan address client dan server. Variable yang dipakai berupa structure sockaddr
dan sockaddr_in pada include socket.h di direktory /usr/include/sys.

Address ini akan dipakai pada waktu melakukan connect(), bind() dan accept().
Dibawah ini adalah structute yang dipakai.

struct sockaddr {
unsigned short sa_family; /* protocol family */
char sa_data[14]; /* address data. */
};

struct sockaddr_in {
unsigned short sin_family; /* address family (always AF_INET)
*/
unsigned short sin_port; /* port num in network byte order */
struct in_addr sin_addr; /* IP addr in network byte order */
unsigned char sin_zero[8]; /* pad to sizeof(struct sockaddr) */
};

Contoh pemakaian struktur tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini:
struct sockaddr_in serveraddr;
/* fill in serveraddr with an address */
…
/* Connect takes (struct sockaddr *) as its second argument */
connect(clientfd, (struct sockaddr *) &serveraddr,
sizeof(serveraddr));
…

Langkah – Langkah Program di Client
1. Berikut ini adalah prosedur pembukaan koneksi client ke server pada hostname:port

tertentu. Di dalamnya termasuk membuat socket, melakukan  pengalamatan ke
server dan melakukan koneksi ke server dengan perintah connect(). adalah sebagai
berikut :

int open_clientfd(char *hostname, int port)
{
int clientfd;
struct hostent *hp;
struct sockaddr_in serveraddr;
if ((clientfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0)
return -1; /* check errno for cause of error */
/* Fill in the server's IP address and port */
if ((hp = gethostbyname(hostname)) == NULL)
return -2; /* check h_errno for cause of error */
bzero((char *) &serveraddr, sizeof(serveraddr));
serveraddr.sin_family = AF_INET;
bcopy((char *)hp->h_addr,
(char *)&serveraddr.sin_addr.s_addr, hp->h_length);
serveraddr.sin_port = htons(port);
/* Establish a connection with the server */
if (connect(clientfd, (struct sockaddr *) &serveraddr,
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sizeof(serveraddr)) < 0)
return -1;
return clientfd;
}

Langkah demi langkah koneksi client ke server adalah sebagai berikut :

a. Membuat socket dengan perintah socket().
int clientfd; /* socket descriptor */
if ((clientfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0)
return -1; /* check errno for cause of error */
... (more)

IF_INET menunjukkan bahwa socket dihubungkan dengan protokol internet.
SOCK_STREAM menunjukkan bahwa program ini memakai stream
socket/TCP, yang berari connecton oriented.

b. Selanjutnya setelah membuat socket melakukan pengalamatan ke server.
int clientfd; /* socket descriptor */
struct hostent *hp; /* DNS host entry */
struct sockaddr_in serveraddr; /* server’s IP address */
...
/* fill in the server's IP address and port */
if ((hp = gethostbyname(hostname)) == NULL)
return -2; /* check h_errno for cause of error */
bzero((char *) &serveraddr, sizeof(serveraddr));
serveraddr.sin_family = AF_INET;
bcopy((char *)hp->h_addr,
(char *)&serveraddr.sin_addr.s_addr, hp->h_length);
serveraddr.sin_port = htons(port);

c. Melakukan keneksi ke server dengan perintah connect().
if (connect(sockfd, (struct sockaddr
*)&their_addr,sizeof(struct sockaddr)) == -1)

{
perror("connect");
close(sockfd);
exit(0);

}

d. Melakukan komunikasi (mengirim dan menerima data), dengan
menggunakan perintah write() dan read()

if (write(sockfd, buff, strlen(buff))<0)
{

close(sockfd);
exit(1);

}

if (read(sockfd, buff, MAXBUFFER)<0)
{

printf("server : proses read dari socket error \n");
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close(sockfd);
exit(1);

}

e. Menutup hubungan dengan perintah close();

Langkah – langkah Program di Server
1. Melakukan prosedur pembukaan koneksi yang di  dalamnya berupa langkah –

langkah : membuat socket, mengikat socket, menyiapkan socket menerima koneksi,
pengalamatan socket.

int main(int argc, char **argv) {
int listenfd, connfd, port, clientlen;
struct sockaddr_in clientaddr;
struct hostent *hp;
char *haddrp;
port = atoi(argv[1]); /* the server listens on a port passed
on the command line */
listenfd = open_listenfd(port);
while (1) {
clientlen = sizeof(clientaddr);
connfd = Accept(listenfd, (SA *)&clientaddr, &clientlen);
hp = Gethostbyaddr((const char
*)&clientaddr.sin_addr.s_addr,
sizeof(clientaddr.sin_addr.s_addr), AF_INET);
haddrp = inet_ntoa(clientaddr.sin_addr);
printf("Fd %d connected to %s (%s:%s)\n",
connfd, hp->h_name, haddrp, ntohs(clientaddr.sin_port));
echo(connfd);
Close(connfd);
}
}

Langkah membuat socket, mengikat socket, menyiapkan socket menerima koneksi,
pengalamatan socket berada pada prosedure open_listenfd().

int open_listenfd(int port)
{
int listenfd, optval=1;
struct sockaddr_in serveraddr;
/* Create a socket descriptor */
if ((listenfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0)
return -1;
/* Eliminates "Address already in use" error from bind. */
if (setsockopt(listenfd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR,
(const void *)&optval , sizeof(int)) < 0)
return -1;
/* Listenfd will be an endpoint for all requests to port
on any IP address for this host */
bzero((char *) &serveraddr, sizeof(serveraddr));
serveraddr.sin_family = AF_INET;
serveraddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
serveraddr.sin_port = htons((unsigned short)port);
if (bind(listenfd, (SA *)&serveraddr, sizeof(serveraddr)) <
0)
return -1;
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/* Make it a listening socket ready to accept
connection requests */
if (listen(listenfd, LISTENQ) < 0)
return -1;
return listenfd;
}

Langkah demi langkah membuat koneksi di server adalah sebagai berikut :
a. Membuat socket dengan perintah socket()

int listenfd; /* listening socket descriptor */
/* Create a socket descriptor */
if ((listenfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0)
return -1;

b. Melakukan pengalamatan.
struct sockaddr_in serveraddr; /* server's socket addr */
...
/* listenfd will be an endpoint for all requests to port
on any IP address for this host */
bzero((char *) &serveraddr, sizeof(serveraddr));
serveraddr.sin_family = AF_INET;
serveraddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
serveraddr.sin_port = htons((unsigned short)port);

c. Mengikatkan socket kepada sebuah alamat network dengan perintah bind()
int listenfd; /* listening socket */
struct sockaddr_in serveraddr; /* server’s socket addr */
...
/* listenfd will be an endpoint for all requests to port
on any IP address for this host */
if (bind(listenfd, (struct sockaddr *)&serveraddr,
sizeof(serveraddr)) < 0)
return -1;

d. Menyiapkan socket untuk menerima koneksi yang masuk dengan perintah
listen()

int listenfd; /* listening socket */
...
/* Make it a listening socket ready to accept connection
requests */
if (listen(listenfd, LISTENQ) < 0)
return -1;
return listenfd;
}

2. Looping utama adalah menerima koneksi, dan melakukan komunikasi data
(mengirim dan menerima).
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main() {
/* create and configure the listening socket */
while(1) {
/* Accept(): wait for a connection request */
/* echo(): read and echo input lines from client til EOF */
/* Close(): close the connection */
}
}

Langkah demi langkah looping utama adalah :
a. Menerima koneksi yang masuk ke server dengan perintah accept()

int listenfd; /* listening descriptor */
int connfd; /* connected descriptor */
struct sockaddr_in clientaddr;
int clientlen;
clientlen = sizeof(clientaddr);
connfd = Accept(listenfd, (SA *)&clientaddr, &clientlen);

Ilustrasi prosedur accept() jika digambarkan adalah sebagai berikut :

Gambar 9.5 Ilustrasi prosedur accept() antara client dan server

b. Melakukan komunikasi (mengirim dan menerima data), dengan
menggunakan perintah write() dan read()

if (write(sockfd, buff, strlen(buff))<0)
{

close(sockfd);
exit(1);

}

if (read(sockfd, buff, MAXBUFFER)<0)
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{
printf("server : proses read dari socket error

\n");
close(sockfd);
exit(1);

}

3. Menutup socket.

TUGAS PENDAHULUAN
1. Bagaimana konsep Client Server dalam jaringan komputer
2. Jelaskan secara singkat apa yang anda ketahui tentang Protokol Transport.
3. Dalam protokol transport terdapat dua protokol utama yaitu TCP and UDP,

jelaskan perbedaan TCP dan UDP.
4. Berikan contoh aplikasi –aplikasi yang menggunakan protokol TCP, dan jelaskan

bagaimana kerja aplikasi tersebut.
5. Jelaskan langkah dan prinsip kerja socket programming untuk komunikasi dua arah

PERCOBAAN
1. Dengan memakai editor vi tuliskan kembali program di bawah ini. Ada dua bagian

program, client dan server. Simpan sesuai dengan nama yang ada pada comment
program.
/*
** client.c -- program client sederhana menggunakan stream socket
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <netdb.h>
#include <sys/types.h>
#include <netinet/in.h>
#include <sys/socket.h>

#define PORT 3333   // nomer port yang digunakan

#define MAXDATASIZE 100 // jumlah bytes maximal yang dikirimkan

int main(int argc, char *argv[])
{

int sockfd, numbytes;
char buf[MAXDATASIZE];
struct hostent *he;
struct sockaddr_in their_addr;      // informasi alamat

server

if (argc != 2) {
fprintf(stderr,"usage: client hostname\n");
exit(1);

}
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if ((he=gethostbyname(argv[1])) == NULL) {  // mencari
info tentang host

perror("gethostbyname");
exit(1);

}

if ((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) {
perror("socket");
exit(1);

}

their_addr.sin_family = AF_INET;               // host
byte order

their_addr.sin_port = htons(PORT);             // short,
network byte order

their_addr.sin_addr = *((struct in_addr *)he->h_addr);
memset(&(their_addr.sin_zero), '\0', 8);       // lainnya

diisi 0

if (connect(sockfd, (struct sockaddr *)&their_addr,
sizeof(struct

sockaddr)) == -1) {
perror("connect");
exit(1);

}

if ((numbytes=recv(sockfd, buf, MAXDATASIZE-1, 0)) == -1)
{

perror("recv");
exit(1);

}
buf[numbytes] = '\0';
printf("Received: %s",buf);
close(sockfd);
return 0;

}

/*
** server.c -- program server sederhana menggunakan stream socket

*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/wait.h>
#include <signal.h>

#define MYPORT 3333    // nomer port yang digunakan

#define BACKLOG 10     // jumlah koneksi yang diperbolehkan
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void sigchld_handler(int s)
{

while(wait(NULL) > 0);
}

int main(void)
{

int sockfd, new_fd;            // sock_fd ---> koneksi
saat ini, new_fd ----> koneksi baru

struct sockaddr_in my_addr;    // ip address server
struct sockaddr_in their_addr; // ip address client
int sin_size;
struct sigaction sa;
int yes=1;

if ((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) {
perror("socket");
exit(1);

}

if
(setsockopt(sockfd,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR,&yes,sizeof(int)) == -
1) {

perror("setsockopt");
exit(1);

}

my_addr.sin_family = AF_INET;         // host byte order
atau (big endian)

my_addr.sin_port = htons(MYPORT);     // short, network
byte order

my_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; // diisi dengan ip
address server

memset(&(my_addr.sin_zero), '\0', 8); // lainya diisi 0
if (bind(sockfd, (struct sockaddr *)&my_addr,

sizeof(struct sockaddr))

== -1) {
perror("bind");
exit(1);

}

if (listen(sockfd, BACKLOG) == -1) {
perror("listen");
exit(1);

}

sa.sa_handler = sigchld_handler;         // menghandle
dead processes

sigemptyset(&sa.sa_mask);
sa.sa_flags = SA_RESTART;
if (sigaction(SIGCHLD, &sa, NULL) == -1) {

perror("sigaction");
exit(1);

}



85

while(1) {  // main accept() loop
sin_size = sizeof(struct sockaddr_in);
if ((new_fd = accept(sockfd, (struct sockaddr

*)&their_addr,

&sin_size)) == -1) {
perror("accept");
continue;

}
printf("server: got connection from %s\n",

inet_ntoa(their_addr.sin_addr));
if (!fork()) {           // jika child process

close(sockfd);       // child process tidak perlu
listener

if (send(new_fd, "Pengiriman data dengan stream
socket berhasil!\n", 14, 0) == -1)

perror("send");
close(new_fd);
exit(0);

}
close(new_fd);           // menutup process

}

return 0;
}

2. Setelah selesai menulis dan menyimpan program, pastikan gcc sudah terinstall pada
system operasi linux anda. Jalankan perintah rpm –qa | grep gcc. Jika belum
terinstall lakukan installasi paket gcc beserta librarynya.

3. Lakukan kompilasi program client dan server, dengan cara :
4. gcc –o client client.c
5. gcc –o server server.c
6. Jalankan program server dan selanjutnya jalankan program client, dengan cara

berikut ini :
7. ./server
8. ./client
9. Amati output yang dihasilkan.
10. Berikan komentar tiap baris pada program tersebut apa maksud dan kegunaan

perintah diatas bila dihubungkan dengan stream socket
11. Buatlah program memakai stream socket yang bisa mengirimkan inputan berupa

character dari client dan diterima server kemudian ditampilkan di server apa yang
dikirim client tersebut.
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LAPORAN RESMI

Hasil percobaan :

Judul Percobaan : Konsep Dasar Socket Programming

FORMAT LAPORAN RESMI

Nama dan NRP mahasiswa

Dasar Teori :

Tugas Pendahuluan :

Daftar Pertanyaan
1. Berikan kesimpulan hasil praktikum yang anda lakukan.
2. Pada praktikum telah dilakukan cara untuk mengirim pesan dari client

ke server. Jelaskan perubahan program jika pengiriman pesan jika
diganti dengan pengiriman file.
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MMOODDUULL 1111
KKOONNSSEEPPDDAASSAARR PPEEMMPPRROOGGRRAAMMAANN
SSOOCCKKEETT DDAATTAAGGRRAAMM

TUJUAN PEMBELAJARAN:
1. Mahasiswa Mengenal Datagram Socket
2. Mahasiswa Memahami Konsep Pembuatan Pemprograman Datagram Socket untuk

Komunikasi Client-Server
3. Mahasiswa Mampu Membuat Pemprograman Datagram Socket untuk Komunikasi

Client-Server

DASAR TEORI
Datagram Socket

Pada sistem operasi linux ada banyak socket, tetapi ada 2 yang paling utama yaitu
stream socket dan datagram socket.  Stream socket digunakan untuk sistem komunikasi
2 arah dan menggunakan protokol TCP (Transmission Control Protocol). Contoh
aplikasi yang menggunakan stream socket adalah telnet dan HTTP (web browser). TCP
menjamin data terkirim secara urut dan bebas dari error, sedangkan IP (Internet
Protocol) bertugas untuk mengatur lalu-lintas routing.

Jenis socket yang kedua yaitu datagram socket disebut juga connectionless socket
sebab untuk interaksi client-server tidak harus selalu terhubung terus menerus. Jika
client mengirimkan data ke server, data tersebut ada kemungkinan sampai ke server atau
tidak. Untuk itu client menunggu sinyal ‘error free’ dari client. Jika client tidak
menerima sinyal ‘error free’ dalam suatu kurun waktu, maka client akan mengirimkan
lagi data tersebut. Contoh aplikasi yang menggunakan datagram socket adalah tftp dan
bootp.

Gambar Enkapsulasi data

Data yang dikirimkan melalui datagram socket akan melalui proses yang diberi
nama enkapsulasi (data encapsulation).  Data yang akan dikirimkan sebelumnya
dibungkus dulu dengan sebuah header dari protokol yang pertama (misalnya TFTP),
lalu dibungkus lagi dengan protokol berikutnya (misalnya UDP), lalu IP dan yang
terakhir dibungkus dengan ethernet protocol pada physical layer.
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Gambar .  Algorithma pemrograman datagram socket

Pada socket datagram algoritmanya lebih sederhana, tidak membuthkan koneksi
antara server dan client. Sehingga system call/function yang dibutuhkan lebih sedikit,
yaitu socket(), bind(), sendto() dan recvfrom(). sendto() dan recvfrom() adalah fungsi
khusus yang dipakai untuk mengirim dan menerima data pada socket datagram.

Secara garis besar langkah – langkah yang dilakukan pada client dan server pada
socket datagram adalah sebagai berikut :
1. Langkah – langkah dasar di client :

a. Membuka koneksi client ke server, yang di dalamnya adalah :
 Membuat socket dengan perintah socket().
 melakukan pengalamatan ke server.

b. Melakukan komunikasi (mengirimkan data), dengan menggunakan perintah
sendto()

c. Menutup hubungan dengan perintah close();
2. Langkah – langkah dasar di server :

a. Membuat socket dengan perintah socket()
b. Mengikatkan socket kepada sebuah alamat network dengan perintah bind()
c. Melakukan komunikasi (menerima data), dengan menggunakan perintah

recvfrom()

Struktur Pengalamatan
Struktur pengalamatan yang dipakai antara stream socket dan datagram socket

tidak ada perbedaan.
Dibawah ini adalah structure yang dipakai.

struct sockaddr_in {
unsigned short sin_family; /* address family (always AF_INET)
*/
unsigned short sin_port; /* port num in network byte order */
struct in_addr sin_addr; /* IP addr in network byte order */
unsigned char sin_zero[8]; /* pad to sizeof(struct sockaddr) */
};

Contoh pemakaian struktur tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini:



89

int sockfd;
struct sockaddr_in their_addr; // connector's address information
struct hostent *he;
int numbytes;

Langkah – Langkah Program di Client
2. Berikut ini adalah prosedur pembukaan koneksi client ke server pada

hostname:port tertentu. Di dalamnya termasuk membuat socket, melakukan
pengalamatan ke server dan melakukan koneksi ke server dengan perintah
connect(). adalah sebagai berikut :
f. Membuat socket dengan perintah socket().

if ((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) == -1)
{

perror("socket");
exit(1);

{

Socket system call digunakan untuk mendapatkan file descriptor.
IF_INET menunjukkan bahwa socket dihubungkan dengan protokol
internet.
SOCK_DGRAM menunjukkan bahwa program ini memakai datagram
socket/UDP, yang berari connectionless.

g. Selanjutnya setelah membuat socket melakukan pengalamatan ke server.
their_addr.sin_family = AF_INET;     // host byte order

their_addr.sin_port = htons(MYPORT); // short, network byte order
their_addr.sin_addr = *((struct in_addr *)he->h_addr);
memset(&(their_addr.sin_zero), '\0', 8); // zero the rest of the struct

3. Melakukan komunikasi (mengirim data), dengan menggunakan perintah
sendto()
if ((numbytes=sendto(sockfd, argv[2], strlen(argv[2]), 0,

(struct sockaddr *)&their_addr, sizeof(struct
sockaddr))) == -1) {

perror("sendto");
exit(1);

}

4. Menutup hubungan dengan perintah close();

Langkah – langkah Program di Server
1. Melakukan prosedur pembukaan koneksi yang di  dalamnya berupa langkah –

langkah : membuat socket, mengikat socket, dan pengalamatan socket.
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Langkah demi langkah membuat koneksi di server adalah sebagai berikut :
e. Membuat socket dengan perintah socket()

if ((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) == -1) {
perror("socket");
exit(1);

}

f. Melakukan pengalamatan.
my_addr.sin_family = AF_INET;         // host byte order
my_addr.sin_port = htons(MYPORT);     // short, network

byte order
my_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; // automatically fill

with my IP
memset(&(my_addr.sin_zero), '\0', 8); // zero the rest of

the struct

g. Mengikatkan socket kepada sebuah alamat network dengan perintah bind()
if (bind(sockfd, (struct sockaddr *)&my_addr,

sizeof(struct sockaddr)) == -1) {
perror("bind");
exit(1);

}

bind system call digunakan untuk memberi nomer port ke socket.
Argumen :
Sockfd : socket file descriptor yang dihasilkan dari fungsi socket()
My_addr : berisi alamat ip address, addrlen diisi sizeof(struc sockaddr)

2. Menerima koneksi dengan perintah recvfrom().
addr_len = sizeof(struct sockaddr);
if ((numbytes=recvfrom(sockfd,buf, MAXBUFLEN-1, 0,

(struct sockaddr *)&their_addr,
&addr_len)) == -1) {

perror("recvfrom");
exit(1);

}

TUGAS PENDAHULUAN
1. Jelaskan secara singkat apa yang anda ketahui tentang UDP
2. Jelaskan perbedaan TCP dan UDP
3. Berikan contoh aplikasi –aplikasi yang menggunakan protokol UDP, dan jelaskan

bagaimana kerja aplikasi tersebut.
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PERCOBAAN
19. Denga memakai editor vi tuliskan kembali program di bawah ini. Ada dua

bagian program, client dan server. Simpan sesuai dengan nama yang ada pada
comment program
/*

** talker.c -- a datagram "client" demo
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netdb.h>

#define MYPORT 4950    // the port users will be
connecting to

int main(int argc, char *argv[])
{

int sockfd;
struct sockaddr_in their_addr; // connector's

address information
struct hostent *he;
int numbytes;

if (argc != 3) {
fprintf(stderr,"usage: talker hostname

message\n");
exit(1);

}

if ((he=gethostbyname(argv[1])) == NULL) {  // get
the host info

perror("gethostbyname");
exit(1);

}

if ((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) == -1)
{

perror("socket");
exit(1);

}

their_addr.sin_family = AF_INET;     // host byte
order

their_addr.sin_port = htons(MYPORT); // short,
network byte order

their_addr.sin_addr = *((struct in_addr *)he-
>h_addr);

memset(&(their_addr.sin_zero), '\0', 8); // zero the
rest of the struct
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if ((numbytes=sendto(sockfd, argv[2],
strlen(argv[2]), 0,

(struct sockaddr *)&their_addr, sizeof(struct
sockaddr))) == -1) {

perror("sendto");
exit(1);

}

printf("sent %d bytes to %s\n", numbytes,

inet_ntoa(their_addr.sin_addr));

close(sockfd);

return 0;
}

/*
** listener.c -- a datagram sockets "server" demo
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>

#define MYPORT 4950    // the port users will be
connecting to

#define MAXBUFLEN 100

int main(void)
{

int sockfd;
struct sockaddr_in my_addr;    // my address

information
struct sockaddr_in their_addr; // connector's

address information
int addr_len, numbytes;
char buf[MAXBUFLEN];

if ((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) == -1)
{

perror("socket");
exit(1);

}

my_addr.sin_family = AF_INET;         // host byte
order

my_addr.sin_port = htons(MYPORT);     // short,
network byte order
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my_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; //
automatically fill with my IP

memset(&(my_addr.sin_zero), '\0', 8); // zero the
rest of the struct

if (bind(sockfd, (struct sockaddr *)&my_addr,
sizeof(struct

sockaddr)) == -1) {
perror("bind");
exit(1);

}

addr_len = sizeof(struct sockaddr);
if ((numbytes=recvfrom(sockfd,buf, MAXBUFLEN-1, 0,

(struct sockaddr *)&their_addr,
&addr_len)) == -1) {

perror("recvfrom");
exit(1);

}

printf("got packet from
%s\n",inet_ntoa(their_addr.sin_addr));

printf("packet is %d bytes long\n",numbytes);
buf[numbytes] = '\0';
printf("packet contains \"%s\"\n",buf);

close(sockfd);

return 0;
}

20. Jalankan program tersebut, output apa yang dihasilkan dari program tersebut.
21. Berikan komentar tiap baris pada program tersebut apa maksud dan kegunaan

perintah diatas bila dihubungkan dengan socket datagram.
22. Buatlah program memakai datagram socket yang bisa mengirimkan data posisi

jam client sekarang ke server.
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LAPORAN RESMI

Hasil percobaan :

Judul Percobaan : Konsep Dasar Pemprograman socket datagram

FORMAT LAPORAN RESMI

Nama dan NRP mahasiswa

Dasar Teori :

Tugas Pendahuluan :

Daftar Pertanyaan
1. Berikan kesimpulan hasil praktikum yang anda lakukan.
2. Pada pemprograman socket datagram, untuk mengetahui data sampai

atau tidak, client menunggu sinyal ‘error free’ dari server. Jika client
tidak menerima sinyal ‘error free’ dalam suatu kurun waktu, maka
client akan mengirimkan lagi data tersebut. Modifikasi program yang
anda buat supaya bisa mengakomodasi ‘error free’ tersebut.
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MMOODDUULL 1122
LLIINNUUXXDDIISSKKLLEESSSS PPRROOJJEECCTT
TUJUAN PEMBELAJARAN:
1. Mahasiswa memahami konsep jaringan secara menyeluruh
2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori konsep jaringan secara menyeluruh pada

proyek yang telah disiapkan

PERALATAN YANG DIBUTUHKAN:
1. Komputer Server

Karena semua proses program dijalankan oleh server, maka hardware server
harus memiliki spesifikasi processor, harddisk, dan RAM yang disesuaikan dengan
besarnya program dan jumlah terminal/client. Komputer server harus mempunyai
spesifikasi yang paling bagus dibanding komputer yang lain, dan yang terpenting
adalah mempunyai hard disk dan RAM yang cukup. (PC client tidak harus
mempunyai hard disk, tetapi cukup booting dari disket atau ethernet card).

Gambar 15.1 Perangkat Keras Yang Dibutuhkan

2. Komputer Terminal/Client
Untuk komputer terminal/client dapat menggunakan spesifikasi yang minim,

asal dapat dikenali.  Komputer Pentium I atau 486 pun bisa digunakan sebagai PC
client / terminal. Harddisk tidak diperlukan karena semua program terletak di
server.

3. Koneksi jaringan
Kabel UTP sesuai type koneksinya yang telah dipersiapkan sebelumnya dan

hub/switch.
4. Kartu Jaringan
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5. Perangkat Lunak
• Paket LTSP

1. LTSP core package
tsp_core-3.0.9-0.i386.rpm

2. LTSP kernel package
ltsp_kernel-3.0.5-0.i386.rpm

3. LTSP X core package
ltsp_x_core-3.0.4-0.i386.rpm

4. LTSP X font core package
ltsp_x_font-3.0.0-0.i386.rpm

• File RMP diatas dapat didownload di http://www.ltsp.or
• CD Installer RedHat 7.0/8.0/9.0 untuk installasi dhcp, tftp dan nfs.
• Etherboot untuk bootdisk (dapat di download di http://www.rom-o-matic.com)

DASAR TEORI
Pengertian diskless adalah mengizinkan client yang tidak dilengkapi dengan media

penyimpan seperti harddisk, disket, CDROM dan sebagainya untuk dapat mengaktifkan
system operasi dalam hal ini adalah Linux. Proses diskless akan membantu komputer
client untuk dapat mengaktifkan system operasi tersebut dengan mengesekusi file kernel
di sisi komputer client. Setelah proses diskless selesai, dilanjutkan akses melalui
jaringan untuk mengeksekusi X-Server di sisi komputer client, sehingga komputer client
dapat mengakses aplikasi diskless.

Proses tersebut memungkinkan komputer lama seperti komputer 486 yang
mempunyai RAM 8 MB menggunakan diskless dapat menjalankan kernel dan
mengeksekusi X-Server. Setelah proses ekseskusi X-Server berhasil, proses dialihkan
ke client XDM pada komputer client dengan konfigurasi yang tinggi. Proses yang telah
diarahkan tersebut seolah-olah berjalan di komputer client dengan kecepatan yang
tinggi. Sebenarnya, proses tersebut terjadi di server sedangkan outputnya di client.

Cara Kerja Jaringan Diskless.
1. Booting melalui Jaringan

Booting melalui jaringan merupakan konsep lama, ide dasarnya adalah
komputer client dengan kode booting seperti BOOTP atau DHCP dalam memory
non-volatile (ROM) chips mendapatkan system seperti file root server dalam suatu
jaringan ketika komputer client tidak dilengkapi dengan media penyimpanan.
Misalnya harddisk.

2. Teori Sistem Diskless
Dalam suatu jaringan, setiap komputer yang terhubung dengan komputer

lainnya akan melakukan proses pertukaran data yang cukup kompleks. Setidaknya,
ada beberapa hal yang dipenuhi komputer-komputer dalam jaringan tersebut, yaitu:
• Kartu Jaringan (ethernet card)
• IP address
• Image Kernel
• dan File system

http://www.ltsp.or
http://www.rom-o-matic.com
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Untuk mengenali komputer-komputer dalam jaringan tersebut satu
dengan lainnya, terdapat informasi yang unik. Informasi unik tersebut
didapatkan dari kartu jaringan tersebut.

Setiap kartu jaringan memiliki nomor unik yang berbeda satu dengan
lainnya walaupun jenis dan merk kartu jaringan sama. Nomor unik tersebut
terdiri atas 48 bit yang terdiri atas 6 blok bilangan hexa yang dipisahkan tanda
titik dua. Pada masing-masing blok terdiri atas 2 digit, misalnya
00:a0:24:2e:ba:be. Nomor unik tersebut dapat juga disebut sebagai MAC atau
hardware address

Untuk mencapai bentuk diskless komputer client dianggap tidak
mempunyai harddisk. Dengan demikian, untuk mendapatkan file system
server, komputer client menggunakan nomor unik (MAC). Protocol yang
digunakan untuk menerjemahkan alamat ke hardware ke IP address adalah
BOOTP (boot protocol) dan DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
Dengan demikian, sebelumnya komputer client diskless harus terdaftar dalam
suatu database.

Ketika proses DHCP atau BOOTP dijalankan untuk mendapatkan IP
address dan informasi lainnya, komputer client harus men-download kernel
yang terletak di server. TFTP (Trivial File Transfer Protocol), namun TFTP
ukurannya lebih kecil dari FTP sehingga ikut masuk ke ROM. TFTP
menggunakan protocol UDP (User Datagram Protocol) yang bekerja per blok
sedangkan FTP menggunakan TCP (Transmission Control Protocol).
Ketika kernel berhasil di-download, kernel kemudian melakukan inisialisasi
perangkat keras komputer client yang dimiliki. Akhirnya, komputer client
membutuhkan file system root. Untuk itu protocol NFS (Network File System)
diperlukan. Dengan NFS komputer client dapat menjalankan system server
melalui jaringan. Sebenarnya, proses tersebut berjalan di server namun
outputnya di komputer client. Secara sederhana, komputer client hanya
menjalankan system operasi yang telah di-download dengan bantuan protocol
TFTP sedangkan file system server tetap di server namun output-nya di client.

Proses Sistem Diskless
1. Saat dinyalakan, komputer client mencari kernel di disket atau EEPROM pada

ethernet card kemudian melakukan proses booting.
2. Saat proses booting, komputer client akan segera mencari DHCP Server ke jaringan

local.
3. Proses inetd pada server akan menjalankan DHCP daemon untuk menanggapi

permintaan komputer terminal/client.
4. DHCP akan membaca proses dari konfigurasi file /etc/dhcpd.conf dan mencocokkan

alamat hardware (MAC) dari Ethernet card yang melakukan proses. Jika alamat
tersebut telah cocok maka DHCP akan mengirimkan kembali informasi tersebut.
Bagian informasi yang akan diberikan oleh DHCP adalah:
• Alamat IP dari komputer terminal tersebut
• Netmask dari jaringan local
• Direktori dari file booting
• Nama dari kernel yang dikirim
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5. Setelah itu komputer client akan meminta informasi dari DHCP server dan
akan menkonfigurasi TCP/IP interface dari ethernet card dengan parameter
yang telah diberikan.

6. Komputer client akan mengirimkan permintaan TFTP ke server untuk
memulai mengambil kernel dari server.

7. Setelah kernel diambil oleh komputer terminal/client, PC client/terminal
memulai untuk menjalankan kernel.

8. Kernel akan segera dijalankan untuk melakukan inisialisasi system dan semua
perangkat keras yang terpasang pada komputer terminal.

9. Kernel akan memberikan semua permintaan pengirim DHCP pada jaringan.
Kode booting tidak memberikan informasi pada kernel, tetapi kernel meminta
informasi pada dirinya sendiri.

10. Server akan memberikan tanggapan dengan mengirimkan paket informasi
lainnya dan informasi yang dibutuhkan kernel untuk dapat melanjutkan proses.
Bagian informasi yang diberikann adalah
• Alamat IP dikirimkan ke komputer terminal
• NETMASK setting untuk jaringan local
• Mengaitkan direktori root melalui NFS
• Default Gateway
• DNS server
• Hostname komputer terminal (nama hostname dimasukkan pada bagian

pertama dalam bootptab).
Sistem file dari root akan dikaitkan melalui NFS. Sistem file akan dikaitkan
secara read only (hanya dapat dibaca), karena banyaknya komputer terminal
yang terhubung dan menjalankan system sistem file yang sama dan dengan
sistem file read only dapat dihindari modifikasi sistem file root oleh kompter
terminal/client.

11. Kontrol hanya dapat dijalankan dari kernel ke ‘init’ proses.
12. Init akan membaca file /etc/inittab dan memulai setting up environment.
13. Salah satu bagian pertama dalam file inittab adalah perintah rc.local yang akan

menjalankan komputer terminal dalam bagian ‘sysinit’.
14. Script rc.local akan menulis sebesar 4 MB ramdisk untuk semua kebutuhan

menulis dan memodifikasi setiap saat.
15. Ramdisk ini akan dikaitkan dalam kategori /tmp. Beberapa file membutuhkan

untuk menulis beberapa file sementara ke dalam direktori /tmp dan beberapa
symbolic links dalam file. Sebagai contoh, jika komputer terminal berjalan,
komputer terminal akan mencoba untuk memodifikasi permission dalam
/dev/tty0 dari bagian device. Jika bagiandevice ada dalam direktori /dev,
permissions tidak bisa memodifikasi karena sistem file root adalah hanya bisa
dibaca (read only). Jadi, dibutuhkan symbolic links untuk semua file dan
membuat actual file/nodes dalam direktori /tmp (berisi file sementara dan
dapat di edit).

16. Mengaitkan sistem file /proc (sistem file semua yang dapat ditulis diatas
memory). Digunakan untuk menginformasikan sistem biasanya tentang proses
yang sedang berjalan.

17. Konfigurasi loopback network interface.
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18. Beberapa direktori akan terbentuk dalam bagian sistem file /tmp yang akan
digunakan oleh beberapa file pada saat sistem berjalan. Direktori-direktori
tersebut antara lain adalah:
• /tmp/compiled
• tmp/var
• /tmp/var/run
• /tmp/var/log
• /tmp/var/lock
• /tmp/var/lock/subsys

19. File /etc/XF86Config akan menghasilkan file konfigurasi dasar dalam
/tftpboot/lts/ltsroot/etc/lts.conf. Di dalam file konfigurasi tersebut terdapat
informasi tentang tipe mouse dan X parameter kombinasi lain yang tercipta
dari file config untuk X.

20. Script /tmp/start_ws akan terbentuk. Script ini akan menentukan bilamana X
Server akan berjalan, dan alamat IP dari server berjalan pada XDM. Ini
merupakan informasi dasar yang ada dalam file /tftpboot/lts/ltsroot/etc/lts.conf.

21. File /tmp/syslog.conf akan terbentuk. File ini akan memberikan informasi sys
logd daemon, host dari network akan dikirimkan beserta informasi log-in.
Syslog host adalah spesifikasi dalam file lts.conf Syslog merupakan symbolic
link /etc/syslog.conf yang intinya berada pada file /tmp/syslog.conf

22. Pada saat syslogd daemon berjalan, daemon tersebut digunakan hanya untuk
membuat file config.

23. Kontrol dijalankan kembali pada init. Init akan melihat initdefault yang
dimasukkan untuk menentukan level berjalan pada runlevel mana.

24. Jika level berjalan pada runlevel 3, shell akan berjalan pada konsol (console).
Ini bagus untuk digunakan hal-hal mengenai trouble shooting.

25. Jika level berjalan pada runlevel 5, /tmp/start_ws script akan diambil dari
jaringan, yang akan menghasilkan X Window, atau memulai menjalankan
bagian telnet dari client, berjalan pada konfigurasi semula, yaitu ‘UI_MODE’

26. Jika mode GUI sebagai pilihan, X akan aktif dan akan memulai mengirim
XDMCP antrian pada server, akan muncul kotak dialog yang digunakan untuk
login ke client.

27. Pada saat user login, sebenarnya dia menjalankan proses pada server. Jadi, jika
muncul Xterm pada komputer terminal, proses sebenarnya sedang berjalan
pada server, dan tampilan gambar keluar pada komputer terminal.

TUGAS PENDAHULUAN
1. Apa manfaat ltsp ?
2. Sebutkan aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk instalasi ltsp ?
3. Apa apa kegunaan DHCP Server ?
4. Jelaskan kegunaan NFS !

PERCOBAAN
1. Log-in sebagai root
2. Install DHCP server

#rpm –ivh dhcp-server*
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#rpm –ivh dhcp-devel*
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) server adalah program yang
mendistribusikan alamat IP pada setiap mesin yang terhubung ke dalam jaringan.
Pemberian alamat IP secara dinamis, hal ini memudahkan seting jaringan dengan
user banyak.

3. Install tftp-server
#rpm –ivh tftp-server

tftp-server atau Trivial File Transfer Protocol adalah program untuk transfer file
tanpa autentifikasi

4. Install NFS server
#rpm –ivh nfs-server*

Modul ini digunakan untuk share antar mesin unix/linux, hal ini untuk memudahkan
antar klien untuk saling bertukar file.

5. Install paket-paket LTSP
#rpm –ivh ltsp-core-3.0.5-0.i386.rpm

Paket core dari ltsp, termasuk file sistem root, di dalamnya terdapat konfigurasi
utility dan dokumentasi untuk komputer terminal/client.

#rpm –ivh ltsp_kernel-3.0.5-0.i386.rpm

Berisi kernel dari ltsp, kernel secara default ditempatkan pada folder /tftpboot/lts

#rpm –ivh ltsp_x_core-3.0.4-0.i386.rpm

Merupakan paket yang digunakan untuk servis x-window, jika tidak dibutuhkan
untuk masuk ke desktop x-window maka servis ini tak harus diinstall

#rpm –ivh ltsp_x_fonts-3.0.0-0.i386.rpm

File diperlukan untuk menambah font yang merupakan komponen penting untuk
mode x-window, jika menginginkan x-window maka modul ini harus diinstall.

6. Set servis modul-modul yang terinstall diatas agar dijalankan secara startup
#chkconfig <nama daemon> on

atau bisa juga dengan menjalankan

#ntsysv
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Akan terlihat beberapa menu servis yang ada, kemudian berikan tanda cek pada
servis-servis dari modul diatas agar dijalankan secara startup.

7. Konfigurasi LTSP
#cd /opt/ltsp/templates
#./ltsp_initialise

Inisialisasi di atas akan mengkonfigurasi servis-servis berikut:
 XDM-X display
 GDM – Gnome Display Manager
 Display manager startup script
 Bootp
 NFS /etc/exports file
 Tcpwrappers
 Port mapper
 Syslogd
 TFTP startup script

8. Konfigurasi dan edit file dhcpd.conf
#vi /etc/dhcpd.conf
Dengan asumsi server 10.252.101.201/24 dengan gateway 10.252.101.1 dan DNS
202.154.27.38, domain cintalinux serta client dengan IP 10.252.101.202 dan
10.252.101.191, maka konfigurasi dhcpd.conf-nya adalah sebagai berikut:

ddns-update-style interim;

default-lease-time 21600;
max-lease-time 21600;

option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 10.252.1.255;
option routers 10.252.101.1;
option domain-name-servers 202.154.27.38;
option domain-name "cintalinux";
option root-path "10.252.101.201:/opt/ltsp/i386";

shared-network WOKRSTATION {subnet 10.252.101.0 netmask
255.255.255.0 {}}
group { use-host-decl-names on;

option log-servers 10.252.101.201;
host linuxclient1 {

hardware ethernet 00:01:02:96:f3:1e;
fixed-address 10.252.101.202;
filename "/lts/vmlinuz-2.4.19-ltsp-1";
}

host linuxclient2 {
hardware ethernet 00:01:02:96:f5:5c;
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fixed-address 10.252.101.203;
filename "/lts/vmlinuz-2.4.19-ltsp-1";
}

}

Catatan:
 Jika Ethernet/LAN card yang digunakan adalah menggunakan slot ISA maka

pada seting dhcpd.conf-nya harus disertakan kode NIC serta I/O address dari
card tersebut. Jadi setting untuk dhcpd.conf-nya harus ditambahkan option-128.
Misal jika menggunakan Ethernet card merk D-link maka option-128 bernilai
e4:45:74:68:00:00 sedang option-129 bernilai "NIC=530tx IRQ=0x300".

 Beberapa Ethernet/LAN card yang menggunakan PCI (terutama yang 10 MBps)
juga harus disertakan option-128 dan option-129 yang nilainya sama seperti
setingan yang digunakan pada ethernet/LAN card yang menggunakan slot ISA

 Untuk code NIC setiap Ethernet/LAN card memiliki kode yang unik dimana
setiap merek Ethernet card nilainya berbeda-beda. Kode NIC bisa dilihat di
http://www.rom-o-matic.com

9. Konfigurasi dan edit file hosts, file berhubungan dengan penamaan host server dan
client.
#vi /etc/hosts

127.0.0.1 localhost loghost
10.252.101.201 linuxserver loghost
10.252.101.202 linuxclient1
10.252.101.203 linuxclient2

10. Konfigurasi dan edit file exports, file ini berhubungan dengan hak akses NFS pada
client
#vi /ect/exports

/opt/ltsp/i386
10.252.101.201/255.255.255.0(ro,no_root_squash,sync)

/var/opt/ltsp/swapfiles
10.252.101.201/255.255.255.0(rw,no_root_squash,async)

/home
10.252.101.0/255.255.255.0(rw,no_root_squash,async)

11. Konfigurasi dan edit file hosts.allow, file berhubungan dengan izin akses boot trap,
tftp dan portmap
#vi /etc/hosts.allow

bootpd: 10.252.201.
in.tftpd: 10.252.201.
portmap: 10.252.201.

http://www.rom-o-matic.com
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12. Konfigurasi dan edit file lts.conf, file berhubungan dengan konfigurasi masinb-
masing client.
# vi /opt/ltsp/i386/etc/lts.conf

[Default]
SERVER = 10.252.101.201

XSERVER = auto
X_MOUSE_PROTOCOL = "ImPS/2"
X_MOUSE_DEVICE = "/dev/psaux"
X_MOUSE_RESOLUTION= 800x600
X_MOUSE_BUTTONS = 3
USE_XFS = N
LOCAL_APPS = N
LOCAL_FLOPPY = N
USE_NFS_SWAP = Y
SWAPFILE_SIZE = 64m
RUNLEVEL = 5
//konfigurasi klien berada di bawah ini, jika klien tidak dikonfigurasi
berarti klien akan
//mengambil konfigurasi default

[linuxclient1]
XSERVER = auto

X_MOUSE_PROTOCOL   = "ImPS/2"
X_MOUSE_DEVICE = "/dev/psaux"
X_MOUSE_RESOLUTION = 800x600
X_MOUSE_BUTTON = 2
RUNLEVEL = 5
USE_NFS_SWAP = Y
SWAPFILE_SIZE = 64m
X_MODE_0 = 800x600

[linuxclient2]
XSERVER = auto
X_MOUSE_PROTOCOL   = "ImPS/2"
X_MOUSE_DEVICE = "/dev/psaux"
X_MOUSE_RESOLUTION = 800x600
X_MOUSE_BUTTON = 2

RUNLEVEL = 5
USE_NFS_SWAP = Y
SWAPFILE = 64m
X_MODE_0 = 800x600

13. Membuat boot floppy disk
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Siapkan file etherboot yang telah didownload (di http://www.rom-o-matic.com)
untuk boot floppy disk. File etherboot harus disesuikan dengan jenis Ethernet/LAN
Card yang terpasang pada computer client, misalnya D-link df538-tx, 3Com905C-
TXM, dan lain-lain.
Untuk membuat disk etherboot dapat digunakan perintah sebagai berikut:

#dd if=<nama etherboot file> of=<device floppy>
contoh: #dd if=eb-5[1].0.11-dlink-528.lzdsk of=/dev/fd0
Selain cara diatas dapat juga digunakan cara sebagai berikut
#cat eb-5[1].0.11-dlink-528.lzdsk>/dev/fd0
Atau jika berada berada pada linkungan windows dapat digunakan program rawrite-
win (program ini terdapat pada CD installer Linux Disk 1), lakukan perintah write
etherboot.

14. Buat user name untuk setiap komputer client pada komputer server
#useradd iwan
Membuat password untuk user
#passwd iwan

15. Menguji installasi LTSP
Install/hubungkan server LTSP dengan terminal/client dengan menggunakan kabel
UTP dan melalui HUB. Restart/ON-kan server LTSP, dan pastikan server dalam
kondisi siap di gunakan. Pastikan kembali bahwa komputer terminal/client akan
melakukan boot pertama di mulai dari floppy disk, dengan mengganti setting pada
BIOS (Basic Input Output System).

Masukkan boot floppy disk pada disk drive yang telah dibuat (sesuaikan jenis
etherboot dengan jenis Ethernet/LAN card) pada tiap-tiap terminal/client. Lakukan
restart/ON pada terminal/client.
Periksa kembali apakah ada error atau tidak. Kemudian dari terminal/client lakukan
log-in sesuai dengan user yang telah dibuat tersebut. Jika user dapat log-in berarti
seluruh rangkaian installasi telah berhasil.

http://www.rom-o-matic.com
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1. Berikan kesimpulan hasil praktikum yang anda lakukan.
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