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BAB 2 

 

TINJAUAN TEORITIS 

 

 

 

2.1 Jaringan Komputer 

 

Jaringan komputer merupakan sekelompok komputer otonom yang dihubungkan satu 

dengan lainnya dengan menggunakan protokol komunikasi melalui media transmisi 

atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data informasi, program, 

penggunaan perangkat keras dan sebagainya. 

 

Prinsip dasar dalam sistem jaringan adalah proses pengiriman data atau 

informasi dari pengirim ke penerima melalui suatu media komunikasi tertentu. 

(Binanto. 2003, hal: 3) 

 

Pemanfaatan teknologi jaringan ini memiliki sejumlah potensi yang dapat 

mendorong kemajuan suatu instansi dengan sejumlah manfaat yang dapat diperoleh. 

Selain berfungsi sebagai pengintegrasi data dan pendistribusian informasi, jaringan 

komputer dalam suatu instansi mempunyai keuntungan sebagai berikut: 

 

a. Resource Sharing 

Resource Sharing adalah kemampuan berbagi sumber daya yang terdapat dan 

terhubung dalam jaringan komputer tersebut. Sumber daya tersebut dapat berupa 

perangkat keras maupun perangkat lunak. Perangkat-perangkat yang semula 

tersebar di berbagai ruangan, unit, dan departemen dapat digunakan bersama-

sama, sehingga dapat menekan biaya investasi serta meningkatkan efektifitas dan 

optimalitas dari penggunaan sumber daya tersebut. 
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b.   Integrasi Data 

Jaringan komputer memungkinkan terjadinya pengintegrasian data dari berbagai 

terminal pemasukan data dan transaksi ke dalam pusat pengolahan data, sehingga 

dengan demikian memudahkan pimpinan perusahaan untuk memperoleh informasi 

yang aktual dan akurat setiap saat. 

 

c.   Komunikasi 

Jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antar pemakai komputer 

serta memberikan solusi yang integral yang tidak hanya mengintegrasikan data 

melainkan juga menyediakan sarana komunikasi yang efektif. 

 

d.   Distributed Processing 

Pembangunan jaringan komputer dapat mencegah ketergantungan dari komputer 

pusat. Setiap proses data tidak harus dilakukan pada satu komputer saja, 

melainkan dapat didistribusikan ke komputer lainnya, sehingga mengurangi 

kemungkinan terjadinya bottle neck yang dapat menunda perolehan informasi. 

Fasilitas ini sangat mendukung bentuk membuat laporan-laporan, dimana 

penyusunan dapat dilakukan melalui beberapa terminal yang nantinya akan 

digabungkan menjadi satu kesatuan. Dengan demikian, pembuatan laporan dapat 

dilakukan oleh suatu tim dan terasa praktis karena berada dalam lingkungan 

jaringan. 

 

e.   Keteraturan Aliran Informasi 

Data yang telah diolah menjadi informasi harus didistribusikan kepada orang-

orang atau departemen yang membutuhkannya. Dalam kondisi off line, proses ini 

menjadi cukup lama, karena laporan harus diperbanyak dengan pembagiannya 

juga membutuhkan waktu tersendiri. Namun, jaringan komputer dalam perusahaan 

akan menjadi infrastruktur utama dalam penciptaan keteraturan aliran informasi 

termasuk periodisasi yang terjadwal. 

 

f.    Keamanan Data 

Sistem jaringan komputer memudahkan  dalam melakukan perlindungan terhadap 

data yang terpusat pada server. Selain itu, jaminan keamanan data tersebut dapat 
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diberikan melalui pengaturan hak akses para pemakai dan password, serta 

perlindungan terhadap harddisk. Dengan cara demikian, data dan informasi relatif 

lebih  terlindungi dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Dibandingkan dengan 

kondisi sebelum dibangun jaringan, dimana letak data dan informasi tersebar di 

berbagai terminal, maka secara teknis pengamanan data dan informasi menjadi 

cukup rumit. 

 

g.   Koneksitas Berbagai Jenis dan Merek Komputer 

Jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antar berbagai jenis 

komputer beserta peripheralnya. Misalnya, pemakaian  server menggunakan 

komputer IBM , sedangkan terminalnya menggunakan ACER, DIGITAL atau 

peripheral seperti cash register. Semua peralatan tersebut dapat saling terkoneksi 

satu sama lainnya. Dengan demikian, bagi perusahaan pengguna komputer dapat 

secara bebas memilih komputer yang akan digunakannya. Sementara itu, bagi 

produsen komputer memiliki peluang yang lebih besar untuk memasarkan 

produknya. 

 

 

2.1.1 Tipe dan Arsitektur Jaringan Komputer 

 

Untuk bisa membangun sebuah jaringan komputer, perlu memahami tipe dan 

arsitektur jaringan komputer yang sesuai, karena tipe dan arsitektur sebuah jaringan 

menentukan perangkat apa yang harus disediakan untuk membangun jaringan 

tersebut. 

 

Penggolongan tipe jaringan komputer yang didasarkan berdasarkan jangkauan 

area adalah Local Area Network (LAN), Metropolitan Area Network (MAN), dan 

Wide Area Network (WAN). Tipe jaringan berdasarkan fungsinya terbagi atas Peer to 

peer dan jaringa client server. Kemudian berdasarkan topologinya terbagi atas 

Topologi Bus, Topologi Star, dan Topologi Ring. 
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Dalam pengerjaan skripsi ini, tipe dan arsitektur jaringan yang digunakan 

adalan LAN berdasarkan jangkauan areanya, kemudian berdasarkan fungsinya 

digunakan sistem jaringan client server, serta menggunakan Topologi Star. 

 

Tipe ini digunakan karena jaringan dibangun di satu ruangan dengan 

jangkauan kecil. LAN merupakan salah satu arsitektur jaringan yang paling sederhana 

dan dapat dikembangkan menjadi arsitektur jaringan yang cukup luas cakupannya. 

Luas cakupan LAN itu sendiri tidak melebihi dari satu area yang terdiri dari beberapa 

terminal yang saling dihubungkan, sehingga menambahkan fungsi dari terminal itu 

sendiri. Layanan-layanan yang diberikan LAN adalah penggunaan file sharing 

ataupun  printer sharing. (Wiryana, 2001. hal: 4) 

 

Berdasarkan fungsinya digunakan jaringan client server. Pada jaringan client 

server terdapat sebuah komputer yang berfungsi sebagai server sedangkan komputer-

komputer yang lainnya berfungsi sebagai client. Komputer server berfungsi dan 

bertugas melayani seluruh komputer yang terdapat pada jaringan tersebut. Adapun 

bentuk pelayanan yang diberikan komputer server adalah: (Wahana, 2001.hal: 4) 

 

a. Disk sharing, yaitu berupa penggunaan kapasitas disk secara barsama-sama pada 

komputer client. 

b. Print sharing, yaitu berupa penggunaan perangkat printer secara bersama-sama. 

c. Penggunaan perangkat-perangkat lainnya secara bersama, demikian pula dengan 

data dan sistem aplikasi yang ada. 

d. Mengatur keamanan jaringan dan data dalam jaringan. 

e. Mengatur dan mengontrol hak dan waktu akses perangkat-perangkat yang ada 

dalam jaringan. 

 

Pada sebuah jaringan komputer dimungkinkan untuk digunakannya lebih dari 

satu komputer server, bahkan dengan kamampuan dan fasilitas yang berbeda. 

Sedangkan komputer-komputer client menerima pelayanan dari komputer server. 

Komputer-komputer ini juga disebut dengan workstation, yaitu komputer dimana 

pengguna jaringan mengakses dan memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh 

komputer server. Dalam sebuah jaringan komputer biasanya client menggunakan 
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komputer yang mempunyai kemampuan yang lebih rendah dari komputer server, 

meskipun tidak selalu demikian. 

 

Agar  dapat merancang jaringan komputer baik secara fisik maupun logik 

dengan baik, maka topologi jaringan harus diperhatikan. Jaringan ini menggunakan 

topologi star, dalam topologi ini masing-masing komputer dalam jaringan 

dihubungkan ke pusat atau sentral dengan menggunakan jalur yang berbeda. 

Komunikasi pada jaringan diatur di sentral jaringan. Dengan digunakannya jalur yang 

berbeda untuk masing-masing komputer, maka jika terjadi gangguan atau masalah 

pada satu titik dalam jaringan tidak akan mempengaruhi bagian jaringan yang lain. 

Hal ini juga memungkinkan pengaturan instalasi jaringan yang lebih fleksibel. 

 

Topologi jaringan seperti ini memungkinkan kecepatan komunikasi data yang 

lebih baik jika dibandingkan dengan topologi yang lain. Kelemahan dari topologi ini 

adalah bahwa kinerja dari jaringan sangat dipengaruhi oleh kemampuan sentral atau 

dari jaringan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Topologi star 
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2.1.2 Komponen-komponen Jaringan Komputer 

 

Untuk membangun sebuah jaringan omputer, maka dibutuhkan komponen-komponen 

penunjang yang memungkinkan komputer-komputer tersebut dapat berkomunikasi. 

Komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut: (Wahana, 2001. hal: 17) 

 

 

1. Perangkat Komputer 

Sesuai dengan fungsinya, perangkat komputer dalam sebuah jaringan komputer 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Komputer server, yaitu komputer yang berfungsi untuk melayani dan mengatur 

jaringan komputer tersebut. 

b. Komputer client, yaitu komputer yang berfungsi sebagai tempat dimana para 

pengguna komputer jaringan bisa bekerja. 

 

  Kedua jenis komputer tersebut dihubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat 

saling berkomunikasi dengan arsitektur yang telah diuraikan. Pada beberapa kondisi, 

jaringan tidak membutuhkan komputer server. Perangkat komputer server dibedakan 

menjadi dua, yaitu: 

a. Dedicated Server, yaitu komputer server yang hanya berfungsi sebagai server. 

b. Non-Dedicated Server, yaitu komputer server yang sekaligus juga berfungsi 

sebagai komputer client sehingga memungkinkan seorang pengguna komputer 

bekerja pada komputer server. 

 

  Dalam jaringan komputer harus ada komputer beserta perangkat-perangkat 

yang ada di dalamnya. Secara umum perangkat tersebut antara lain: 

 

a. Input Device adalah perangkat-perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan 

data ke dalam memori komputer, misalnya keyboard, mouse dan lain-lain. 

 

b. Prossesor adalah perangkat utama komputer yang mengelola seluruh aktifitas 

komputer itu sendiri. 
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c. Memori adalah media penyimpanan data pada komputer. Memori terbagi atas dua 

bagian yaitu Read Only Memori (ROM), yaitu memori yang hanya dapat dibaca. 

ROM ini sendiri sudah mengalami perkembangan yaitu PROM (Programable 

ROM), RPROM (Re-Programable ROM), EPROM ( Erasable Programable 

ROM), dan EEPROM ( Electrically Erasable Programable ROM). Yang kedua 

Random Acces Memory (RAM), yaitu memori yang dapat diakses secara random. 

 

d. Output Device adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan 

keluaran, misalnya monitor, printer, dan lain-lain. 

 

2. Kartu Jaringan 

Agar sebuah komputer dapat terhubung ke suatu jaringan, maka komputer tersebut 

harus dilengkapi dengan perangkat yang berupa kartu jaringan atau NIC (Network 

Interface Card). Kartu ini berupa sebuah kartu ekspansi yang dipasang pada salah satu 

slot ekspansi mainboard komputer. Jenis kartu yang dipasang pada komputer tersebut  

harus sesuai dengan jaringan yang akan dibangun. 

 

  Pada kartu jaringan terdapat konektor yang berfungsi untuk memasang kabel 

komunikasi dalam jaringan. Konektor yang tersedia sesuai dengan jenis atau tipe 

kabel yang digunakan, misalnya untuk kartu jaringan yang akan digunakan pada 

jaringan dengan menggunakan kabel BNC digunakan kartu jaringan yang memiliki 

konektor BNC. Jika menggunaka kabel UTP maka diperlukan NIC dengan interface 

UTP. Namun, tersedia juga NIC dengan interface kabel UTP dan BNC yang dikenal 

dengan  network card combo. Selain dua variable di atas sebuah NIC juga mempunyai 

kode tersendiri yang unik terdiri atas 12 digit kode. Kode ini disebut dengan MAC 

Address (Media Acces Control Address). 

 

  NIC merupakan komponen kunci pada terminal jaringan. Fungsi utamanya 

adalah mengirim data ke jaringan dan menerima data yang dikirim ke terminal kerja. 

Selain itu NIC juga mengontrol data flow antar sistem komputer dengan sistem kabel 

yang terpasang dan menerima data yang dikirim dari komputer lain lewat kabel dan 

menterjemahkannya ke dalam bit yang dimengerti oleh komputer. 
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3. Media Transmisi 

Media tranmisi merupakan suatu jalur fisik antara transmitter (pengirim) dan receiver 

(penerima) dalam sistem transmisi data. Untuk menghubungkan satu terminal dengan 

terminal lain, antara terminal dengan server atau antara satu terminal dengan suatu 

peripheral, maka dibutuhkan suatu media transmisi. Media transmisi ini akan 

mengalirkan sinyal atau gelombang elektromagnetik. Jadi, media transmisi ini akan 

berfungsi sebagai jalur lintas data dan distribusi informasi. 

 

  Tanpa medium ini, masing-masing peralatan tidak dapat saling terhubung satu 

sama lain dan tidak terjadi aliran data apapun. Oleh karena itu, media transmisi ini 

sangat penting karena merupakan sarana penghubung secara fisik antar terminal dan 

peripheral dalam lingkungan jaringan. 

 

  Ada beberapa media transmisi dapat digunakan, baik berupa kabel ataupun 

radiasi elektromagnetik. Untuk media berupa kabel telah tercipta tiga macam kabel, 

yaitu Twisted Pair, Coaxial, dan Serat Optik. Sedangkan untuk gelombang 

elektromagnetik dapat berupa mikro gelombang, satelit, infra merah, dan sinar laser. 

(Binanto, 2003. hal: 54) 

 

a. Kabel 

Dalam membangun jaringan komputer, apabila sumber data dan penerima 

jaraknya tidak terlalu jauh dan dalam area lokal, maka dapat digunakan kabel 

sebagai media tranmisinya. Kabel yang sering digunakan adalah jenis Twisted 

Pair, Coaxial, atau serat optik (Fiber Optic). Kabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kabel Twisted Pair. Twisted pair banyak dikenal karena 

banyak digunakan khususnya sebagai kabel telepon. Twisted pair terdiri dari 

pasangan kawat tembaga terisolasi yang dipilin menjadi satu dengan ketebalan 

rata-rata satu milimeter. Kawat ini dijalin dalam bentuk vertikal, bentuk yang 

digunakan untuk mengurangi interferensi elektris terhadap pasangan yang sama 

yang berdekatan. 

 

Kabel twisted pair terdiri atas dua jenis, yaitu Shielded Twisted Pair (STP) dan 

Unshielded Twisted Pair (UTP). STP adalah kabel twisted pair yang setiap 
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pasangnya diberi perlindungan lagi, sehingga harganya lebih mahal dibanding 

UTP. 

  

UTP biasanya dibagi dalam beberapa kategori tergantung dari bandwidth yang 

mampu ditransmisikan, yaitu kategori 1 dipakai untuk komunikasi suara dan 

digunakan untuk kabel telepon, kategori 2 terdiri dari 4 pasang kabel twisted pair 

dan bisa digunakan untuk komunikasi data sampai kecepatan 4 MBps, kategori 3 

digunakan untuk transmisi data dengan kecepatan sampai 10 MBps dan digunakan 

untuk Ethernet, kategori 4 sama dengan kategori 3 namun kecepatan transmisinya 

lebih cepat sehingga dapat mencapai 16 MBps. Sementara untuk kategori 5 dapat 

menangani transmisi data dengan kecepatan 100 MBps, kategori 6 dan 7 untuk 

kecepatan transmisi 1 GBps dan 10 GBps. 

 

Keuntungan dari penggunaan media transmisi ini dalam suatu jaringan komputer 

adalah kemudahan dalam membangun instalasi dan relatif murah harganya. 

Namun, jarak jangkauan serta kecepatan transmisi data relatif terbatas. Di samping 

itu media transmisi ini mudah terpengaruh oleh noise. Media transmisi ini 

menggunakan RG 45 yang dapat menampung 8 koneksi kabel sedangkan pada 

telepon digunakan RG 11 yang dapat menampung 4 koneksi kabel ukuran lebih 

kecil. 

 

b. Wireless Transmission 

Media transmisi ini menggunakan udara sebagai mediannya. Jaringan ini 

menggunakan gelombang radio atau gelombang mikro untuk melangsungkan 

komunikasi antar perangkat jaringan komputer. Jaringan wireless merupakan 

alternatif yang baik untuk melakukan interkoneksi selain menggunakan jaringan 

kabel. 

 

4. Concentrator 

Perangkat ini lebih sering disebut dengan Hub. Perangkat ini digunakan sebagai 

sentral atau concentrator dalam jaringan. Sebagai sentral jaringan, perangkat ini juga 

berfungsi untuk mengatur jalannya komunikasi dan transfer data dalam jaringan 

tersebut. Pada perangkat ini terdapat port-port tempat terhubungnya komputer dan 
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perangkat dalam jaringan. Jumlah komputer yang bisa terhubung dalam hub ini sesuai 

dengan jumlah port yang ada pada port tersebut. Misalnya, hub dengan kapasitas 8 

port hanya bisa digunakan untuk menghubungkan delapan komputer. Kecuali pada 

ArcNet, hub dengan media kabel coaxial memungkinkan setiap port terhubung 

dengan delapan komputer yang tersusun pada topologi bus. 

 

 Namun, dapat dihubungkan beberapa hub untuk menembah kapasitas port 

yang ada. Misalnya, dua buah hub dihubungkan dengan  kapasitas 16 port, sehingga 

keseluruhan kapasitas hub tersebut menjadi dua kalinya, sesuai dengan aturan 

penggabungan hub yang digunakan. (Wahana, 2001. hal: 19) 

 

5. Sistem Operasi Jaringan 

Sebagaimana halnya dengan perangkat komputer yang bisa beroperasi setelah ada 

sistem operasi, maka sebuah jaringan  dapat bekerja setelah ada sistem operasi yang 

mengatur jaringan tersebut. Sistem operasi pula yang mampu membedakan arsitektur 

suatu jaringan  dan mampu memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada pada jaringan. 

Misalnya, sistem operasi bisa membedakan antara Ethernet dan Token Ring. Sistem 

operasi ini juga dapat mengatur pemanfaatan fasilitas jaringan seperti print server 

untuk berbagi pakai perangkat printer, dan lainnya. Sistem operasi ini bertanggung 

jawab untuk memproses request, mengatur jaringan dan mengendalikan layanan dan 

device ke semua perangkat komputer yang terdapat pada jaringan. 

 

 

2.2 Linux 

 

Linux merupakan sistem operasi yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Linux 

merupakan salah satu sistem operasi yang efisien. Sistem operasi yang dapat 

diperbanyak tanpa harus mengeluarkan biaya pembelian software, karena bersifat 

open source. 

 

 Selain merupakan sistem operasi yang bisa diperoleh secara gratis, linux juga 

mempunyai banyak keunggulan, antara lain: 

 

Universitas Sumatera Utara



 15

1. Open source 

Linux merupakan salah satu sistem open source, yang berarti memberi 

kesempatan kepada pengguna untuk melihat program asal, dan atau mengubahnya 

sesuai keperluan tanpa terkena sanksi property right di bawah lisensi GNU. 

 

2. Freeware 

Linux merupakan salah satu sistem yang freeware di bawah lisensi GNU, yang 

memungkinkan seorang secara pribadi, maupun instansi untuk memakai dan 

menyebarkan tanpa dituntut royalti oleh penciptannya. 

 

3. Minimal Hardware 

Linux tidak memerlukan hardware yang mahal. Untuk keperluan khusus Linux 

dapat dijalankan hanya dengan satu atau dua disket saja, seperti pada komputer 

diskless dan router. 

 

4. Kebal Virus 

Linux kebal terhadap virus DOS/Windows. Ini merupakan hal terpenting karena 

virus pada dasarnya tidak dikenal dalam dunia linux. Bahkan sampai saat ini 

belum di temukan virus yang benar-benar dapat merusak sistem operasi linux. Hal 

ini dikarenakan linux adalah sistem operasi terbuka, sehingga rasa kebersamaan 

yang ditimbulkan membuat linux adalah milik setiap pengguna. 

 

5. Multiuser 

Dimana lebih dari satu orang dapat menggunakan program yang sama pada saat 

bersamaan di terminal yang sama atau berbeda. 

 

6. Multitasking 

Ini memungkinkan mengakses data atau mengeksekusi suatu program secara 

bersama-sama pada konsol yang berbeda tanpa takut menjadi stack atau hang pada 

sistem operasi. Bahkan bisa meng-copy, mengedit, menghapus satu file atau data 

secara bersamaan. Pada saat data tersebut di eksekusi/di-loading. Inilah kestabilan 

sistem operasi yang ditunjukkan oleh linux. 
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 Selain banyak keuntungan yang bisa diperoleh dalam linux, namun ada 

beberapa kelemahannya, antara lain: 

 

1. Sistem operasi yang digunakan sama sekali berbeda dengan windows sehingga 

perlu waktu dan tenaga ekstra untuk belajar menggunakan. 

 

2. Pengguna WYSIWYG (What You See Is What You Get) belum bisa secara 

menyeluruh, sehingga diperlukan trik tersendiri untuk menggunakannya. 

 

 

 Saat ini banyak beredar distribusi linux yang namanya sudah banyak dikenal 

bagi pengguna computer, seperti RedHat, SuSE, Mandrake, Slakeware, Debian, LTSP 

dan lainnya. Pada prinsipnya linux itu satu yaitu kernel, yang membedakan antar 

distribusi berkisar tentang instalasi karena menggunakan metode dan antar muka 

tersendiri, paket-paket aplikasi yang terdapat di dalam distribusi tersebut dan program 

bantu dari distribusi masing-masing. 

 

 

2.3 Jaringan Diskless 

 

Pengertian diskless adalah mengizinkan client yang tidak dilengkapi dengan media 

penyimpanan seperti harddisk, disket, CDROM dan sebagainya, dapat mengaktifkan 

sistem operasi dalam hal ini adalah linux. Proses diskless akan membantu komputer 

client untuk dapat mengaktifkan sistem operasi tersebut dengan mengeksekusi 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 eksekusi X-server berhasil, proses dialihkan 

ke client XDM pada komputer client dengan konfigurasi yang tinggi. Proses yang 
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telah diarahkan tersebut seoleh-oleh berjalan di komputer client dengan kecepatan 

tinggi. Sebenarnya, proses tersebut terjadi pada server sedangkan outputnya di client. 

 

 

2.3.1 Cara Kerja Jaringan Diskless 

 

Booting melalui jaringan merupakan konsep lama, ide dasarnya adalah komputer 

client dengan kode booting seperti BOOTP atau DHCP dalam memori non-volatile 

(ROM) chips mendapatkan sistem file root server dalam suatu jaringan ketika 

komputer client tidak dilengkapi dengan media penyimpanan, misalnya harddisk. 

 Dalam suatu jaringan, setiap komputer yang terhubung dengan komputer 

lainnya  akan melakukan pertukaran data yang  cukup kompleks. Ada beberapa hal 

yang harus dipenuhi komputer-komputer dalam jaringan tersebut, yaitu kartu jaringan, 

IP address, image kernel dan file sistem. Untuk mengenali komputer-komputer dalam 

jaringan tersebut satu dengan lainnya, terdapat informasi yang unik. Informasi unik 

tersebut didapatkan dari kartu jaringan client tersebut. 

 

 Setiap kartu jaringan mempunyai nomor yang unik yang berbeda satu dengan 

yang lainnya, walaupun jenis dan merek 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 sistem server, komputer client 

menggunakan nomor unik (MAC). Protokol yang digunakan untuk menerjemahkan 

alamat 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) adalah protokol yang digunakan untuk 

men-download kernel. TFTP mirip dengan FTP ( File Transfer Protocol). Namun, 
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TFTP ukurannya lebih kecil dari FTP, sehingga ikut masuk kedalam ROM. TFTP 

menggunakan protokol UDP (User Datagram Protocol) yang bekerja blok 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 sistem root. Untuk itu di protokol NFS (Network File Sistem) 

diperlukan. Dengan NFS komputer client dapat menjalankan sistem server melalui 

jaringan. Sebenarnya proses tersebut berjalan di server namun outputnya di komputer 

client. Secara sederhana, komputer client hanya menjalankan sistem operasi yang 

telah di-download dengan bantuan protokol TFTP sedangkan file sistem server tetap 

di server  namun outputnya di client. 

 

 

2.3.2 Kelebihan dan Kekurangan Diskless 

 

Komputer diskless mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan antara lain: 

 

a. Kelebihan 

Beberapa kelebihan yang bisa diperoleh dalam menerapkan jaringan diskless adalah: 

 

1. Biaya 

Menerapkan diskless memungkinkan spesifikasi komputer client minimal. 

Komputer model lama  seperti 486 dapat digunakan dengan hasil yang 

memuaskan. Selain itu, dapat meminimalisasi perangkat CDROM, floopy (jika 

menggunakan bootroom) UPS dan tape-drive. 

 

2. Pemeliharaan 

Pemeliharaan jauh lebih mudah dibandingkan kita membangun jaringan biasa 

dengan client dilengkapi diskless. Disini cukup dilakukan pada komputer server 

saja. 
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3. Performance 

Semua proses sebenarnya dilakukan di server, jadi jika kita menggunakan 

komputer server Pentium III dan client komputer 486 seolah-olah menjalankan 

sistem dengan komputer Pentium III. 

 

4. Backup 

Semua backup data terjadi pada server. 

 

5. Keamanan 

Kita dapat mengatur administrasi login, yaitu tidak boleh ada dua user login ke 

server. 

 

6. Upgrade hardware dan program menjadi lebih mudah. 

 

b. Kerugian 

Walaupun diskless mempunyai keunggulan, namun tetap ada kekurangannya antara 

lain: 

 

1. Butuh waktu yang cukup lama untuk mempelajari diskless. 

2. Kinerja client akan menurun jika ada penambahan client. 

3. Butuh resource server yang cukup handal, dikarenakan semua proses terjadi di 

server. 

 

 Dilihat dari cara kerjanya, sistem ini cocok untuk mereka yang mempunyai 

dua komputer atau lebih. Dengan kata lain banyak institusi yang bisa memanfaatkan 

teknologi diskless ini, misalnya Warung Internet, rental komputer, perkantoran, 

swalayan, kampus atau sekolah, keluarga dan juga untuk penelitian. 

 

 

2.4 Linux Terminal Server Project (LTSP) 

 

LTSP adalah suatu project open source yang mengeksplorasi kemampuan linux untuk 

aplikasi diskless XTerminal yang dikembangkan oleh Jim McQuilan. XTerminal 
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merupakan kemampuan Linux disisi client untuk menjalankan GUI (Grafhics User 

Interface) seperti layaknya menggunakan komputer dengan harddisk dan prosessor 

yang cepat. Jika dilihat dari segi ekonomis dan efisiensi, tentu saja LTSP 

memenuhinya. Karena tidak diperlukan pembelian OS (Operating Sistem) dan 

aplikasinya karena LTSP dapat diperoleh tanpa membayar lisensi. 

 

 Aplikasi cukup dipasang pada server saja dan client menjalankan aplikasi 

tersebut. Semua prosessing power  terjadi di server, sehingga kecepatan proses akan 

mengikuti spesifikasi server. Manfaat lainnya adalah troubleshooting dan backup data 

menjadi lebih mudah, karena aplikasi data terpusat di server. 

 

 Sampai saat ini ada beberapa metode untuk melakukan proses booting pada 

jaringan diskless, antara lain etherboot, PXE (Pre-boot Execution Environment), RPL, 

kernel cmdline option, Custom LTSP kernels, wireless LTSP. Namun, pada skripsi ini 

dibahas proses booting menggunakan etherboot. Proses kerja etherboot hampir sama 

dengan PXE, namun perbedaannya terletak pada alat yang digunakan pada proses 

booting. Jika etherboot menggunakan bootROM (read only memory) yang berisi 

software untuk booting yaitu berupa EPROM yang dipasang pada ethernet card 

ataupun disket, sedangkan PXE menggunakan proses booting from network yang 

memang sudah terpasang pada BIOS PC. 
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 Pada gambar diatas diperlihatkan flowchart dari cara kerja LTSP, yang 

kemudian dijelaskan tahap demi tahapnya. Selain LTSP juga diperlukan beberapa 

tambahan software di dalam sistem operasi agar sistem dapat berjalan dengan baik. 

Software  tambahan tersebut antara lain DHCP, TFTP, NFS, dan XDMCP (X Display 

Manager Control Protocol). 

  

 Pada saat client diaktifkan, maka akan terjadi proses Power On self Test 

(POST). Pada saat proses tersebut terjadi, BIOS akan mencari ROM yang terpasang 

pada LAN Card. ROM yang dicari tersebut harus sudah terisi kode etherboot. Jika 

ROM tidak terpasang atau tidak ada kode etherbootnya, maka BIOS akan mencari ke 

device yang lain, yaitu disket yang berisi kode etherboot. Setelah proses POST selesai, 

kode etherboot yang terdapat pada ROM LAN card atau disket akan dieksekusi. Kode 

etherboot tersebut kemudian akan mencari LAN card yang terpasang. Jika berhasil 

menemukannya maka LAN card tersebut akan diinisialisasi. Kode etherboot 

kemudian akan mengirimkan sinyal ke jaringan, berupa permintaan DHCP (DHCP 

request). Permintaan DHCP tersebut akan disertai dengan MAC address dari LAN 

card yang digunakan. 

  

 DHCPD daemon yang aktif di server kemudian akan memperoleh sinyal 

permintaan tersebut dan akan mencari data pada file konfigurasi yang ada. DHCPD 

daemon kemudian akan mengirimkan paket balasan berisi beberapa informasi. Paket 

balasan ini akan berisi informasi sebagai berikut: 

a. IP address untuk client tersebut. 

b. Konfigurasi NETMASK untuk jaringan internal. 

c. Lokasi file kernel yang akan di-download. 

d. Parameter tambahan yang akan dikirimkan  ke kernel melalui baris perintah 

kernel. 

 

 Kode etherboot kemudian akan menerima balasan dari server dan kemudian 

akan melakukan konfigurasi TCP/IP pada LAN card dengan parameter yang diterima. 

Dengan menggunakan TFTP, kode etherboot  kemudian akan berusaha untuk 

melakukan download file kernel dari server. Setelah kernel berhasil di-download 

sepenuhnya di client, kode etherboot kemudian akan meletakkan kernel tersebut ke 
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lokasi memori yang tepat. Control kemudian akan diambil alih oleh kernel. Kernel ini 

kemudian akan melakukan anisialisasi seluruh sistem dan peralatan terpasang yang 

dikenali. 

 

 Dhclient kemudian akan dijalankan, untuk melakukan query informasi ke 

DHCP server. Permintaan tersebut dilakukan untuk kedua kalinya, karena jika 

menggantungkan pada hasil query yang dilakukan oleh etherboot, maka informasi 

tersebut tidak sepenuhnya dapat diterima oleh kernel. Kernel kemudian akan 

mengabaikan konfigurasi NFS server yang disertakan sebagai parameter tambahan 

root-path. Hal ini perlu dilakukan jika memiliki NFS server yang berada pada server 

terpisah dari TFTP server. Bila dhclient memperoleh jawaban dari server maka file 

/etc/dhclient-script akan dieksekusi, yang kemudian akan berusaha membaca 

konfigurasi untuk kemudian dilakukan setup pada interface eth0. Sampai pada proses 

ini, file sistem root berada di ramdisk. Selanjutnya akan dilakukan proses mount ulang 

pada file sistem melalui NFS. Direktori yang diekspor pada server umumnya adalah 

/opt/ltsp/i368. Proses tersebut tidak bisa langsung melakukan proses mount file sistem 

yang baru sebagai /. Proses mount akan terlebih dahulu dilakukan pada /mnt. 

Kemudian akan dilakukan pivot_root. Pivot_root  kemudian akan melakukan 

pertukaran file sistem root yang aktif dengan file sistem baru. Setelah proses tersebut, 

file sistem NFS akan di-mount pada /, dan file sistem root terdahulu akan di-mount 

pada /oldroot. 

 

 Init kemudian akan membaca file /etc/inittab dan mulai melakukan setting 

environtment client tersebut. Init menggunakan konsep runlevel, dimana tiap runlevel 

memiliki konfigurasi servis yang berbeda. LTSP client akan diawali pada runlevel 2. 

Konfigurasi tersebut dapat dilihat pada baris initdefault pada file inittab. Salah satu 

item yang berada pada urutan awal yaitu perintah rc.local yang akan aktif, sementara 

client berada pada tahap sysinit. Script rc.local kemudian akan membuat ramdisk 

sebesar 1 MB untuk menyimpan file-file yang akan dibuat atau diubah. Ramdisk akan 

di-mount sebagai direktori /tmp. Semua file yang akan ditulis akan diletakkan pada 

direktori /tmp, dan nantinya akan muncul symbolic link yang mengacu pada file-file 

tersebut. File sistem /proc kemudian di-mount. 
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 Jika client ditentukan untuk melakukan swap over NFS, maka direktori 

/var/opt/ltsp/swapfile akan di-mount sebagai /tmp/swapfiles. Jika belum tersedia 

swapfile untuk client tersebut, maka akan dibuat secara otomatis. Ukuran dari swapfile 

tersebut ditentukan pada file lts.conf. Swapfile kemudian akan diaktifkan dengan 

menggunakan perintah swapon. 

 

 Interface loopback akan dikonfigurasi. Interface tersebut nantinya akan 

menggunakan IP Address 127.0.0.1. jika local apps diaktifkan, maka direktori /home 

akan di-mount sehingga aplikasi tersebut dapat mengakses direktori home. Beberapa 

direktori akan dibuat pada file sistem /tmp untuk menyimpan beberapa file sementara 

yang dibutuhkan sewaktu sistem berjalan. Direktori yang akan dibuat tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. /tmp/compiled 

b. /tmp/var 

c. /tmp/ var/run 

d. /tmp/var/log 

e. /tmp/var/lock 

f. /tmp/var/lock/subsys 

 

 Proses selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada X Windows. Pada file 

lts.conf terdapat parameter XServer. Jika parameter tersebut tidak ditemukan, atau 

ditentukan menjadi auto, maka akan dilakukan proses deteksi Display Card. Jika card 

yang digunakan adalah PCI, maka akan diambil PCI Vendor dan Device ID untuk 

kemudian dicari apakah terdapat pada file /etc/vidlist. Jika card tersebut didukung 

oleh XFree86 4.X, maka pci_scan akan memberikan hasil yaitu nama dari driver 

modul yang digunakan. Jika hanya didukung oleh XFree 3.3.6, maka pci_scan akan 

memberikan Xserver yang akan digunakan. Script rc.local dapat membedakan hasil 

dari pci_scan tersebut dikarenakan pada versi terdahulu 3.3.6, nama server didahului 

oleh XF86_. Jika digunakan XFree86 4.x, maka script /etc.rc.setupx akan dijalankan 

untuk membentuk file XF86Config untuk X4. jika yang digunakan adalah XFree86 

3.3.6 maka script /etc/rc.setupx3 akan dijalankan untuk membentuk file XF86Config. 

File XF86Config akan dibuat berdasarkan file /etc/lts.conf. Ketika script rc.setupx 

selesai, maka alur proses akan kembali pad arc.local. Kemudian /tmp/start_ws akan 
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dibuat. Script ini juga berfungsi untuk menjalankan Xserver. File /tmp/syslog.conf 

juga akan dibuat. File ini akan menginformasikan syslogd daemon, host manakah 

yang pada jaringan yang akan menerima informasi logging client. Syslog host 

ditentukan pada file lts.conf. Terdapat symbolic lynk /etc/syslog.conf yang mengacu ke 

file /tmp/syslog.conf. Syslog  daemon kemudian akan dijalankan dengan 

menggunakan konfigurasi file yang  disebutkan pada langkah sebelumnya. 

 

 Alur proses kemudian akan dikembalikan ke init. Init akan mencari initdefault 

untuk menentukan runlevel yang digunakan. Nilai dari initdefault adalah 2, sama 

halnya dengan yang ditentukan pada lts_core-2.08. Runlevel 2 akan menyebabkan init 

menjalankan script set_runlevel yang akan membaca file lts.conf dan menentukan 

runlevel client yang dijalankan. 

 

 Runlevel yang akan dipakai pada waktu mengkonfigurasi file lts.conf. Standar  

runlevel untuk LTSP adalah 3, 4, dan 5 adalah: 

a. 3 akan menjalankan  shell. Sangat berguna untuk debugging client. 

b. 4 akan menjalankan satu atau lebih Telnet session pada mode karakter atau text 

base. Sangat cocok diaplikasikan untuk menggantikan serial terminal. 

c. 5 GUI mode. Ini akan menjalankan XWindows dan mengirimkan query XDCMP 

ke server yang akan menampilkan kotak dialog login untuk akses ke server. 

Dibutuhkan display manager yang aktif di server, seperti XDM, GDM atau KDM. 
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Berikut gambar ilustrasi tentang cara komputer client booting dengan LTSP.  
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Gambar 2.3 Ilustrasi booting komputer client 

 

 

2.5 Windows Server 2003 

 

Windows Server 2003 merupakan salah satu versi dari Windows yang di khususkan 

untuk server. Versi ini dikeluarkan pada 23 April 2003 oleh Microsoft. Windows 

Server 2003 mempunyai beberapa versi yaitu: 

1. Windows 2003 Standard Edition 

2. Windows 2003 Enterprise Edition 

3. Windows 2003 Datacenter Edition 

4. Windows 2003 Web Edition 

5. Windows 2003 Small Bussines Server 
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 Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Windows Server 2003 Standard 

Edition, karena jaringan yang dibangun dalam skala kecil dengan kebutuhan yang 

standard. 

 

 

2.5.1 Active Directory 

 

Active Directory (AD) pada dasarnya adalah database terpusat yang menyimpan user 

account dan informasi lainnya. Kelebihannya adalah informasi lainnya karena tidak 

seperti file database SAM pada versi NT 4 yang hanya menyimpan user account. 

Pada AD juga disimpan informasi lainnya seperti yang digunakan oleh aplikasi 

Exchange, ISA dan lain-lain. Jadi AD merupakan media penyimpan terpusat pada 

Domain Controler. 

 

 AD adalah sebuah direktori servis yang menyimpan berbagai informasi  seperti 

resource dalam jaringan, sehinnga bisa di akses oleh aplikasi dan user.  AD sama 

dengan file SAM NT 4.0 yang menyimpan user name dan password, hanya saja AD 

juga menyimpan informasi lainnya seperti lokasi printer, komputer dan lainnya 

dengan menggunakan NTDS.DIT. AD jauh lebih fleksibel  jika dibandingkan dengan 

file SAM pada NT 4.0 karena AD memungkinkan  aplikasi-aplikasi seperti ISA, 

Exchange, termasuk juga aplikasi di luar buatan Microsoft untuk menyimpan 

informasi ke dalamnya. Jadi dengan AD, kita akan mempunyai satu tempat terpusat 

untuk mencari berbagai informasi. 

 

 

2.5.2 Domain Name Server 

 

Domain Name Server (DNS) merupakan komponen utama yang harus ada di dalam 

domain Windows 2003. Tanpa adanya DNS tidak akan bisa dibuat suatu domain, 

karena komponen DNS bukanlah pilihan oposional lagi tetapi sudah menjadi suatu 

keharusan. 
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 Domain bisa diartikan sebagai kumpulan dari komputer dalam satu grup yang 

sama dan saling berbagi resource dengan manajemen terpusat melalui Domain 

Controller (DC). DC merupakan pusat dari sebuah domain yang menyimpan 

informasi-informasi. Dalam pandangan sederhana, DC Windows 2003 adalah 

komputer yang diinstal dengan Windows 2003 ditambah dengan AD, jadi komputer 

tersebut dikatakan sebagai Domain Controller. 

 

 

2.6 Kosep Dasar TCP/IP 

 

Di dalam jaringan, komputer saling berkomunikasi dengan cara mentransfer data, 

dimana data tersebut harus dikirim pada komputer yang tepat. Namun, dalam 

pentransferan dapat terjadi masalah, misalnya jika data tersebut hilang atau rusak saat 

pentransferan atau tidak sampai pada tujuan. Untuk mengatasi masalah-masalah 

tersebut dalam komunikasi data diciptakanlah aturan-aturan. Sekumpulan aturan untuk 

mengatur proses pengiriman data ini disebut sebagai protokol komunikasi data. 

Protokol ini diimplementasikan dalam bentuk program komputer (software) yang 

terdapat dalam komputer dan peralatan komunikasi lainnya. 

 

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

sekumpulan protokol yang masing-masing bertanggung jawab atas bagian-bagian 

tertentu dalam komunikasi data. Protokol yang satu tidak perlu mengetahui cara kerja 

protokol yang lain, sepanjang protokol-protokol tersebut dapat saling mengirim dan 

menerima data. TCP/IP independen terhadap perangkat keras komputer dan sistem 

operasi. Selain itu TCP/IP menggunakan pengalamatan bersama, yaitu OP address, 

sehingga memungkinkan perangkat TCP/IP untuk mengidentifikasikan perangkat lain 

secara unik dalam seluruh jaringan. 

 

 TCP/IP terdiri atas empat lapisan/layer kumpulan protokol yang bertingkat. 

Keempat lapisan tersebut antara lain network access layer, internet layer, transport 

layer, application layer. Seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 2.4 Layer TCP/IP 

 

 

2.6.1 Network Access Layer 

 

Layer ini berada pada lapisan paling bawah layer TCP/IP. Tugas utama layer ini 

adalah bertanggung jawab dalam pengiriman dan penerimaan data dari media fisik. 

Pada jaringan LAN digunakan interface ethernet atau Ethernet card. Interface ini 

merupakan suatu card yang terhubung ke card yang lain melalui Ethernet hub atau 

kabel UTP, sehingga dapat terjadi komunikasi antar komputer. Sebelum satu card 

Ethernet memancarkan datanya pada kabel, card tersebut harus mendeteksi terlebih 

dahulu ada tidaknya card lain yang sedang memancar. Jika tidak ada, maka ia akan 

memancar, namun jika ada maka card yang bersangkutan akan menunggu kabel 

dalam keadaan kosong. Metode kontrol dalam pemancaran data ini bekerja seperti 

indra dan dikenal dengan Carrier Sensing Multiple Access (CSMA). 
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2.6.2 Internet Layer 

 

Layer ini berhubungan dengan network access layer yang terdiri dari beberapa 

protokol yang berkaitan dengan pengiriman paket keseluruh jaringan. Selain 

menangani masalah pengiriman paket, layer ini juga bertugas menangani sistem 

pengalamatan logika (khusus sistem pengalamatan berbasis IP). Protokol-protokol 

yang berfungsi pada lapisan ini antara lain: 

 

1. IP (Internet Protocol) 

IP merupakan protokol yang mengelola sistem pengalatan logika, sistem 

pengalamatan IP terbentuk dari 32 bit yang terbagi dalam 4 kelompok untuk mewakili 

sebuah alamat. IP memiliki sifat connectionless. IP menerima segmen dari host to host 

dan membungkus ke dalam bentuk paket atau datagram. 

 

a. Format IP address 

IP address merupakan bilangan biner 32 bit yang dipisahkan dengan tanda 

pemisah berupa titik setiap 8 bitnya, dimana setiap 8 bit ini disebut sebagai octet. 

IP address sering ditulis sebagai 4 bilangan desimal yang masing-masing 

dipisahkan oleh sebuah titik. Setiap bilangan desimal tersebut merupakan nilai dari 

suatu octet (delapan bit). 

 

b. Network ID dan Host ID 

Pembagian kelas pada IP address didasarkan dalam dua hal yaitu network ID dan 

Host ID dari suatu IP address. Setiap IP address merupakan sebuah pasangan dari 

network ID (identitas jaringan) dan host ID (identitas host dalam jaringan 

tersebut). Network ID ialah bagian dari IP address yang digunakan untuk 

menunjukkan jaringan tempat komputer ini berada. Sedangkan host ID bagian dari 

IP address yang digunakan untuk menunjukkan workstation, server, router, dan 

semua host TCP/IP lainnya dalam jaringan tersebut. Dalam satu jaringan host ID 

harus unik (tidak boleh ada yang sama). 
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c.  Pembagian Kelas IP address 

 Pengalamatan IP disusun dengan menggunakan bilangan-bilangan biner. Dengan 

adanya pengalamatan tersebut, maka proses routing dapat disederhanakan karena 

informasi alamat jaringan dikodekan pada alamat IP. Sehingga jika terjadi 

perubahan pada perangkat keras jaringan, atau bahkan jaringan diganti ke 

teknologi yang baru maka alamat IP yang digunakan protokol lapisan atas masih 

tetap sama, selama perubahan tersebut pada jaringan yang sama. Pengalamatan IP 

ini dibagi ke dalam lima kelas dan untuk mengidentifikasi kelas alamat IP yang 

disesuaikan dengan masing-masing situasi jaringan. Maka setiap kelas diberikan 

jumlah bit yang berbeda. Pembagian kelas-kelas IP address didasarkan pada dua 

hal, yaitu network ID dan host ID dari suatu IP address tertentu. Setiap IP selalu 

merupakan pasangan dari network ID (n) yang digunakan untuk tempat dimana 

suatu komputer berada dan host ID (h) yang digunakan untuk menunjukkan 

workstation, server, router, dan semua host lainnya yang terdapat pada jaringan 

tersebut. IP address dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu: 

1).  IP address kelas A 

IP address ini diberikan untuk jaringan dengan jumlah host yang sangat besar. 

Bit pertama dari IP address ini selalu di set 0 (nol) sehingga byte tedepan dari 

IP address kelas A selalu bernilai antara angka 0-127. Pada kelas ini, network 

ID adalah 8 bit pertama sedangkan untuk host ID adalah 24 bit berikutnya, 

sehingga kelas ini dapat menampung lebih kurang 16 juta host. 

 

2).  IP address kelas B 

IP address ini biasanya digunakan untuk jaringan yang berukuran sedang dan 

besar. Pada IP address kelas B ini 2 bit pertama dari IP selalu di set dengan 10 

(satu nol), sehingga byte terdepan dari IP address kelas ini selalu bernilai 128-

191. Pada kelas B ini, network ID adalah 16 bit pertama, sedangkan untuk host 

ID adalah 16 bit berikutnya. Kelas ini dapat menampung lebih kurang 65000 

host. 

 

3).  IP address kelas C 

Pada penelitian ini yang digunakan adlaah IP address kelas C, karena kelas ini 

digunakan untuk jaringan lebih kecil seperti LAN. IP address kelas C ini 3 bit 
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pertama berisi 110 (satu satu nol). Bersama 21 bit berikutnya, angka ini 

membentuk network ID sebesar 24 bit dan 8 bit terakhir untuk host ID. Kelas 

ini dapat menampung lebih kurang 256 IP address. 

 

4).  IP address kelas D 

IP address kelas D dikhususkan untuk penggunaan multicast dengan 4 bit 

pertama adalah 1110 (satu satu satu nol) dan  range untuk host yang dimiliki 

adalah 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255. 

 

5). IP address kelas E 

IP address kelas ini memiliki 5 bit pertama 11110 (satu satu satu satu nol) dan 

memiliki range host 240.0.0.0 sampai 247.255.255.255 dicadangkan untuk 

penggunaan dimasa mendatang. 

 

 

 

Kelas A 

 

Kelas B 

 

Kelas C 

 

Kelas D 

 

Kelas E 

 

       31   23   15         7             0

        

Gambar 2.5 Kelas-kelas alamat IP  

 

 

 

 

Universitas Sumatera Utara



 33

2.  Address Resolution Protocol (ARP) 

ARP merupakan protokol yang melakukan translasi dari IP address ke MAC address. 

Ketika IP memiliki datagram yang akan dikirim, IP harus mengetahui hardware 

address tujuan. Jika IP tidak menemukan hardware address dari host tujuan di dalam 

ARP chace, IP akan menggunakan ARP untuk mencari informasi tersebut. ARP akan 

melakukan broadcast dengan cara bertanya pada tiap mesin tentang hardware address 

yang dituju dan jika terdapat hardware address yang dimaksud host akan merespon 

dengan memberikan MAC address ke mesin pengirim, kemudian mesin pengirim 

akan mencatat informasi tersebut ke dalam tabel ARP. Penulisan informasi MAC 

address ke dalam tabel ARP dimaksudkan agar proses pengiriman data berikutnya 

dapat lebih cepat dibandingkan dengan yang pertama. 

 

3.  Reserve Address Resolution Protocol (RARP) 

RARP merupakan kebalikan dari protokol ARP, RARP melakukan translasi dari 

MAC address ke IP address, biasa digunakan pada komputer yang bersifat diskless 

(komputer client yang tidak menggunakan diskdrive atau harddisk). Ketika sebuah 

komputer diskless tidak mengetahui MAC address, maka RARP akan mengirimkan 

paket yang berisi MAC address dan meminta alamat IP untuk dipasangkan dengan 

MAC address. Mesin yang menyediakan IP disebut RARP server akan merespon 

permintaan tersebut. 

 

4.  Internet Control Message Protocol (ICMP) 

ICMP merupakan sebuah protokol manajemen dan penyedia layanan messaging untuk 

IP. ICMP berfungsi untuk melaporkan jika terjadi suatu masalah dalam pengiriman 

data. Berbagai hal yang dilaporkan adalah: 

a. Destination Unreachable, merupakan laporan yang  mengindikasikan bahwa 

tujuan tidak dapat dijangkau. 

b. Buffer Bull, memberitahukan kepada pengirim jika memori penuh. 

c. Hops, memberitahu pengirim bahwa paket telah melalui jumlah hop maksimum 

dan akan diabaikan. 

d. Ping, menggunakan ICMP echo untuk memeriksa hubungan. 
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5.  Bootstrap Protocol (BOOTP) 

Protokol bootstrap digunakan dalam proses booting pada workstation yang tidak 

memiliki disk (diskless) untuk mounting root file sistem dan pemberian IP address. 

BOOTP dapat digunakan dalam jaringan jika komputer workstation maupun server 

berada dalam suatu jaringan LAN. Cara kerja dari protokol ini adalah dengan 

memeriksa hardware address pada workstation kemudian dikirim ke server dalam 

UDP datagram untuk mengetahui IP address dari workstation tersebut. Kemudian 

server memberitahu IP address ke workstation melalui UDP. 

 

 

2.6.3 Transport Layer 

 

Transport layer mendefenisikan protokol untuk membentuk koneksi end to end yang 

reliable dan menjamin integritas data. Protokol yang berfungsi dalam layer ini adalah: 

 

1. Transmission Control Protocol (TCP) 

TCP merupakan protokol yang bersifat connection oriented. TCP memiliki nomor 

protokol 6 yang berfungsi mengubah serangkaian blok data menjadi segmen yang  

dinomori dan disusun secara berurutan agar penerima dapat menyusun segmen-

segmen tersebut kembali seperti semula. 

 

2.  User Datagram Protocol (UDP) 

UDP merupakan jenis protokol connectionless. Keutuhan datas dijamin atau dikontrol 

oleh layer yang lebih atas. UDP banyak digunakan pada jenis aplikasi yang tidak peka 

terhadap gangguan atau aplikasi yang bersifat real time dan biasanya bentuk 

pengirimannya dilakukan secara broadcast. UDP mempunyi nomor protokol 17, 

karena bersifat connection less dan unreliable, maka protokol ini digunakan pada 

aplikasi yang secara periodik melakukan aktivitas tertentu (misalnya query routing 

table pada jaringan lokal), selain itu juga digunakan dalam pengiriman datagram 

kebanyak workstation pada saat yang bersamaan. Pendeknya jarak tempuh datagram 

akan mengurangi resiko kerusakan data. 
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2.6.4 Aplication Layer 

 

Aplication layer merupakan lapisan dimana proses-proses dari program aplikasi 

jaringan bekerja. Dilapisan ini ditemukan program aplikasi jaringan seperti mail 

server, file transfer server, remote terminal, sistem management sever, telnet dan 

sebagainya. User berhubungan langsung dengan lapisan aplikasi, sehingga proses-

proses yang terdapat pada lapisan ini harus bersifat user friendly. Karena tidak 

memungkinkan menggunakan alamat IP untuk jaringan seluas internet, selain karena 

keterbatasan kemampuan manusia dalam mengingat dan juga memperlambat proses 

kerja user itu sendiri. Karena itu pada lapisan ini digunakanlah nama host untuk 

proses-proses yang tersedia. 

 

1. Dynamic Host Control Protocol (DHCP) 

DHCP merupakan protokol pada jaringan TCP/IP yang bertugas untuk memberikan 

alamat IP secara dinamis kepada host, sehingga tidak lagi diperlukan 

pengonfigurasian alamat IP secara manual. Hanya sedikit host yang membutuhkan 

alamat IP yang tetap. Router dan DNS adalah contoh host yang harus diberi alamat IP 

yang tetap. Dengan adanya DHCP pemberian alamat IP yang tetap pada host yang 

memang tidak memerlukannya dapat dihindari. Cara kerja dari DHCP ini adalah saat 

sebuah host dikonfigurasikan untuk memberikan alamat IP dari DHCP, maka secara 

otomatis ia akan diberi alamat dari scope DHCP yang ada. DHCP juga mengizinkan 

jaringan untuk mendukung lebih banyak host dari jumlah alamat yang tersedia. Bila 

user tidak rutin menggunakan TCP/IP, maka user dapat meminta alamat IP hanya 

pada saat membutuhkan saja. Bila host tidak lagi membutuhkan alamat tersebut, maka 

alamat yang bersangkutan akan dikembalikan ke kumpulan alamat yang boleh 

digunakan lagi. 

 

2. Trivial File Transfer Protocol (TFTP) 

TFTP merupakan sebuah protokol sederhana untuk transfer file antar komputer yang 

sama maupun berbeda jaringan. TFTP dirancang khusus dengan ukuran kecil dan 

didimplementasikan. Oleh sebab itu TFTP mempunyai lebih banyak kekurangan 

dibandingkan dengan protokol FTP biasa. Tugas yang dikerjakan oleh TFTP adalah 

membaca dan menulis file atau mail dari/ke komputer server. TFTP tidak dapat me-
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list direktori dan tidak mempunyai kelengkapan untuk keamanan user. Pada konsep 

LTSP dibutuhkan TFTP karena protokol ini digunkan untuk  mengambil image kernel 

dari komputer server ke komputer client. Protokol ini memiliki jumlah memori yang 

sedikit untuk menjalankan kodenya, sehingga dapat dengan mudah dipasang pada 

bootROM komputer. TFTP menggunakan protokol UDP sebagai transport karena 

tidak membutuhkan terciptanya koneksi sebelum permintaan transfer file dapat 

terlaksana. Karena menggunakan protokol UDP yang tidak membentuk koneksi 

sebelum berhubungan, maka keamanan dalam pengiriman data tidak dapat dijamin. 

 

3. Network File Sistem  (NFS) 

NFS digunakan untuk mengarahkan root device supaya tidak menuju ke harddisk 

server, sehingga dapat dilakukan booting dari komputer client dan mounting file-file 

atau direktori komputer server dari komputer client dalam satu jaringan yang sama. 

Tanpa NFS komputer client tidak dapat bekerja. 
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