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BAB IV  

PEMBAHASAN 

 

4.1 Langkah-langkah membuat Koneksi Speedy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Gambar 4.1flowchart koneksi speedy 
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4.2  Langkah – langkah untuk men-setting jaringan speedy sebagai berikut : 

a. Menghubungkan atau mengkoneksikan jaringan speedy yang sudah ada 

dengan modem yang akan di gunakan. Pastikan alamat IP yang tertera 

pada modem 192.168.1.1 sesuai dengan IP yang telah di tentukan seperti 

dengan gambar dibawah ini.  

 

Gambar 4.2.1 modem terkoneksi dengan jaringan speedy 

 

b. Langkah selanjutnya adalah memberikan nilai terhadap VPI dan VCI. 

Disini  penulis memberikan nilai 0 untuk poin VPI dan VCI 35 dari range 

yang di tentukan. Penulis memberika nilai tersebut berdasarkan himbauan 

dari pihak Telkom sesuai dengan cara men-setting jaringan ke pelanggan 

speedy. 
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Gambar 4.2.2 pemberian nilai VPI dan VCI 

 

c. Langkah terakhir dalam menghubungkan speedy adalah memasukkan 

username dan password ke dalam kolom setting modem. Username dan 

password teradapat dari user yang telah diberikan dari pihak speedy ke 

pihak user. Cara men-setting speedy tersebut seperti dengan gambar 

dibawah ini. 
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Gambar 4.2.3 memasukkan username dan password user 

Apabila anda tidak dapat melakukan koneksi ke speedy maka langkah-

langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Cek kondisi lampu pada modem, lihat apakah lampu power dalam keadaan 

hidup atau mati, apabila lampu power dalam keadaan mati periksa catuan 

modem. 

2. Apabila lampu power sudah dalam keadaan hidup, namun anda masih 

anda belum dapat melakukan koneksi ke speedy cek lampu DSL pada 

modem anda. Apabila lampu DSL dalam keadaan mati lakukan tes dial 

tone denagn mengangkat handset pesawat telepon dan pastikan terdengar 

dial tone. 

3. Jika anda terdengar dial tone dan lampu DSL masih mati cek perkabelan di 

spliter dan reset apakah ada kabel yang kendur atau kekeliruan kabel di 

splitter dan reset. 

4. Jika tidak terdengar dial tone dan tidak ada kekeliruan pada kabel silakan 

menghubungi 147 
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5. Apabila seluruh lampu dalam keadaan hidup namun masih belum 

terkoneksi dengan speedy maka matikan catuan modem beberapa saat ,lalu 

hidupkan kembali. 

 

4.3  Troubleshooting Pada Setting dan Konektivitas 

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Lihat IP modem :  

klik Start-Run-ketik cmd (pada windows xp/vista),command (pada 

windows 98/2000) lalu muncul halaman command dan ketik 

ipconfig/all dan enter. Lihat IP gateway (modem). Misal IP Gateway 

adalah 192.168.1.1. gambar berikut menunjukan display ipconfig/all. 

  

 

Gambar 4.3.1 melihat IP modem dengan perintah ipconfig/all 

2. Cek koneksi PC ke modem ADSL :  

klik Start-Run,ketik ping 192.168.1.1 –t sehingga muncul tampilan 

seperti gambar berikut  STIK
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Gambar 4.3.2 Cek Koneksi Modem ADSL 

 

3. Cek koneksi PC ke DNS Telkom : 

Klik Start-Run, ketik ping 202.134.0.155. –t, sehingga muncul 

tampilan berikut  
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Gambar 4.3.3 Cek Koneksi PC ke DNS Telkom 

Jika koneksi gagal setelah login speedy dan pesan command tidak sama 

dengan di atas missal “request time out” atau “destination host 

unreachable” seperti yang ditunjukan pada gambat 

Langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1. Pastikan saluran telepon baik deengan mengangkat pesawat telepon 

dan mendapat nada dial. 

2. Pastikan kabel Ethernet Modem-PC dan kabel modem-telepon 

terhubung dengan baik,tidak ada PABX parallel telepon atau peralatan 

lain yang terhubung sebelum splitter. 

3. Matikan modem dan tunggu sekitar 1 menit, nyalakn kembali dan 

pastikan lampu ADSL menyala tanpa blinking. 

4. Pastikan username dan password sudah benar 

Username : No.speedy@telkom.net 

Password : xxxxx 

5. Jika LAN disable. Klik Start-Settings-Control panel-Network 

connection-Local area connection, Double klik Local Area Connection 

untuk mene-enabelkan LAN 
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6. ADSL tidak blinking tetapi koneksi PC ke DNS “request time out”. 

Matikan fitur firewall (lihat user manual modem) disisi modem 

lakukan restart modem ADSL. 

7. Pesan DNS masih “request time out” atau tidak mendapat IP, lakukan 

setting IP : 

a. Pada windoxs XP  

Klik Start-Setting-Control panel-Network Connection-Local 

Area Connection-TCP/IP. Isi kolom TCP/IP berikut: 

IP addres : 192.168.1.x (x dapat di isi angka 2 sampi 253) 

Subnet mask : 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.1.1 (Harus sama dengan IP address 

modem) 

Preferred DNS : 192.168.1.1 dan alternate DNS : 

202.134.0.155 

b. Ygfigo 

8.  Jika modem hang, refresh dan setting ulang modem via menu modem 

(lihat user manual modem, Note : VPI=8, VCI=81) 

9. Hubungi 147 untuk informasi lebih lanjut. 

 4.4  Penyebab Jaringan Internet Speedy Lambat 

Adapun beberapa penyebab koneksi internet dengan menggunakan 

Telkom Speedy menjadi lambat, yakni sebagai berikut : 

1. Traffic Jaringan Server Sibuk. Koneksi terlalu sibuk pada sisi server 

(dalam hal ini server speedy) biasanya terjadi pada saat jam kerja (dari jam 

10.00-15.00),yang dimaksud yakni server computer tempat site yang kita 

akses, router server tempat website tersebut intinya semua perangkat 

jaringan disisi server. Solusiya jika ingin koneksi yang lancar lebih baik 

mengakses internet pada malam hari untuk menghindari traffic yang sibuk. 

2. Traffic Jaringan Router untuk Sharing sibuk. Koneksi terlalu sibuk 

pada sisi user speedy, misalnya koneksi speedy paket unlimited di pakai 

bersama-sama oleh banyak user. Router yang biasa digunakan untuk 

sharing misalnya Router Mikrotik, jika management tidak bagus dan user 
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yang online terlalu banyak pada saat yang bersamaan sudah pasti akan 

memperlambat koneksi speedy. Solusinya menggunakan paket yang sesuai 

untuk penggunaan banyak user paket yang tidak sesuai mengakibatkan 

koneksi menjadi lambat. 

3. Management Bandwith tidak benar. Jika management bandwidth tidak 

benar pada sisi router maka akan sangat berpengaruh pada kecepatan 

speedy unlimited,missal :administrator langsung membagi bandwidth yang 

dia punya kesemua user jadi tiap-tiap user sudah langsung dari bandwidth 

sebesar 128 kbps sehingga koneksi speedy sebesar 1 Mbps  tidak pernah 

dinikmati user manapun. 

4. Traffig Jaringan yang dilalui sibuk. Koneksi terlalu sibuk pada sisi di 

antar sisi user dan server,artinya pada jalur yang dilalui data sebelum 

mencapai server data yang di akses, misalnya seorang user ingin membuka 

site youtube,karena traffic akses data ke site tersebut sangat ramai maka 

akan berpengaruh terhadap kecepatan koneksi di sisi user sehingga hal ini 

membuat seolah-olah ada siteyang di akses sangat cepat dan ada juga yang 

lambat (response timenya berbeda). Hal ini bisa juga dikenal dengan 

traffic jaringan pada router,hub,switch,modem,dll. 

5. Modem ADSL panas. Pada kasus koneksi dengan modem ADSL, 

kecepatan koneksi bisa juga dipengaruhi terutama saat modem ADSL yang 

kita digunakan sudah agak panas dan mulai jenuh atau saturasi. Sehingga 

koneksi seolah-olah melambat bahkan bisa hang sehingga kita perlu untuk 

merestart modem. 

6. Virus. Penyebab lain juga bisa di akibatkan oleh virus,hal ini 

dimungkinkan misalnya jika virus menggunakan resource computer yang 

kita punya dan juga menggunakan bandwidth jaringan yang kitagunakan. 

Untuk hal ini hindari mengunjungi website dengan konten 

pornografi,perjudian. Solusinya menggunakan antivirus dengan update 

terbaru serta menghindari situs-situs yang berbau pornografi. 

7. Kualitas kabel telephone. Selain itu koneksi lambat bisa juga disebabkan 

oleh kualitas jaringan telephone yang kita gunakan kalau untuk 

permasalahan yang satu ini bisa ditanyakan ke Telkom 147. 
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8. Cuaca Buruk. Factor cuaca juga bisa mempengaruhi koneksi terutama 

jika koneksi kita menggunakan wireless atau jika ada dari jalur data yang 

melalui media komunikasi dengan wireless ini akan terasa lambat jika 

sinyal wireless sudah mendekati hampir tidak koneksi jika sinyal wireless 

masi bagus tidak berpengaruh. 

 4.5 TELKOM CALL SENTER  147 

TELKOM CALL CENTER 147 merupakan pusat layanan informasi 

produk dan customer care bagi seluruh pelanggan PT Telekomunikasi 

Indonesia Tbk, termasuk jika anda mengalami gangguan atas pelayanan 

produk TELKOM Speedy,anda bisa langsung menelepon operator 147 

menekan tombol 147 melalui telpon rumah atau TELKOM Flexi untuk 

mendapatkan informasi dan melaporkan complain gangguan speedy anda. 

Biasanya anda diminta untuk memberitahukan nomor speedy anda, contac 

person anda serta menampung keluhan masalah gangguan speedy anda. 

Selanjutnya call center 147 meng-entry daftar gangguan speedy 

secara online untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh tim TELKOM speedy 

terdekat.sebagai gambaran bagi anda pelanggan speedy, berikut ini contoh 

daaftar laporan gangguan speedy yang termsuk ke call center 147 yang 

selanjutnya diproses dan di tangani oleh tim TELKOM Speedy. 

 4.6  Indikator Masalah Pada Modem 

Tabel 4.1 Indikator Masalah Pada Modem 

LED Status Keterangan 

POWER Hidup  

Mati  

Modem berfungsi (ON) 

Modem tidak berfungsi (OF) 

LAN atau 

Ethernet 

Hidup  

Berkedip  

 

Mati  

Modem sudah terhubung dengan 

computer 

Modem melakukan Synchronisasi 

dengan computer 

Modem tidak terhubung dengan 
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computer 

WAN/ DSL Hidup  

Berkedip  

 

Mati  

Modem sudah terhubung ke DSLAM 

Modem me;akukan Synchronisasi 

dengan DSLAM 

Modem tidak terhubung ke DSLAM 

Data/PP Mati  

Berkedip  

Tidak terjadi pengiriman data 

Terjadi “Transfer/Receive” data 

 

4.7 Indikator Masalah Pada Komputer 

 Tabel 4.2 Indikator Masalah Pada Komputer 

Indikator Masalah Penyebab Langkah Perbaikan 

1. LED Ethernet 

mati 

Kabel UTP 

terputus  

 Lakukan pengecekan pada kabel 

UTP, apakah sudah 

menggunakan kabel yang benar 

(Cross/Straight) atau memang 

terputus. 

 Ganti kabel 

2. Icon LAN pada 

“Network 

Connection” 

tidak muncul 

Driver 

etheenet 

terhapus atau 

Ethernet card 

rusak 

 Lakukan pengecekan pada 

Device manager sart        control                            

Panel        system       hardware        

devince manager        network 

adapter. 

  Apakah Ethernet card sudah 

terinstal atau mengalami 

masalah (ada tandaa seru atau 

silang) 

 Jika mengalami masalah make 

re-instal driver Ethernet card-

nya, jika tetap tidak berhasil 

maka ganti Ethernet card-nya    
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3. Setelah 

melakukan 

perintah dari 

DOS C > 

ipconfig tidak 

mendapatkan IP 

Address Lokal 

 Ip 

Address 

(TCP / IP) 

belum 

dibebaska

n 

 

 

 Modem 

tidak 

mempuny

ai fasilitas 

DHCP 

server 

 Bebaskan IP Address (TCP/ IP):    

sart      control panel       

network connections        double 

klik pada local area connection 

TCP/IP                                                             

properties klik pada check box 

IP Address automatically        

OK 

 Jika modem tidak punya 

fasilitas DHCP server, lakukan 

langkah-langkah diatas, hanya 

pilihannya “use the following IP 

Address”isiakn IP Adress yang 

satu kelas jaringan dengan 

modem. Contoh “jika IP modem 

192. 168.1.1 maka IP Address 

computer 192. 168.1.2 atau 192. 

168.1.3 atau 192. 168.1.4 

 

4. Akses ke modem 

melalui web 

based tidak bisa 

 Proxsi 

server 

belum 

dibebas-

kan 

 Bebaskan proxsi server: 

Sart    control panel      internet       

options     connection       LAN 

setting  klik pada kontak                

“Automatically detect setting”        

kosongkan kotak “Proxies 

Server” 

5. Computer local 

OK, modem telah 

dikonfigurasikan 

dan mendapatkan 

IP WAN tetapi 

tidak bosa 

browsing 

 DNS 

server 

belum 

dikonfigur

asi 

 Konfirmas, apakah DNS 

“Automatically” atau tidak 

(tergantung vendor). 

a) Jika DNS tidak 

“Automatically”maka 

lakukanlangkah berikut : 

sart    control panel       
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internet. network connections  

Double klik pada       

lokal area connection       

TCP/IP properties       

klik pada “use the 

following DNS server 

address       isikan DNS 

TELKOM 

202.134.0.155 

b) Jika DNS 

“Automatically” maka 

kosongkan address DNS 

server 

6. Setting computer 

local dan modem 

OK, IP  Address 

WAN sudah 

diperoleh tetapi 

browsing internet 

lambat 

 Computer 

terjangkit 

virus 

 Bersihkan komputer dengan 

menggunakan anti virus 

gunakan anti virus terbaru 

(terupdate) seperti “McAvi”, 

“Avast” 
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