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ABSTRAK 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisa jaringan yang sudah 

ada dan mengoptimalisasi jaringan dengan memberikan perubahan pada desain 

serta penggunaan FTP Server pada Kantor Pusat PT. Pelabuhan Indonesia III 

(Persero) Surabaya. Metodologi yang digunakan pada pengamatan kali ini adalah 

metode Analisa dengan studi kasus kemudian metode perancangan jaringan dan 

evaluasi sistem. Hasil yang dicapai adalah mengurangi permasalahan – 

permasalahan yang ada dengan membangun FTP Server yang akan mengurangi 

kebocoran data sehingga dapat meningkatkan kemanan pada data rahasia 

perusahaan dengan pemberian hak akses. Simpulan dari penelitian ini adalah pada 

Kantor Pusat PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Surabaya mampu 

memperkecil kemungkinan bocornya data rahasia perusahaan serta dapat 

meningkatkan keamanan jaringan lalu lintas data. 

 

Kata Kunci : Jaringan, FTP Server, DHCP, Static, Pakcet Tracer, Hak Akses. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Kantor Pusat PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Surabaya adalah Badan 

Usaha Milik Negara yang bergerak dalam sektor perhubungan serta memiliki 

tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk mengelolah pelabuhan umum yang 

tersebar di tujuh wilayah provinsi di Indonesia. 

Kantor Pusat PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Surabaya memiliki tiga 

buah gedung yang memiliki perannya masing – masing dan saling terhubung 

dalam suatu rancang jaringan yang terpusat. Gedung A memiliki peran dalam 

menagani keuangan perusahaan, operasional dan teknik, sumber daya manusia, 

kesekretariatan perusahaan. Gedung B memiliki peran dalam menangani 

komersial dan pengembangan usaha serta Gedung C yang memiliki peran penting 

dalam jaringan yang menangani akses internet serta sebagai data center berbentuk 

hardcopy dan softcopy. 

Pertukaran data maupun file yang dibutuhkan pada tiap gedung mulanya 

menggunakan akses e – mail kantor dengan request terhadap yang bersangkutan 

terlebih dahulu dan menunggu respon untuk nantinya mendapatkan data / file 

yang diinginkan. Hal tersebut sangatlah tidak efektif, karena membuang waktu 

untuk menunggu respon. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka digunakanlah 

jaringan ftp yang lebih efektif. Karena data / file yang dibutuhkan telah ada pada 

sebuah pc server pada tiap lantai dengan mendapatkan hak akses dari server. 

Oleh karena itu, Kantor Pusat PT. Pelabuahn Indonesia III (Persero) Surabaya 

memiliki suatu rancang bangun jaringan terstruktur pada kantor pusat yang 
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memiliki tiga buah gedung dengan berpusat ke Gedung C yang memiliki tugas 

penting dalam menangani koneksi jaringan pada tiap gedung yang mencakup 

segala kebutuhan pekerjaan melingkupi akses data perusahaan,  internet tiap 

komputer pegawai dan jaringan hotspot yang ada pada kantor pusat itu sendiri 

dengan memberi hak akses yang telah dimiliki pegawai perusahaan. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan permasalahan 

pada Kantor Pusat PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) adalah bagaimana cara 

memberi hak akses untuk melakukan pengaksesan layanan akses data internal 

perusahaan? 

 

1.3. BATASAN MASALAH 

Berdasarkan perumusah masalah di atas, maka batasan masalah dalam 

pembuatan rancang bangun jaringan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Perancangan File Transfer Protocol (FTP) Server sebagai pusat layanan data 

Kantor Pusat PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Surabaya pada Cisco 

Packet Tracer. 

2. Simulasi akan dilakukan dengan menggunakan software jaringan Cisco Packet 

Tracer. 

 

1.4. TUJUAN 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka tujuan dari pelaksanaan kerja 

praktik dan pembuatan laporan ini adalah membangun simulasi rancang bangun 
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jaringan file transfer protocol dengan memberikan hak akses di Kantor Pusat PT. 

Pelabuhan Indonesia III (Persero) Surabaya dengan menggunakan Cisco Packet 

Tracer. 

 

1.5. MANFAAT 

Manfaat yang diperoleh adalah dapat memberi layanan file transfer protocol 

yang terdistribusi dan dapat diakses oleh karyawan tanpa perlu mengirim 

permintaan kepada server untuk dapat mengakses file yang dibutuhkan. 

Melainkan menggunakan username yang dimiliki dan tentunya password sesuai 

dengan kedudukannya dalam suatu jaringan tersebut. 

 

  



4 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) 

SURABAYA 

2.1. SEJARAH dan LOGO PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) 

SURABAYA 

1. Sejarah Perusahaan 

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau lebih dikenal dengan sebutan 

Pelindo III merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak dalam jasa layanan operator terminal pelabuhan. Dibentuk 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1991 

tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum), Pelabuhan III menjadi 

Perusahaan Perseroan (Persero). 

Peraturan tersebut ditandatangani oleh Presiden ke – 2 Republik Indonesia, 

Soeharto pada tanggal 19 Oktober 1992. Selanjutnya, pembentukan PT. 

Pelabuhan Indonesia III (Persero) dituangkan dalam akta notaris Imas 

Fatimah, S.H., Nomor 5, tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana telah 

mengalami beberapa kali perubahan sehingga perubahan terakhir dalam akta 

notaris Yatiningsih, S.H, M.H., Nomor 72, tanggal 10 Juli 2015. 

Sebagai operator terminal pelabuhan, PT. Pelabuhan Indonesia III 

(Persero) mengelolah 43 pelabuhan dengan 16 kantor cabang yang tersebar di 

sembilan propinsi di Indonesia meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa 

Tenggara Barat, Timor Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, 

Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. 

Keberadaan perusahaan ini tak lepas dari wilayah Indonesia yang 

terbentuk atas jajaran pulau – pulau dari Sabang sampai dengan Merauke. 
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Sebagai jembatan penghubung antar pulau maupun antar negara, peranan 

pelabuhan sangat penting dalam keberlangsungan dan kelancaran arus 

distribusi logistik nasional. Komitmen tersebut tertuang dalam visi perusahaan 

dan dengan mendukung visi tersebut, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

menetapkan strategi yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang (RJPP) 

yang telah dievaluasi setiap empat tahun sekali.  

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki komitmen yang kuat 

dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan. Oleh karena itu, tiap tindakan 

yang diambil oleh perusahaan ini selalu mengacu pada tata kelola perusahaan 

yang baik (Good Corporate Governance). Perusahaan ini juga menerbitkan 

pedoman tentang etika dan perilaku (Code of Conduct) sebagai dasar acuan 

bagi seluruh insan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), mulai dari 

komisaris; direksi; hingga para pegawai untuk memiliki etika dan perilaku 

dalam berbisnis dan berperilaku dengan pihak eksternal. 

Sebelum tahun 1960, keberadaan pelabuhan di Indonesia telah ada sejak 

jaman kerajaan Hindu – Budha dan menguasai Nusantara. Peranan pelabuhan 

saat itu sangat penting sebagai jalur perdagangan antar daerah maupun antar 

benua. Tercatat saudagar dari Tiongkok, India, Arab serta negara lainnya yang 

pernah menginjakkan kaki di bumi Nusantara. Hingga pada akhirnya pada 

tahun 1595, Belanda pertama kali datan melalui Pelabuhan Banten di bawah 

pimpinan Cornelis de Houtman. Pada masa kolonial Belanda, pengelolahan 

pelabuhan di bawah koordinasi Department Can Scheepvaart yang bertugas 

untuk memberikan layanan jasa kepelabuhan dan dilaksanakan oleh 
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Havenbedrijf. Pada tahun 1952, bentuk perusahaan berubah menjadi Jawatan 

Pelabuhan hingga pada tahun 1959.  

Pada tahun 1960, cikal bakal PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

bermula pada tahun 1960 saat pemerintah mengeluarkan PerPu No. 19 Tahun 

1960 tentang Perusahaan Negara. Paska terbitnya PerPu No. 19 Tahun 1960 

pemerintah Republik Indonesia saat itu menerbitkan PP No. 115 – 122 Tahun 

1961 yang dimana masing – masing peraturan tersebut berisi tentang PN 

Pelabuhan Daerah I – VIII yang dimana Pelabuhan Belwan sebagai pusat PN 

Pelabuhan Daerah I, Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pusat PN Pelabuhan 

Daerah II, Pelabuhan Palembang sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah III, 

Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah IV, Pelabuhan 

Semarang sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah V, Pelabuhan Surabaya sebagai 

pusat PN Pelabuhan Daerah VI, Pelabuhan VI, Pelabuhan Banjarmasin 

sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah VII dan Pelabuhan Makassar sebagai 

pusat PN Pelabuhan Daerah VIII.  

Tahun 1969, pengelolahan PN Pelabuhan Daerah I – VII bertahan hingga 

tahun 1969 seiring dengan diterbitkannya PP No. 18 Tahun 1969 tentang 

pembubaran perusahaan – perusahaan negara pelabuhan dan pengalihan 

pembinaannya ke dalam Organisasi Pembinaan Pelabuhan.  

Pada tahun 1983 pengelolahan pelabuhan kembali berubah. Perusahaan 

PN I – VIII dilebur menjadi empat wilayah pelabuhan dengan nama Perum 

Pelabuhan I – IV. Perum Pelabuhan III terbentuk berdasarkan PP No. 16 

Tahun 1983 tentang Prum Pelabuhan III dengan kantor pusat yang 
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berkedudukan di Surabaya. Perum Pelabuhan III mengelolah 36 pelabuhan 

yang tersebar di 9 provinsi. 

Tahun 1991 sampai sekarang, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 

58 Tahun 1991 tanggal 19 Oktober 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perum 

Pelabuhan III menjad Persero kembali mengubah status perusahaan dari 

Perum Pelabuhan III menjadi PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero).  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut Pelabuhan Indonesia III 

mengelolah tiga puluh tiga pelabuhan di delapan provinsi meliputi Jawa 

Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, 

Timor Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.  

Perubahan status menjadi perusahaan perseroan dicatatkan di hadapan 

notaris Imas Fatimah S.H. pada tanggal 1 Desember 1992. Tanggal pencatatan 

itulah yang kini dijadikan sebagai hari jadi PT. Pelabuhan Indonesia III 

(Persero). Kini, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) mengelola 43 

pelabuhan di bawah kendali 16 kantor cabang di 7 (tujuh) provinsi di 

Indonesia. Sejarah PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) terbagi menjadi 

beberapa fase penting berikut ini: 

a. Perseroan pada awal berdirinya adalah sebuah Perusahaan Negara yang 

pendiriannya dituangkan dalam PP No. 19 Tahun 1960. 

b. Selanjutnya pada kurun waktu 1969 – 1983 bentuk Perusahaan Negara 

diubah dengan nama Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1969 

c. Kemudian pada kurun waktu tahun 1983 – 1992, untuk membedakan 

pengelolaan Pelabuhan Umum yang diusahakan dan yang tidak 
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diusahakan, diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1983 dan Peraturan 

Pemerintah No. 6 Tahun 1985. 

d. Seiring pesatnya perkembangan dunia usaha, maka status Perum diubah 

menjadi Perseroan pada tahun 1992 dan tertuang dalam akta notaris Imas 

Fatimah, SH Nomor 5 Tanggal 1 Desember 1992. 

e. Perubahan Anggaran Dasar Desember 2011 tentang Kepmen BUMN 236. 

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang menjalankan bisnis inti 

sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan, memiliki peran kunci untuk 

menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya 

prasarana transportasi laut yang memadai, PT. Pelabuhan Indonesia III 

(Persero) mampu menggerakkan dan menggairahkan kegiatan ekonomi negara 

dan masyarakat. 

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan 

Umum, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) bertanggung jawab atas 

Keselamatan Pelayaran, Penyelenggaraan Pelabuhan, Angkutan Perairan dan 

Lingkungan Maritim. Dengan demikian status PT. Pelabuhan Indonesia III 

(Persero)  bukan lagi sebagai “regulator” melainkan “operator” pelabuhan, 

yang secara otomatis mengubah bisnis PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)  

dari Port Operator menjadi Terminal Operator. 

Surat dari Kementrian Perhubungagn, Dirjen Perhubungan Laut yang 

diterbitkan bulan Februari 2011 menjelaskan tentang penunjukan PT. 

Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP). 
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PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang berkantor pusat di Surabaya, 

mengelola 43 pelabuhan yang tersebar di 7 Propinsi yaitu Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, 

dan Nusa Tenggara Timur, serta memiliki 9 anak perusahaan. 

Perangkat lain yang mendukung PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

dalam meraih visi dan misi perusahaan adalah penghayatan nilai budaya 

perusahaan. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yang 

mengutamakan kepuasan pelanggan adalah prioritas. Customer Focus telah 

menjadi budaya perusahaan yang harus tertanam pertama kali dalam diri 

setiap insan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang dilanjutkan dengan 

Care dan selanjutnya Integrity.  

Kini PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) telah menjadi salah satu 

BUMN besar di Indonesia dengan jumlah aset yang meningkat tiap tahunnya 

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) juga menjadi segelintir BUMN yang 

memasuki pasar global. Hal ini membuktikan bahwa PT. Pelabuhan Indonesia 

III (Persero) memiliki daya saing tinggi dan menjadi perusahaan berkelas 

internasional. Adapun bidang usaha PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

demi memenuhi kebutuhan para pengguna jasa, meliputi : 

a. Kolam – kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat – 

tempat berlabuhnya kapal. 

b. Jasa – jasa yang berhubungan dengan pemanduan dan penundaan kapal.  

c. Dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat dan bongkar muat barang.  

d. Gudang – Gudang dan tempat penimbunan barang – barang, angkutan 

bandar, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan. 
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e. Tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industry dan gedung – 

gedung maupun bangunan yang berhubungan dengan kepentingan 

kelancaran angkatan laut. 

f. Penyediaan listrik, bahan bakar minyak, air minum dan instalasi limbah 

pembuangan.  

g. Jasa terminal, kegiatan, konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan. 

h. Pendidikan dan pelabuhan yang berkaitan dengan kepelabuhan.  

i. Jasa pelayanan kesehatan. 

j. Jasa transportasi di laut. 

k. Jasa persewaan fasilitas dan peralatan di bidang kepelabuhan. 

l. Jasa perbaikan fasilitas dan peralatan di bidang kepelabuhan.  

m. Properti di daerah lingkungan pelabuhan.  

n. Kawasan industry di daerah lingkungan pelabuhan.  

o. Kawasan wisata di daaerah lingkungan pelabuhan.  

p. Depo petikemas.  

q. Jasa konsultan di bidang kepelabuhan.  

r. Jasa komunikasi dan informasi di bidang kepelabuhan.  

s. Jasa konstruksi di bidang kepelabuhan. 

 

2. Logo Perusahaan 

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) pun memiliki logo perusahaan 

sebagaimana tercantum pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Logo PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

 

2.2. VISI dan MISI PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) 

SURABAYA 

Sebagai BUMN, PT. Pelabuhan Indoensia III (Persero) memiliki visi dan misi 

serta tugas dan fungsi. Adapun visi dan misi dari perusahaan ini adalah sebagai 

berikut : 

Visi :  

”Berkomitmen Memacu Integrasi Logistik dengan Pelayanan Jasa Pelabuhan 

yang Prima” 

 

Misi : 

1. Menjamin penyediaan jasa pelayanan prima melampaui standard yang 

berlaku secara konsisten; 

2. Memacu kesinambungan daya saing industry nasional melalui biaya 

logistic yang kompetitif; 

3. Memenuhi harapan semua stakeholder melalui prinsip kesetaraan dan tata 

kelola perusahaan yang baik; 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZx_fz-aLTAhWBM48KHWCJBPcQjRwIBw&url=https://ekbis.sindonews.com/read/855889/34/karyawan-pelindo-iii-dipindah-ke-pt-pds-1397994125&psig=AFQjCNH-Oy2bq9rUkQCK9XO_YBPWJri_YA&ust=1492225115840459
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4. Menjadikan sumber daya manusia yang kompeten, berkinerja handal, dan 

berpekerti luhur; serta 

5. Mendukung perolehan devisa negara dengan memperlancar arus 

perdagangan. 

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, maka jajaran manajemen PT. 

Pelabuhan Indonesia III (Persero) telah menetapkan komitmen manajemen 

terhadap stakeholders, sebagai berikut : 

1. Kepada Pelanggan 

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) senantiasa mengutamakan 

kepuasan pelanggan atas penyediaan permintaan dan pelayanan jasa 

terminal pelabuhan yang prima dengan pemahaman bahwa dari para 

pelangganlah perusahaan dapat hidup dan berkembang. Adapun prinsip – 

prinsip yang dikembangkan oleh perusahaan dalam melayani para 

pelanggan adalah : 

a. Prima dalam proses memberikan pelayanan (informasi, konsultasi, 

order taking, hospitality, care taking, exception dan billing payment). 

b. Efisien dalam memberikan layanan jasa pelabuhan dan mampu 

menekan ekonomi biaya tinggi.  

c. Lancar, baik dalam prosedur transaksi maupun dalam pelaksanaan 

kegiatan. 

d. Tertib dan teratur atas dasar perencanaan dan pengendalian yang tepat.  

e. Tepat dalam metode dan mekanisme kegiatan pelayanan. 

f. Aman dari segala bentuk gangguan yang merugikan. 
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2. Kepada Pegawai 

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) senantaiasa memandang 

pegawai sebagai sumber daya perusahaan yang paling penting. Dengan 

demikian, perusahaan mengupayakan kesejahteraan untuk peningkatan 

motivasi dan profesionalisme pegawai serta mendukung sepenuhnya demi 

terbentuknya Insan Pelabuhan yang bertaqwa kepada Tuhan YME, dengan 

: 

a. Membangun suasana kerja sehat dan kompetitif yang dilandasi iman 

dan taqwa. 

b. Mengembangkan profesionalisme dan kompetensi inti dalam setiap 

insan perusahaan. 

c. Memberikan kesejahteraan yang mencukupi berdasarkan prestasi kerja 

pegawai. 

 

3. Kepada Pemilik 

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) bertekad kuat dalam 

mengembangkan dan meningkatnya nilai perusahaan untuk memenuhi 

keinginan para pemegang saham, dengan : 

a. Senantiasa mengutamakan peningkatan efisiensi dan produktifitas serta 

optimalisasi kinerja perusahaan. 

b. Konsisten dalam memperbaiki kualitas pelayanan dan tingkat 

keamanan kepada pelanggan dan masyarakat. 
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c. Peningkatan optimalisasi teknologi informasi dalam pengembangan 

system dan prosedur termasuk di dalamnya peningkatan kemampuan 

infrastruktur dan suprastruktur. 

d. Membentuk lingkungan kerja yang tanggap terhadap kaidah dan norma 

penyelenggaraan perusahaan yang baik. 

e. Membudayakan prinsip pembangunan dan pemeliharanan serta 

berencana, produktif, efisiensi dan peka terhadap perkembangan 

teknologi kepelabuhan. 

f. Membentuk kesadaran perlunya pengawasan guna menunjang 

keberhasilan manajemen. 

g. Menciptakan kebiasaan proses pengambilan keputusan berdasarkan 

olahan sistem informasi terpadu. 

h. Membudayakan keseimbangan antara tanggung jawab dan kewajiban 

pada setiap jenjang manajemen perusahaan. 

 

4. Kepada Masyarakat 

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) senantiasa memerhatikan 

kehadiran dan keberadaan masyarakat disekitarnya, yaitu dengan cara : 

a. Memelihara dan meningkatkan koordinasi yang erat dan harmonis 

dengan mitra kerja pelabuhan. 

b. Berpartisipasi secara aktif dan selektif dengan kalangan mitra kerja 

pealabuhan. 

c. Berpartisipasi selektif dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan 

pelabuhan. 
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2.3. TUJUAN PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) SURABAYA 

Tujuan dari didirikannya PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) adalah 

melakukan usaha dibidang penyelenggara dan pengusahaan jasa kepelabuhan 

serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk 

menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mengejar 

keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip 

perseroan.  

 

2.4. STRUKTUR ORGANISASI PT. PELABUHAN INDONESIA III 

(PERSERO) SURABAYA 

 

Gambar 2.2. Struktur Organisasi PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)Tingkat Eksekutif 

Dengan adanya struktur perusahaan seperti pada Gambar 2.2. Berikut ini 

dijabarkan secara garis besar dari Gambar 2.2. tentang pekerjaan yang dilakukan 

oleh masing – masing anggota struktur di perusahaan pada tingkat eksekutif : 

1. Direktur Utama 

Melakukan evaluasi pada tiap perioded an merencanakan setiap kebijakan 

untuk perusahaan serta memberikan wewenang kepada masing – masing 

direktur untuk melaksanakan tugas dan kebijakan sesuai dengan divisi masing 

– masing. 
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2. Direktur Operasi dan Teknik 

Melakukan evaluasi dan memiliki kewenangan dalam menentukan 

kebijakan mengenai kegiatan operasional dan teknis pelabuhan. 

 

3. Direktur Keuangan 

Melakukan evaluasi dan memiliki kewenangan dalam menentukan 

kebijakan terhadap siklus keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan 

tiap periode. 

 

4. Direktur Personalia dan Umum 

Melakukan evaluasi kinerja dan aktifitas pegawai secara umum serta 

memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan 

personalia. 

 

5. Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha 

Melakukan evaluasi dan menentukan kebijakan yang berkaitan dengan 

pengembangan usaha pelabuhan. 

 

2.5. LAYANAN PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) 

SURABAYA 

Ada beberapa layanan pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang 

diberikan kepada para stakeholder dan pengguna layanan pelabuhan, layanan 

tersebut antara lain : 
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1. Layanan Jasa Kapal. 

Prosedur pelayanan jasa kapal dapat dilihat pada Gambar 2.3. di bawah ini 

sebgaiamana mestinya. 

 

Gambar 2.3. Prosedur Pelayanan Jasa Kapal 

Dapat dilihat dari gambar di atas alur pelayanan jasa kapal, mulai dari 

pemohon yang mengajukan permohonan dengan membawa kelengkapan 

dokumen dan PPKB setelah melakukan penghitungan estimasi biaya dan 

membayar melalui kasir atau bank. Jika disetujui maka akan ditentukan 

penetapan waktu lalu mendapat jadwal dan mendapat nota tagihan layanan 

jasa tersebut. 

 

  



19 
 

2. Layanan Jasa Barang. 

Pelayanan jasa barang antar pulau maupun untuk keperluan ekspedisi 

dapat dilihat pada Gambar 2.4. di bawah ini. 

 

Gambar 2.4. Prosedur Pelayanan Jasa Barang 

Dari gambar di atas dapat dilihat prosedur pengajuan pelayanan jasa 

barang / ekspedisi yang dimana hampir sama dengan layanan jasa kapal pada 

Gambar 2.3. sebelumnya, hanya berbeda pada kegiatan pelayanan barang 

karena harus melakukan pengiriman barang yang nantinya akan mendapat 

nota tagihan / faktur sesuai dengan besar barang yang dikirim dalam satuan 

kilo. 
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3. Layanan Bongkar Muat Barang 

Pelayanan jasa bongkar muat barang memiliki prosedur sesuai pada 

Gambar 2.5. di bawah ini.  

 

Gambar 2.5. Prosedur Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pemilik kargo harus mengajukan 

permohonan dan akan mendapat kesepakatan dengan membawa dokumen 

lengkap dan PPKB lalu melakukan pembayaran melalui kasir maupun bank 

jika dalam jumlah besar lalu mendapat penetapan waktu bongkar muat 

baarang dan mendapatkan nota tagihan dari jasa yang digunakan. 
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4. Layanan Peti Kemas.  

Prosedur pelayanan peti kemas untuk jasa ekspedisi dapat dilihat pada 

Gambar 2.6. di bawah ini. 

 

Gambar 2.6. Prosedur Pelayanan Jasa Peti Kemas 

Layanan peti kemas dapat melakukan layanan ekspor maupun impor dari 

luar negeri maupun luar pulau dengan melakukan perencanaan pada tahapan 

awal lalu mendapatkan barang atau mengirim barang setelah identifikasi, 

kemudian barang dapat dikirimkan ke gudang atau pun tempat yang dituju 

pemohon. 
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2.6.DAFTAR PELABUHAN PT. PELABUHAN INDONESIA III 

(PERSERO) SURABAYA 

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) mengelolah sebanyak empat puluh tiga 

pelabuhan yang tersebar di sembilan provinsi, yakni : 

1. Jawa Timur. 

2. Jawa Tengah. 

3. Kalimantan Tengah.  

4. Kalimantan Selatan. 

5. Kalimantan Timur. 

6. Timor Timur.  

7. Bali.  

8. Nusa Tenggara Barat.  

9. Nusa Tenggara Timur.  

 

Pelabuhan cabang PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang tersebar di 

Indonesia, antara lain : 

1. Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya – Jawa Timur.  

2. Terminal Pelabuhan Teluk Lamong, Surabaya – Jawa Timur.  

3. Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin – Kalimantan Selatan. 

4. Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang – Jawa Tengah. 

5. Terminal Petikemas Semarang (TPKS), Semarang – Jawa Tengah. 

6. Pelabuhan Benoa, Benoa – Bali.  

7. Pelabuhan Celukan Bawang, Singaraja – Bai. 

8. Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap – Jawa Tengah.  
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9. Pelabuhan Tegal, Tegal – Jawa Tengah.  

10. Pelabuhan Gresik, Gresik – Jawa Timur. 

11. Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo – Jawa Timur.   

12. Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi – Jawa Timur.  

13. Pelabuhan Kota Baru, Kotabaru – Kalimantan Selatan.  

14. Pelabuhan Sampit, Sampit – Kalimantan Selatan.  

15. Pelabuhan Kumai, Kumai – Kalimantan Tengah.  

16. Pelabuhan Lembar, Lembar – Nusa Tenggara Barat. 

17. Pelabuhan Bima, Bima – Nusa Tenggara Barat.  

18. Pelabuhan Tenau Kupang, Kupang – Nusa Tenggara Timur.  

19. Pelabuhan Maumere, Maumere – Nusa Tenggara Timur.  

 

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) pun memiliki anak pelabuhan yang 

berada dalam kerjasama dengan para stakeholder, antara lain : 

1. PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT. TPS) dengan status kepemilikan 

Pelabuhan Indonesia sebersar 50.5 %, Koperasi Pelabuhan Indonesia III 

sebesar 0.5 % dan P&O Dover sebesar 49 %. 

2. Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (RS PHC) dengan status kepemilikan 

Pelabuhan Indonesia III sebesar 96.03 % serta Koperasi Pelabuhan Indonesia 

III sebesar 1.64 %. 

3. PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia (PT. BJTI) dengan status kepemilikan 

Pelabuhan Indonesia III sebesar 96.03 % dan Koperasi Pelabuhan Indonesia 

III sebesar 3.97%. 
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4. PT. Portek Indonesia (PORTEK) dengan status kepemilikan Pelabuhan 

Indonesia III sebesar 49 % dan Portek System sebesar 51 %. 

5. PT. Ambang Barito Nusa Persada (AMBAPERS) dengan status kepemilikan 

Pelabuhan Indonesia III sebesar 40 % dan PD Bangun Banua sebesar 60 %. 

6. PT. Pelabuhan Indonesia Marine Service (PT. PMS) dengan status 

kepemilikan Pelabuhan Indonesia III sebesar 96.28 % dan Koperasi Pelabuhan 

Indonesia III sebesar 3.72 %. 

7. PT. Jasamarga Bali dengan status kepemilikan Pelabuhan Indonesia sebesar 

17.98 %, Jasa Marga sebesar 55 %, Pemerintahan Provinsi Bali sebesar 8.01 

%, Pemerintahan Kabupaten Bandung sebesar 8.01 %, PT. Angkasa Pura I 

sebesar 8%, PT. Pengembangan Pariwisata Bali sebesar 1 %, PT. Hutama 

Karya sebesar 1 %, PT. Adhi Karya sebesar 1 % serta PT. Wijaya Karya 

sebesar 0.4 %. 

8. PT. Pelabuhan Indonesia Daya Sejahtera (PT. PDS) dengan status 

kepemilikan Pelabuhan Indonesia III sebesar 90 % dan Koperasi Pelabuhan 

Indonesia III sebesar 10 %. 

9. PT. Terminal Teluk Lamong (PT. TTL) dengan status kepemilikan Pelabuhan 

Indonesia III sebesar 98 % dan Koperasi Pelabuhan Indonesia III sebesar 2 %. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1. CISCO PACKET TRACER 

Packet Tracer merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk simulasi 

jaringan yang dikembangkan oleh Cisco, dimana perangkat ini berfungsi untuk 

membuat suatu simulasi jaringan komputer yang sebelumnya telah didesaiin dan 

dikonfigurasi oleh pengguna dan memungkinkan pengguna untuk melakukan 

simulasi berbagai macam protokoll dengan mudah yang digunakan pada dunia 

jaringan, baik secara realtime maupun mode simulasi. 

Dalam perangkat ini, telah disediakan beberapa komponen yang sering 

digunakan dalam membangun sebuah jaringan, seperti switch; router; hub, 

berbagai macam kabel dalam jaringan dan berbagai perangkat lainnya sesuai 

dengan kebutuhan. Tampilan awal dari aplikasi ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1. Tampilan Awal Cisco Packet Tracer 
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3.2. JARINGAN KOMPUTER 

1. Definisi 

Komputer jaringan adalah himpunan interkoneksi sejumlah komputer 

autonomous. Kata “autonomous” mengandung pengertian bahwa komputer 

tersebut memiliki kendali atas dirinya sendiri. Bukan merupakan bagian 

komputer lain, seperti sistem terminal yang biasa digunakan pada komputer 

mainframe. Komputer juga tidak mengendalikan komputer lain yang dapat 

mengakibatkan komputer lain restart, shutdown, hibernate, merusak file dan 

hal merugikan lainnya. 

Dua buah komputer dapat dikatakan “interkoneksi” apabila keduanya 

dapat berbagi resources yang dimiliki, seperti saling bertukar data/informasi, 

berbagi perangkat keras seperti printer maupun scanner, berbagi storage dan 

lain sebagainya.  

Jadi, jaringan komputer dapat dikatakan sebagai sekumpulan beberapa 

buah komputer yang terhubung satu sama lain dan dapat saling berbagi 

resources. 

Teknologi jaringan komputer selalu berkembang. Dengan semakin luasnya 

infrastruktur jaringan telepon seluler, maka jaringan komputer telah memasuki 

era yang selama ini belum pernah dijangkau, yakni perkawinan antara mobile 

networks dan computer networks.  

 

2. Manfaat Jaringan Komputer 

Manfaat yang didapat dalam membangun jaringan komputer, yaitu : 
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a. Sharing Resources 

Bertujuan agar seluruh program, peralatan atau perangkat keras lainnya 

dapat dimanfaatkan oleh setiap komputer yang terdapat pada jaringan yang 

sama tanpa adanya pengaruh oleh lokasi maupun pemakai. 

 

b. Media Komunikasi 

Jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antara 

pengguna, baik untuk teleconference maupun untuk mengirim pesan atau 

informasi penting lainnya. 

 

c. Integrasi Data 

Jaringan komputer dapat mencegah ketergantungan pada komputer 

pusat, Karena setiap proses data tidak harus dilakukan pada satu komputer 

saja, melainkan dapat didistribusikan ke tempat lainnya. Oleh karena itu, 

dapat terbentuk data yang terintegrasi yang memudahkan pemakai untuk 

memperoleh dan mengolah informasi setiap saat.  

 

d. Pengembangan dan Pemeliharaan 

Pengembangan peralatan dapat dilakukan dengan mudah dan 

menghemat biaya, karena setiap pembelian komponen seperti printer tidak 

akan perlu membeli printer sejumlah dengan komputer yang ada. Jaringan 

komputer juga memudahkan pemakai dalam merawat storage dan 

peralatan lainnya, misalnya untuk memberi perlindungan terhadap 

serangan virus. 
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e. Keamanan Data 

Sistem jaringan komputer dapat memberikan perlindungan terhadap 

data. Karena pemberian dan pengaturan hak akses kepada para pemakai 

serta teknik perlindugnan terhadap storage sehingga data mendapat 

perlindungan secara efektif. 

 

f. Sumber Daya Lebih Efisien dan Informasi Terkini 

Dengan pemakaian sumber daya secara bersama akan mendapat hasil 

yang maksimal dan kualitas tinggi. Selain itu, data atau informasi yang 

diakses selalu terbaru karena setiap ada perubahan yang terjadi dapat 

segera langsung diketahui oleh setiap pemakai. 

 

3. Tujuan Jaringan Komputer 

Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah untuk membawa informasi 

secara tepat dan cepat tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim menuju sisi 

penerima melalui media komunikasi. 

Namun, ada beberapa kendala dalam melakukan pembangunan jaringan 

komputer. Antara lain : 

a. Mahalnya fasilitas komunikasi yang tersedia dan bagaimana 

memanfaatkan jaringan komunikasi yang ada secara efektif dan efisien. 

b. Jalur transmisi yang digunakan tidak benar – benar bebas dari masalah 

gangguan (noise). 
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3.3. MACAM – MACAM JARINGAN KOMPUTER 

Secara umum, jenis jaringan komputer dapat dikelompokkan ke dalam lima 

kategori. Antara lain : 

1. Berdasarkan Jangkauan Geografis 

 

Gambar 3.2. Jaringan Komputer Berdasarkan Jangkauan Geografis 

Jenis jaringan komputer jika dilihat berdasarkan jangkauan geografisnya 

yang ada pada Gambar 3.2. dapat dibagi menjadi 3, yakni : 

a. LAN (Local Area Network) 

Local Area Network (LAN) merupakan jaringan komputer yang 

cakupan wilayahnya relatif kecil, seperti kantor, pabrik , sekolah, atau 

warung internet (warnet). Luas area jaringan LAN tidak jauh atau kurang 

dari satu kilometer persegi. Jaringan LAN umumnya menggunakan 

teknologi IEEE 802.3, yaitu Ethernet yang mempunyai kecepatan transfer 

data pada kisaran 10 MB/s, 100 MB/s, atau 1000 MB/s. Meskipun 
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kebanyakan jaringan LAN menggunakan teknologi Ethernet, tapi tidak 

sedikit pula yang menggunakan teknologi nirkabel (wireless) seperti Wi-fi. 

 

b. MAN (Metropolitan Area Network) 

Metropolitan Area Network atau biasa disingkat MAN adalah jaringan 

komputer memiliki cakupan area yang lebih luas dari jaringan LAN yaitu 

mencakup suatu kota. Jaringan MAN dibekali dengan kecepatan transfer 

data yang tinggi, jaringan ini merupakan gabungan dari beberapa jaringan 

LAN. Area yang dapat dijangkau oleh jaringan LAN sekitar sepuluh 

sampai lima puluh kilometer. Jaringan MAN yang hanya memiliki satu 

atau dua kabel dan tidak dilengkapi dengan elemen switching membuat 

jaringan komputer ini menjadi lebih sederhana. 

 

c. WAN (Wide Area Network) 

Wide Area Network (WAN) merupakan jaringan komputer yang 

memiliki cakupan area geografis yang luas. Jangkauan area WAN bisa 

meliputi sebuah negara bahkan benua. Pada umumnya, jaringan WAN 

digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan lokal. Dengan 

jaringan ini pengguna komputer dapat berkomunikasi dengan pengguna 

yang lain yang berada di lokasi berbeda, baik itu yang berbeda kota, 

negara, maupun berbeda benua. 
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2. Berdasarkan Distribusi Sumber Informasi / Data 

 

Gambar 3.3. Jaringan Berdasarkan Distribusi Sumber Informasi / Data 

Jenis jaringan komputer jika dilihat berdasarkan distribusi datanya seperti 

pada Gambar 3.3., maka dapat dibedakan menjadi : 

a. Jaringan Terpusat 

Jaringan komputer terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer 

client dan komputer server. Komputer client memiliki tugas atau fungsi 

sebagai perantara dalam mengakses sumber data atau informasi yang 

berasal dari komputer server.Di dalam jaringan ini terdapat terminal bisu 

yang dikenal dengan istilah dumb terminal. Disebut terminal bisu karena 

terminal ini tidak memiliki alat pemroses data. 

 

b. Jaringan Terdistribusi 

Jaringan komputer terdistribusi adalah jaringan komputer yang 

merupakan hasil perpaduan dari beberapa jaringan terpusat. Dari hasil 

perpaduan tersebut, jaringan ini memungkinkan beberapa komputer server 
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dan komputer client yang saling terhubung untuk membentuk siuatu 

sistem jaringan tertentu. 

 

3. Berdasarkan Media Transmisi yang Digunakan 

 

Gambar 3.4. Jaringan Berdasarkan Media Transmisi yang Digunakan 

Macam – macam jaringan komputer jika dilihat dari media transmisi data 

yang digunakan seperti pada Gambar 3.4. dapat dibedakan menjadi : 

a. Jaringan Berkabel 

Jaringan ini disebut jaringan berkabel karena media transmisi data 

yang digunakan berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk 

menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya. Selain 

dapat saling bertukar data atau informasi, komputer tersebut juga dapat 

terhubung (dapat mengakses data/informasi) dengan internet. Media 
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transmisi (kabel) yang biasa digunakan dalam wired network ini adalah 

kabel UTP. 

 

b. Jaringan Nirkabel 

Wireless Network tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi 

datanya, tetapi menggunakan gelombang elektromagnetik. Gelombang 

elektromagnetik ini digunakan untuk mengirimkan sinyal data antara 

komputer satu dengan komputer yang lain sehingga dapat saling bertukar 

informasi meskipun tanpa kabel. Media transmisi yang biasa digunakan 

dalam wireless network ini adalah Wireless Adapter. 

 

4. Berdasarkan Peranan dan Hubungan Tiap Komputer 

 

Gambar 3.5. Jaringan Komputer Bedasarkan Peranan dan Hubungan Tiap Komputer 

 

Sesuai dengan Gambar 3.5. macam – macam jaringan komputer 

berdasarkan peran dan hubungan tiap komputer dapat dibedakan menjadi : 

a. Jaringan Client Server 
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Jaringan komputer client server merupakan jaringan komputer yang 

terdiri dari satu atau lebih komputer server dan beberapa komputer client. 

Umumnya suatu jaringan client server terdiri dari satu komputer server 

dan beberapa komputer client. Dalam jaringan ini komputer server 

bertugas menyediakan sumber daya data atau informasi, sementara 

komputer client hanya dapat menggunakan sumber daya data tersebut. 

 

b. Jaringan Peer to Peer 

Jaringan komputer peer to peer merupakan jaringan komputer yang 

menempatkan komputer server dan komputer client pada kedudukan yang 

sama. Kedudukan yang sama disini maksudnya adalah keduanya dapat 

menyediakan sumber daya data juga dapat menggunakannya. Pada satu 

waktu, komputer server dapat menjadi komputer client (pengguna sumber 

daya data), dan komputer client juga dapat menjadi komputer server 

(penyedia sumber daya data). 

 

5. Berdasarkan Jenis Topologi yang Digunakan 
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Gambar 3.6. Jaringan Komputer Berdasarkan Jenis Topologi yang Digunakan 

Topologi jaringan adalah suatu bentuk atau struktur jaringan yang 

menghubungkan antara komputer satu dan komputer lain dengan 

menggunakan media kabel maupun nirkabel (wireless). Berdasarkan jenis 

topologinya yang terlihat pada Gambar 3.6., jaringan komputer dibedakan 

menjadi : 

a. Topologi Bus 

Sering disebut juga topologi backbone, dimana ada sebuah kabel 

coaxial yang dibentangkan kemudian beberapa komputer akan 

dihubungkan pada kabel tersebut.  

 Keuntungan : 

a. Jarak LAN tidak terbatas 

b. Kecepatan pengiriman tinggi. 

c. Tidak diperlukan pengendali pusat. 

d. Kemampuan pengandalan tinggi. 



37 
 

 Kekurangan : 

a. Operasi jaringan LAN tergantung tiap perangkat. 

b. Deteksi dan isolasi kesalahan sangat minim. 

c. Bila salah satu client tidak berfungsi, maka jaringan gagal. 

d. Diperlukan repeater untuk jarak yang jauh. 

 

b. Topologi Ring 

Semua komputer dalam topologi ini dihubungkan seperti sebuah 

cincin. Cincin ini hampir sama fungsinya dengan concentrator pada 

topologi star yang menjadi pusat berkumpulnya ujung kabel yang 

terhubung. Topologi ini menghubungkan host ke host setelah maupun 

sebelumnya, komunikasi data dapat terganggu jika salah satu titik 

mengalami gangguan namun jaringan FDDi dapat mengantisipasi 

kelemahan ini dengan mengirim data searah jarum jam dan berlawanan 

dengan arah jarum jam secara bersamaan. 

 Keuntungan : 

a. Hemat kabel. 

b. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat. 

c. Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari 

kiri atau kanan server. 

d. Transmisi data relative sederhana seperti perjalanan paket dalam 

satu arah saja. 

 

 Kekurangan : 
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a. Kerusakan pada salah satu media pengirim/ terminal dapat 

melumpuhkan kinerja seluruh jaringan. 

b. Paket data harus melewati setiap komputer antara pengirim dan 

penerima, sehingga menjadi lebih lambat. 

c. Pengembangan jaringan menjadi lebih kaku karena penambahan 

terminal atau node menjadi lebih sulit bila port habis. 

 

c. Topologi Star 

Topologi ini menghubungkan semua kabel pada host ke satu titik 

utama yang dimana titik tersebut biasanya menggunakan hub atau switch. 

Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan konvergen dari node 

tengah ke setiap node yang dimana semua komputer dihubungkan dalam 

concentrator.  

 Keuntungan : 

a. Karena setiap komponen dihubungkan langsung ke simpul pusat, 

maka pengelolahan menjadi mudah. 

b. Kegagalan komunikasi mudah ditelusuri. 

c. Kegagaan pada satu komponen/terminal tidak mempengaruhi 

komunikasi terminal lain. 

d. Kontrol terpusat sehingga memudahkan dalam mendeteksi dan 

isolasi kesalahan serta memudahkan pengelolahan jaringan. 

e. Memiliki tingkat keamanan yang tinggi. 

 

 Kekurangan : 
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a. Kegagalan pusat kontrol dapat memutuskan semua komunikasi. 

b. Menggunakan banyak kabel. 

c. Bila pusatnya adalah hub, maka kecepatan akan berkurang sesuai 

dengan penambahan komputer dan kondisi hub juga harus tetap 

dalam kondisi baik, jika hub rusak maka jaringan seluruhnya 

lumpuh. 

 

d. Topologi Tree 

Topologi ini adalah pengembangan dari topologi bus yang dimana 

media transmisinya merupakan satu kabel yang bercabang namun dengan 

loop terbuka. 

 Keuntungan : 

a. Memungkinkan untuk memiliki jaringan point to point. 

b. Mengatasi keterbatasan pada topologi star yang memiliki 

keterbatasan pada titik koneksi di hub. 

c. Topologi ini membagi seluruh jaringan menjadi bagian yang lebih 

mudah diatur. 

d. Topologi ini juga memiliki keunggulan lebih mampu menjangkau 

jarak yang lebih jauh dengan mengaktifkan fungsi repeater yang 

dimiliki hub. 

 

 Kekurangan : 

a. Karena bercabang, maka diperlukan cara untuk menunjukkan 

kemana data dikirim atau kepada siapa transmisi data ditujukan. 
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b. Perlu suatu mekanisme untuk mengatur transmisi dari terminal 

dalam jaringan.  

c. Kabel yang digunakan menjadi lebih banyak, sehingga diperlukan 

perencanaan yang matang dalam pengaturannnya termasuk 

dalamnya adalah tata letak ruangan. 

d. Hub menjadi elemen kritis. 

 

e. Topologi Mesh 

Topologi mesh adalah topologi yang tidak memiliki aturan dalam 

koneksi. Karena tidak teratur, maka kegagalan komunikasi menjadi sulit 

dideteksi dan ada kemungkinan boros dalam pemakaian media transmisi. 

Setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada 

dalam sebuah jaringan. Akibatnya, dalam topologi ini setiap perangkat 

dapat berkomunikasi langsung tanpa konfigurasi tertentu (dedicated links). 

 Keuntungan : 

a. Dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat tujuan. 

b. Data dapat dikirim langsung ke komputer tujuan tanpa harus 

melalui komputer lain. Satu link digunakan khusus untuk 

berkomunikasi dengan komputer yang dituju. 

c. Memiliki sifat robust, yaitu apabila terjadi gangguan pada koneksi 

komputer satu dengan yang lain karena rusaknya kabel koneksi, 

maka gangguan tidak akan mempengaruhi koneksi komputer 

lainnya. 
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d. Mudah dalam proses identifikasi permasalahan pada saat terjadi 

kerusakan koneksi antar komputer. 

 

 Kekurangan : 

a. Setiap perangkat harus memiliki i/o port. Butuh banyak kabel 

sehingga butuh banyak biaya. 

b. Instalasi dan konfigurasi lebih sulit, karena komputer yang satu 

dengan lainnya harus saling terkoneksi. 

c. Biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang lebih. 
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3.4. PERANGKAT KERAS JARINGAN KOMPUTER 

Perangkat keras jaringan komputer adalah perangkat yang digunakan untuk 

menghubungkan komputer ke komputer lainnya dalam sebuah jaringan untuk 

berbagi data / informasi dan lainnya dalam suatu jaringan yang sama.  

Perangkat keras dalam jaringan komputer yang sering digunakan secara garis 

besar antara lain : 

1. Komputer Server  

 

Gambar 3.7. Komputer Server 

Perangkat keras komputer pertama yang merupakan perangkat penting 

dalam jaringan komputer adalah server karena server merupakan sebuah pusat 

dari jaringan komputer.  

Dengan fungsi utama sebagai database informasi yang nantinya akan 

dikirimkan dan disebarkan oleh jaringan. Semua data tersebut akan 

ditransmisikan melalui sistem jaringan agar nantinya dapat sampai ke 

komputer client. Bentuk perangkat ini dapat dilihat pada Gambar 3.7. di atas. 
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2. NIC (Network Interface Card) 

 

Gambar 3.8. NIC 

NIC (Network Interface Card) atau yang biasa disebut LAN card ini 

adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah 

jaringan komputer. Komponen ini biasanya sudah terpasang secara onboard di 

beberapa komputer atau laptop. 

 

3. Kabel Jaringan 

 

Gambar 3.9. Kabel Jaringan 

Kabel dalam sebuah jaringan digunakan sebagai media penghubung antar 

node dalam sebuah jaringan seperti pada Gambar 3.9.. Meskipun pada saat ini 

sudah sering menggunakan jaringan wireless namun kabel masih sering 

digunakan karena mudah dalam dioperasikan. Ada beberapa macam kabel 

yang biasa digunakan dalam membangun sebuah jaringan, antara lain : 
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a. Kabel Twisted Pair 

Kabel ini terdiri dari beberapa kabel yang saling melilit. Ada dua tipe 

kabel ini, yakni Shielded Twisted Pair dengan lapisan alumunium foil dan 

Unshielded Twisted Pair yang dimana kedua jaringan ini pada dasarnya 

sama, hanya saja kabel jenis utp lebih rentan terhadap medan magnet atau 

tegangan yang tinggi. 

 

b. Kabel Coaxial 

Kabel yang terdiri dari kawat tembaga sebagai inti dan dilapisi oleh 

isolator lalu dikelilingi oleh konduktor luar kemudian dibungkus dengan 

bahan semacam pvc sebagai lapisan isolator paling luar. Untuk 

penggunaan kabel sejenis ini sudah jarang digunakan karena pada 

umumnya jaringan komputer dibangun dengan kabel twisted pair. 

 

c. Kabel Fiber Optic  

Sebuah kabel yang terbuat dari serat kaca dengan teknologi canggih 

dan memiliki kecepatan pengiriman data yang lebih cepat dari kabel di 

atas. Biasanya digunakan pada jaringan backbone karena dibutuhkan 

kecepatan yang lebih dalam jaringan ini, namun pada saat ini sudah 

banyak digunakan karena dapat memberikan dampat yang lebih pada 

kecepatan dan bandwith karena kabel ini menggunakan bias cahaya untuk 

melakukan kirim data.  
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4. Konektor  

 

Gambar 3.10. Konektor 

Konektor digunakan sebagai sarana penghubung antara kabel dengan NIC 

yang ada pada komputer. Jenis konektor ini disesuaikan dengan tipe kabel 

yang digunakan. Salah satu bentuk konektor yang sering kali digunakan ada 

pada Gambar 3.10. yang dimana pada sebelah kiri adalah konektor rj45 dan 

sebelah kanan adalah konektor rj11 yang biasa digunakan pada VoIp. 

 

5. Hub  

 

Gambar 3.11. Hub 
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Hub (lihat pada Gambar 3.11.) adalah komponen jaringan yang memiliki 

beberapa port yang dimana jumlahnya mulai dari 8, 16, 24 sampai dengan 32 

port. Pada umumnya hub digunakan sebagai penyatu kabel jaringan dari tiap 

workstation, server atau perangkat lainnya. 

 

6. Switch 

 

Gambar 3.12. Switch 

Pada prinsipnya sama dengan hub namun switch dapat menganalisa paket 

data yang dilewatkan dalam sebuah jaringan sebelum dikirim ke tujuan. Lihat 

Gambar 3.12. 

 

7. Bridge  

 

Gambar 3.13. Bridge 

Memiliki fungsi utama untuk menjembatani jaringan. Maksudnya, dapat 

menggabungkan lebih dari satu jaringan lokal ke dalam suatu jaringan lokal 
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yang lebih luas ataupun sebaliknya dalam topologi yang berbeda – beda. Lihat 

Gambar 3.12.  

 

8. Access Point 

 

Gambar 3.14. Access Point 

Hanya digunakan untuk memancarkan sinyal wireless yang diterima dari 

router maupun broadband untuk membuat suatu jaringan W-LAN. Lihat 

Gambar 3.13. di atas.  

 

9. Repeater 

 

Gambar 3.15. Repeater 
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Repeater adalah sebuah komponen jaringan yang berfungsi memperkuat 

sinyal yang diterima dari satu segmen ke segmen berikutnya dan akan 

dipancarkan kembali dengan kecepatan sinyal asli pada segmen pertama 

sehingga dengan adanya repeater, jarak antara dua komputer dapat diperluas. 

Bentuk perangkat ini dapat dilihat pada Gambar 3.14. di atas. 

 

10. Router 

 

Gambar 3.16. Router 

Router seperti Gambar 3.15. di atas  memiliki kemampuan untuk 

menyaring atau melakukan filtering data yang akan dilewatkan pada jaringan 

berdasarkan aturan tertentu. Digunakan pula untuk menghubungkan beberapa 

jaringan.  

 

11. Modem 
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Gambar 3.17. Modem 

Modem digunkan sebagai pengubung jaringan lan dengan internet. Dalam 

melakukan tugasnya, modem akan mengubah data bentuk digital ke dalam 

data berbentuk analog. Gambar 3.16. adalah salah satu bentuk dari rupa 

modem di dunia jaringan. 

 

3.5. PROTOKOL JARINGAN KOMPUTER 

1. File Transfer Protocol  (FTP) 

a. Definisi 

File Transfer Protocol adalah sebuah protokol internet yang berjalan 

di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standard untuk pengiriman data 

/ file  antar komputer dalam sebuah jaringan yang sama. 

Ada beberapa perintah CLI yang sering digunakan pada FTP untuk 

melakukan kegiatan yang diinginkan, antara lain : 

 Get  : digunakan untuk mengambil file dari server. 

 Dir  : digunakan untuk menampilkan daftar direktori di server. 

 Put  : digunakan untuk mengunggah file ke server. 

 Rename  : digunakan untuk mengganti nama file. 

 Delete : digunakan untuk menghapus file dari server. 



50 
 

 Quit : digunakan untuk mengakhiri hubungan dari FTP server. 

Layanan ftp dapat diatur menjadi public, dimana semua orang dapat 

mengakses data yang ada pada server FTP dengan mudah. Selain dapat 

diatur menjadi public, FTP dapat juga diatur agar tidak semua orang dapat 

mengakses data yang ada pada server, jadi hanya pengguna terdaftar saja 

yang memiliki izin untuk mengakses data tersebut. 

FTP bekerja menggunakan sebuah protokol yang dapat diandalkan 

untuk urusan komunikasi data antara client dan server, yaitu protokol TCP 

atau lebih tepatnya menggunakan port nomor 21). Dengan adanya 

protokol ini, maka client dan server dapat melakukan kokmunikasi 

sebelum pengiriman data berlangsung. 

Perbedaan FTP client dan FTP server adalah dimana server merupakan 

server yang bertugas untuk memberikan layanan pengiriman / tukar – 

menukar data kepada client dengan syarat dimana harus meminta / request 

pada server terlebih dahulu. Sedangkan client merupakan komputer / 

perangkat yang meminta layanan tukar – menukar kepada ftp server. 

Setelah terknoneksi dengan server, maka client dapat melakukan proses 

download, upload dan lain sebagainya sesuai dengan izin yang telah 

diberikan oleh server sebelumnya.  

 

b. Prinsip Kerja FTP 

Satu – satunya metode yang digunakan oleh ftp adalah metode 

otentikasi standar, dimana diperlukan sebuah username dan password 

untuk mengakses data – data yang ada pada server.  
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Pengguna yang terdaftar memiliki akses penuh pada beberapa direktori 

– direktori beserta file – file yang ada di dalamnya sehingga pengguna 

yang terdaftar tersebut dapat membuat, menyalin, memindahkan atau 

bahkan menghapus direktori – direktori tersebut. 

Untuk cara kerjanya, terlebih dahulu client harus meminta koneksi 

kepada server, jika sudah terhubung dengan server maka client dapat 

melakukan pertukaran data seperti upload dan download data. 

 

c. Manfaat FTP 

 Dapat melakukan pertukaran file antar komputer dengan mudah, 

walaupun file tersebut memiliki ukuran yang besar.  

 Bagi pemilik website, dengan adanya FTP. Maka, dapat dilakukan 

backup data website dengan mudah. 

 Dapat melakukan indirect maupun implicit remote computer.  

 FTP menyediakan transfer data yang reliable dan efisien.  

Jadi FTP merupakan protokol yang digunakan untuk keperluan 

transfer/ tukar – menukar data antar komputer client dan server, dimana 

dengan adanya ftp, maka dapat dilakukan upload dan download file 

dengan mudah. 

 

d. Fungsi FTP 

Beberapa fungsi dari File Transfer Protocol antara lain : 

 Menyediakan indirect atau computer remote implicit. 
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 Menyediakan tempat penyimpanan yang diperuntukkan kepada para 

client. 

 Menyediakan layanan transfer data yang reliable dan efisien.  

 Memberikan layanan sharing data antar komputer pada sebuah 

jaringan yang sama. 

 FTP dapat digunakan untuk melakukan backup dan restore data 

website dengan mudah.  

 

e. Kelebihan dan Kekurangan FTP 

 Kelebihan : 

- Dapat mempermudah dalam mengunggah data.  

- Dapat melakukan transfer data. 

- Pada saat melakukan online FTP, terdapat fasilitas untuk upload 

data kepada server dalam jumlah yang banyak sekaligus.  

- Dapat melakukan pertukaran file. 

 

 Kekurangan : 

- Tidak aman dalam melakukan transfer file, karena dikirimkan 

tanpa enkripsi terlebih dahulu.  

- Kemanan dan kemudahan sering bentrok. 

- Desain masih lemah. 

 

2. Internet Protocol Addressing (IP) 
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Internet protocol adalah protokol lapisan jaringan atau protokol jaringan 

internetwork yang digunakan oleh protokol TCP/ IP untuk melakukan 

pengalamatan dan routing paket data antar host – host di jaringan berbasis 

TCP/ IP. Versi IP yang sering digunakan adalah IPv4 yang dideginisikan pada 

rfc 791 dan dipublikasikan pada tahun 1981, tetapi akan digantikan oleh IPv6 

pada beberapa waktu yang akan datang.  

Protokol IP merupakan salah satu protokol kunci di dalam kumpulan 

protokol TCP/ IP. Sebuah paket ip akan membawa data aktual yang 

dikirimkan melalui jaringan dari satu titik ke titik lainnya. Metode yang 

digunakan adalah connectionless yang berarti tidak perlu membuat dan 

memelihara sebuah sesi koneksi. Selain itu, protokol ini juga tidak menjamin 

penyampaian data tetapi diserahkan kepada protokol pada lapisan yang lebih 

tinggi (lapisan transport dalam OSI Reference Model atau jaringan antar host 

dalam DARPA Reference Model), yakni tcp.  

Secara sederhana internet protocol merupakan standar komunikasi data 

yang digunakan komunitas internet dalam proses tukar – menukar data dari 

sebuah komputer ke komputer lainnya dalam sebuah jaringan.  

Dikembangkan pertama kali oleh Defense Advanced Research Projects 

Agency (DARPA) pada tahun 1970 sebagai awal dari usaha untuk 

mengembangkan protokol yang dapat melakukan interkoneksi berbagai 

jarignan komputer terpisah yang masing – masing jaringan tersebut 

menggunakan teknologi berbeda. Beberapa layanan yang ditawarkan internet 

protocol antara lain :  



54 
 

a. IP menawarkan layanan sebagai protokol antar jaringan / internetwork, 

karena itulah ip juga sering disebut sebagai protokol yang bersifat 

routable. Header IP mengandung informasi yang dibutuhkan untuk 

menentukan rute dari paket yang mencakup alamat IP sumber dan alamat 

IP tujuan. Anatomi alamat IP terbagi menjadi dua bagian, takni alamat 

jaringan dan alamat node. Penyampaian paket antar jaringan 

dimungkinkan karena adanya alamat jaringan tujuan dalam alamat IP 

Selain itu, IP juga mengijinkan pembuatan sebuah jaringan yang cukup 

besar yang disebut ip internetwork yang terdiri atas dua atau lebih jaringan 

yang dihubungkan dengan menggunakan router berbasis IP.  

 

b. IP mendukung banyak protokol klien, karena memang ip merupakan 

"kurir" pembawa data yang dikirimkan oleh protokol – protokol lapisan 

yang lebih tinggi dibandingkan dengannya. Protokol IP dapat membawa 

beberapa protokol lapisan tinggi yang berbeda-beda, tetapi setiap paket IP 

hanya dapat mengandung data dari satu buah protokol dari banyak 

protokol tersebut dalam satu waktu. Karena setiap paket dapat membawa 

satu buah paket dari beberapa paket data, maka harus ada cara yang 

digunakan untuk mengindikasikan protokol lapisan tinggi dari paket data 

yang dikirimkan sehingga dapat diteruskan kepada protokol lapisan tinggi 

yang sesuai pada sisi penerima. Mengingat client dan server selalu 

menggunakan protokol yang sama untuk sebuah data yang saling 

dipertukarkan, maka setiap paket tidak harus mengindikasikan sumber dan 

tujuan yang terpisah. Contoh dari protokol-protokol lapisan yang lebih 
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tinggi dibandingkan ip adalah Internet Control Management Protocol 

(ICMP), Internet Group Management Protocol (IGMP), User Datagram 

Protocol (UDP), dan Transmission Control Protocol (TCP). 

 

c. IP mengirimkan data dalam bentuk datagram, karena memang IP hanya 

menyediakan layanan pengiriman data secara connectionless serta tidak 

andal (unreliable) kepada protokol – protokol yang berada lebih tinggi 

dibandingkan dengan protokol ip. Pengirimkan connectionless, berarti 

tidak perlu ada negosiasi koneksi (handshaking) sebelum mengirimkan 

data dan tidak ada koneksi yang harus dibuat atau dipelihara dalam lapisan 

ini. Unreliable, berarti IP akan mengirimkan paket tanpa proses 

pengurutan dan tanpa acknowledgment ketika pihak yang dituju telah 

dapat diraih. IP hanya akan melakukan pengiriman sekali kirim saja untuk 

menyampaikan paket-paket kepada hop selanjutnya atau tujuan akhir 

(teknik seperti ini disebut sebagai "best effort delivery"). Keandalan data 

bukan merupakan tugas dari protokol IP, tetapi merupakan protokol yang 

berada pada lapisan yang lebih tinggi, seperti halnya protokol TCP. 

 

d. Bersifat independen dari lapisan antarmuka jaringan (lapisan pertama 

dalam DARPA Reference Model), karena memang IP didesain agar 

mendukung banyak komputer dan antarmuka jaringan. IP bersifat 

independen terhadap atribut lapisan fisik, seperti halnya pengabelan, 

pensinyalan, dan bit rate. Selain itu, IP juga bersifat independen terhadap 

atribut lapisan data link seperti halnya mekanisme Media access 

https://id.wikipedia.org/wiki/Acknowledgment
https://id.wikipedia.org/wiki/OSI_Reference_Model
https://id.wikipedia.org/wiki/OSI_Reference_Model
https://id.wikipedia.org/wiki/Media_access_control
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control (MAC), pengalamatan mac, serta ukuran frame terbesar. IP 

menggunakan skema pengalamatannya sendiri, yang disebut sebagai "IP 

address", yang merupakan bilangan 32 bit dan independen terhadap skema 

pengalamatan yang digunakan dalam lapisan antarmuka jaringan. 

 

e. Untuk mendukung ukuran frame terbesar yang dimiliki oleh teknologi 

lapisan antarmuka jaringan yang berbeda – beda, IP dapat melakukan 

pemecahan terhadap paket data ke dalam beberapa fragmen sebelum 

diletakkan di atas sebuah saluran jaringan. Paket data tersebut akan 

dipecah ke dalam fragmen – fragmen yang memiliki ukuran maximum 

transmission unit (MTU) yang lebih rendah dibandingkan dengan ukuran 

datagram IP. Proses ini dinamakan dengan fragmentasi (Fragmentasi 

paket jaringan | fragmentation). Router atau host yang mengirimkan data 

akan memecah data yang hendak ditransmisikan, dan proses fragmentasi 

dapat berlangsung beberapa kali. Selanjutnya host yang dituju akan 

menyatukan kembali fragmen – fragmen tersebut menjadi paket data utuh, 

seperti halnya sebelum dipecah. 

 

f. Dapat diperluas dengan menggunakan fitur IP Options dalam header. Fitur 

yang dapat ditambahkan contohnya adalah kemampuan untuk menentukan 

jalur yang harus diikuti oleh datagram IP melalui sebuah internetwork IP. 

IPv4 terdiri atas empat octet, nilai pertama adalah 255. Karena ada empat 

oktet, maka jumlah alamat jaringan yang tersedua adalah 255 x 255 x 255 x 

255. Alamat jaringan sebanyak itu harus dibagikan ke seluruh pengguna 

https://id.wikipedia.org/wiki/Media_access_control
https://id.wikipedia.org/wiki/Alamat_IP
https://id.wikipedia.org/wiki/Alamat_IP
https://id.wikipedia.org/wiki/Maximum_transmission_unit
https://id.wikipedia.org/wiki/Maximum_transmission_unit
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jaringan internet dunia. Untuk mempermudah pembagian, maka alamat 

jaringan dibagi menjadi beberapa kelas.  

Pembagian kelas alamat jaringan didasarkan pada dua hal, yaitu network 

id dan host id dari suatu alamat jaringan. Setiap alamat jaringan selalu 

pasangan network id dan host id dalam sebuah jaringan. Masing – masing 

komputer di suatu jaringan harus memiliki host id yang unik (berbeda dengan 

komputer yang lain). Ada dua cara yang biasa ditemui dalam melakukan 

pemberian alamat jaringan, antara lain : 

a. Static Routing 

Static routing (Routing Statis) adalah sebuah router yang memiliki 

tabel routing statik yang di setting secara manual oleh para administrator 

jaringan. Routing static pengaturan routing paling sederhana yang dapat 

dilakukan pada jaringan komputer.  Menggunakan routing statik murni 

dalam sebuah jaringan berarti mengisi setiap entri 

dalam  forwarding  table  di  setiap router yang berada di jaringan 

tersebut. 

Penggunaan  routing  statik  dalam  sebuah  jaringan  yang  kecil  tentu

  bukanlah suatu 

masalah,  hanya  beberapa  entri  yang  perlu  diisikan  pada diisikan pada  

forwarding table di setiap router. Namun Anda tentu dapat 

membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di 

setiap router yang  jumlahnya  tidak sedikit dalam  jaringan yang besar. 

Routing static dengan menggunakan next hop cocok digunakan untuk 

jaringan multi – access network atau point to multipoint sedangkan untuk 
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jaringan point to poiint, cocok dengan menggunakan exit interface dalam 

mengkonfigurasi static route. 

Recursive route lookup adalah proses yang terjadi pada routing tabel 

untuk menentukan exit interface mana yang akan digunakan ketika akan 

meneruskan paket ke tujuannya. 

 Keuntungan Static Routing : 

- Lebih aman terhadap spoofing. 

- Tidak ada overhead pada CPU router. 

- Tidak ada bandwidth yang digunakan di antara router. 

- Routing statis menambah kemanan. Karena administrator dapat 

memilik untuk mengisikan akses routing ke jaringan tertentu.  

 

 Kelemahan Static Routing : 

- Rentan terhadap kesalahan penulisan alamat jaringan.  

- Admin harus benar – benar memahami internetwork dan 

bagaimana setiap router dihubungkan untuk dapat 

mengkonfigurasi router dengan benar.  

- Jika sebuah network ditambahkan ke internetwork. Administrator 

harus menambahkan sebuah rut eke semua router secara manual. 

- Routing static tidak sesuai untuk jaringan besar, karena 

menjaganya memerlukan pekerjaan full – time sendiri.  

 

b. Dynamic Routing 
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Dynamic Routing (Router Dinamis) adalah sebuah router yang 

memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis, dengan 

mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan 

antara router lainnya. Protokol routing mengatur router – router, sehingga 

dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan 

informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing 

yang dapat mengubah isi forwarding table, tergantung keadaan 

jaringannya.  

Dengan cara ini, router – router mengetahui keadaan jaringan yang 

terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata 

lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di table routing 

secara otomatis. 

Dynamic router mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan 

ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network 

lainnya. Administrator tidak menentukan rute yang harus ditempuh oleh 

paket – paket tersebut. Administrator hanya menentukan bagaimana cara 

router mempelajari paket, dan kemudian router mempelajarinya sendiri. 

Rute pada dynamic routing berubah, sesuai dengan pelajaran yang 

didapatkan oleh router. 

Apabila jaringan memiliki lebih dari satu kemungkinan rute untuk 

tujuan yang sama maka perlu digunakan dynamic routing. 

Sebuah  dynamic routing dibangun berdasarkan informasi yang 

dikumpulkan oleh protokol routing. Protokol ini didesain untuk 

mendistribusikan informasi yang secara dinamis mengikuti perubahan 
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kondisi jaringan. Protokol routing mengatasi situasi routing yang 

kompleks secara cepat dan akurat. Protokol routng didesain tidak hanya 

untuk mengubah ke rute  backup  bila rute utama tidak berhasil, namun 

juga didesain untuk menentukan rute mana yang terbaik untuk mencapai 

tujuan tersebut. 

Pengisian dan pemeliharaan tabel routing tidak dilakukan secara 

manual oleh admin. Router saling bertukar informasi routing agar dapat 

mengetahui alamat tujuan dan menerima tabel routing. Pemeliharaan jalur 

dilakukan berdasarkan pada jarak terpendek antara device pengirim dan 

device tujuan. Macam – macam dynamic routing, antara lain : 
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 RIP (routing information protocol) 

RIP adalah sebuah protokol routing dynamic yang digunakan 

dalam jaringan LAN dan WAN. Oleh karena itu, protocol ini 

diklasifikasikan sebagai IGP (Interior Gateway Protocol). Protokol 

RIP menggunakan algoritma Distance – Vector Routing atau routing 

protokol yang hanya melihat arah dan jarak untuk menuju tujuan. 

RIP tidak memiliki peta yang lengkap tentang jaringan yang ada 

sehingga menggunakan hop count sebagai metric dan link dengan hop 

count terkecil yang akan menjadi jalur terbaik atau best path. 

Algoritma yang digunakan dalam RIP, algoritma Bellman-Ford 

pertama kali digunakan pada jaringan komputer pada tahun 1968 

sebagai awal dari algoritma routing ARPA – NET yang dimana versi 

paling awal protokol khusus yang menjadi RIP adalah gateway 

information protocol suite yang dikembangkan Xerox Parc, sebuah 

versi yang bernama routing information protocol adalah bagian dari 

Xerox Network Services, sebuah versi dari rip yang mendukung 

internet protocol kemudian dimasukkan dalam Berkeley Software 

Distribution dari sistem operasi Unix ini dikenal sebagai daemon 

routed. Sampai saat ini ada beberapa versi rip yang sering digunakan, 

antara lain : 

- RIPv1 

Spesifikasi asli RIP, didefinisikan dalam RFC 1058, classful 

menggunakan routing. Update routing periodic tidak membawa 

informasi subnet, tidak bisa menerapkan VLSM. Yang dimana 
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keterbatasan tersebut tidak memungkinkan untuk memiliki subnet 

yang berbeda dalam kelas jaringan yang sama. Dengan kata lain, 

semua subnet dalam kelas jaringan harus memiliki ukuran yang 

sama. RIP versi ini pun tidak memiliki router otentikasi, yang 

menyebabkan rentannya router terhadap serangan. 

 

- RIPv2 

Karena pada RIPv1 memiliki kekurangan dalam subnetting, 

maka RIPv2 dikembangkan pada tahun 1993 dengan standard akhir 

pada tahun 1998. RIPv2 memiliki kemampuan untuk membawa 

informasi subnet, sehingga mendukung adanya Classless Inter – 

Domain Routing (CIDR). Untuk menjaga kompabilitasnya, maka 

batas hop dari 15 tetap. RIPv2 memiliki sebuah fasilitas untuk 

sepenuhnya beroperasi dengan spesifikasi awal, jika semua 

protokol harus nol bidang dalam pesan RIPv1 benar ditentukan. 

Selain itu, pengaktifan kompabilitas fitur memungkinkan 

interoperabilitas halus penyesuaian.  

Dalam upada untuk menghindari beban yang tidak perlu host 

yang tidak berpartisipasi dalam routing, RIPv2 me – multicast 

seluruh table routing ke semua router yang berdekatan pada alamat 

244.0.0.9, sebagai lawan dari RIP yang menggunakan siaran 

unicast. Alamat 244.0.0.9 tersebut berada pada alamat IPv4 kelas 

D (range 244.0.0.0 – 239.255.255.255), pengalamatan ini masih 

diperbolehkan untuk aplikasi khusus.  
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- RIPng 

RIPng (RIP Next Generation / RIP generasi berikutnya), yang 

didefinisikan dalam RFC 2080, adalah perluasan dari RIPv2 untuk 

mendukung IPv6, generasi Internet Protocol berikutnya. Perbedaan 

utama antara RIPv2 dan RIPng adalah : 

o Dukungan dari jaringan IPv6. 

o RIPv2 mendukung otentikasi RIPv1, sedangkan RIPng tidak. 

IPv6 router itu, pada saat itu, seharusnya menggunakan IP 

Security (IPsec) untuk otentikasi. 

o RIPv2 memungkinkan pemberian beragam tag untuk rute , 

sedangkan RIPng tidak; 

o RIPv2 meng-encode hop berikutnya (next-hop) ke setiap entry 

route, RIPng membutuhkan penyandian (encoding) tertentu 

dari hop berikutnya untuk satu set entry route. 

Batasan : 

o Hop count tidak dapat melebihi 15, dalam kasus jika melebihi 

akan dianggap tidak sah. Hop tak hingga direpresentasikan 

dengan angka 16. 

o Sebagian besar jaringan RIP datar. Tidak ada konsep wilayah 

atau batas-batas dalam jaringan RIP. 

o Variabel Length Subnet Masks tidak didukung oleh RIP IPv4 

versi 1 (RIPv1). 

https://tools.ietf.org/html/rfc2080
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o RIP memiliki konvergensi lambat dan menghitung sampai tak 

terhingga masalah. 

 IGRP (internal gateway routing protocol) 

Merupakan suatu penjaluran jarang antara protokol vektor yang 

dimana tiap penjaluran bertugas untuk mengirimkan semua atau 

sebagian isi dari tabel penjaluran dalam penjaluran pesan untuk 

memperbarui dalam waktu tertentu.  

 

 OSPF (open shortest path first) 

Merupakan sebuah protokol dhcp yang mampu menjaga, mengatur 

dan mendistribusikan informasi routing antar jaringan dengan 

mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. 

 

 EIGRP (enhanced internal gateway routing protocol) 

Protokol routing yang termasuk pada properti cisco yang berarti 

hanya bisa dijalankan pada router milik cisco yang dimana juga 

protokol ini adalah protokol terbaik dalam dunia jaringan jika bukan 

merupakan properti dari cisco.  

 

 BGP (border gateway protocol) 

BGP adalah protokol routing inti dari Internet yg digunakan untuk 

melakukan pertukaran informasi routing antar 

jaringan. BGP dijelaskan dalam RFC 4271. RFC 4276 menjelaskan 
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implementasi report pada BGP-4, RFC 4277 menjelaskan hasil ujicoba 

penggunaan BGP – 4. 
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3. Classless Inter – Domain Routing (CIDR) 

CIDR (classless inter domain routing) atau sebuah cara alternative untuk 

mengklasifikasikan alamat – alamat jaringan yang berbeda dengan sistem 

klasifikasi ke dalam kelas A sampai dengan E.  CIDR merupakan mekanisme 

routing dengan membagi alamat jaringan ke dalam bentuk kelas A, B dan C.  

Masalah yang terjadi pada sistem yang lama adalah bahwa sistem tersebut 

meninggalkan banyak sekali alamat jaringan secara teoritis mendukung hingga 

enam belas juta host komputer yang terhubung, sebuah jumlah yang sangat 

besar. Dalam kenyataannya, para pengguna alamat jaringan kelas A jarang 

memilikki jumlah host sebanyak itu, sehingga menyisakan banyak sekali 

ruang kosong di dalam ruang alamat jaringan yang telah disediakan.  

CIDR dikembangkan sebagai sebuah cara untuk menggunakan alamat – 

alamat jaringan yang tidak terpakai tersebut untuk digunakan di mana saja. 

Dengan cara yang sama, kelas C yang secara teoretis hanya mendukung 254 

alamat tiap jaringan, dapat menggunakan hingga 32766 alamat jaringan, yang 

seharusnya hanya tersedia untuk alamat IP kelas B. 

CIDR digunakan untuk mempermudah penulisan notasi subnetmask agar 

lebih ringkas dibandingkan notasi subnetmask yang sesungguhnya. Untuk 

penggunaan notasi alamat CIDR pada classful address pada kelas A adalah /8 

sampai dengan /15, pada kelas B adalah /16 sampai dengan /23 serta pada 

kelas C dengan notasi /24 sampai dengan /28. Subnetmask CIDR pada notasi 

/31 dan /32 tidak pernah digunakan pada jaringan yang nyata. Pada Tabel 3.1. 

berikut ini adalah blok CIDR alamat jaringan versi 4. 
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Tabel 3.1. Blok CIDR Alamat Jaringan Versi 4 

IP/CIDR Δ to last IP add Mask Hosts (*) Class 

a.b.c.d/32 +0.0.0.0 255.255.255.255 1 1/256 C 

a.b.c.d/31 +0.0.0.1 255.255.255.254 2 1/128 C 

a.b.c.d/30 +0.0.0.3 255.255.255.252 4 1/64 C 

a.b.c.d/29 +0.0.0.7 255.255.255.248 8 1/32 C 

a.b.c.d/28 +0.0.0.15 255.255.255.240 16 1/16 C 

a.b.c.d/27 +0.0.0.31 255.255.255.224 32 1/8 C 

a.b.c.d/26 +0.0.0.63 255.255.255.192 64 1/4 C 

a.b.c.d/25 +0.0.0.127 255.255.255.128 128 1/2 C 

a.b.c.0/24 +0.0.0.255 255.255.255.000 256 1 C 

a.b.c.0/23 +0.0.1.255 255.255.254.000 512 2 C 

a.b.c.0/22 +0.0.3.255 255.255.252.000 1,024 4 C 

a.b.c.0/21 +0.0.7.255 255.255.248.000 2,048 8 C 

a.b.c.0/20 +0.0.15.255 255.255.240.000 4,096 16 C 

a.b.c.0/19 +0.0.31.255 255.255.224.000 8,192 32 C 

a.b.c.0/18 +0.0.63.255 255.255.192.000 16,384 64 C 

a.b.c.0/17 +0.0.127.255 255.255.128.000 32,768 128 C 

a.b.0.0/16 +0.0.255.255 255.255.000.000 65,536 256 C = 1 B 

a.b.0.0/15 +0.1.255.255 255.254.000.000 131,072 2 B 

a.b.0.0/14 +0.3.255.255 255.252.000.000 262,144 4 B 

a.b.0.0/13 +0.7.255.255 255.248.000.000 524,288 8 B 

a.b.0.0/12 +0.15.255.255 255.240.000.000 1,048,576 16 B 

a.b.0.0/11 +0.31.255.255 255.224.000.000 2,097,152 32 B 

a.b.0.0/10 +0.63.255.255 255.192.000.000 4,194,304 64 B 

a.b.0.0/9 +0.127.255.255 255.128.000.000 8,388,608 128 B 
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a.0.0.0/8 +0.255.255.255 255.000.000.000 16,777,216 256 B = 1 A 

a.0.0.0/7 1.255.255.255 254.000.000.000 33,554,432 2:00 AM 

a.0.0.0/6 3.255.255.255 252.000.000.000 67,108,864 4:00 AM 

a.0.0.0/5 7.255.255.255 248.000.000.000 134,217,728 8:00 AM 

a.0.0.0/4 15.255.255.255 240.000.000.000 268,435,456 16 A 

a.0.0.0/3 31.255.255.255 224.000.000.000 536,870,912 32 A 

a.0.0.0/2 63.255.255.255 192.000.000.000 1,073,741,824 64 A 

a.0.0.0/1 127.255.255.255 128.000.000.000 2,147,483,648 128 A 

0.0.0.0/0 255.255.255.255 000.000.000.000 4,294,967,296 256 A 

 

4. Virtual Length Subnet Mask  (VLSM) 

VLSM adalah pengembangan mekanisme subneting, yang dimana dalam 

VLSM dilakukan peningkatan dari kelemahan classic subneting yang dimana 

dalam classic subneting, subnet zeroes dan subnet one tidak dapat digunakan. 

Selain itu, dalam classic subnet, lokasi nomor ip tidak efisien.  

Jika proses subneting yang menghasilkan beberapa sub -jaringan dengan 

jumlah host yang sama telah dilakukan, maka ada kemungkinan di dalam 

segmen jaringan tersebut memiliki alamat – alamat yang tidak digunakan atau 

membutuhkan lebih banyak alamat.   

Oleh karena itu, proses subneting harus dilakukan berdasarkan segmen 

dalam jaringan yang dibutuhkan oleh jumlah host terbanyak. Untuk 

memaksimalkan penggunaan ruang alamat yang tetap, subneting pun 

diaplikasikan secara rekursif untuk membentuk beberapa sub – jaringan 

dengan ukuran yang bervariasi yang diturunkan dari network identifier yang 
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sama. Teknik subneting seperti ini disebut juga sebagai variable length 

subneting.  

Pada metode ini, subneting yang digunakan berdasarkan jumlah host 

terbanyak. Sehingga akan semakin banyak jaringan yang akan dipisahkan.  
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BAB IV 

DISKRIPSI KERJA PRAKTIK 

4.1. INSTALASI dan PENGGUNAAN Cisco Packet Tracer 

Sebelum diberi layanan FTP server, topologi jaringan perusahaan seperti 

Gambar 4.1. di bawah ini. 

 

Gambar 4.1. Topologi Jaringan Perusahaan 

Terlihat bahwa tidak ada pc server sebagai pemberi layanan FTP kepada 

setiap pc client yang terhubung pada switch. Tidak adanya layanan FTP server 

pada jaringan tersebut mengakibatkan tidak efisiennya proses pertukaran data 

maupun file internal perusahaan.  

Sebelumnya ketika hendak meminta data atau file, pemohon harus melakukan 

kontak dengan pemilik file pada divisi tertentu yang perlu memerlukan waktu 

untuk konfirmasi jika tidak tersambung secara langsung kemudian akan 

dikirimkan jika sudah terkonfirmasi. Hal tersebut memerlukan waktu berjam – 

jam maupun berhari – hari karena situasi tertentu dan juga kemungkinan buruk 

lainnya, data atau file bisa saja hilang dan tidak memiliki backup.  
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Data atau file yang dikirimkan melalui e – mail dan tidak bisa dikirimkan 

dalam jumlah besar sekalipun karena batasan memori pada saat mengirim pesan 

melalui e – mail hanyalah 2Mb. 

Pada FTP, data yang dapat ditampung bisa besar selama memori pada storage 

memadai dan juga dapat di backup untuk antisipasi jika data pada pc client hilang. 

Berikut ini adalah tahapan – tahapan yang harus dilakukan ketika membangun 

FTP server dengan memberikan hak akses : 

1. Prosedur Instalasi 

a. Buka File Installer Cisco Packet Tracer 7.0, kemudian akan muncul 

windows  seperti pada Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2. Tampilan Awal Instalasi Cisco Packet Tracer 7.0 

b. Setelah itu tekan tombol next, kemudian akan muncul windows  seperti 

yang terlihat pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3. Tampilan License Agreement 

c. Untuk proses selanjutnya, pilih ‘I accept the agreement’ setelah itu tekan 

tombol next dan akan muncul windows seperti yang terlihat pada Gambar 

4.4. di bawah ini. 

 

Gambar 4.4. Tampilan Pemilihan Lokasi Instalasi 
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d. Setelah memilik lokasi instalasi, pilih tombol next dan sampai muncul 

windows seperti pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5. Tampilan Persiapan Instalasi Program 

Lalu akan muncul windows  pemberitahuan seperti Gambar 4.6. di bawah 

ini : 

 

Gambar 4.6. Tampilan Konfirmasi Sebelum Instalasi Dilakukan 
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e. Setelah itu pilih tombol install untuk memulai proses instalasi seperti 

Gambar 4.7. yang akan memakan waktu beberapa menit. 

 

Gambar 4.7. Tampilan Instalasi 

f. Tampilan ketika selesai melakukan instalasi seperti pada Gambar 4.8. di 

bawah ini. 

 

Gambar 4.8. Tampilan Ketika Proses Instalasi Sudah Selesai 
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2. Prosedur Pembuatan Topologi Jaringan 

Untuk membuat topologi dibutuhkan data alamat jaringan yang akan 

terhubung. Berikut adalah table alamat yang digunakan dapat dilihat pada 

Tabel 4.1. di bawah ini: 

 

Tabel 4.1. Tabel Pemberian Alamat Jaringan 

No. Device Interface IP Address Subnet Mask Gateway 

1 RG_A 

Serial0/0/0 10.10.10.1 255.255.255.252 N/A 

FastEthernet0/0 40.40.40.1 255.255.255.240 N/A 

2 RG_B 

Serial0/0/0 30.30.30.2 255.255.255.252 N/A 

FastEthernet0/0 50.50.50.1 255.255.255.255 N/A 

3 RG_C 

Serial0/0/0 30.30.30.1 255.255.255.252 N/A 

Serial0/0/1 10.10.10.2 255.255.255.252 N/A 

FastEthernet0/0 60.60.60.1 255.255.255.128 N/A 

 

Dari table tersebut, dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan 

pembuatan topologi jaringan pada Cisco Packet Tracer, dengan tahapan 

sebagai berikut : 

a. Buka packet tracer yang telah di install lalu akan muncul seperti Gambar 

4.9. berikut. 
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Gambar 4.9. Tampilan Awal Cisco Packet Tracer 

b. Setelah itu, pilih jenis perangkat jaringan yang akan digunakan. Lihat 

Gambar 4.10. di bawah ini. 

 

Gambar 4.10. Perangkat Jaringan Cisco Packet Tracer 

c. Perancangan topologi. Pertama yang dilakukan adalah memilih device 

router yang termasuk pada tabel 4.1. kemudian memilih dan memberi 

bagian serta nama yang akan digunakan. Seperti berikut. 
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Gambar 4.11. Topologi Jaringan FTP Kantor Pusat PT. Pelabuhan Indonesia III Surabaya 

Dari Gambar 4.11. di atas dapat dilihat bahwa terdapat pc server yang 

berguna untuk menampung file hasil sharing dengan fasilitas FTP. 

Sedangkan untuk topologi jaringan yang belum diberi pc server sebagai 

fasilitas FTP dapat dilihat pada gambar 4.12. di bawah ini.  

 

Gambar 4.12. Topologi Jaringan Kantor Pusat PT. Pelabuhan Indonesia III Surabaya 

 

3. Konfigurasi Perangkat Jaringan 

a. Konfigurasi Router Gedung A, B, C 

 Drag icon Router dengan tipe 1841 dan tunggu beberapa saat untuk 

proses booting perangkat seperti pada Gambar 4.13. di bawah ini. 
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Gambar 4.13. Drag Icon Router 

 Klik perangkat tersebut, lalu beri konfigurasi yang diinginkan. Seperti 

penamaan perangkat, pemberian alamat jaringan dan konfigurasi 

lainnya yang tersedia seperti pada Gambar 4.14. berikut.  

 

Gambar 4.14. Penamaan Router 

Lalu, konfigurasi RIPv2 dengan memberi network jaringan yang 

akan dijadikan jalur lalu lintas data. Lihat Gambar 4.15. 

 

Gambar 4.15. Konfigurasi RIPv2 
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Kemudian beri alamat jaringan sesuai dengan tabel 4.1. di atas 

melalui tab config. Lihat Gambar 4.16. dan Gambar 4.17. di bawah ini. 

 

Gambar 4.16. Pemberian Alamat Jaringan Pada Interface Serial0/0/1  

 

Gambar 4.17. Pemberian Alamat Jaringan Pada Interface FastEthernet0/0 

 Setelah memberi alamat jaringan yang sesuai pada tiap interface yang 

saling terhubung pada perangkat lainnya. Maka, konfigurasi DHCP 

Server untuk memberi alamat jaringan otomatis pada perangkat yang 
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terhubung pada interface FastEthernet0/0. Dengan menggunakan CLI 

atau Command Line Interface.  

 

Router(config)#int FastEthernet0/0 

Router(config)#ip dhcp pool client 

 

Menentukan network dan subnet mask yang digunakan sesuai 

dengan interface yang digunakan pada tiap router dan juga pemberian 

ip dhcp server. 

 

Router(dhcp-config)#network 40.40.40.0 255.255.255.240 

Router(dhcp-config)#default-router 40.40.40.1 

Router(dhcp-config)#exit 

 

Untuk tidak membagikan IP DHCP server yang dimiliki interface 

fastethernet0/0 di router, maka diberi perintah : 

 

Router(config)#ip dhcp excluded-address 40.40.40.1 

 

Hal tersebut pun di implementasikan juga pada router gedung 

lainnya dengan berlandaskan tabel 4.1. di atas.  
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b. Konfigurasi PC Server Gedung A, B dan C 

 Beri penamaan untuk tiap PC Server yang akan digunakan untuk 

mempermudah proses konfigurasi.  

 

Gambar 4.18. Memberi Penamaan PC Server Gedung B 

Setelah memberi penamaan perangkat, maka pilih kolom 

FastEthernet0, lalu klik button DHCP seperti Gambar 4.18. di atas 

agar mendapatkan alamat jaringan secara otomatis dari Router 

terhubung. Lalu akan muncul dengan sendirinya alamat jaringan dan 

subnet mask seperti Gambar 4.19. di bawah ini.  

 

Gambar 4.19. Konfigurasi IP Address PC Server Gedung B 

 Selanjutnya langkah pemberian layanan FTP seperti Gambar 4.20. di 

bawah pada pc server yang nantinya akan dinikmati oleh tiap pc client 

yang terhubung pada jaringan yang sama dan juga pemberian hak 

akses berupa username dan password serta aksi yang dapat dilakukan 

dengan username tersebut.  
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Gambar 4.20. Konfigurasi FTP 

Yang dimana pada username karyawan memiliki layanan berupa 

RWNL (read, write, rename, list), username server memiliki layanan 

berupa RWNDL (read, write, delete, rename, list) sedangkan 

username tamu hanya memiliki layanan berupa RL (read, list).  

Layanan FTP dengan username dan password seperti pada gambar 

4.18. diterapkan pada tiap pc server tiap gedung. 

 

c. Konfigurasi PC Client Tiap Gedung 

Pada PC Client yang perlu dilakukan hanya memilih tab Desktop dan 

memilih layanan IP Configuration yang nantinya akan muncul layanan 

windows seperti Gambar 4.21. berikut ini.  
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Gambar 4.21. Konfigurasi Alamat Jaringan Pada PC Client 

d. Untuk melihat hasil konfigurasi pada router, maka lakukan save dan 

kemudian di export yang dimana layanan ini ada pada kolom Global 

Settings pada tab config yang ada pada layanan pada saat melakukan 

konfigurasi router. Lihat Gambar 4.22. 

 

Gambar 4.22. Export Startup Config 

Jika sudah di save, muncul CLI seperti Gambar 4.23. jika berhasil.  
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Gambar 4.23. Script yang Akan Muncul Setelah Save 

Kemudia klik export dan akan muncul saving windows seperti Gambar 

4.24. di bawah ini untuk penamaan dan peletakan lokasi penyimpanan file 

dengan ektensi .txt. 

 

Gambar 4.24. Saving Windows 

 

 

Gambar 4.25. Konfirmasi Setelah Saving 

 

Pada Gambar 4.25. adalah pesan berhasil menyimpan. Lalu ketika file 

.txt dibuka, maka akan muncul script pada notepad seperti berikut ini. 

! version 12.4 
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no service timestamps log 

datetime msec 

no service timestamps 

debug datetime msec 

no service password-

encryption 

! 

hostname Router 

! 

! 

! 

! 

ip dhcp excluded-address 

50.50.50.1 50.50.50.2 

ip dhcp excluded-address 

50.50.50.1 50.50.50.5 

ip dhcp excluded-address 

50.50.50.1 

! 

ip dhcp pool gdb 

 network 50.50.50.0 

255.255.255.0 

 default-router 50.50.50.1 

 dns-server 50.50.50.1 

! 

! 

! 

no ip cef 

no ipv6 cef 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

spanning-tree mode pvst 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ip address 50.50.50.1 

255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

 shutdown 

! 

interface Serial0/0/0 

 ip address 30.30.30.2 

255.255.255.252 

! 

interface Serial0/0/1 

 no ip address 

 clock rate 2000000 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

router rip 

 version 2 

 network 10.0.0.0 

 network 20.0.0.0 

 network 30.0.0.0 

! 

ip classless 

ip route 10.10.10.0 

255.255.255.128 

30.30.30.1  

! 

ip flow-export version 9 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

line con 0 

! 

line aux 0 

! 

line vty 0 4 

 login 

! 

! 

! 

end 
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4.2. HASIL PENGUJIAN 

1. Pinging Antar Router 

a. Router Gedung A 

Setelah melakukan pengetesan koneksi, maka akan di dapat seperti 

pada Gambar 4.26. di bawah ini. 

 

Gambar 4.26 Hasil Pinging Router A 

b. Router Gedung B 

Setelah melakukan pengetesan koneksi, maka akan di dapat seperti 

pada Gambar 4.27. di bawah ini. 

 

Gambar 4.27. Hasil Pinging Router B 

c. Router Gedung C 

Setelah melakukan pengetesan koneksi, maka akan di dapat seperti 

pada Gambar 4.28. di bawah ini. 

 

Gambar 4.28. Hasil Pinging Router C 

 

  



83 
 

2. Pinging Antar Router dengan PC Server 

Setelah melakukan pengetesan koneksi, maka akan di dapat seperti pada 

Gambar 4.29. di bawah ini. 

 

Gambar 4.29. Hasil Pinging Router Ke PC Server Tiap Gedung 

 

3. Pinging Antar PC Client 

a. PC Client Gedung A 

Setelah melakukan pengetesan koneksi, maka akan di dapat seperti 

pada Gambar 4.30. di bawah ini. 

 

Gambar 4.30. Hasil Pinging Antar PC Client Di Gedung A 

b. PC Client Gedung B 

Setelah melakukan pengetesan koneksi, maka akan di dapat seperti 

pada Gambar 4.31. di bawah ini. 

 

Gambar 4.31. Hasil Pinging Antar PC Client Di Gedung  

  



84 
 

4. Pinging Antar PC Client dengan PC Server dan Router Satu Network 

a. PC Client Gedung A 

Setelah melakukan pengetesan koneksi, maka akan di dapat seperti 

pada Gambar 4.32. di bawah ini. 

Gambar 4.32. Hasil Pinging Antar PC Client Gedung A Ke Router dan PC Server 

b. PC Client Gedung B 

Setelah melakukan pengetesan koneksi, maka akan di dapat seperti 

pada Gambar 4.33. di bawah ini. 

 

Gambar 4.33. Hasil Pinging Antar PC Client Gedung B Ke Router dan PC Server 

Dengan berhasilnya melakukkan pinging antar pc client ke pc server, 

maka dapat dikatakan bahwa pemberian alamat jaringan telah berhasil. 

 

5. Test Akses FTP Server Pada PC Client dengan Username Server 

Sebelum melakukan upload file, maka dibuat file dengan menggunakan 

layanan text editor pada tab desktop. Lihat Gambar 4.34. di bawah ini. 

 

Gambar 4.34. Membuat File Percobaan 
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Setelah melakukan pembuatan file, maka lakukan save seperti Gambar 

4.34. di bawah ini.  

 

Gambar 4.35. Saving Windows Pada Text Editor 

Jika ingin mengetahui file yang telah dibuat sudah tersimpan atau tidak, 

maka pilih layanan TFTP pada tab desktop seperti pada Gambar 4.36 di 

bawah ini. 

 

Gambar 4.36. TFTP Windows 

a. Melakukan Upload 

Sebelum melakukan upload file, maka buka Command Prompt. Lalu 

akan muncul windows seperti Gambar 4.37. berikut. 

 

Gambar 4.37. Tampilan Windows Command Prompt Pada PC Client 

Kemudian ketikkan syntax seperti pada Gambar 4.38. berikut.  
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Gambar 4.38. Syntax Untuk Melakukan Upload File Yang Telah Dibuat dengan 

Username Server 

Dapat dilihat bahwa uji coba pengunggahan file berhasil dengan 

adanya pesan [Transfer complete – 53 byte] pada command prompt. 

b. Melakukan Listing  

Untuk melakukan pengecekan terhadap file yang telah di upload pada FTP 

server, maka ketikkan syntax seperti Gambar 4.39. berikut dan akan 

muncul file yang ada.  

 

Gambar 4.39. Syntax Listing File Pada Jaringan FTP dengan Username Server 
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Dapat dilihat pada saat melakukan proses listing pada command 

prompt keluar daftar file dengan besar memori yang dimiliki. 

c. Melakukan Download 

Ketikkan syntax untuk melakukan download file dari FTP server 

seperti Gambar 4.40. di bawah ini. 

 

Gambar 4.40. Syntax Download File dengan Username Server 

Uji coba melakukan download file berhasil dengan munculnya pesan  

[Transfer complete – 38 bytes]  

d. Melakukan Rename 

Ketikkan syntax seperti Gambar 4.41. di bawah ini. 

 

Gambar 4.41. Syntax Rename File dengan Username Server 

Setelah melakukan perubahan nama file, untuk mengecek listing. 

Lakukan langkah b di atas. 
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e. Melakukan Delete 

Ketikkan syntax seperti Gambar 4.42. di bawah ini. 

 

Gambar 4.42. Syntax Delete File dengan Username Server 

Jika berhasil menghapus sebuah file pada FTP server, maka akan 

muncul pesan sukses seperti pada Gambar 4.42. di atas. 

 

6. Test Akses FTP Server Pada PC Client dengan Username Karyawan 

a. Melakukan Upload 

Ketikkan syntax seperti Gambar 4.43. di bawah ini. 

 

Gambar 4.43. Syntax Untuk Melakukan Upload File Yang Telah Dibuat dengan 

Username Karyawan 

Dapat melakukan upload file yang telah dibuat sebelumnya pada pc 

client ke FTP server yang dilakukan oleh karyawan perusahaan 

sebelumnya. 
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b. Melakukan Listing 

Ketikkan syntax seperti Gambar 4.44. di bawah ini. 

 

Gambar 4.44. Syntax Listing File Pada Jaringan FTP dengan Username Karyawan 

Dapat melakukan listing file dari direktori pada storage milik FTP 

server karena memiliki akses untuk melakukan kegiatan tersebut.  

c. Melakukan Download 

Ketikkan syntax seperti Gambar 4.45. di bawah ini. 

 

Gambar 4.45 Syntax Download File Pada Jaringan FTP dengan Username Karyawan 
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Dapat melakukan download file internal perusahaan dari FTP server 

karena memiliki akses untuk melakukan sebagai karyawan.  

d. Melakukan Rename 

Ketikkan syntax seperti Gambar 4.46. di bawah ini. 

 

Gambar 4.46. Syntax Rename File Pada Jaringan FTP dengan Username Karyawan 

Dapat melakukan penggantian nama file, karena memiliki akses untuk 

melakukannya. 

e. Melakukan Delete 

Ketikkan syntax seperti Gambar 4.47. di bawah ini. 

 

Gambar 4.47. Syntax Delete File Pada Jaringan FTP dengan Username Karyawan 

Tidak dapat dilakukan, karena tidak memiliki akses untuk melakukan 

penghapusan data pada FTP server.  

 

7. Test Akses FTP Server Pada PC Client dengan Username Tamu 

Username Tamu tidak akan bisa mengakses FTP server, karena tidak 

mendapatkan hak akses. Lihat Gambar 4.48. di bawah ini. 
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Gambar 4.48. Uji Coba Hak Akses dengan Username Tamu 

Pada saat di uji coba dengan menggunakan username Tamu, maka yang 

didapatkan adalah tidak dapat mengakses layanan FTP server. Karena tidak 

memiliki akses apapun, tamu hanya dapat melakukan pembuatan data tidak 

paten dan tidak dapat melakukan akses file internal perusahaan yang bersifat 

rahasia. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang diperoleh selama proses pembuatan laporan kerja praktek di 

Kantor Pusat PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Surabaya adalah : 

1. Dengan adanya layanan FTP yang sudah dimodifikasi, maka dapat 

mempermudah proses tukar data atau update data perusahaan.  

2. Konfigurasi pemberian alamat jaringan pada percobaan menggunakan teknik 

RIPv2 dan juga menggunakan VLSM serta CIDR.  

3. Konfigurasi dhcp diterapkan hanya pada network yang terhubung pada router 

terkait.  

4. Pc client dan pc server mendapatkan alamat jaringan dari router yang telah di 

konfigurasi menjadi DHCP server.  

5. Router tidak akan memberi alamat jaringan miliknya sendiri, untuk 

menghindari crash traffic. 

6. Setelah dilakukan uji coba didapatkan bahwa : 

a. Dengan username ”server” dapat dilakukan semua akses yang tercakup 

pada server mulai dari listing, upload, download, rename hingga 

menghapus file dari server. Lebih berwenang melakukan apapun pada FTP 

server. 

b. Dengan username “karyawan” dapat melakukan upload, download, 

rename dan listing file yang ada pada storage FTP server tanpa dapat 

melakukan delete file.  



93 
 

c. Dengan menggunakan username “tamu”, maka tidak dapat melakukan 

kegiatan apapun pada FTP server walaupun bisa masuk ke jaringannya.  

7. Pengiriman data dapat dilakukan dalam jumlah besar. Namun, tergantung 

dengan kapasitas storage yang ada pada pc server tiap gedung. 

8. Keamanan jaringan FTP lumayan tinggi, karena pemberian hak akses yang 

diterapkan.  

 

5.2. SARAN 

1. Topologi jaringan ini dapat dikembangkan lebih luas lagi dalam berbagai 

layanan yang tersedia lainnya. 

2. Setelah konfigurasi dilakukan, sebaiknya dilakukan juga pada perangkat 

jaringan yang digunakan secara langsung untuk menambah pengetahuan pada 

dunia kerja nyata.  

3. Peningkatan kemanan data pada jaringan tidak hanya aman jika hanya diberi 

hak akses dengan username dan password tertentu saja. Namun, banyak 

teknik lainnya untuk menghalau berbagai serangan dari internal dan eksternal. 
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