
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan yang sangat pesat dalam dunia informasi dan komunikasi 

menjadikan berkembangnya sarana jaringan komunikasi dan informasi yang 

beragam. Komputer menjadi salah satu komunikasi dan pengelolahan informasi 

yang sangat pesat. Dengan menggunakan jaringan komputer yang dapat 

menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lain menjadi komputer 

yang dapat dipercaya dalam masa kecanggihan komunikasi dan informasi saat ini. 

Salah satu bentuk perkembangan jaringan komputer adalah internet. Kemudahan 

sarana komunikasi dan informasi yang diberikan internet menjadikan internet 

penting. 

Era saat ini dalam bidang pendidikan sudah mengalami kemajuan yang 

sangat pesat, seorang guru dituntut untuk dapat meningkatkan kemampuan dan 

mempunyai wawasan yang luas serta mempunyai konsep yang global dalam 

menghadapi berbagai tantangan didalam mendidik siswa. Karena khususnya 

pendidikan teknologi yang baik siswa merupakan pondasi dasar untuk 

menghadapi tuntutan perkembangan era globalisasi. Sekolah di indonesia telah 

memiliki fasilitas komputer atau laboratorium yang telah terhubung dengan 

jaringan. Adanya jaringan ini diperuntukkan untuk proses komunikasi dan 

pertukaran data, maka setiap komputer harus terhubung ke dalam sebuah jaringan 

komputer (Lestari & Permana, 2018). 

Topologi jaringan merupakan cara menghubungkan beberapa komputer 

sehingga menciptakan sebuah jaringan komputer. Topologi jaringan memiliki 

berbagai bentuk susunan komputer dengan berbagai jenis kabel, konektor dan 

spesifikasi yang berbeda. Topologi jaringan dengan bentuk paling dasar memiliki 

tiga jenis yaitu topologi bus, star, ring. Pengembangan dan komunikasi ketiga 

topologi tersebut menghasilkan tiga jenis topologi lain yaitu tree, mesh dan hibrid. 

(Anas, Soepriyanto & Susilaningsih, 2019). 

Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Palopo yang terletak pada Jln. 

Pong Simping, Mungkajang, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. SMP Negeri 6 
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Palopo yang merupakan salah satu sekolah menggunakan jaringan local area 

network (LAN), dengan adanya jaringan internet di sekolah ini digunakan dalam 

berbagai keperluan diantaranya mencari bahan pembelajaran, untuk kegiatan 

administrasi sekolah, melakukan pemberkasan data keguruan maupun kesiswaan 

secara online dan sarana penunjang pelaksanaan ujian yang berbasis komputer 

Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Palopo menggunakan jaringan 

local area network (LAN). Dengan mangkases jaringan ini menggunakan 

perangkat seperti PC. Selain itu jumlah PC yang terdapat pada laboratorium 

komputer SMP Negeri 6 Palopo yaitu terdapat 24 PC untuk keseluruhannya dan 

menggunakan 1 server pada laboratorium. Serta terdapat modem,  hub dan 3 

switch. Dimana modem, hub dan switch ini di tempatkan diruangan laboratorium 

komputer. Pada laboratorium komputer SMP Negeri 6 Palopo yang di mana 

memiliki 50Mbps dan juga menggunakan topologi star. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu melakukan analisis perbandingan 

switch pada laboratorium komputer SMP Negeri 6 Palopo dengan melakukan 

pengujian wireshark untuk menghitung throughput, paket loss, delay, jitter dan 

bagaimana memaksimalkan kinerja dari topologi star serta melekukan 

pengembangan topologi itu sendiri dan juga melakukan pengeceka jalur lalu lintas 

data jaringan dalam sistem topologi yang di terapkan  pada SMP Negeri 6 Palopo.  

Dimana wireshark sebagai salah satu solusi yang digunakan oleh seorang 

teknisi jaringan untuk menganalisis jalur lalu lintas data dalam jaringan. 

Wireshark  dapat mengambil informasi yang sedang terjadi di sebuah jaringan dan 

jenis informasi yang diperoleh dengan mudah. Dengan sistem ini diharapkan 

dapat membantu pihak laboratorium SMP Negeri 6 Palopo dalam mengatasi 

permasalahan yang ada pada laboratorium dan mampu mengambil tindakan lebih 

cepat. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul Analisis Topologi Jaringan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 

6 Palopo. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belangkang yang dipaparkan diatas, maka penulis 

merumuskan permasalahan yaitu: Bagimana cara menganalisis topologi jaringan 

star pada Laboratorium Komputer Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Palopo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis topologi jaringan star 

pada Laboratorium Komputer Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 palopo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Peneliti yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Bagi Penulis 

Menjadi sebuah studi khasus yang baru dalam membuat sebuah sistem sebagai 

aplikasi dari ilmu yang diperoleh selama duduk dibangku kuliah dan sebagai 

pembekalan dalam menghadapi dunia kerja yang sarat dengan teknologi 

informasi. 

2. Manfaat Bagi Sekolah  

Dapat memudahkan teknisi laboratorium untuk mengidentifikasi masalah 

yang terjadi pada laboratorium komputer Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 

Palopo dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan jaringan. 

3. Manfaat Bagi Universitas Cokroaminoto Palopo  

Memberikan pengetahuan dan masukan informasi baru pada Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 6 Palopo, serta menambah wawasan dan pemahaman 

tentang sistem jaringan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Pada bagian teori ini akan menjelaskan mengenai teori-teori dari beberapa 

sumber yang akan menjadi referensi yang akan digunakan pada pembahasan 

dalam penulisan skripsi ini. 

 

1.  Analisis  

Menurut Riyanti & Sutejo (2018) analisis adalah aktivitas yang memuat 

sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, sesuatu yang digolongkan dan 

dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan 

mengtafsirkan maknanya. Dalam menganalisis sikap atau perhatian terhadap 

sesuatu (benda, fakta, fenomena) sampai menguraikan menjadi bagian-bagian, 

serta mengenal kaitan antar bagian tersebut dalam keseluruhan. 

Menurut Riadi (2011) analisis adalah proses untuk menentukan kebutuhan 

yang diperlukan untuk membangun jaringan komputer, sistem gateway sekaligus 

sebagai pemfilter beberapa aplikasi. Analisis dilakukan untuk membuat suatu 

bentuk rancangan jaringan komputer yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Menurut Septiani, Arribe & Diansyah (2020) analisis adalah kegiatan untuk 

berfikir menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat 

mengenal tanda-tanda, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing 

dalam satu keseluruhan yang terpadu dalam memecahkan atau menguraikan 

sesuatu unit menjadi unit terkecil. 

2. Topologi Jaringan 

Menurut Anas, Soepriyanto & Susilaningsih topologi jaringan merupakan 

cara menghubungkan beberapa komputer sehingga menciptakan sebuah jaringan 

komputer. Topologi jaringan memiliki berbagai bentuk susunan komputer dengan 

berbagai jenis kabel, konektor dan spesifikasi yang berbeda.Topologi jaringan 

dengan bentuk paling dasar memiliki tiga jenis yaitu topologi bus, star, ring. 

Pengembangan dan kombinasi ketiga topologi tersebut menghasilkan tiga jenis 

topologi lain yaitu topologi tree, mesh dan hibrid. 
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Menurut Halawa (2016) topologi jaringan komputer adalah suatu cara 

menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga 

membentuk jaringan. Cara yang saat banyak digunakan adalah bus, token  ring 

dan star. Dalam suatu jaringan komputer jenis topologi yang dipilih akan 

mempengaruhi kecepatan komunikasi.  

Menurut Syafrizal & Melwin (2005) topologi jaringan atau arsitektur jaringan 

adalah gambaran perencanaan hubungan antar komputer dalam local area network 

(LAN) yang umumnya menggunakan kabel dengan konektor ethernet card dan 

perangkat pendukung lainnya. 

3. Jaringan Komputer  

Menurut Nitra & Ryansyah (2019) jaringan komputer adalah sekumpulan  

komputer yang dapat saling berhubungan antara satu dengan lainnya dengan 

menggunakan media komunikasi sehingga dapat berbagi data, informasi, program, 

dan perangkat. 

Menurut Wongkar, Sinsuw & Najoan (2015) jaringan komputer adalah 

interkoneksi antara 2 komputer autonomous atau  lebih,  yang  terhubung  dengan  

media transmisi kabel atau tanpa kabel. Apabila suatu komputer tidak melakukan  

kontrol terhadap  komputer  lain dengan akses penuh, sehingga dapat membuat 

komputer lain, restart, shutdows dan kehilangan file atau kerusakan sistem. 

Menurut Marzuki (2017) jaringan komputer bukanlah sesuatu yang baru 

hampir semua layanan digital menggunakan jaringan komputer. Hampir setiap 

orang saat ini dapat  dengan  mudah terkoneksi ke internet dan menggunakan 

layanan-layanan yang ada di dalamnya, misalkan saja jejaring social  facebook 

dan twitter. 

4. Klasifikasi Jaringan Komputer 

a. Local Area Network (LAN) 

Menurut Muhammad & Hasa (2016) local area network (LAN) merupakan  

jaringan yang saling terhubung kesatu komputer server menggunakan topologi 

tertentu, biasanya digunakan dalam kawasan satu gedung atau kawasan yang 

jaraknya tidak lebih dari 1 km. 
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Gambar 1.Local Are Network (LAN) 

Sumber: Muhammad &Hasan (2016) 

Menurut Wongkar, Sinsuw & Najoan (2015) menjelaskan bahwa local area 

network singkatan dari (LAN). Dapat ditemui di warnet-warnet, kampus, sekolah 

ataupun perkantoran yang  membutuhkan hubungan atau koneksi antara dua 

komputer atau lebih dalam suatu ruangan.  

Menurut Alfurqon & Assegaff (2018) local area network (LAN) merupakan 

jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran  

sampai beberapa kilometer. 

b. Metropolitan Area Network (MAN) 

Menurut Muhammad & Hasa (2016) metropolitan area network (MAN), 

merupakan jaringan yang saling terkoneksi dalam satu kawasan kota dan jaraknya 

dapat lebih dari 1 km sehingga menjadi pilihan untuk membangun jaringan 

komputer antar kantor atau kampus dalam satu kota. 

 

 
Gambar 2.Metropolitan Area Network (MAN) 

Sumber: Muhammad & Hasan (2016) 
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Menurut Wongkar, Sinsuw & Najoan (2015) metropolitan area network 

(MAN) ini adalah suatu jaringan komputer dalam suatu kota dengan transfer data 

berkecepatan tinggi yang menghubungkan suatu lokasi seperti sekolah, kampus, 

perkantoran dan pemerintahan. 

Menurut Alfurqon & Assegaff (2018) metropolitan area network (MAN) 

merupakan perluasan jaringan local area network sehingga mencakup satu kota 

yang cukup luas, terdiri atas puluhan gedung yang berjarak 10–50 kilometer. 

c. Wide Area Network (WAN) 

Menurut Muhammad & Hasa (2016) wide area network (WAN) merupakan 

jaringan yang menghubungkan banyak local area network dan wide area network 

kedalam suatu jaringan terpadu, antara satu jaringan dengan jaringan lain dapat 

berjarak ribuan kilometer atau terpisahkan letak geografi menggunakan metode 

komunikasi tertentu. 

 

 
Gambar 3.Wide Area Network (WAN) 

Sumber: Muhammad & Hasan (2016) 

Menurut Wongkar, Sinsuw & Najoan (2015) wide area network adalah 

singkatan dari (WAN). Wide area network adalah jenis  jaringan komputer yang 

mecakup area yang cukup besar. Contohnya adalah yang menghubungkan suatu 

wilayah atau suatu negara dengan negara lainnya. 

Menurut Alfurqon & Assegaff (2018) wide area network (WAN)merupakan 

jaringan antarkota, antar provinsi, antar negara, bahkan antar benua. Jaraknya bisa 

mencakup seluruh dunia. 
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5. Klasifikasi Topologi Jaringan 

a. Topologi Bus 

Menurut Kholifaturrahman dkk (2018) media penghantar untuk jenis topologi 

bus adalah kabel koaksial.topologibus menggunakan metode unicast, multicast 

dan broadcast. Unicast adalah komunikasi antara satu pengirim dan satu penerima 

di jaringan.Multicast adalah komunikasi antara satu pengirim dengan banyak 

penerima di jaringan. Sedangkan pada broadcast, setiap titik akan menerima dan 

menyimpan frame yang disalurkan atau di antarkan.   

 

 
Gambar 4. Topologi Bus 

Sumber: Santoso (2016) 

Menurut syafrizal & Melwin (2005) topologi bus merupakan bentangan satu 

kabel yang kedua ujungnya ditutup, dimana di sepanjang kabel terdapat node-

node, signal dalam kabel dengan topologi ini dilewati satu arah sehingga 

memungkinkan sebuah collision. 

Menurut Samsumar & Hadi (2018) topologi bus adalah topologi jaringan yang 

menggunakan sebuah kabel utama sebagai tulang punggung (backbone). 

Keuntungan topologi ini adalah hemat kabel, layout kabel sederhana, serta mudah 

dikembangkan. Kerugiannya adalah deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil, 

padatnya lalu lintas atau bila salah satu client rusak maka jaringan tidak berfungsi, 

dan diperlukan repeater untuk menguatkan sinyal untuk jarak jauh. 

b. Topologi Ring 

Menurut Muhammad & Hasan (2016) topologi ring adalah topologi jaringan 

berupa lingkaran tertutup yang berisi node-node.Semua komputer tersambung 

membentuk lingkaran. Setiap simpul memiliki tingkat yang sama. Jaringan ini 
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disebut loop.Data dikirim ke setiap simpul dan simpul memeriksa alamat 

informasi yang diterima, apakah untuknya atau tidak. 

 

 
Gambar 5. Topologi Ring 

Sumber: Santoso (2016) 

Menurut Anas, Soepriyanto & Susilaningsih (2019) topologi ringadalah 

topologi yang berbentuk lingkaran,  dimana setiap perangkat terhubung langsung 

dengan dua perangkat lain, sehingga satu node memiliki dua kabel. Topologi 

ringtidak menggunakan end-connector karena semua kabel langsung terhubung 

dengan perangkat jaringan. 

Menurut Wulandari (2016) topologi ring adalah topologi yang informasi dan 

data serta traffic disalurkan sedemikian rupa. Umumnya fasilitas ini 

memanfaatkan fiber optic sebagai sarananya. Karakteristik topologi ini yaitu 

lingkaran tertutup yang berisi node-node, sederhana dalam layout, signal mengalir 

dalam satu arah sehingga menghindarkan terjadinya collision. 

c. Topologi Star 

Menurut Kholifaturrahman dkk (2018) topologi star merupakan kontrol 

terpusat, semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data tersebut 

kesemua simpul atau client yang dipilihnya. Simpul pusat dinamakan stasiun 

primer atau server dan lainnya dinamakan stasiun sekunder atau client server. 
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Gambar 6. Topologi Star 

Sumber: Santoso (2016) 

Menurut Anas, Soepriyanto & Susilaningsih (2019) topologi star merupakan 

topologi yang berbentuk seperti bintang. Star memiliki hub atau switch di tengah 

topologi sebagai pusat dari topologi ini. Topologi ini merupakan topologi dengan 

maintenance paling mudah sehingga banyak digunakan.Selain itu topologi ini 

menggunakan kabel UTP dan konektor RJ-45. 

Menurut Wulandari (2016) topologi star merupakan topologi yang banyak 

digunakan diberbagai tempat, karena kemudahan untuk menambah, mengurangi, 

atau mendeteksi kerusakan jaringan yang ada. Karakteristik topologi ini yaitu 

setiap node berkomunikasi langsung dengan sentral node. 

d. Topologi Tree 

Menurut Samsumar & Hadi (2018) topologi  treeadalah  kombinasi topologi 

bus dan topologi star. Dalam topologi ini tidak semua node memiliki kedudukan 

yang sama. Node yang berkedudukan tinggi menguasai node di bawahnya  

sehingga node terbawah sangat tergantung pada node diatasnya. Penerapan  

teknologi  ini digunakan pada infrastruktur jaringan antar gedung. 
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Gambar 7. Topologi Tree 

Sumber: Santoso (2016) 

Menurut Wulandari (2016) topologi tree adalah topologi jaringan dimana 

topologi ini merupakan gabungan atau kombinasi dari ketiga topologi yaitu star, 

ring, dan bus. 

Menurut Khasanah (2016) topologi tree adalah menggabungkan beberapa 

topologi menjadi satu kesatuan.Alat yang digunakan untuk menghubungkan 

masing-masing topologi adalah hub atau switch. 

e. Topologi Mesh 

Menurut Samsumar & Hadi (2016) topologi  mesh adalah  topologi  jaringan  

yang sama agar dapat berkomunikasi, setiap peralatan wireless harus tergabung 

pada SSID dan channel yang sama. 

 

 
Gambar 8. Topologi Mesh 

Sumber: Santoso (2016) 
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Menurut Muhamad & Hasan (2016) topologi mesh adalah topologi jaringan 

yang semua komputernya saling terkoneksi satu sama lain. Penerapannya pada 

jaringan wide area network (WAN). 

Menurut Marzuki (2017) topologi mesh merupakan setiap perangkat 

mempunyai hubungan secara dedicated (point-to-point) dengan perangkat yang 

lain. Dari istilah dedicated adalah bahwa  trafik  data  yang  mengalir pada sebuah 

jalur hanya berasal dari dua perangkat yang dihubungkan saja. 

6. Perangkat Keras Jaringan 

a. Modem 

Menurut Varianto & Badrul (2015) modem berasal dari singkatan modulator 

demodulator. Merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal 

pembawa (carrier) dan siap untuk dikirimkan, sedangkan demodulator adalah 

bagian yang memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa yang diterima 

sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. 

 

 
Gambar 9. Modem 

Sumber: Rachmat, Puspita & Dian (2020) 

Menurut Rachmat, Puspita & Dian (2020) modem merupakan sebuah 

perangkat yang digunakan untuk memberikan akses ataupun koneksi ke jaringan 

internet. Penggunaan perangkat ini pun sering sekali membutuhkan waktu hingga 

24 jam lamanya, sehingga dalam beberapa faktor jika perangkat ini tidak di 

lakukan perawatan dengan baik. 
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Menurut Haqqi & Badrul (2016) modem berasal dari singkatan modulator 

demodulator dimana modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal 

informasi ke dalam sinyal pembawa dan siap untuk di kirimkan, sedangkan 

demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi dari sinyal 

pembawa yang diterima singgah informasi di sebut dapat diterima dengan baik. 

b. Router  

Menurut Muhammad & Hasan (2016) router adalah perangkat yang akan 

melewatkan paket IP dari suatu jaringan ke jaringan yang lain menggunakan 

metode addressing dan protocol tertentu. Router yang terhubung dalam jaringan 

internet turut serta dalam sebuah algoritma terdistribusi untuk menentukan jalur 

terbaik yang dilalui paket IP. Proses routing dilakukan secara hop by hop. 

 

 
Gambar 10.Router 

Sumber: Lubis Dkk (2020) 

Menurut Muzawi (2016) router merupakan perangkat yang dikhususkan untuk 

menangani koneksi antara dua atau lebih jaringan yang terhubung melalui paket 

switching.Router bekerja dengan melihat alamat asal dan alamat tujuan dari paket 

yang melewatinya dan memutuskan rute yang akan melewati paket tersebut 

sampai ke tujuan. Mengetahui alamat masing-masing komputer di lingkungan 

jaringan lokal yang mengetahui alamat bridge,router lainnya. 

Menurut Varianto & Badrul (2015)router  digunakan untuk menghubungkan 

beberapa network. Baik network yang sama maupun berbeda dari teknologinya. 

Dapat digunakan untuk membagi network besar menjadi beberapa buah 

subnetwork (network-network kecil). Sebuah router memiliki kemampuan 
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routing, artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan 

informasi paketakan dilewatkan, apakah di tujukan pada host lain yang satu 

network atau berbeda network. 

c. Hub  

Menurut Muzawi (2016) hub atu switch adalah perangkat untuk menyatukan 

kabel-kabel jaringan dari tiap workstation, server, atau perangkat lainnya. Hub 

biasa dipakai pada topologi star.Hub dan switchumumnya mempunyai port RJ45 

sebagai port tempat menghubungkan komputer. 

 

 
Gamabar 11. Hub 

Sumber: Lubis Dkk (2020) 

Menurut Varianto &Badrul (2015) hub atau switch adalah bridge yang 

memiliki banyak port, sehingga disebut sebagai multiport bridge. Hub mirip yang 

dengan switch, namun hub tidak secerdas switch. Jika switch mengirim suatu 

informasi langsung dikirim ke host tujuan, kalau hub mengirim informasi tersebut 

kesemua host. Kondisi seperti ini menyebabkan beban traffic yang tinggi. 

Menurut Sumbaryadi & Prasetyo (2018) hub yang digunakan adalah 3300 

dengan kapasitas 24 port, terpasang di lantai 1 dan 2 yang terhubung ke cisco 

router di ruangan server Pada lantai 1 dan 2 menggunakan kabel UTP Cat-5 dan 

RJ-45 sebagai konektornya, dan digunakan untuk menghubungkan hub di setiap 

ruangan menuju cisco router di ruang server serta menghubungkan antara. 
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d. Switch 

Menurut Hartawan & Suyadnya (2016) switch adalah perangkat jaringan 

komputer yang bekerja di Osi Layer 2, data link layer. Switch sebagai 

penyambung atau concentrator dalam jaringan komputer. Switch mengenal MAC 

addressing sehingga bisa memilih paket data yang akan di teruskan atau 

dilanjutkan. 

 

 
Gambar 12.Switch 

Sumber: Lubis Dkk (2020) 

 

Menurut Nurhuda & Gunadhi (2019) switch adalah gabungan dari hub dan 

bridge yang berfungsi untuk meneruskan paket data dalam sistem komunikasi 

data. Mode yang dapat beroprasi pada switch yaitu model full-duplex. 

Menurut Ariantoro (2017) peralatan switch di desain dengan tujuan berbeda 

dengan perangkat lain. Cara kerja switch sama dengan bridge, sehinggah 

kadangkala switch disebut sebagai multiple bridge. Setiap port switch bertindak 

sebagai jembatan mikro dan setiap host yang terhubung akan mendapatkan 

bandwidth penuh. 

e. IP Address  

Menurut Varianto & Badrul (2015) IP address adalah singkatan dari internet 

protocol address, ip address merupakan identitas numeric yang diberikan kepada 

suatu alat seperti komputer, router atau printer yang terdapat dalam suatu jaringan 

komputer yang menggunakan internet protokol sebagai sarana komunikasi. 

Menurut Mulyana (2013) IP address adalah alamat yang diberikan pada 

jaringan komputer dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP. 
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TCP/IP (transmission control protocol/internet protocol). Setiap komputer yang 

terhubung ke internet setidaknya harus memiliki sebuah alamat IP pada setiap 

perangkat yang terhubung ke internet dan alamat IP. 

Menurut Madcoms (2010) IP address merupakan alamat yang diberikan 

kepada komputer-komputeryang terhubung dalam satu jaringan. Ip address terdiri 

dari dua bagian yaitu: network iddan host id. Network id menentukan alamat 

dalam jaringan (network address). 

f. Lan Card 

Menurut Sumbaryadi & Prasetyo (2018) lan card pada setiap komputer sudah 

terintegrasi dengan main board, maka tidak perlu lagi melakukan pemasangan lan 

card. Setelah komputer mengenali land card, lakukan setting protokol dari lan 

card kemudian analisa land card yang telah di setting dengan menggunakan 

program diagnos. 

 

 
Gambar 13.Lan Card 

Sumber: Lubis Dkk (2020) 

Menurut Lubis dkk (2020) lan card merupakan peralatan yang berhubungan 

langsung dengan komputer dan didesain agar komputer–komputer jaringan dapat 

saling berkomunikasi. Sedangkan Menurut Rahadjeng & Ritapuspitasari (2018) 

lan card merupakan sebuah alat yang sangat penting dalam membangun sebuah 

jaringan baik dalam skala kecil maupun skala besar.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa lan card adalah kartu jaringan 

berupa kartu yang dapat ditancapkan atau di pasangkan kedalam sebuah slot pada 

motherboard atau mainboard komputer yang dapat berupa kartu. 
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g. Access Point  

Menurut Qiram & Sungkar (2017) access point dalam jaringan komputer 

adalah sebuah jalur akses nirkabel (wireless access point atau AP) adalah 

perangkat komunikasi nirkabel yang memungkinkan antar perangkat untuk 

terhubung ke jaringan nirkabel dengan. 

 

 
Gambar 14. Access Point 

Sumber: Sutardi (2017) 

Menurut Samzumar & Hadi (2018) access point merupakan titik akses nirkabel 

(wireless access point) yang memungkinkan nirkabel terhubung ke jaringan  

dengan wifi, bluetooth. 

Menurut Warnilah & Simpony (2019) acces point kegunaannya sama dengan 

router. Namun acces point memiliki fungsi yang sebenarnya ialah untuk 

memancarkan wireless sinyal yang di pancarkan dari router untuk membuat 

jaringan LAN. Salah satu kelebihan access point ini adalah dapat tersambung 

langsung dengan broadband atau router. 

 

7. Wireshark 

Menurut Hanipah & Dhika (2020) wireshark merupakan salah satu analisa 

jaringan yang biasa dipakai seorang network administrator untuk melakukan 

pemecahan masalah yang ada dalam jaringan, menganalisa, perangkat lunak atau 

pengembangan sebuah protokol dalam komunikasi dan pendidikan.Bahasa 

pemrograman yang digunakan dalam wireshark adalah bahasa C dengan public 

licenci GNU.jenis informasi paket dalam bermacam-macam format protokol 

dengan mudah ditangkap dan dianalisis. Tools ini sering digunakan untuk 

menangkap paket lalu lintas jaringan dan menganalisisnya. Dengan toolsini  



18 
 

 
 

cukup mudah untuk dijalankan, hanya perlu memberikan perintah untuk 

perancangan sistem menggunakan wireshark. 

1. Tujuan dan Manfaat Wireshark   

Manfaat dari aplikasi wireshark ini yaitu sebagai berikut: 

a. Menangkap informasi atau paket data yang dikirim dan diterima dalam  

jaringan komputer 

b. Mengetahui aktifitas yang terjadi dalam jaringan komputer  

c. Mengetahui dan menganalisa kinerja jaringan komputer yang dimiliki  

kecepatan akses atau shere data dan koneksi jaringan  internet 

Kegunaan wireshark adalah digunakan oleh seorang administrator untuk 

menganalisis lalu lintas data dalamjaringannya.Wireshark dapat mengambil paket 

data atau informasi yang sedang terjadi di sebuah jaringan dan semua jenis 

informasi yang diperoleh  dengan mudah. 

Menurut Saputra, Trisnawa & Bakhtiar (2019) wireshark merupakan apIikasi 

network packet analyzer yang digunakan pengguna untuk menangkap suatu paket 

data pada suatu jaringan serta menampilkannya. Wireshark juga menampilkan apa 

yang terjadi pada jaringan internet. Pada situs resminya, bahwa mereka 

mengklaim wireshark merupakan paket analyzer berbasis open source. 

2.2 Hasil Penelitian Yang Relavan  

1. Analisa dan Desain Topologi Jaringan Mobile Ad-Hoc (Manet) pada Balai 

Desa Bulay (Kholifaturrahman Dkk 2018). Komputer dapat diartikan sebagai 

suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer. Komputer dikatakan 

membentuk suatu network atau jaringan komputer bila keduanya dapat saling 

bertukar informasi. Jaringan komputer dapat diklasifikasikan menurut 

topologi jaringan, seperti topologi bus, star, ring, mesh, hibrida, dll. 

Identifikasi kebutuhan merupakan langkah penting sebelumnya merancang 

dan mengembangkan jaringan komputer. Berdasarkan pada identifikasi 

topologi jaringan yang sesuai untuk jaringan itu dapat ditentukan. Studi kasus 

dalam mendesain jaringan komputer dilakukan berdasarkan hasil identifikasi 

pada balai desa Bulay kecamatan Galis pamekasan yang dilakukan pada 

2018. Dari studi kasus yang kami lakukan dapat di simpulkan bahwa topologi 

ad-hocmanet dapat diterapkan di balai desa Bulay. 
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2. Analisis Pemilihan Topologi Jaringan Komputer Dengan Graf di Lingkungan 

Fmipa Universitas Cenderawasih (Beno, Westy & Kawuwung 2015). 

Penelitian ini mencoba mencari topologi jaringan dengan graf dilingkungan 

FMIPA Universitas  Cenderawasi yang efektif dan efisien. Dalam penelitian 

ini digunakan analisis bobot minimum dari masing masing graf, sehingga 

yang terbaik dari topologi tersebut dapat dipilih untuk setiap kategori. Dari 

hasil pembahasan bahwa teori graf juga sangat berperan dalam pemilihan 

topologi jaringan komputer. Topologi terbaik untuk grup standar adalah 

topologi bintang dan dalam pengembang adalah kombinasi. 

3. Analisis Kinerja Kombinasi Topologi Jaringan Ng-Pon2 analisis Of 

Combination Topology PerformanceOn Ng-Pon2 Network (2017) NG-PON2 

(Wijaya, Hambali & Pambudi 2017). Merupakan teknologi terbaru untuk 

mengatasi permasalahan keterbatasan bandwidth pada teknologi PON saat ini. 

Teknik time-and-wavelength division multiplexing dengan metode 

agregasi/staxking OLT pada NG-PON2 menjanjikan jaringan broadband 

masa depan yang memberikan bandwidth sangat besar. Namun dalam 

penggelaran jaringan akses NG-PON2 belum pernah dilakukan. Pada 

penelitian ini dilakukan evaluasi performansi kinerja jaringan NG-PON2 

dengan teknik TWDM. Evaluasi performansi dilakukan untuk mengetahui 

adakah pengaruh pada performansi NG-PON2 apabila dilakukan penambahan 

ODC dengan pemakaian hingga 3 ODC kanal TWDM. Skema pengujian 

menggunakan kecepatan 40 Gbps downstream dan kecepatan 10 Gbps 

upstream. Pengukuran terhadap kelayakan jaringan NG-PON2 dilakukan 

dengan mengubah parameter panjang link yaitu 20 dan 40 km. Analisis 

kelayakan jaringan adalah Q-Factor, BER dan SNR. Hasil simulasi dan 

perhitungan yang telah dilakukan didapatkan bahwa kapasitas feeder yang 

dapat digunakan yaitu 96 core yang dapat mengakomodir semua user pada 

skema penelitian. Kapasitas user hanya dapat mengakomodir 56 ONU dengan 

penggunaan 2 ODC pada panjang link 20 dan 40 k. 

2.3 Kerangka Pikir  

Kerangkar pikir untuk lebih jelesnya susunan dari pokok permasalahan 

sehingga menghasilkan suatu solusi dalam penelitian ini.SMP Negeri 6 Palopo 
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merupakan salah satu lembaga pendidikan memanfaatkan jaringan sebagai sumber 

informasi dan media komunikasi selain itu jaringan juga dimanfaatkan sebagai 

bahan pembelajaran. 

Tujuan penelitian yang ada pada laboratorium komputer SMP Negeri 6 

Palopo adalah bagaimana memaksimalkan kinerja topologi star, perangkat-

perangkat yang bisa terhubung serta pengembangan toplogi itu sendiri dan 

pengecekan melalui pengujian wireshark untuk menghitung throughput, paket 

loss, delay, dan jitter. Untuk itu peneliti tertarik menganalisi topologi jaringan 

dengan menggunakan wireshark. 

Untuk mengatasi masalah topologi jaringan yang terjadi pada SMP Negeri 6 

Palopo, peneliti menawarkan untuk menganalisi topologi jaringan star pada 

laboratorium komputer pada sekolah tersebut.Dengan dilakukannya penelitian ini 

diharapkan dapat membantu pihak SMP Negeri 6 Palopo dalam mengatasi 

masalah yang terjadi pada topologi yang digunakan di laboratorium sekolah 

tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 15. Kerangka pikir 

Memaksimalkan kinerja topologi star, perangkat-perangkat yang bisa 

terhubung serta pengembangan toplogi itu sendiri dan pengeceka jalur 

lalu lintas data jaringan untuk proses transfer data menggunakan 

wireshark. 

Peneliti menawarkan untuk menganalisi topologi jaringan star pada 

laboratorium komputer pada sekolah tersebut. 

 

Memanfaatkan jaringan sebagai sumber informasi dan media 

komunikasi selain itu jaringan juga dimanfaatkan sebagai bahan 

pembelajaran. 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak 

SMP Negeri 6 Palopo dalam mengatasi masalah yang terjadi pada 

topologi yang digunakan di laboratorium sekolah tersebut. 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Menurut Yam & Taufik (2017) hipotesis adalah mengemukakan pengertian 

yang merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dilakukan sementara karna jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-

fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Berdasarka pendapat tersebut, maka disimpulkan bahwa hipotesis merupakan 

jawaban sementara yang jawabannya belum final karna harus dibuktikan 

kebenarannya melalui penelitian. Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, 

maka hipotesis utama yang penulis ajukan bahwa terdapat pengaruh dalam 

penggunaan 2 switch dan 3 switch dimana penggunaan 2 switch lebih efisien dari 

pada penggunakan 3 switch dan dengan penggunaan 2 switch hal ini dapat 

berpengaruh terhadap peningkatan kualitas jaringan. 


