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5.3 Protokol Internet
Internet protocol (IP) adalah bagian dari TCP/ IP dan merupakan protocol internet 

yang paing banyak digunakan.
Sebagaimana dengan standard protocol lainnya, IP ditetapkan menjadi dua bagian:

Network address dimana mengindentifikasi jaringan dimana mesin terkoneksi
Host Address dimana mengidentifikasi mesin tertentu pada jaringan tersebut 

IP menyediakan dua bagian layanan pada interface terhadap lapisan yang lebih tinggi
berikutnya (gambar 5.4).
Bagian send digunakan untuk meminta pentransmisian suatu unit data, sedangkan
bagian deliver digunakan oleh IP untuk menonaktifkan pemakai akan kedatangan unit
data. Parameter -2 yang diasosiasikan dengan 2 bagian tersebut adalah sebagai berikut
:

Send {
Alamat sumber
Alamat tujuan
Protocol
Tipe indicator layanan
Indentifikasi
Penanda fragmentasi
Waktu untuk hidup
Panjang data
Data pilihan
Data
}

Deliver {
Alamat sumber
Alamat tujuan
Protocol
Tipe indicator layanan

Panjang data
Data pilihan
Data
}

Gambar 5.4 Bagian-2 dan parameter layanan IP
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5.3.1 Layanan IP
Penjelasan Gambar 5.4 

Alamat sumber :alamat internetwork entitas IP pengiriman
Alamat tujuan : alamat internetwork entitas IP tujuan
Protocol : entitas protocol penerima (sebuah pemakai IP,misalnya TCP) didalam 

pentransmisiannya pada jaringan-2 komponen (FTP, POP3, HTTP dll)
Identifikasi: digunakan bersama-2 dengan alamt sumber dan alamat tujuan serta protocol 

pemakai untuk menentukan unit data secara khusus. Parameter ini diperlukan untuk perakitan 
kembali dan laporan kesalahan

Penanda fragmentasi : menunjukan apakah IP dapat menfragmentasikan data agar dikirim
Waktu untuk hidup : diukur dalam detik
Panjang data : panjang data yang sedang ditransmisikan
Data pilihan  pilihan yang diminta oleh pemakai IP
Data : data pemakai yang ditransmisikan

Dalam mendesain sebuah jaringan computer yang terhubung ke internet , kita perlu 
menentukan IP address untu tiap computer dalam jaringan tersebut

IP address ( yang terdiri dari bilangan 32 bit ini) akan ditempatkan dalam header setiap paket 
data yang dikirim oleh computer ke computer lain, 

Setiap computer yang tersambung ke internet setidaknya harus memiliki IP address 

Dalam penerapan sehari-2 , kita dapat melihat sebuah computer memiliki lebih dari satu
interface, missal ada sebuah card Ethernet dan sebuah card serial. Maka kita harus memberi dua
IP address pada computer tersebut, masing-2 untuk setiap interfacenya. Jadi, sebuah IP address
sesungguhnya tidak merujuk ke sebuah computer tetapi ke sebuah interface.
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5.3.2  Format IP Address
A.Bentuk Biner
IP address merupakan bilangan biner 32 bit yang dipisahkan oleh tanda pemisah 
berupa tanda titik (doted) setiap 8 bitnya. Tiap 8 bit ini disebut sebagai Oktet. Bentuk IP 
address adalah sebagai berikut :

Xxxxxxxx . xxxxxxxx . xxxxxxxx . xxxxxxxx

Setiap symbol “ X “ dapat digantikan oleh angka 0 dan 1 , misalnya sebagai berikut :

10000100 . 10110001 . 11111101 . 00000001

B. Mengubah Angka biner ke Desimal
Sebelum menggunakan alamat IP , pertama-2 yang perlu diketahui adalah cara 
mengubah angka biner ke decimal dan sebaliknya. Cara yang termudah adalah dengan 
memperhatikan langkah-2 dibawah ini. 
Setiap angka biner 1 bergantung pada posisinya di dalam kelompok binernya, memiliki 
nilai decimal tertentu seperti tampak pada table dibawah ini

Biner 1 1 1 1 1 1 1 1

Desimal 128 64 32 16 8 4 2 1

Tabel Konversi Biner ke Desimal

Angka biner 0 tentu memiliki nial decimal 0 juga. Dengan menjumlahkan
nilai-2 desimal yang berkaitan, maka anda dapat menghitung angka decimal dari satu
kelompok biner, COntoh :
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COntoh 1. Angka biner 11001011

Desimal
1 1 0 0 1 0 1 1

203 128 64 0 0 8 0 2 1

Jadi konversi dari biner 11001011 ke decimal adalah = 203 desimal

Contoh 2. Angka biner 00111101

Desimal
0 0 1 1 1 1 0 1

61 0 0 32 16 8 4 0 1

Jadi konversi dari biner 00111101 ke decimal adalah = 61 desimal

C.  Mengubah Angka Desimal ke Biner
Cara menghitung nilai biner dari angka decimal yang diketaui adalah dengan metode membagi 
angka decimal dengan angka 2, sambil memperhatikan hasil sisa pembagiannya , 
contoh : Desimal 203 =……biner

Jawab :
203 : 2 = 101 sisa 1
101 : 2 = 50   sisa 1
50 : 2 = 25   sisa 0
25 : 2 = 12   sisa 1
12 : 2 = 6     sisa 0
6 : 2 = 3     sisa 0
3 : 2 = 1     sisa 1

Pembacaan dimulai dari 
bawah ke atas , dan 
penulisan dimulai dari kiri 
ke kanan = 1101001
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D.  Kelas IP Address dan Artinya
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, alamat IP terdiri atas 32 bit angka biner, yang 
ditulis dalam empat kelompok, terdiri atas 8 bit (octet) dengan dipisahkan oleh tanda 
titik.
Contohnya adalah seperti dibawah ini :

11000000 . 00010000 . 00001010 . 00000001
atau dapat juga ditulis dalam bentuk empat kelompok angka decimal (0 – 255) seperti 
contoh berikut :

192.16.10.1

Alamat IP terdiri atas dua bagian yaitu network ID dan host ID, dimana network ID
menentukan alamat dari jaringan, sedangkan host ID menentukan alamat dari
workstation/ node/ peralatan jaringan.

Oleh sebab itu alamat IP memberikan alamat lengkap suatu peralatan jaringan
beserta alamat jaringan dimana peralatan itu berada.

Ini sama ibaratnya dengan alamat rumah anda yang terdiri dari nama jalan dan
nomor rumah, dimana network ID merupakan nama jalan dan host ID merupakan
nomor rumah. Contoh jaringan dengan alamat IP diperlihatkan pada gambar 5.5.)
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Gambar 5.5 Contoh jaringan dengan Alamat IP

Dalam contoh ini alamat jaringan (network ID) yang sering juga disebut network
address adalah 192.16.10.0 dimana diasumsikan seperti nama jalan. Sedangkan alamat
lengkap atau alamat IP dari masing-2 server dan workstation adalah 192.16.10.1,
192.16.10.2, 192.16.10.3 , dan 192.16.10.4
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Kelas A:
0 1 7 8 31

0
Network ID (7 bit) Host ID ( 24 bit)

Kelas B:
0 2 15 16 31

1 0
Network ID (14 bit) Host ID ( 16 bit)

Kelas C:
0 3 23 24 31

110
Network ID (21 bit) Host ID ( 8 bit)

Kelas D:

1110
Multicast

Kelas E:

11100
Penggunaan Selanjutnya

Gambar 5.6 Prinsip format IP Address berdasarkan kelasnya
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Penjelasan Masing-2 Kelas :
Kelas A :
Karakteristik:
Format : 0nnnnnnn hhhhhhhh hhhhhhhh hhhhhhhh
Bit pertama : 0
Panjang net ID : 8 bit
Panjang host ID: 24 bit
Byte pertama : 0 – 127 
Jumlah network : 126 kelas A (0 dan 127 dicadangkan)(2 ^ 7 (jml bit sisa dr network))
Range IP : 1.xxx.xxx.xxx sampai 126.xxx.xxx.xxx
Jumlah IP : 16.777.214 address pada setiap kelas A (=2 ^ 24 - 2)

IP address kelas A diberikan untuk jaringan dengan jumlah host yang sangat besar. Bit 
pertama dari IP address kelas A selalu diset 0 (nol) sehingga byte terdepan dari IP 
address kelas A selalu bernilai antara agka 0dan 127
Pada IP address kelas A, network ID ialah delapan bit pertama, sedangkan host ID ialah
24 bit berikutnya. Dengan demikian cara membaca IP address adalah kelas A
Misalnya: IP address 113.46.5.5 ialah :

Network ID = 113
Host ID = 46.5.6
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Kelas B :
Karakteristik:
Format : 10nnnnnn nnnnnnnn hhhhhhhh hhhhhhhh 
Bit pertama : 10
Panjang net ID : 16bit
Panjang host ID: 16 bit
Byte pertama : 128 - 191
Jumlah network : 16.384 (2 ^ 14 (jml bit sisa network selain 10))
Range IP : 128.0.xxx.xxx sampai 191.255.xxx.xxx
Jumlah IP : 65.532 IP address pada setiap kelas B (=2^16 - 4)

IP address kelas B diberikan untuk jaringan dengan jumlah host yang sedang dan  
besar. 

Dua Bit pertama dari IP address kelas B selalu diset 10 (satu nol) sehingga byte 
terdepan dari IP address kelas B selalu bernilai antara angka 128 dan 191

Pada IP address kelas B, network ID ialah enam belas bit pertama, sedangkan host ID 
ialah 16 bit berikutnya. 

Dengan demikian cara membaca IP address adalah kelas B
Misalnya: IP address 132.92.12.1 ialah :

Network ID = 132.92
Host ID = 12.1
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Kelas C :
Karakteristik:
Format : 110nnnnn nnnnnnnn nnnnnnnn hhhhhhhh 
Bit pertama : 110
Panjang net ID : 24bit
Panjang host ID: 8 bit
Byte pertama : 192 - 223
Jumlah network : 2.097.152 (2 ^ 21 (jml sisa bit network selain 110)
Range IP : 192.0.0.xxx sampai 223.255.255.xxx
Jumlah IP : 256 address pada setiap kelas C (=2 ^ 8)

IP address kelas C awalnya digunakan untuk jaringa berukuran kecil (misalnya LAN).  
Tiga bit pertama dari IP address kelas C selalu berisi 110.

Bersama 21 bit berikutnya , angka ini membentuk network ID 24 bit. 
Host ID ialah 8 bit terakhir. Dengan konfigurasi ini, bisa dibentuk sekitar dua juta 

network dengan masing-2 network memiliki 256 IP Address.
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Kelas D :
Karakteristik:
Format : 1110mmmm mmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmm 
4 bit pertama : 1110
Bit multicast : 28 bit
Byte inisial : 224 – 247
Deskripsi : kelas D adalah ruang alamat multicast

IP address kelas D digunakan untuk keperluan IP multicasting. 4 bit pertama IP address 
kelas D di set 1110. Bit-2 berikutnya diatur sesuai keperluan multicast group yang 
menggunakan IP address ini. Dalam multicasting tidak dikenal network bit dan host bit

Kelas E :
Karakteristik:
Format : 1111rrrrr  rrrrrrrr rrrrrrrr  rrrrrrrr 
4 bit pertama : 1111
Bit multicast : 28 bit
Byte inisial : 248 – 255
Deskripsi : kelas Eadalah ruang alamat yang dicadangkan untuk keperluan eksperimental
IP address kelas E tidak digunakan untuk umum, 4 bit pertama IP address diset 1111.
Selain network ID, istilah lain yang digunakan untuk menyebut bagian  IP address yang 
menunjukan jaringan ialah Network prefix. Biasanya dalam menuliskan network prefix suatu 
kelas IP address digunakan tanda garis miring (slash) “/”, yang diikuti dengan angka yang 
menunjukan panjang network prefix ini dalam bit.
Contoh : Penulisan IP 192.168.1/24 
Berarti Network ID : 192.168.1.0
Subnet Mask : 255.255.255.0
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5.3.3 Pengalokasian IP address
Pengalokasian IP address pada dasarnya ialah proses memilih network ID dan host 

ID yang tepat untuk suatu jaringan . 
Tepat atau tidaknya konfigurasi ini tergantung dari tujuan yang dhendak dicapai, 

yaitu mengalokasikan IP address seefisien mungkin

A. Aturan dasar pemilihan network ID dan Host ID
Terdapat beberapa aturan dasar dalam menentukan network ID dan host ID yang hendak 
digunakan. Aturan tersebut ialah :
Network ID tidak boleh sama dengan 127

Network ID 127 tidak dapat digunakan karena ia secara default digunakan untuk 
keperluan loopback.

Loopback ialah IP address yang digunakan computer untuk menunjuk dirinya sendiri.
Network ID dan host ID tidak boleh sama dengan 255 (diset 1 semua). 
Seluruh bit dari network ID dan host ID tidak boleh semuanya diset 1. 
Jika hal ini dilakukan, network ID atau host ID tersebut akan diartikan sebagai alamat 

broadcast. 
ID broadcast merupakan alamat yang mewakili seluruh anggota jaringan. Pengiriman 

paket ke alamat  broadcast akan menyebabkan paket ini didengarkan oleh seluruh 
anggota network tersebut.

Network ID dan host ID tidak boleh 0 (nol)
Network ID dan host ID tidak boleh semua bitnya 0 (nol). IP address dengan host ID 0 
diartikan sebagai alamat network. Alamat network ialah alamat yang digunakan untuk 
menunjuk suatu jaringan dan tidak menunjuk suatu host.
Host ID harus unik dalam satu network
Dalam satu network, tidak boleh ada dua host yang memiliki network/ host ID yang sama.

14
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Gambar 5.7 Dua network yang terhubung melalui router via wan

B.  Menetukan Network ID
Network ID digunakan untuk menunjukan host TCP/ IP yang terletak pada network 

yang sama. 
Semua host pada satu jaringan harus memiliki network ID ID yang sama.
Jika antara network dihubungkan oleh router, network ID tambahan dibutuhkan 

untuk hubungan antar router tersebut
Pada gambar 5.7 , terdapat tiga jaringan, yaitu jaringan A, B dan C. Jaringan C 

merupakan penghubung antara jaringan A dan B. 
Masing-2 jaringan ini diberi network ID 202.46.1.xxx dan 202.46.3.xxx
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C.  Menentukan host ID
Host ID digunakan untuk mengidentifikasikan suatu host dalam jaringan. 
Setiap interface harus memiliki host ID yang unik. 

Untuk masing-2 kelas IP address, didefinisikan  host ID sebagai berikut.

Kelas IP Address Awal Akhir

A xxx.0.0.1 xxx.255.255.254

B xxx.xxx.0.1 xxx.xxx.255.254

C xxx.xxx.xxx.1 xxx.xxx.xxx.254

Tabel : Daftar Host ID

Tabel diatas menunjukan host ID awal untuk IP address kelas A adalah 0.0.1, dan
bukan 0.0.0.

Host ID 0.0.0 ini digunakan untuk keperluan alamat network, sebagai contoh, IP
address 12.0.0.0 tidak menunjukan host 0.0.0, pada jaringan 12, namun menunjukan
network 12/ 8 itu sendiri. (Dengan kata lain IP 12.0.0.0 digunakan sebagai alamat
network.)

Pada table diatas juga ditunjukan bahwa host ID terakhir pada suatu netwok kelas
C ialah 254.

Host ID 255 digunakan sebagai alamat broadcast. Jika suatu paket IP dikirimkan
kealamat ini , seluruh host dalam suatu jaringan akan mendengarkan paket tersebut.

Berdasarkan daftar diatas pula, untuk kelas C, host ID yang boleh dialokasikan
adalah 1 hingga 254. Oleh karenanya masing-2 anggota jaringan kelas C pada gambar
5.7 diatas diharuskan memilih salah satu dari 254 host ID diatas. Hasilnya terlhat pada
gambar
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5.4 SUBNETTING
Setiap orgranisasi yang terhubung ke internet memperoleh sebuah network ID dari 

Internic (http://www.internic.net) Network ID ini memilik ukuran bermacam-maca, 
mulai dari kelas A, B hingga kelas C

Biasanya sebuah organisasi memiliki lebih dari satu jaringan, yang masing-2 jumlah 
hostnya tidak sebesar jumlah maksimal yang disediakan oleh satu kelas IP Address.
Ada beberapa alasan yang menyebabkan sebuah organisasi memerlukan lebih dari satu 
LAN agar dapat mencakup seluruh orgranisasi yaitu :

Teknologi yang berbeda: khususnya dalam sebuah lingkungan riset, yang 
terdapat beberapa LAN karena terdapat peralatan yang harus didukung oleh 
Ethernet , dan yang lain oleh jaringan token ring
Keterbatasan Teknologi : Sebagian besar teknologi LAN memiliki batas 
kemampuan berdasarkan parameter elektrikal, jumlah host yang terhubung dan 
panjang total dari kabel. Batas ini paling sering dicapai oleh faktor panjang kabel.
Kongesti pada jaringan : sebuah LAN dengan 254 host misalnya akan memiliki 
performansi yang kurang baik,dibandingkan dengan LAN berukuran kecil, jika 
teknologi yang digunakan ialah Ethernet.

Selain itu dalam sebuah LAN mungkin terdapat beberapa host yang 
memonopoli penggunaan bandwith. 

Jalan keluar yang paling umum adalah memisahkannya kedalam sebuah 
kelompok kecil dan menempatkannya pada kabel yang terpisah.
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Hubungan point to point : karena jauhnya dua lokasi sebuah kampus, maka 
diperlukan tekonolgi LAN tertentu yang dapat mencakup “Local area” ini. 
Biasanya digunakanlah hubungan point to point berkecepatan tinggi untuk 
menghubungkan beberapa LAN tersebut.

Karena alasan-2 diatas, network ID yang dimiliki oleh suat organisasi dipecah lagi
menjadi beberapa network ID lain dengan jumlah anggota jaringan yang lebih kecil.
Teknik ini dinamakan Subnetting dan jaringannya dinamakan Subnet (Subnetwork).

5.4.1 Subnet Mask
Subnet mask ialah angka binner 32 bit yang digunakan untuk :
Membedakan network ID dan host ID
Menunjukan letak suatu host, apakah berada di jaringan lokal atau jaringan luar

Kelas IP
Address

Bit subnet Mask Subnet dlm dotted decimal

Kelas A 11111111 . 00000000 . 00000000 . 00000000 255.0.0.0

Kelas B 11111111 . 11111111 . 00000000 . 00000000 255.255.0.0

Kelas C 11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000 255.255.255.0

Tabel 5.1 Subnet Mas untuk tiap kelas IP Address
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Pada subnet mask, seluruh bit yang berhubungan dengan network ID di set 1. 
Sedangkan bit yang berhubungan dengan host ID diset 0.

IP address kelas A misalnya, secara default memilik subnet mask 255.0.0.0 yang 
menunjukan batas antara netwok ID dan Host ID IP address kelas A.

Subnet mask juga digunakan untuk menentukan letak suatu host, apakah dijaringan 
lokal, atau dijaringan luar. Hal ini diperlukan untuk operasi pengiriman paket IP.. 

Dalam subnetting, proses yang dilakukan ialah memakai sebagian bit host ID untuk
membentuka subnet ID.
Dengan demikian jumlah bit yang digunakan untuk host ID menjadi lebih sedikit.
Semakin panjang subnet ID, jumlah subnet yang dapat dibentuk semakin banyak,
namum jumlah host dalam tiap subnet menjadi semakin sedikit. Hal ini ditunjukan
pada gambar 5.2

Network ID Host ID 
  

Network ID Subnet ID Host ID 
                        Extend, network, prefix 
 

Gambar 5.2 Subnet ID 
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Dengan adanya subnet ID ini, network prefix tidak lagi sama dengan network ID.
Network prefix yang baru ialah network ID ditambah subnet – ID. Untuk 
membedakannya dengan network prefix lama, digunakan istilah extended network 
prefix.

Sebagai contoh IP Address kelas B 132.92.121.1 secara default memiliki subnet 
mask 255.255.0.0. Dengan subnet mask ini , IP Address diatas berarti host nomor 
121.1 pada network 132.92/ 16.

Jika alokasi kelas B 132.92.xxx.xxx ini ingin dibagi-2 untuk digunakan pada 
jaringan -2 kecil, subnet mask yang digunakannya harus diubah. Misalnya kita ingin 
membagi alokasi kelas B diatas menjadi jaringan kecil kelas C (254 host ID). Cara 
menemukan subnet masknya ialah :
Mengubah jumlah network yang dibutuhkan menjadi bilangan binner. Satu network 
kelas B dapat diubah menjadi 255 network kelas C. Angka 255 jika direpresentasikan 
dalam biner ialah 11111111
Menghibunt jumlah bit yang dibutuhkan untuk merepresentasikan angka tersebut. 
Untuk merepresentasikan angka 255 dalam biner dibutuhkan 8 bit. Bit sebanyak inilah 
yang dibutuhkan oleh subnet ID. Jumlah bit host ID sekarang ialah jumlah bit host ID 
yang lama dikurangi bit yang diperlukan untuk subnet ID. Jika dulunya IP kelas B 
memakai 16 bit untuk host ID, sekarang hanya tersisa 8 bit saja.
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Mengisi subnet ID ini dengan bit 1. Sehingga subnet mask yang baru yaitu :
11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000

Dengan kata lain, 132.92.121.1 ialah host nomor 1 pada jaringan 132.92.121/ 24.
Berkat subnet mask baru ini pula, satu jaringan kelas B ini akhirnya menjadi 256 
jaringan baru. 132.92.0.xxx. 132.92.1.xxx , 132.92.2.xxx hingga 132.92.255.xxx (biasa 
dituliskan sebagai 132.92.0/ 16). 132.92.1/ 16, 132.92.2/ 16 dan seterusnya).

Dengan teknik diatas, anda mengalokasikan IP address kelas B sekian banyak network
yang berukuran sama. Untuk memperjelas hal diatas, berikut ini diberikan beberapa
contoh IP address beserta subnet mask dan artinya.

IP  Address Subnet Mask Network 
Address 

Broadcast 
address 

Interpretasi 

44.132.1.20 255.255.0.0 
(16 bit) 

44.132.0.0 
( Kelas A) 

44.132.255.255 Host 1.20 pada 
subnet  44.132.0.0 

44.132.1.20 255.255.255.0 
(24 bit) 

44.132.1.0 
( Kelas A) 

44.132.1.255 Host 20 pada subnet  
44.132.1.0 

81.150.2.3 255.255.255.0 
(24 bit) 

81.150.2.0 
( Kelas A) 

81.50.2.255 Host 3 pada subnet  
81.150.20.0 

 

132.92.121.1  100000100 01011100 01111001 00000011 
255.255.255.0  11111111 11111111 11111111 00000000 

      

32.92.121.0  100000100 01011100 01111001 00000000 

  Net ID Subnet ID Host Id 
 

AND 

Tabel 5.3 Beberap contoh subnet mask dan artinya
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Contoh berikutnya, IP address kelas B 132.92.xxx.xxx diatas akan dialokasikan untuk 
jaringan dengan 25 host. Untuk menentukan subnetmask berdasar jumlah host yang 
diperlukan tiap subnetnya, langkanya adalah sebagai berikut :
Mengubah jumlah host kedalam bilangan biner. Angka 25 dalam biner ialah 11001
Menghitung jumlah bit yang diperlukan untu merepresentasikan bilangan biner 
tersebut. Untuk menampilkan 25desmila dalam biner dibutuhkan 5 bit. 5 bit ialah 
jumlah bit yang dibutuhkan untuk host ID. Dengan demikian, panjang bit subnet ID 
ialah selisih antara panjang host ID lama dan host ID baru. Jika IP yang digunakan ialah 
kelas B (dengan host ID default 16 bit ) maka panjang bit subnet ID ialah 16 – 5 = 9 bit. 
Dengan demikian subnet masknya ialah; atau dengan kata lain 5 bit yg dibutuhkan 
tersebut dirumah menjadi 0 (dimulai dr belakang)pada urutan terbelakang dalam 
octet

255.255.255.224 =
11111111.11111111.11111111.11100000

5.4.2 Contoh -2 Implementasi sub netting untuk alokasi IP address
Contoh jaringan dibawah akan digunakan untuk menerangkan konsep subnetting. 
Konfigurasi jaringan yang mirip dengan ini nantinya juga akan digunakan untuk 
menerangkan konsep IP routing. Sedangkan alokasi IP yang digunakan untuk 
menerangkan IP Routing telah dipilih dan dioptimasi untuk keperluan tersebut.
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Pada gambar 5.4 terdapat sebuah network besar yang berisi 7 router dan 7 network
kecil.
Jaringan diatas terdiri atas 2 network utama, yaitu A dan B, yang terletak dilokasi
yang berbeda.
Network A terhubung ke network B dan ke internet melalui router osiris dan seth,
menggunakan jalur WAN (misalnya frame relay atau x.25) .
Kondisi jaringan yang mirip dengan ini bisa dijumpai pada WAN perusahaan dengan
kantor pusat (network B) dan satu kantor cabang (network A).

Gambar 5.4 Contoh jaringan Untuk implementasi Subnet 
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Untuk keperluan alokasi IP, telah disediakan IP address kelas B 132.92.xxx.xxx.
Dalam melakukan subnetting , kita harus terlebih dahulu menentukan seberapa besar 
jaringan kita saat ini, serta kemungkinan perkembangannya dimasa mendatang. Untuk 
menentukannya , anda dapat mengikuti petunjuk umum berikut :

Tentukan dulu jumlah jaringan fisik yang ada
Tentukan jumlah IP address yang dibutuhkan oleh masing-2 jaringan tersebut
Berdasarkan requirement ini, didefinisikan :
Satu subnet mask untuk seluruh network
Subnet ID yang unik untuk tiap segmen jaringan
Range host ID untuk tiap subnet.

5.4.2.1 Menentukan jumlah subnetwork dalam subnet ID
Langkah pertama yang dilakukan ialah menghitung jumlah subnetwork yang terdapat 
pada gambar 5.3 Berdasarkan gambar, ada tujuh network yaitu A, B, C, D, E, dan F. 
serta network antara router osiris dan seth. Dengan demikian, diperlukan tujuh 
subnet ID

5.4.2.2 menentukan jumlah host ID tiap subnet
Langkah berikutnya ialah menentukan alokasi jumlah host ID yang dibutuhkan oleh 
masing-2 subnet. Host ID diberikan satu buah untuk tiap host dan satu buah untuk 
tiap interface dari router.

Network A
Network A berisi 3 buah router, yaitu khensu, khnemu, dan osiris. Dengan demikian 
network A membutuhkan 3 buah host ID
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Network B
Network B terdiri atas 4 buah router, seth, ammon, imsety dan anubis. Network ini 
membutuhkan 4 buah host ID
Network C,D, E dan F
Jumlah host ID  yang dibutuhkan keempat subnet di atas ialah jumlah host masing-2 
subnet ditambah satu untuk router. Dengan demikian , subnet C membutuhkan 26 host 
ID. D membutuhkan 11 host ID E dan F masing-2 membutuhkan 13 dan 10 host ID.
Jalur antara osiris dan seth
Jalur antara router osiris dan seth membutuhkan 2 host ID

Gambar 5.5 Subnet ID untuk netmask 255.255.255.224 (88)
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Berdasarkan gambar 5.5 subnet yang terbentuk ialah :
132.92.0.0 / 27
132.92.0.32 / 27
132.92.0.64 / 27
…dst

Sesuai dengan aturan dasar subneting dari RFC 950, subnet dengan subnet ID 0 
tidak boleh digunakan . Demikian pula dengan subnet ID 255. Hal ini dilakukan untuk 
mencegah kesalahan pembacaan subnet oleh protokol routing RIP versi 1. Dalam 
mengirimkan informasi router RIP versi 1 tidak mengirimkan informasi subnet mask, 
sehingga ia tidak bisa membedakan antara 132.92.0/ 27 dengan 132.92.0/ 16. 

Untuk masing-2 subnet pada contoh diatas, IP address yang dapat digunakan 
hanyalah 30 buah. IP dengan host ID 0 digunakan untuk merepresentasikan jaringan 
tersebut, menjadi nomor network. Sedangkan IP dengan host ID tertinggi, 11111 
digunakan untuk alamat broadcasting masing-2 network.

Dengan demikian untuk subnet 132.92.0.32/ 27 , range IP address yang dapat 
digunakan ialah 132.92.0.33 sampai dengan 132.92.0.63. IP address 132.92.0.32 
digunakan sebagai alamat network dan 132.92.0.63 adalah alamt broadcast subnet 
tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk subnet subnet lainnya, seperti yang 
tercantum pada tabel 5.6
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Alamat Subnet Alamat Broadcast Range IP address

132.92.0.32 132.92.0.63 132.92.0.33 s/d 132.92.0.62

132.92.0.64 132.92.0.95 132.92.0.65 s/d 132.92.0.94

132.92.0.96 132.92.0.127 132.92.0.97 s/d 132.92.0.126

132.92.0.128 132.92.0.159 132.92.0.129 s/d 132.92.0.158

132.92.0.160 132.92.0.191 132.92.0.161 s/d 132.92.0.190

132.92.0.192 132.92.0.223 132.92.0.193 s/d 132.92.0.222

132.92.0.224 132.92.0.255 132.92.0.225 s/d 132.92.0.254

132.92.0.32 132.92.0.63 132.92.0.33 s/d 132.92.0.62

Tabel 5.6 Daftar Subnet yang dialokasikan
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Berdasarkan tabel 5.6 diatas, network pada gambar 5.4 memilik alokasi IP
sebagai berikut :


