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KONSEP JARINGAN 

1. Membuat model VLAN dengan menggunakan 2 Switch 

Topologi : 

 
 

Vlan 10 pada jaringan 172.17.10.0 

Vlan 30 pada jaringan 172.17.30.0 

 

Konfigurasi PC0 : 

Setting IP Address seperti berikut ini 
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Konfigurasi PC1 : 

Setting IP Address seperti berikut ini 

 
 

Konfigurasi PC2 : 

Setting IP Address seperti berikut ini 
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Konfigurasi PC3 : 

Setting IP Address seperti berikut ini 

 
 

Kondisi Vlan pada switch0 sebelum disetting : 

 
 

  



  

NAUFAL ILHAM RAMADHAN | 2110165025 4 

 

Konfigurasi Switch0 : 

 
Konfigurasi diatas merupakan menambahkan Vlan 10 dengan nama manajer dan Vlan 30 

dengan nama karyawan. 

 

 
Konfigurasi diatas merupakan mengubah interface fa0/1 menjadi Vlan 10 dan mengubah 

interface fa0/2 menjadi Vlan 30. 
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Kondisi Vlan pada switch0 setelah disetting : 

 
Output diatas merupakan hasil penambahan Vlan 10 untuk interface fa0/1 dan Vlan 30 

untuk interface fa0/2. 

 

Kondisi Vlan pada switch1 sebelum disetting : 

 
 

Konfigurasi Switch1 : 
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Konfigurasi diatas merupakan menambahkan Vlan 10 dengan nama manajer dan Vlan 30 

dengan nama karyawan. 

 

 
Konfigurasi diatas merupakan mengubah interface fa0/1 menjadi Vlan 10 dan mengubah 

interface fa0/2 menjadi Vlan 30. 

 

Kondisi Vlan pada switch1 setelah disetting : 
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Output diatas merupakan hasil penambahan Vlan 10 untuk interface fa0/1 dan Vlan 30 

untuk interface fa0/2. 

 

Konfigurasi Vlan Trunking pada Switch0 : 

 
Setelah melakukan konfigurasi switch mode acces diatas, selanjutnya melakukan 

konfigurasi VLAN trunking agar antara dua id vlan pada dua buah switch managable bisa 

saling terhubung. 
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Setelah setting Vlan Trunking pada Switch0 : 

 
Setelah mode trunk dikonfigurasi ketikan perintah “show interface trunk” untuk 

memastikan konfigurasi vlan trunk sudah di allowed. 

 

Konfigurasi Vlan Trunking pada Switch1 : 

 
Setelah melakukan konfigurasi switch mode acces diatas, selanjutnya melakukan 

konfigurasi VLAN trunking agar antara dua id vlan pada dua buah switch managable bisa 

saling terhubung. 
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Setelah setting Vlan Trunking pada Switch1 : 

 
Setelah mode trunk dikonfigurasi ketikan perintah “show interface trunk” untuk 

memastikan konfigurasi vlan trunk sudah di allowed. 

 

Dengan adanya Vlan maka paket yang dikirim akan dibatasi penerimanya sesuai 

konfigurasi Vlan tersebut. PC0 hanya dapat mengirimkan paket ke PC2, sedangkan PC1 

hanya dapat mengirimkan paket ke PC3. 
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2. Apa fungsi dari Netmask ? 

Digunakan untuk membedakan Network ID dengan host ID. Setiap host di dalam sebuah 

jaringan yang menggunakan TCP/IP membutuhkan sebuah subnet mask meskipun berada 

di dalam sebuah jaringan dengan satu segmen saja. Selain itu, dengan alamat netmask 

kita juga dapat mengetahui berapa banyak jumlah alamat IP yang bisa dipakai dalam satu 

identitas alamat network. Jika terdapat 2 alamat IP yang memiliki identitas alamat 

network yang berbeda, maka kedua perangkat tersebut tidak akan bisa berkomunikasi 

secara system, walapun secara fisik tersambung dalam satu jaringan. 

 

3. Membuat Simulasi Static Routing dengan 2 Router 

Topologi 

 
 

Konfigurasi PC0 : 

Setting IP Address seperti berikut ini 
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Konfigurasi PC1 : 

Setting IP Address seperti berikut ini 

 
 

Konfigurasi Router0 : 
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Konfigurasi Router1 : 
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Ping PC0 ke PC1 

 
 

Analisa : 

Percobaan diatas menggunakan router. Fungsi utama router adalah mencari jalur terbaik 

dari sauatu jaringan untuk mengirimkan data. Pada percobaan diatas PC0 dihubungkan 

dengan router0, router0 dihubungkan dengan router1, dan PC1 dihubungkan dengan 

router1. Router bekerja berdasarkan tabel routing. Tabel routing berisi informasi semua 

jaringan yang ada, forward data berdasarkan pada tabel routing. Router lah yang harus 

memutuskan paket ini harus melewati router mana saja dengan menggunakan tabel 

routing, yang merupakan sekumpulan aturan yang memberitahu router mengenai langkah 

berikutnya untuk melanjutkan paket sampai ke tujuan. 




