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SOAL 

1. Jelaskan perbedaan antara dua model jaringan komputer : OSI model dan TCP/IP model ! 

2. Jelaskan fungsi tiap layer pada model TCP/IP ! 

3. Apa yang dimaksud dengan protokol ? 

4. Jelaskan tentang konsep class pada pengalamatan IP ! 

5. Diketahui jaringan : 

a. 192.168.4.0/24 

b. 10.252.108.0/24 

Berilah daftar subnet yang mungkin untuk menampung 50 host pada jaringan point (a) dan 

daftar subnet yang mungkin untuk menampung 30 host pada jaringan point (b) ! 

6. Apa yang dimaksud dengan : 

a. Interior gateway routing protocol 

b. Exterior gateway routing protocol 

7. Apa yang dimaksud dengan autonomous system dalam internet routing ? 

8. Jelaskan 3 tahapan proses komunikasi dengan menggunakan TCP ! 

9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan socket ! 

10. Jelaskan dengan gambar tentang klasifikasi dan range penggunaan TCP port number ! 

 

JAWAB 

1. Perbedaan OSI model dengan TCP/IP model : 

No OSI TCP/IP 

1 OSI layer memiliki 7 buah layer TCP/IP hanya memilki 4 buah layer 

2 3 Layer teratas pada OSI layer, yaitu 
application, presentation, dan session 

Direpresentasikan kedalam 1 lapisan Layer 
TCP/IP, yaitu layer application 

3 Layer Network pada OSI Layer 
direpresentasikan sebagai Layer 
Internet pada TCP/IP Layer, namun 
fungsi keduanya masih tetap sama. 

Layer Network Access pada TCP/IP 
menggabungkan fungsi dari Layer DataLink 
dan Physical pada OSI Layer, dengan kata 
lain, Layer Network Acces merupakan 
representasi dari kedua layer paling bawah 
dari OSI Layer, yaitu DataLink dan Physical. 

4 TCP/IP layer merupakan “Protocol 
Spesific” 

OSI Layer adalah “Protocol Independen” 

 

2. Fungsi Layer pada TCP/IP 

 Layer Apllication : 

Berfungsi menyediakan servis-servis terhadap software-software yang berjalan pada 

komputer. Protokol-protokol yang beroperasi pada Application Layer: HTTP, FTP, 

POP3, SMTP, dll. 
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 Layer Transport : 

Transport Layer berfungsi menyediakan servis yang akan digunakan oleh Application 

Layer. Mempunyai 2 protokol utama yaitu TCP dan UDP. 

 Layer Internet : 

Internet Layer memiliki fungsi sebagai penyedia fungsi IP Addressing, routing, dan 

menentukan path terbaik. Internet Layer memiliki 1 protokol yaitu TCP/IP. 

 Layer Network Access : 

Berfungsi mendefinisikan protokol-protokol dan hardware-hardware yang digunakan 

dalam pengiriman data. Pada layer ini terdapat protokol-protok seperti ethernet 

pada LAN, PPP pada WAN, dan juga Frame Relay. 

 

3. Protokol adalah perangkat aturan yang dipakai di dalam jaringan, protokol ialah suatu aturan 

main yang menata atau mengatur komunikasi antar beberapa komputer dalam sebuah 

jaringan sehingga komputer anggota dari jaringan dan komputer yang berbeda platfrom 

dapat saling mengirimkan informasi dan saling berkomunikasi. 

 

4. Internet Protocol (IP) memisahkan 5 kelas alamat yang berbeda-beda: A, B, C, D, dan E. 

Setiap kelas dari ketiga kelas pertama (A hingga C) menggunakan ukuran yang berbeda 

untuk menentukan porsi network ID dan host ID nya. Class D digunakan untuk kebutuhkan 

khusus, yang disebut multicast address. Class E adalah eksperimental dan tidak digunakan. 

Empat bit pertama dari IP address digunakan untuk menentukan kelas-kelas IP address: 

 Jika bit pertama 0, maka address = Class A address. 

 Jika bit pertama 1 dan bit kedua 0, maka address = Class B address. 

 Jika dua bit pertama 1, dan bit ketiga 0, maka address = Class C address. 

 Jika tiga bit pertama 1, dan bit keempat 0, maka address = Class D address. 

 Jika empat bit pertama 1, maka address = Class E address. 

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut : 

Class A address 

Class A Address dirancang untuk network yang sangat besar. Di Class A address, octet 

pertama adalah network ID, dan tiga octet sisanya adalah host ID. Karena hanya 8 bit yang 

dipakai untuk network ID, dan bagian pertama dari bit-bit ini digunakan untuk 

mengidentifikasi bahwa address ini adalah Class A Address, maka hanya terdapat 126 Class A 

network yang tersedia di jaringan internet,yaitu dengan jangkauan dari 0.xxx.xxx.xxx sampai 

127.xxx.xxx.xxx. Namun, tiap Class A network mampu menampung sebanyak lebih dari 16 

juta hosts 

Class B address 

Di dalam Class B address, dua octet pertama dari IP address digunakan sebagai network ID 

dan dua octet kedua digunakan sebagai host ID. Sehingga, sebanyak 16.384 network di Class 

B tersedia. Semua Class B address berada pada jangkauan 128.xxx.yyy.zzz hingga 

191.xxx.yyy.zzz. Tiap Class B address dapat mengakomodasi hingga lebih dari 65.000 hosts. 

Class C address 

Di dalam Class C address, tiga octet pertama digunakan untuk network ID, dan octet 

keempat digunakan untuk host ID. Dengan hanya 8 bit untuk host ID, tiap Class C network 
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hanya mampu menampung sebanyak 254 hosts. Maka pada kelas C berada dalam jangkauan 

dari 192.0.0.xxx sampai 223.255.255.xxx.Tapi, dengan sisanya, yaitu 24 bit network ID, class 

C address mampu menampung hingga lebih dari 2 juta network. 

Class D address 

Pada jaringan IP Address kelas D, 4 bit pertama dari IP Address ini adalah 1 1 1 0. Sedangkan 

bit sisanya digunakan untuk grup host pada jaringan dengan range IP antara 224.0.0.0 – 

239.255.255.255. IP Address Kelas D digunakan untuk multicasting, yaitu pemakaian aplikasi 

secara bersama-sama oleh sejumlah komputer. Multicasting berfungsi untuk mengirimkan 

informasi pada nomor host register. Host-host dikelompokkan dengan meregistrasi atau 

mendaftarkan dirinya kepada router lokal dengan menggunakan alamat multicast dari range 

alamat IP Address kelas D. Salah satu penggunaan multicast address pada internet saat ini 

adalah aplikasi real time video conference yang melibatkan lebih dari dua host (multipoint) 

dengan menggunakan Mbone (Multicast Backbone). 

Class E address 

Pada jaringan IP Address kelas E, 4 bit pertama dari IP Address ini adalah 1 1 1 1. IP address 

kelas E mempunyai range antara 240.0.0.0 – 254.255.255.255. IP Address kelas E merupakan 

kelas IP address eksperimen yang dipersiapkan untuk penggunaan IP Address di masa yang 

akan datang. 

 

5. Daftar subnet yang mungkin untuk menampung 50 host pada jaringan point (a) dan daftar 

subnet yang mungkin untuk menampung 30 host pada jaringan point (b) 

a. 192.168.4.0/24 

b. 10.252.108.0/24 
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a. Berdasarkan tabel diatas untuk menampung max 50 host  maka nilai pangkat 2 yang 

mendekati adalah 64 dengan host yang dapat ditampung sebanyak 64 - 2 = 62 

(maximal). Maka alamat yang sesuai adalah 192.168.4.0/26 

b. Berdasarkan tabel diatas untuk menampung max 30 host  maka nilai pangkat 2 yang 

mendekati adalah 64 dengan host yang dapat ditampung sebanyak 32 - 2 = 30 

(maximal). Maka alamat yang sesuai adalah 10.252.108.0/27 

 

6. Pengertian IGRP : 

Protokol Routing yang di desain dan dibuat untuk digunakan didalam sebuah Autonomous 

System tunggal. 

Pengertian EGRP : 

Protokol Routing yang di desain dan dibuat untuk digunakan oleh router-router antar 

Autonomous System yang berbeda. 

 

7. Pengertian Autonomous System : 

Autonomous System atau yang disingkat AS merupakan suatu kelompok yang terdiri dari 

satu atau lebih IP Prefix dimana kelempok tersebut terkoneksi dan dijalankan oleh satu atau 

lebih operator jaringan dibawah satu kebijakan routing yang didefinisikan dengan jelas. 

 

8. 3 Tahapan Three-ways Handshake 

 
 

Three-ways Handshake merupakan proses pembuatan koneksi TCP yang memiliki tujuan 

sinkronisasi terhadap nomer urut yag dikirim host yang saling bertukar informasi pada TCP. 

Pada TCP/IP terdapat 3 tahap dalam pengiriman informasi, yaitu : 
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1. Connection establishment, dimana client akan mengecek apakah port telah terbuka dan 

tersedia atau tidak. Tahap ini berakhir ketika server memberi informasi pada client 

bahwa port tersedia. 

2. Data exchange, tahap ini terjadi ketika koneksi telah terbentu. Pertukaran data yang 

telah dienkapsulasi terjadi pada tahap ini. 

3. Connection termination, ketika pertukaran data selesai dan terdapat permintaan untuk 

memutuskan koneksi berarti tahap ini tengah dijalankan. 

 

9. Pengertian Socket : 

Socket adalah mekanisme komunikasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antar 

program atau proses baik dalam satu mesin maupun antar mesin 

 

10. Klasifikasi dan range penggunaan TCP port number 

 

 
 

1. Well-known Port : yang pada awalnya berkisar antara 0 hingga 255 tapi kemudian 

diperlebar untuk mendukung antara 0 hingga 1023. Port number yang termasuk ke 

dalam well-known port, selalu merepresentasikan layanan jaringan yang sama, dan 

ditetapkan oleh Internet Assigned Number Authority (IANA). Beberapa di antara port-

port yang berada di dalam range Well-known port masih belum ditetapkan dan 

direservasikan untuk digunakan oleh layanan yang bakal ada di masa depan. Well-

known port didefinisikan dalam RFC 1060. 

2. Registered Port : Port-port yang digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan 

yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. 

Registered port juga diketahui dan didaftarkan oleh IANA tapi tidak dialokasikan secara 

permanen, sehingga vendor lainnya dapat menggunakan port number yang sama. 

Range registered port berkisar dari 1024 hingga 49151 dan beberapa port di antaranya 

adalah Dynamically Assigned Port. 

3. Dynamic / Private Port : merupakan port-port yang ditetapkan oleh sistem operasi atau 

aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan 

kebutuhan. Dynamically Assigned Port berkisar dari 49152 hingga 65536 dan dapat 

digunakan atau dilepaskan sesuai kebutuhan. 


