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LAMPIRAN A 

PEDOMAN PRAKTIKUM TOPIK 1 

Pengantar Jaringan Komputer 

 

1. Tujuan 

Melalui pedoman pengajaran topik 1 diharapkan agar mahasiswa dapat: 

a. Mengetahui dan mengerti berbagai konsep dasar serta berbagai komponen 

penting pada suatu jaringan komputer. 

b. Mengetahui dan mengerti perbedaan antara IPv4 dan IPv6, beserta fitur dan 

penerapannya pada suatu jaringan. 

c. Melakukan subnetting IPv6 address. 

d. Membuat kabel jaringan UTP dengan jenis cross dan straight.  

 

2. Peralatan 

Pelaksanaan dari praktikum membutuhkan beberapa komponen hardware yang 

meliputi: 

a. Kabel jaringan UTP 

b. Connector RJ-45 

c. Crimping tool ataupun tang potong 

d. LAN tester 

  

3. Dasar Teori 

a. Jaringan Komputer 

Jaringan komputer merupakan suatu hubungan dari himpunan perangkat 

elektronik, seperti halnya Personal Computer (PC), laptop, smartphone, 

tablet, dan lain sebagainya, yang dapat saling berkomunikasi antar 

perangkat tersebut. Media yang digunakan untuk menghubungkan antara 

perangkat yang satu dan yang lain terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu 

media kabel dan media tanpa kabel, sehingga dengan adanya media tersebut 

memungkinkan agar antar perangkat agar saling terhubung dan bertukar 

data dan informasi. 
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Kondisi yang disebut sebagai jaringan komputer, yaitu apabila memenuhi 

tiga syarat, yaitu: 

 Minimal terdapat dua buah perangkat elektronik yang saling 

terhubung. 

 Adanya media transmisi yang digunakan untuk 

menghubungkan antar perangkat. 

 Terdapat data dan informasi yang dipertukarkan antar 

perangkat tersebut 

Pada dasarnya jaringan komputer terbagi menjadi beberapa klasifikasi, 

diantaranya: 

 Berdasarkan media penghantar 

 Berdasarkan area geografis 

 Berdasarkan pola operasi 

 Berdasarkan topologi 

 

i) Klasifikasi Jaringan Komputer 

1) Berdasarkan Penghantar 

a) Jaringan Berkabel (Wired Network) 

Jaringan berkabel adalah jaringan komputer yang menggunakan 

kabel sebagai media penghantar, seperti dengan menggunakan 

kabel jaringan TP (Twisted Pair), FO (Fiber Optic), coaxial dan 

lain sebagainya. Jaringan berkabel memiliki kestabilan dan 

kecepatan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan jaringan 

tanpa kabel (wireless network), namun terdapat beberapa 

kelemahannya jika dibandingkan dengan jaringan tanpa kabel, 

seperti terbatasnya jangkauan jaringan, tidak praktis, dan lain 

sebagainya.  

b) Jaringan Tanpa Kabel (Wireless Network) 

Jaringan tanpa kabel adalah jaringan komputer yang 

menggunakan gelombang elektromagnetis sebagai media 

penghantarnya, seperti gelombang radio atau cahaya. Penerapan 

dari jaringan ini seperti pada koneksi Bluetooth, Infra Red, RFID 
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(Radio Frequency IDentifier), NFC (Near Field 

Communication). Frekuensi gelombang yang digunakan pada 

jaringan ini biasanya berkisar antara 2.4 GHz hingga 5.8 GHz.  

 

2) Berdasarkan Area Geografis 

a) LAN (Local Area Network) 

LAN merupakan jaringan komputer yang memiliki cakupan 

skala kecil, yaitu antara 1 KM hingga 10 KM, sehingga hanya 

dipergunakan pada area terbatas, misalkan pada rumah, gedung, 

area kampus, dan lain sebagainya. biasanya jaringan ini disebut 

juga sebagai jaringan intranet, dikarena jaringan ini lebih 

bersifat privat. 

b) MAN (Metropolitan Area Network) 

WAN merupakan jaringan komputer yang memiliki cakupan 

skala yang lebih besar dari pada LAN, yaitu antara 10 KM 

hingga 50 KM, sehingga cakupan berupa wilayah kota. Ini 

berarti bahwa di dalam sebuah jaringan MAN terdapat banyak 

jaringan LAN. 

c) WAN (Wide Area Network) 

WAN merupakan jaringan komputer yang memiliki cakupan 

skala yang lebih luas dari pada MAN dengan cakupan satu 

negara ataupun satu benua. Ini berarti bahwa di dalam sebuah 

jaringan WAN terdapat beberapa jaringan MAN. 

d) Internet (Interconnection Networking) 

Internet merupakan jaringan komputer dengan cakupan skala 

yang lebih luas dari pada MAN dengan cakupan satu planet 

bumi. Ini berarti bahwa di dalam sebuah jaringan internet 

terdapat jaringan WAN, MAN, dan LAN. Koneksi pada jaringan 

ini dapat dilakukan karena didukung dengan berbagai protokol 

jaringan. 
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3) Berdasarkan Pola Operasi 

a) Client Server 

Client Server merupakan jaringan komputer yang terdapat 

pembagian fungsi pada masing-masing perangkat yang 

terhubung, yaitu berfungsi sebagai server dan client. Pembagian 

fungsi ini disesuakan dengan kebutuhan dari jaringan. Biasanya 

server akan menerima request dari client berupa data ataupun 

informasi, lalu server akan memproses dan mengirimkan hasil 

sesuai dengan request dari client, kemudian client akan 

menerima hasil dari server. 

b) Peer to Peer 

Peer to Peer merupakan jaringan komputer yang mana setiap 

komputer dapat berperan sebagai server maupun sebagai client.  

 

4) Berdasarkan Topologi 

a) Topologi Bus 

Pada Gambar A.1 merupakan topologi yang populer digunakan 

pada jaringan LAN, dimana terdapat node yang saling terhubung 

satu sama lain melewati kabel backbone (kabel utama). Jikalau 

suatu node mengalami kerusakan, maka tidak akan berpengaruh 

pada pengiriman data, namun jikalau kabel backbone rusak atau 

terputus, maka keseluruhan proses pengiriman data pada 

jaringan akan terganggu. 

Gambar A.1. Topologi Bus (Pandya 2013) 
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b) Topologi Star 

Pada Gambar A.2 merupakan jaringan star yang mana akan 

terdapat node utama yang akan menjadi penghubung bagi semua 

node pada jaringan. Node utama akan bertindak sebagai server, 

sedangkan node lain akan bertidak sebagai client, sehingga 

setiap data yang akan ditukarkan pada masing-masing client 

harus melalui server terlebih dahulu. Jikalau server mengalami 

kerusakan, maka proses pengiriman data pada jaringan akan 

terganggu. 

Gambar A.2. Topologi Star (Pandya 2013) 

 

c) Topologi Ring 

Pada Gambar A.3 merupakan jaringan ring yang mana setiap 

node terhubung dengan dua node lainnya hingga membentuk 

suatu lingkaran karena setiap node saling terhubung satu sama 

lain. Jika ada node yang mengalami kerusakan maka akan 

mempengaruhi proses pengiriman data. 

Gambar A.3. Topologi Ring (Pandya 2013) 

Client 

Server 
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d) Topologi Mesh 

Pada Gambar A.4 merupakan jaringan mesh yang mana setiap 

node saling terhubung satu sama lain. Hal inilah yang menjadi 

keunggulan dari topologi ini, sehingga jika ada node atau kabel 

yang rusak, maka setiap node masih dapat bertukar data dengan 

berbagai node 

Gambar A.4. Topologi Mesh (Pandya 2013) 

 

e) Topologi Tree 

Pada Gambar A.5 merupakan jaringan tree yang sering 

digunakan pada jaringan komputer dengan bentuk alur seperti 

cabang pohon dan bertingkat. Pada node teratas disebut root 

yang bertugas sebagai pusat utama komunikasi bagi keseluruhan 

node yang terhubung. Node yang di bawah root disebut central 

yang bertugas sebagai node control bagi node di bawahnya, dan 

seterusnya sesuai dengan hirarki tingkat yang ada. Jaringan ini 

termasuk jaringan hybrid, karena terdapat implementasi lebih 

dari satu jaringan. Jikalau terdapat node yang mengalami 

kerusakan, maka node pada cabang (brench) yang lain masih 
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dapat mengirim data, namun jika root yang rusak, maka akan 

mempengaruhi keseluruhan jaringan.  

Gambar A.5. Topologi Tree (Pandya 2013) 

 

b. OSI (Open System Interconnection) Model 

OSI merupakan pemodelan layer secara konseptual yang menjadi pedoman 

dan standarisasi pada keseluruhan jaringan komputer. Model OSI ini 

merupakan produk dari projek ISO (Internartional Organization for 

Standarization). Pada dasarnya, pemodelan OSI terbagi menjadi tujuh buah 

layer yang memiliki berbagai fungsinya masing-masing di dalam suatu 

jaringan komputer.  

Ketujuh layer tersebut (dari atas ke bawah), meliputi Physical layer, Data 

link Layer, Network layer, Transport layer, Presentation layer, dan 

Application layer. Penjelasan dari masing – masing layer terlihat pada Tabel 

A.1. 

Tabel A.1. Model OSI 

Model OSI 

No. Layer Jenis Deskripsi Protokol Alat 

7 Application 
User 

Interface 

Merupakan layer 

terdekat dengan user 

dan langsung 

berinteraksi 

menggunakan aplikasi, 

seperti UI (User 

Interface), Identifikasi. 

HTTP, FTP, 

Telnet, 

SMTP, 

TFTP 

  

Root 

Central 
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6 Presentation 

Merupakan layer untuk 

mentranslasikan data 

yang akan dikirimkan 

oleh aplikasi ke dalam 

format yang digunakan, 

seperti enkripsi & 

dekripsi, data 

conversion. 

ASCII, 

EBCDIC, 

JPEG, AVI, 

WAV 

  

5 Session 

Merupakan layer yang 

bertanggungjawab 

terhadap pengaturan 

koneksi pada suatu 

jaringan. 

PAP, 

ADSP, 

NETBIOS, 

NETBEUI 

  

4 Transport 

Merupakan layer yang 

mengatur aliran data 

pada suatu jaringan, 

port numbers, 

segemtation. 

TCP, UDP, 

SPX 
  

3 Network 

Media 

Layers 

Merupakan layer yang 

mengatur pengalamatan 

data, pembuatan 

header, routing, IP 

addressing. 

IP, IPSec, 

AppleTalk, 

IPX 

Router 

2 Data Link 

Merupakan layer yang 

mengatur error control, 

hardware control, 

hardware addressing 

(MAC address). 

PPP, IEEE Switch 

1 Physical 

Merupakan layer yang 

mendefinisikan media 

transmisi jaringan, 

metode pensinyalan, 

arsitektur jariingan, 

topologi jaringan. 

  

Media 

perantara 

komunikasi, 

Hub, 

Repeater 

 

 

Pada pemodelan TCP/IP hanya memiliki empat buah layer yang memiliki 

berbagai fungsinya masing-masing di dalam suatu jaringan komputer. 

Keempat layer tersebut (dari atas ke bawah), meliputi Application layer, 

Host to host layer, Internetworking layer, dan Network Interface layer. 

Penjelasan dari masing-masing layer terdapat pada Tabel A.2. 
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Tabel A.2. Model TCP/IP 

Model TCP/IP   

No

. 
Layer Deskripsi Protokol 

4 Application 

Merupakan layer terdekat dengan user 

dan langsung berinteraksi menggunakan 

aplikasi, seperti UI (User Interface), 

Identifikasi. 

Telnet, FTP, 

SMTP, DNS, 

RIP, SNMP 

3 Transport 

Merupakan layer yang mengatur aliran 

data pada suatu jaringan, port numbers, 

segemtation. 
TCP, UDP 

2 Internet 

Merupakan layer yang berfungsi untuk 

mengatur konektivitas jaringan, routing, 

enkapsulasi. 
IP, ICMP 

1 
Network 

Interface 

Merupakan layer yang berfungsi untuk 

menjelaskan protokol yang akan 

digunakan pada topologi jaringan, 

interface, flow control. 

Ethernet, PPP, 

Frame Relay, 

ATM 

 

 

c. IP (Internet Protocol) 

IP merupakan salah satu dari tiga protokol utama pada Network layer yang 

berfungsi untuk pengalamatan pada jaringan komputer, sehingga suatu data 

dapat dikirimkan dari satu komputer ke komputer lain. IP mengirimkan 

paket datanya ke dalam unit paket data yang disebut sebagai Datagram. 

Adapun datagram pada paket IP terdiri atas dua bagian, yaitu: 

 Header IP 

Header IP menyediakan informasi dan layanan untuk routing, 

fragmantasi, dan konten di dalam data pada paket IP. 

 Payload IP 

Payload IP merupakan muatan data pada paket IP. 

Gambar A.6. Format Datagram IP (Anonim 2015) 
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i. IP Address 

IP address merupakan bagian penting yang diperlukan pada 

internetworking. Saat data yang telah dilakukan pengenkapsulasian 

pada Application layer, Transport layer, dan Internet layer, maka akan 

masuk pada bagian Network interface yang akan mengatur 

pengalamatan data seperti halnya IP address, sehingga data dapat 

dikirim ke alamat tujuan. 

IP address dapat dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu: 

 Network ID, digunakan untuk mengetahui alamat jaringan dimana 

host tersebut berada. 

 Host ID, digunakan untuk memgetahui alamat host dalam suatu 

jaringan. 

Pada dewasa ini, telah berkembangnya dengan pesat teknologi pada 

bidang jaringan komputer. IPv6 address merupakan salah satunya 

contoh perkembangan teknologi pada jaringan komputer yang 

merupakan peningkatan dari versi terdahulunya, yaitu IPv4 address. 

Penjelasan singkat dari IPv4 dan IPv6 adalah sebagai berikut: 

 

1) IPv4 Address 

Sekumpulan bilangan biner sepanjang 32 bit yang terbagi atas empat 

bagian. Setiap empat bagiannya terdiri dari delapan bit. Pada 

dasarnya, IPv4 terbagi menjadi tiga jenis kelas yang dibagi 

berdasarkan banyak host yang dapat ditampung, yaitu: 

a) Kelas A 

Bit biner pertama dari IP address merupakan 0xxx xxxx. 

Terdapat 126 network dengan setiap network dapat menampung 

lebih dari 16,777,214 host. 

b) Kelas B 

Bit biner kedua dari IP address merupakan 10xx xxxx. 

Terdapat 16,382 network dengan setiap network dapat 

menampung lebih dari 65,777,214 host. 

c) Kelas C 
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Bit biner ketiga dari IP address merupakan 110x xxxx. 

Terdapat 2,097,150 network dengan setiap network dapat 

menampung lebih dari 254 host. 

d) Kelas D 

Bit biner keempat dari IP address merupakan 1110 xxxx. 

Alamat dari kelas D hanya digunakan untuk alamat-alamat IP 

multicast yang digunakan untuk mengirimkan suatu paket data 

kepada banyak node, sehingga tidak dapat digunakan untuk 

pengalamatan IP seperti pada kelas A, B, dan C. 

e) Kelas E 

Bit biner keempat dari IP address merupakan 1111 xxxx. 

Alamat dari kelas D hanya digunakan untuk alamat-alamat yang 

bersifat experimental, sehingga tidak dapat digunakan untuk 

pengalamatan IP biasanya. 

 

Jangkauan pengalamatan IP yang bisa digunakan dimulai dari : 

00000000 00000000 00000000 00000000 atau 0.0.0.0, sampai 

dengan 11111111 11111111 11111111 11111111 atau 

255.255.255.255. 

Contohnya format penulisan IPv4, yaitu: 

Biner  : 11000000 10101000 1001101 00001011 

Desimal : 192.168.77.1 

 

2) IPv6 Address 

Sekumpulan bilangan biner sepanjang 128 bit yang terbagi atas 

empat bagian. Setiap empat bagiannya terdiri dari delapan bit. 

Jangkauan pengalamatan IP yang bisa digunakan sebanyak 2128 buah 

IP address. 

Terdapat tiga format penulisan IPv6 address, yaitu [5]: 

a) Preferred, yaitu cara formal atau sesuai dengan standar yang 

menggunakan delapan segmen bilangan heksa desimal yang 

masing-masing dipisahkan oleh simbol colon atau ‘:’.  
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Contoh: 

Heksadesimal : F10A:B000:000:1201:9812:7341:2312:0AC1 

Desimal      : 192.168.77.1 

 

b) Compressed, yaitu kompresi atau penyingkatan banyak 

digunakan untuk kasus IP address yang beberapa segmennya 

menggunakan sejumlah bilangan ‘0’. 

Contoh: 

1024:0176:0251:0:0:0:0:5  1024:176:0251::5 

0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000  ::. 

0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001  0:0:0:0:0:0:0:1 

0:0:0:0:0:0:0:1  ::1 

 

c) Mixed, yaitu gabungan format alamat IPv4 dan IPv6 atau biasa 

disebut sebagai IPv4 compitable IPv6 address. 

Contoh: 

x:x:x:x:x:x:d.d.d.d atau 0:0:0:0:0:FFFF:27.23.113.1 

 

 

 

3) Perbandingan beberapa fitur antara IPv4 dan IPv6 

Tabel A.3. Perbandingan Beberapa Fitur Antara IPv4 dan IPv6 

No IPv4 IPv6 

1 

Alamat sumber dan tujuan 

memiliki panjang merupakan 32 bit 

(4 byte). 

Alamat sumber dan tujuan 

memiliki panjang 128 bit (16 

byte). 

2 
Dukungan opsional untuk IPsec 

header 

membutuhkan dukungan IPsec 

header. 

3 

Tidak adanya indentifikasi 

pembagian prioritas dalam 

pengiriman aliran data oleh router 

yang masih menggunakan header 

IPv4 

Adanya indentifikasi pembagian 

prioritas dalam pengiriman aliran 

data oleh router yang 

menggunakan header IPv6 

berupa penggunaan Flow Label 

field. 

Heksa desimal : 16 bit Desimal : 8 bit 
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4 

Fitur fragmentasi terjadi dengan 

mengirimkan host dan router, 

kemampuan router menurun. 

Fitur fragmentasi terjadi hanya 

dengan mengirimkan host. 

5 

Tidak memiliki kebutuhan link 

layer packet-size dan harus dapat 

disusun kembali menjadi paket 576 

byte. 

Link layer harus mendukung 

paket 1,280 byte dan harus dapat 

disusun kembali menjadi paket 

1,500 byte. 

6 Header termasuk checksum. Header tidak termasuk checksum. 

7 Header termasuk options. 
Semua opsional data dipindahkan 

pada ekistensi header IPv6. 

8 

ARP menggunakan ARP Request 

frame untuk memisahkan alamat 

IPv4 ke alamat link-layer. 

ARP Request Frame digantikan 

dengan multicast Neighbor 

Solicitation message. 

9 

Internet Group Management 

Protocol (IGMP) dugunakan untuk 

mengelola local subnet group 

membership. 

IGMP digantikan dengan 

Muticast Listener Discovery 

(MLD) message. 

 

4) IP Subnetting 

Subnetting merupakan proses membagi sebuah jaringan komputer 

menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil menggunakan Net Mask 

dan Subnet Mask. Hal ini mempermudah bagi user untuk mengelola 

jaringan komputer, meliputi: 

 Efisiensi IP address. 

 Mempermudah proses manajemen ataupun pengaturan keamanan 

jaringan. 

 Mempermudah pengelolaan traffic. 

 

ii) Jenis-jenis Subnetting 

1) VLSM (Variable Length Subnet Mask) 

2) CIDR (Classless Inter-Domain Routing) 

 

4. Langkah Praktikum 

a. Mempelajari mengenai IPv6 Address, berserta langkah – langkahnya. 
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b. Membuat kabel UTP (Unshield Twisted Pair) berjenis straight dan cross 

over dengan connector berjenis RJ-45 yang akan digunakan pada praktikum 

topik 1 dengan skema pemasangan kabel seperti pada Gambar A.7 dan 

Gambar A.8. 

Gambar A.7. Skema Pengkabelan Straight (Syafrizal 2014) 

 

Gambar A.8. Skema Pengkabelan Cross  (Syafrizal 2014) 
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LAMPIRAN B 

PEDOMAN PRAKTIKUM TOPIK 2 

Perancangan Dasar dan Pembuatan Jaringan Komputer 

 

1. Tujuan 

Melalui pedoman pengajaran topik 2 diharapkan agar mahasiswa dapat: 

a. Mengetahui berbagai jenis komponen dasar suatu jaringan komputer. 

b. Merancang dan membuat jaringan komputer sederhana mengunakan media 

transmisi kabel dan wireless. 

c. Menggunakan software wireshark untuk memantau QoS (Quality of 

Service) suatu jaringan. 

 

2. Peralatan 

Pelaksanaan dari praktikum membutuhkan beberapa komponen penting yang 

meliputi: 

a. Komponen hardware, terdiri dari: 

i. 2-4 set Komputer (telah terinstal LAN Card dan Wireless PC Card). 

ii. Kabel jaringan UTP berjenis straight. 

iii. Switch 

b. Komponen software, terdiri dari: 

i. Sistem operasi (windows) 

ii. Wireshark. 

 

3. Dasar Teori 

a. Komponen Dasar Jaringan Komputer. 

i. Media transmisi. 

1) Guided Transmission Media 

a) Kabel Coaxial 
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Kabel jenis ini memiliki dua penghantar yang terbuat dari 

tembagai yang kemudian dilapisi isolator dan dililit oleh 

penghantar berupa kabel serat dari tembaga ataupun alumunium 

sebagai penghantar bagian luar. Lalu pada bagian luar dibungkus 

dengan bahan isolator sebagai pelindung luar. 

Gambar B.1. Penampang Kabel Coaxial (Forouzan 2007) 

 

b) Kabel Twisted Pair 

Kabel twisted pair merupakan kabel yang sering digunakan 

sebagai media komunikasi pada jaringan LAN (Local Area 

Network) untuk pengiriman data antar beberapa komputer. 

Kabel ini dibuat dari dua pasang cabel tembaga yang dilindungi 

dengan material plastik. Kabel jenis terbagi menjadi dua, yaitu 

kabel UTP (Unshield Twisted Pair) dan STP (Shield Twisted 

Pair). Kabel UTP memiliki bentuk yang lebih ramping, lentur, 

dan dijual dengan harga yang murah, namun tetap bisa 

diandalkan dan serba guna, sedangkan kabel STP pada dasarnya 

merupakan kabel UTP yang terdapat pelindung tambahan untuk 

masing-masing kabel untuk memberikan perlindungan yang 

lebih baik terhadap interferensi dari luar. 
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Gambar B.2. Penampang Kabel Unshield Twisted Pair (Forouzan 2007) 

Gambar B.3. Penampang Kabel Shield Twisted Pair (Forouzan 2007) 

 

c) Kabel Fiber Optic (FO) 

FO merupakan kabel yang memiliki serat kaca sebagai media 

saluaran untuk mengirimkan sinyal antar terminal dalam bentuk 

cahaya. Kabel FO menggunakan metode pemantulan cahaya 

untuk mengarahkan cahaya saat melalui sebuah saluran. 

Kehandalan dari kabel FO inilah yang membuat kabel jenis ini 

sering digunakan sebagai saluran Backbone. 
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Gambar B.4. Penampang Kabel Fiber Optic (Forouzan 2007) 

 

2) Unguided Transmission Media  

a) Infrared 

Infrared merupakan gelombang dengan frekuensi dari 300 GHz 

hingga 400 THz yang biasanya digunakan pada komunikasi 

jarak dekat. Pada penggunaanya, media jenis ini memiliki 

beberapa keterbatasan, seperti minimnya jarak tempuh antara 

sumber dan penerima gelombang, sinar matahari dapat 

mempengaruhi proses pengiriman data, dan lain sebagainya. Hal 

inilah yang membuat media jenis ini tidak terlalu populer 

digunakan dimasa sekarang. 

b) Microwaves 

Merupakan salah satu media pengiriman data yang 

menggunakan udara. Gelombang dengan frekuensi tinggi 

dengan frekuensi antara 1 hingga 300 GHz akan dikirimkan 

langsung terarah dari sumber gelombang menuju tujuan 

penerima. 

c) Gelombang Radio 

Gelombang radio merupakan gelombang elektromagnet dengan 

frekuensi antara 3kHz hingga 1 GHz. Pada penerapannya, 

gelombang ini dapat menjangkau pada jarak yang jauh, serta 

gelombang masih dapat dikirimkan meskipun terdapat 

penghalang. 
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ii. NIC (Network Interface Card) 

NIC merupakan alat yang digunakan agar masing-masing perangkat 

dapat berkomunikasi satu sama lain. NIC dapat berarti perangkat 

ethernet card, ARCNET card, atau perangkat yang masuk dalam 

golongan perangkat NIC. NIC merupakan perangkat yang masuk dalam 

pembagian physical layer yang mana bertanggung jawab terhadap 

pengaturan bit, pengaturan media transmisi, metode pensinyalan, dan 

alain sebagainya. 

iii. Router 

Router merupakan perangkat yang dapat menghubungkan satu jaringan 

dengan jaringan lain dengan salah satu metode yang disebut dengan 

proses routing. Beberapa protokol yang digunakan dalam proses 

routing, seperti RIP (Routing Information Protocol), EIGRP (Enhanced 

Interior Gateway Routing Protocol), OSPF (Open Shortest Path First), 

dan lain sebagainya. 

iv. Switch 

Perangkat ini berfungsi seperti hub, yaitu untuk menghubungkan suatu 

jaringan yang sama, namun beberapa kelebihan dari Switch, yaitu dapat 

membaca MAC Address dari setiap komputer yang terhubung, serta 

dapat melakukan filter terhadap paket data yang keluar dari Switch. 

 

b. QoS (Quality of Service) 

Qos merupakan sekumpulan teknik dan mekanisme yang menjamin kinerja 

dari suatu jaringan yang dilihat dari penyedia layanan jaringan. Pada 

Gambar B.5 menunjukkan bahwa QoS berkaitan erat dengan data, waktu, 

dan layanan multimedia yang dihubungkan dengan reliabilty, delay, jitter, 

dan bandwidth.  

Gambar B.5. Skema QoS (Forouzan 2007) 

Flow 
Characteristics

Reliability Delay Jitter Bandwidth
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i. Reliability 

Reliability merupakan ketersediaan berbagai hal yang dibutuhkan untuk 

mendukung terjadinya pengiriman data, sehingga jika suatu perangkat 

semakin reliabilitas atau handal, maka perangkat tersebut memiliki 

kinerja yang baik untuk digunakan dalam proses pengiriman data. 

ii. Delay 

Delay merupakan rentan waktu keterlambatan saat proses pengirimkan 

paket data dari sumber menuju tujuan. Delay yang dibutuhkan pada 

masing-masing perangkat pun berbeda-beda. 

iii. Jitter 

Jitter merupakan banyaknya variasi delay saat mengirimakan paket 

data, misalkan terdapat tiga paket data yang dikirimkan dalam waktu 

(detik) 0, 1, 2, dan tiga paket tersebut tiba pada waktu 5, 6, dan 7, maka 

semua paket data memiliki delay yang sama, yaitu sebesar 5 detik. 

Namun, jika tiga paket tersebut tiba pada waktu 5, 7, 5, maka setiap 

paket memiliki perbedaan delay, yaitu 5, 6, 3 detik. High Jitter berarti 

bahwa adanya perbedaan delay yang besar saat pengiriman paket data, 

dan sebaliknya untuk Low Jitter. 

iv. Bandwidth 

Bandwidth merupakan luas cakupan kapasitas frekuensi yang digunakan 

sinyal sebagai medium transmisi untuk melakukan koneksi antar 

perangkat. Masing-masing aplikasi membutuhkan bandwidth yang 

berbeda-beda. Secara umunya, semakin besar kapasitas dari bandwidth, 

maka akan memberikan pengaruh yang baik dalam proses transfer data, 

meskipun tetap dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang salah satunya 

yaitu latency.  

 

4. Langkah Praktikum 

a. Instalasi sofware Wireshark 
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i. Jalakankan program Wireshark-win32-1.99.2 pada Gambar B.6. 

Gambar B.6. Langkah Pertama untuk Instalasi Wireshark 

 

ii. Setelah langkah pertama dilakukan, maka akan terlihat tampilan proses 

instalasi seperti pada Gambar B.7, kemudian pilih tombol Next. 

Gambar B.7. Langkah Kedua untuk Instalasi Wireshark 
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iii. Setelah langkah kedua dilakukan, kemudian pilih tombol I Agree seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar B.8 yang dilanjutkan seperti pada 

Gambar B.9 dan Gambar B.10. 

Gambar B.8. Langkah Ketiga untuk Instalasi Wireshark 

Gambar B.9. Langkah Keempat untuk Instalasi Wireshark 
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Gambar B.10. Langkah Kelima untuk Instalasi Wireshark 

 

iv. Akan muncul tampilan seperti pada Gambar B.11 yang merupakan 

pilihan bagi user apabila ingin merubah tujuan folder yang akan menjadi 

lokasi instalasi software. 

Gambar B.11. Langkah Keenam untuk Instalasi Wireshark 
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v. Klik tombol Install untuk melanjutkan proses instalasi. Pada tahapan ini, 

software Wireshark akan melakukan proses instalasi software WinPcap 

4.1.3 secara otomatis seperti pada Gambar B.12. 

Gambar B.12. Langkah Ketujuh untuk Instalasi Wireshark 

 

vi. Pada Gambar B.13 menunjukkan proses instalasi sedang berlangsung. 

Gambar B.13. Langkah Kedelapan untuk Instalasi Wireshark 
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Gambar B.14. Langkah Kesembilan untuk Instalasi Wireshark 

 

vii. Setelah proses instalasi selesai, maka tampilan akan terlihat seperti pada 

Gambar B.15, kemudian pilih tombol finish.  

Gambar B.15. Langkah Kesepuluh untuk Instalasi Wireshark 
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viii. Pada saat Wireshark dijalankan, maka pada Gambar B.16 terlihat UI 

(User Interface) yang ada.  

Gambar B.16. UI Wireshark 
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Keterangan: 

1. Menu 

2. Main toolbar 

3. Filter toolbar 

4. Packet list pane dan filtering packet list 

5. Packet details pane 

6. Packet bytes pane 

7. Information status 

 

5. Tugas 

Merancang dan membuat jaringan komputer sederhana yang terdiri dari 5 

komputer yang saling terhubung via kabel maupun via wireless dengan 

menggunakan pengalamatan IPv6. Pada masing-masing praktikum akan 

dilakukan uji konektivitas menggunakan software Wireshark dengan 

menjalankan suatu program client-server. Program tersebut memungkinkan 

client untuk melakukan request dan server untuk melakukan respond kepada 

client, kemudian akan membandingkan hasil pengujian konektivitas dari kedua 

praktikum tersebut, meliputi: 

a. Guided Transmission Media  

Gambar B.17. Jaringan Guided Transmission Media 
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b. Unguided Transmission Media. 

Gambar B.18. Jaringan Unguided Transmission Media 
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LAMPIRAN C 

PEDOMAN PRAKTIKUM TOPIK 3 

Pengenalan dan Perancangan Simulasi Jaringan Komputer 

Menggunakan Software CISCO Packet Tracer – Part 1 : Router 

 

1. Tujuan 

Melalui pedoman pengajaran topik 3 diharapkan agar mahasiswa dapat: 

a. Mengetahui langkah-langkah instalasi software CISCO packet tracer. 

b. Menggunakan software packet tracer untuk membuat suatu jaringan 

komputer. 

c. Mengetahui proses routing pada suatu jaringan IPv6. 

 

2. Peralatan 

Pelaksanaan dari praktikum membutuhkan beberapa komponen penting yang 

meliputi: 

a. Komponen hardware, terdiri dari: 

i. Satu set komputer. 

b. Komponen software, terdiri dari: 

i. Sistem operasi (windows) 

ii. CISCO packet tracer. 

 

3. Dasar Teori 

a. CISCO Packet Tracer 

CISCO Packet Tracer merupakan program simulasi jaringan yang dibuat 

oleh CISCO yang mana dapat digunakan oleh user untuk memahami konsep 

suatu jaringan komputer. Berbagai perangkat simulasi yang disediakan pada 

program ini pun tampak seperti selayaknya perangkat sesungguhnya, seperti 

halnya menentukan perangkat yang dibutuhkan untuk membuat jaringan, 

melakukan pengaturan pada masing-masing perangkat, pemilihan media 

yang dibutuhkan dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian user akan 
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mendapatkan pengalaman selayaknya mengelola suatu jaringan 

sesungguhnya. 

Dewasa ini, semakin kompleksnya kebutuhan untuk membuat suatu 

jaringan, maka dengan adanya keberadaan dari program CISCO Packet 

Tracer tentu akan sangat membantu bagi user. Seperti yang terlihat pada 

Tabel C.1 menunjukkan berbagai protocol yang telah didukung pada 

program CISCO Packet Tracer. 

 

Tabel C.1. Beberapa Protokol Yang Didukung Pada CISCO Packet Tracer 

Layer CISCO Packet Tracer Supported Protocols 

Application 

FTP, SMTP, POP3, HTTP, TFTP, Telnet, SSH, DNS, 

DHCP, NTP, SNMP, AAA, ISR, VOIP, SCCP config and 

calls ISR command support, Call Manager Express 

Transport 
TCP and UDP, TCP Nagle Algorithm & IP Fragmentation, 

RTP 

Network 

BGP, IPv4, ICMP, ARP, IPv6, ICMPv6, IPSec, 

RIPv1/v2/ng, Multi-Area OSPF, OSPFv3, EIGRP, 

EIGRPv6, Static Routing, Route Redistribution, Multilayer 

Switchiung, L3 QoS, NAT, CBAL, Zone-based policy 

firewall and Instrusion Protection System on the ISR, GRE 

VPN, IPSec VPN, HSRP, CEF 

Network 

Access/ 

Interface 

Ethernet (802.3), 802.11, HDLC, Frame Relay, PPP, 

PPPoE, STP, RSTP, VTP, DTP, CDP, 802.1q1, PAgP, L2 

QoS, SLARP, Simple WEP, WPA, EAP, VLANs, 

CSMA/CD, Etherchannel, DSL 

 

Pada Gambar C.1 terlihat tampilan User Interface serta contoh project 

berupa suatu simulasi jaringan komputer yang melibatkan berbagai macam 

perangkat, seperti pengkabelan, komputer, switich, dan router. Sedangkan, 

pada Gambar C.2 terlihat User Interface berupa keterangan dari komponen-

komponen yang sedang digunakan, sehingga user dapat menambahkan 

modul yang dibutuhkan, serta user dapat melakukan pengetikan coding 

pada beberapa perangkat yang dapat dilakukan pengaturan, seperti router, 

switch, komputer, server, dan sebagainyaa.  
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Gambar C.1. Tampilan User Interface pada CISCO Packet Tracer 
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Gambar C.2. Fitur Pengaturan Perangkat Jaringan pada CISCO Packet 

Tracer 
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b. Protocol Routing 

Protocol Routing merupakan salah satu komponen penting dari suatu 

jaringan, karena secara dinamis akan menentukan jalur terbaik untuk 

mencapai tujuan dari satu router ke router lain.  

Jika dilihat dari algoritma dan prosesnya, maka routing protocol 

dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yatu 

 Distance Vector 

 Link State 

 Hybrid Vector 

 Path Vector 

Pengembangan dari protocol routing pun mejadi lebih kompleks dan 

disesuaikan dengan kebutuhan jaringan, contohnya RIP, IGRP, EIGRP, 

OSPF, dan sebagainya. 

i. Static Routing 

Pada pelaksanaannya, biasanya proses routing dilakukan secara manual 

oleh user, seperti halnya pengaturan coding pada tabel routing di semua 

router yang terhubung, melakukan pengolahan data serta pembaharuan 

isi dari tabel routing secara manual berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari berbagai router, dan lain sebagainya.  

ii. EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) Routing 

EIGRP merupakan protokol jaringan yang memungkinkan untuk 

melakukan pertukaran informasi data dari router secara efisien 

dibandingkan dengan protokol jaringan sebelum EIGRP. Protokol ini 

merupakan pengembangan dari protokol IGRP yang mana protokol ini 

hanya tersedia pada perangkat CISCO saja. Protokol EIGRP sering 

disebut sebagai Hybrid Distance Vector Routing Protocol, dikarenakan 

cara kerja dari protokol ini menggunakan dua jenis protocol routing, 

yaitu Distance Vector protocol dan Link State protocol, sehingga proses 

routing pun menjadi lebih efisien . 
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iii. RIP (Routing Information Protocol) Routing 

Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector yang menghitung 

jumlah hop sebagai routing matric, sehingga dapat menentukan jalur 

terpendek dari sumber ke tujuan dari satu node ke node yang lain. 

Jumlah maksimum hop yang dapat dihitung sebanyak 15 hop. Setiap 30 

detik, semua router dengan konfigurasi RIP akan saling bertukar 

informasi mengenai data routing secara otomatis. 

iv. OSPF (Open Shortest Path First) Routing 

OSPF merupakan routing protocol dengan teknologi Link State yang 

menggunakan konsep tingkatan untuk membagi-bagi jaringan yang ada 

sesuai dengan tingkatan yang telah ditentukan oleh user, sehingga dapat 

berkerja dengan efisien dalam proses pengiriman informasi jalur pada 

jaringan. Protokool ini telah mendukung IPv4 dan IPv6, serta fitur 

pengalamatan model VLSM dan CIDR.  

 

4. Langkah Praktikum 

a. Instalasi CISCO Packet Trace 

i. Jalakankan program CISCO Packet Tracer 6.0.1 pada Gambar C.3. 
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Gambar C.3. Langkah Pertama untuk Instalasi CISCO Packet Tracer 

 

ii. Setelah langkah pertama dilakukan, maka akan terlihat tampilan proses 

instalasi seperti pada Gambar C.4, kemudian pilih tombol next. 

Gambar C.4. Langkah Kedua untuk Instalasi CISCO Packet Tracer 
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iii. Setelah langkah kedua dilakukan, kemudian pilih tombol ”I Agree” 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar C.5. 

Gambar C.5. Langkah Ketiga untuk Instalasi CISCO Packet Tracer 

 

iv. Akan muncul tampilan seperti pada Gambar C.6 yang merupakan 

pilihan bagi user apabila ingin merubah tujuan folder yang akan 

menjadi lokasi instalasi software dan dilanjutkan pada Gambar C.7 dan 

Gambar C.8. 

Gambar C.6. Langkah Keempat untuk Instalasi CISCO Packet Tracer 
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Gambar C.7. Langkah Kelima untuk Instalasi CISCO Packet Tracer 

Gambar C.8. Langkah Keenam untuk Instalasi CISCO Packet Tracer 

 

v. Klik tombol Install untuk melanjutkan proses instalasi seperti pada 

Gambar C.9. 
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Gambar C.9. Langkah Ketujuh untuk Instalasi CISCO Packet Tracer 

 

vi. Pada Gambar C.10 menunjukkan proses instalasi sedang berlangsung. 

Gambar C.10. Langkah Kedelapan untuk Instalasi CISCO Packet Tracer 
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vii. Setelah proses instalasi selesai, maka tampilan akan terlihat seperti 

pada Gambar C.11 yang kemudian pilih tombol OK dan tombol finish 

seperti pada Gambar C.12. 

Gambar C.11. Langkah Kesembilan untuk Instalasi CISCO Packet Tracer 

Gambar C.12. Langkah Kesepuluh untuk Instalasi CISCO Packet Tracer 
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viii. Pada saat CISCO Packet Tracer dijalankan, maka pada Gambar C.13 

akan terlihat UI (User Interface) yang ada.  

Gambar C.13. UI pada CISCO Packet Tracer 

 

b. Membuat jaringan IPv6 dengan menggunakan routing RIP 

i. Pilih perangkat router yang terletak pada kumpulan perangkat yang 

berada di sisi kiri bagian bawah dari UI program, kemudian drag and 

drop gambar router. Setelah itu, klik router yang akan memunculkan 

informasi dari perangkat yang digunakan. Pada sub informasi tersebut 

akan memperlihatkan berbagai macam informasi perangkat, seperti 

modul device yang bisa ditambahkan pada router, informasi slot router, 

pengaturan modul, dan IOS Command Line Interface (CLI) dari router. 

Langkah selanjutnya, matikan switch power agar modul device dapat 

ditambahkan. Pilih modul HWIC-2T yang merupakan interface card 

CISCO yang menyediakan dua port serial high speed WAN. Kemudian 

drag and drop pada tempat modul yang masih belum terisi pada router, 

lalu nyalakan switch power.  

ii. Terlihat modul HWIC-2T telah terpasang dan switch power menyala. 
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iii. Drag and drop gambar komputer pada kumpulan perangkat yang 

tersedia. 

iv. Drag and drop kabel cross over pada kumpulan kabel yang ada untuk 

menghubungkan antara komputer dan router. 

v. Drag and drop kabel serial DCE pada kumpulan kabel yang ada untuk 

menghubungkan antara router. 

vi. Sambungkan kabel yang ada sesuai dengan port yang ada. Jika kabel 

cross over, maka akan dihubungkan pada port ethernet. Sedangkan 

pada kabel serial DCE, maka akan dihubungkan pada port serial. 

vii. Pembagian IP address IPv6 pada masing-masing jaringan yang ada. 

viii. Langkah selanjutnya yaitu memulai pengaturan perangkat router 

menggunakan IOS Command Line Interface. 
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Gambar C.14. Langkah i – Routing RIP

 

 

1 

2 

 

3 

4 
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Gambar C.15. Langkah ii – Routing RIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
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Gambar C.16. Langkah iii – Routing RIP 
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Gambar C.17. Langkah iv – Routing RIP 
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Gambar C.18. Langkah v – Routing RIP 
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Gambar C.19. Langkah vi – Routing RIP 
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Gambar C.20. Langkah vii – Routing RIP
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Gambar C.21. Langkah viii – Routing RIP   
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ix. Lakukan pengaturan pada semua router dengan mengetikan perintah 

berikut pada CLI, sebagai berikut: 

1) Melakukan konfigurasi fast ethernet port pada router 1 

R1>enable 

R1#configure terminal 

R1(config)#ipv6 unicast-routing 

R1(config)#interface fastethernet 0/0 

R1(config-if)#ipv6 enable 

R1(config-if)#ipv6 address 2001:470::1/64 

R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

 

2) Melakukan konfigurasi serial port pada router 1 

R1(config)#interface serial 0/1/0 

R1(config-if)#ipv6 enable 

R1(config-if)#ipv6 address 2001:471::1/64 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

 

3) Melakukan konfigurasi fast ethernet port pada router 2 

R2>enable 

R2#configure terminal 

R2(config)#ipv6 unicast-routing 

R2(config)#interface fastethernet 0/0 

R2(config-if)#ipv6 enable 

R2(config-if)#ipv6 address 2001:472::1/64 

R2(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

 

4) Melakukan konfigurasi serial port pada router 2 

R2(config)#interface serial 0/1/0 

R2(config-if)#ipv6 enable 

R2(config-if)#ipv6 address 2001:471::1/64 

R2(config-if)#clock rate 64000 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

 

5) Melakukan konfigurasi routing RIP serial port pada router 1 

R1> enable 

R1#configure terminal 

R1(config)#ipv6 router rip latihanrip 

R1(config‐rtr)#exit 
R1(config)#interface fastethernet0/0 

R1(config‐if)#ipv6 rip latihanrip enable 
R1(config‐if)#exit 
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R1(config)#interface serial0/1/0 

R1(config‐if)#ipv6 rip latihanrip enable 
R1(config‐if)#exit 
R1(config)#end 

 

6) Melakukan konfigurasi routing RIP serial port pada router 2 

R2> enable 

R2#configure terminal 

R2(config)#ipv6 router rip latihanrip 

R2(config‐rtr)#exit 
R2(config)#interface fastethernet0/0 

R2(config‐if)#ipv6 rip latihanrip enable 
R2(config‐if)#exit 
R2(config)#interface serial0/1/0 

R2(config‐if)#ipv6 rip latihanrip enable 
R2(config‐if)#exit 
R2(config)#end 

 

x. Jika pengaturan CLI sudah dilakukan pada masing-masing router, 

maka lampu merah yang menandakan perangkat belum aktif, akan 

berubah menjadi warna hijau yang berarti bahwa perangkat telah aktif. 
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Gambar C.22. Langkah ix dan x – Routing RIP 
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xi. Lakukan uji coba dengan drag and drop gambar mail pada sisi kanan 

UI yang diarahkan pada PC5 dilanjutkan pada PC3. Jika hasilnya 

sukses, maka akan ada informasi seperti pada kolom bagian bawah 

UI. 

Gambar C.23. Langkah xi – Routing RIP 
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xii. Pada Gambar C.24 menunjukkan router telah terhubung, lanjutkan 

dengan melakukan pengaturan pada komputer. Klik gambar komputer 

PC5, maka akan muncul halaman informasi mengenai perangkat 

tersebut. Pilihlah gambar IP Configuration untuk melakukan 

pengaturan IP. 

Gambar C.24. Langkah xii – Routing RIP 
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xiii. Akan muncul halaman berisi pengaturan IP untuk versi 4, maupun 

untuk versi 6. 

Gambar C.25. Langkah xiii – Routing RIP 
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xiv. Pada bagian IPv6 Configuration, pilihlah Auto Config yang akan 

melakukan pengaturan IPv6 dengan secara otomatis disesuaikan 

dengan pengaturan pada router yang telah dilakukan pada tahap awal.  

Gambar C.26. Langkah xiv – Routing RIP 
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xv. Pada Gambar C.27 terlihat bahwa semua perangkat telah terhubung 

dan saat dilakukan uji coba pengirman data (message) pun terlihat 

keterangan successful. 

Gambar C.27. Langkah xv – Routing RIP 
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c. Membuat jaringan IPv6 dengan menggunakan routing OSPF 

i. Berikut topologi jaringan yang akan digunakan untuk implementasi 

routing OPSF. 

Gambar C.28. Langkah i – Routing OSPF 

 



138 

 

ii. Lakukan pengaturan CLI pada router yang terhubung, seperti pada 

contoh bagian Gambar C.29. yang menjelaskan mengenai proses 

routing RIP. 

Gambar C.29. Langkah ii – Routing OSPF
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iii. Langkah – langkah dalam melakukan pengaturan CLI pada semua 

router, yaitu sebagai berikut: 

1) Melakukan konfigurasi fast ethernet port pada router 1 

R1>enable 

R1#configure terminal 

R1(config)#ipv6 unicast-routing 

R1(config)#interface fastethernet 0/0 

R1(config-if)#ipv6 enable 

R1(config-if)#ipv6 address 10::2/64 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

 

2) Melakukan konfigurasi serial port pada router 1 

R1(config)#interface serial 0/1/0 

R1(config-if)#ipv6 enable 

R1(config-if)#ipv6 address 11::2/126 

R1(config-if)#clock rate 64000 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

 

3) Melakukan konfigurasi fast ethernet port pada router 2 

R2>enable 

R2#configure terminal 

R2(config)#ipv6 unicast-routing 

R2(config)#interface fastethernet 0/0 

R2(config-if)#ipv6 enable 

R2(config-if)#ipv6 address 12::2/64 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

 

4) Melakukan konfigurasi serial port pada router 2 

R2(config)#interface serial 0/1/0 

R2(config-if)#ipv6 enable 

R2(config-if)#ipv6 address 11::3/126 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

 

5) Melakukan konfigurasi routing OSPF serial port pada router 1 

R1> enable 

R1#configure terminal  

R1(config)#ipv6 router ospf 1 

Router(config-rt)#router-id 1.1.1.1 

R1(config‐rtr)#exit 
R1(config)#interface fastethernet0/0 

R1(config‐if)#ipv6 ospf 1 area 1 
R1(config‐if)#exit 
R1(config)#interface serial0/1/0 
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R1(config‐if)#ipv6 ospf 1 area 1 
R1(config‐if)#exit 
R1(config)#end 

 

6) Melakukan konfigurasi routing RIP serial port pada router 2 

R2> enable 

R2#configure terminal 

R2(config)#ipv6 router ospf 2 

Router(config-rt)#router-id 2.2.2.2 

R2(config‐rtr)#exit 
R2(config)#interface fastethernet0/0 

R2(config‐if)#ipv6 ospf 2 area 1 
R2(config‐if)#exit 
R2(config)#interface serial0/1/0 

R2(config‐if)#ipv6 ospf 2 area 1 
R2(config‐if)#exit 
R2(config)#end 

 

iv. Pada Gambar C.30 terlihat bahwa semua perangkat telah terhubung 

dan saat dilakukan uji coba pengirman data (message) pun terlihat 

keterangan successful. 
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Gambar C.30. Langkah iii – Routing OSPF 
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v. Pada Gambar C.31 memperlihatkan pengujian konektivitas jaringan 

antara PC5 dan PC3 menggunaakan command prompt dengan perintah 

ping 10:260:47FF:FEE2:5D59. 

Gambar C.31. Langkah iv – Routing OSPF 
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2. Tugas 

a. Membuat jaringan IPv6 sederhana dengan menggunakan routing RIP. 

Gambar C.32. Jaringan IPv6 Menggunakan Routing RIP 
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b. Membuat jaringan IPv6 sederhana dengan menggunakan routing OSPF. 

Gambar C.33. Jaringan IPv6 Menggunakan Routing OSPF 
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c. Hasil uji konektivitas jaringan IPv6 routing OSPF dan RIP yang terdapat pada 

Gambar C.34 dan Gambar C.35. 

Gambar C.34. Hasil Konektivitas pada Jaringan IPv6 dengan Routing OSPF 



146 

 

Gambar C.35. Hasil Konektivitas pada Jaringan IPv6 dengan Routing OSPF 
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Set Pengajar 

 

d. Jaringan Routing RIP 

(ROUTER 0) 

 
ipv6 unicast-routing 

! 

interface FastEthernet0/0 

ipv6 address 2001:100::1/64 

ipv6 rip ciscorip enable  

ipv6 enable 

! 

interface Serial0/1/0 

no ip address 

ipv6 address 2001:101::1/64 

ipv6 rip ciscorip enable  

ipv6 enable 

clock rate 64000 

! 

ipv6 router rip ciscorip 

 

(ROUTER 1) 

 
ipv6 unicast-routing 

! 

interface FastEthernet0/0 

ipv6 address 2001:102::1/64 

ipv6 rip ciscorip enable  

ipv6 enable 

! 

!interface Serial0/1/0 

no ip address 

ipv6 address 2001:101::2/64 

ipv6 rip ciscorip enable  

ipv6 enable 

clock rate 64000 

! 

ipv6 router rip ciscorip 

 

(PC0) 

-Static- 

IPv6  : 2001:100::2/64 

Gateway : 2001:100::1 

 

(PC1) 

-Static- 

IPv6  : 2001:100::3/64 

Gateway : 2001:100::1 

 

(PC2) 
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-Static- 

IPv6  : 2001:102::2/64 

Gateway : 2001:102::1 

 

(PC3) 

-Static- 

IPv6  : 2001:102::3/64 

Gateway : 2001:102:1 
 

e. Jaringan Routing OSP 

(ROUTER 0) 
 
ipv6 unicast-routing 

! 

interface FastEthernet0/0 

ipv6 address 20:100::1/64 

ipv6 enable 

ipv6 ospf 1 area 0 

! 

interface FastEthernet0/1 

ipv6 address 20:101::1/64 

ipv6 enable 

ipv6 ospf 1 area 0 

! 

interface Serial0/1/0 

ipv6 address 10:100::1/126 

ipv6 enable 

ipv6 ospf 1 area 0 

clock rate 64000 

! 

interface Serial0/1/1 

clock rate 64000 

shutdown 

! 

ipv6 router ospf 1 

router-id 1.1.1.1 

 

(ROUTER 1) 

 
ipv6 unicast-routing 

! 

interface FastEthernet0/0 

ipv6 address 21:100::1/64 

ipv6 enable 

ipv6 ospf 2 area 0 

! 

interface FastEthernet0/1 

ipv6 address 21:101::/64 

ipv6 enable 

ipv6 ospf 2 area 0 

! 
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interface Serial0/1/0 

ipv6 address 10:100::2/126 

ipv6 enable 

ipv6 ospf 2 area 0 

clock rate 64000 

! 

interface Serial0/1/1 

ipv6 address 11:100::1/126 

ipv6 enable 

ipv6 ospf 2 area 0 

clock rate 64000 

! 

ipv6 router ospf 2 

router-id 2.2.2.2 

 

(ROUTER 2) 

 
ipv6 unicast-routing 

! 

interface FastEthernet0/0 

ipv6 address 22:100::1/64 

ipv6 enable 

ipv6 ospf 3 area 0 

! 

interface FastEthernet0/1 

ipv6 address 22:101::1/64 

ipv6 enable 

ipv6 ospf 3 area 0 

! 

interface Serial0/1/1 

ipv6 address 11:100::2/126 

ipv6 enable 

ipv6 ospf 3 area 0 

clock rate 64000 

! 

ipv6 router ospf 3 

router-id 3.3.3.3 
 

(PC0) 

-Static- 

IPv6  : 2001:100::2/64 

Gateway : 2001:100::1 

 

(PC1) 

-Static- 

IPv6  : 2001:100::3/64 

Gateway : 2001:100::1 

 

(PC2) 

-Static- 

IPv6  : 2001:102::2/64 

Gateway : 2001:102::1 
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(PC3) 

-Static- 

IPv6  : 2001:102::3/64 

Gateway : 2001:102:1 
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LAMPIRAN D 

PEDOMAN PRAKTIKUM TOPIK 4 

Pengenalan dan Perancangan Simulasi Jaringan Komputer 

Menggunakan Software CISCO Packet Tracer – Part 2 : Switch 

 

1. Tujuan 

Melalui pedoman pengajaran topik 4 diharapkan agar mahasiswa dapat: 

a. Mengetahui proses VLAN (Virtual LAN) pada suatu jaringan IPv4. 

b. Mengetahui proses VTP (VLAN Trunk Protocol) pada suatu jaringan IPv4. 

c. Mengetahui langkah-langkah security pada switch. 

 

2. Peralatan 

Pelaksanaan dari praktikum membutuhkan beberapa komponen penting yang 

meliputi: 

a. Komponen hardware, terdiri dari: 

i. Satu set Komputer. 

b. Komponen software, terdiri dari: 

i. Sistem Operasi (windows ataupun linux) 

ii. CISCO Packet Tracer. 

 

3. Dasar Teori 

a. VLAN 

VLAN pada dasarnya merupakan suatu konsep pembagian suatu jaringan 

menjadi beberapa jaringan lagi yang disesuaikan dengan kebutuhan yang 

ada, sehingga metode ini dangat flexible untuk diterapkan. Pada tradisional 

switch, penerapannya pada suatu jaringan hanya menggunakan satu switch 

untuk satu bagian LAN dengan satu broadcast domain, namun dengan 

adanya VLAN dimungkinkan satu switch dapat membangun beberapa 

segmen jaringan dengan beberapa broadcast domain pula, sehingga dengan 

VLAN memungkinkan banyak subnet dalam jaringan untuk terhubung 

menggunakan switch yang sama. Pada Gambar D.1 menunjukkan ilustrasi 
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dari konsep penerapan tradisional switch dan VLAN. Terlihat dengan 

penggunaan VLAN dapat mempermudah user untuk melakukan pengaturan 

jaringan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. 

Gambar D.1. Ilustrasi dari Konsep Penerapan Traditional Switch dan VLAN 

(CISCO Networking Academy) 

 

Semisal terdapat dua switch yang masing-masing switch menghubungkan 

beberapa komputer. Jikalau dua jaringan ini dihubungkan melalui dua 

switch tersebut, maka kedua jaringan dapat saling terhubung, namun user 

dapat melakukan pengaturan menggunakan VLAN untuk melakukan 

pengaturan yang disesuaikan dengan kebutuhan pada jaringan tersebut. 

Pada Gambar D.2 merupakan contoh suatu jaringan yang terdapat dua 

VLAN, yaitu VLAN 10 bernama FTEK dan VLAN 11 bernama FBS. 
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Gambar D.2. Suatu Jaringan yang Terbagi Menjadi Dua VLAN 
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i. Keuntungan dari VLAN, yaitu: 

1) Security 

Dapat dilakukannya pengaturan yang berupa pembatasan lalu lintas 

jaringan sesuai dengan kebutuhan pada jaringan. 

2) Cost Reduction 

Memungkinkan dilakukannya penghematan biaya yang mahal untuk 

upgrade kebutuhan jaringan. 

3) High Performance 

Dengan adanya pembagian jaringan dalam beberapa jaringan 

kelompok yang lebih kecil, maka akan mengurangi lalu lintas 

pengiriman paket data yang tidak dibutuhkan dalam jaringan secara 

luas. 

4) Improved IT (Information and Technology) staff efficiency 

Dengan VLAN, maka pengelolaan jaringan menjadi lebih mudah. 

Hal ini dikarenakan pengelolaan jaringan akan disesuaikan dengan 

kebutuhan dari user, sehingga user yang memiliki kebutuhan 

jaringan yang sama dapat berbagi VLAN yang sama. 

 

ii. Jenis – jenis VLAN, yaitu: 

1) Data VLAN 

Data VLAN merupakan VLAN yang diatur hanya untuk 

mengirimkan data yang digunakan oleh user tanpa adanya data 

suara, data menejemen, ataupun juga data pengaturan pada switch. 

Nama lain dari data VLAN yaitu user VLAN. 

2) Default VLAN 

Default VLAN merupakan pengaturan secara otomatis bagi semua 

port pada switch saat kali pertama akan digunakan. Nama VLAN 

dari default VLAN yaitu VLAN 1. Pada switch CISCO, VLAN 1 

tidak dapat diubah ataupun dihapus.  

3) Native VLAN 

Native VLAN merupakan VLAN yang telah diatur untuk port 802. 

1Q Trunk yang mana adalah port untuk lalu lintas data berbagai 
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VLAN dengan VLAN indentifier yang akan melakukan identifikasi 

paket data mana yang berkaitan dengan masing – masing VLAN 

yang ada. 

4) Management VLAN 

Management VLAN merupakan berbagai VLAN yang akan diatur 

agar host dapat terhubung dengan switch. Pada VLAN ini 

membutuhkan pengaturan IP address dan subnet mask untuk 

menghubungkan switch sehingga dapat diatur, seperti halnya web 

interface, TELNET (Telecommunications Network Protocol), SSH 

(Secure Shell), ataupun SNMP (Simple Network Management 

Protocol). 

 

b. VTP 

VTP merupakan salah protokol yang ada pada layer 2 yaitu messaging 

protocol, yang mana akan mengatur VLAN pada suatu jaringan, seperti 

penambahan, penghapusan, dan perubahan nama suatu VLAN. Dengan 

adanya konfigurasi VTP akan mengurangi pengaturan administrasi pada 

jaringan switch. Salah satu contohnya, jikalau melakukan pengaturan 

VLAN pada VTP server, maka pengaturan VLAN tersebut akan diterapkan 

pada switch dengan domain  yang sama dengan VTP server. 

 

i. Jenis – Jenis VTP [1], yaitu antara lain: 

1) VTP Domain 

VTP Domain atau biasa disebut sebagai VLAN Management 

Domain memungkinkan satu atau lebih perangkat jaringan yang 

terhubung dengan nama domain yang sama untuk dapat 

membagikan konfigurasi VTP dari server menggunakan VTP 

advertisements. 

2) VTP Advertisements 

Setiap switch dengan VTP domain yang sama akan secara periodik 

mengirimkan advertisement pada seluruh pesrangkat yang 

terhubung. Proses ini dilakukan untuk sinkronisasi konfigurasi dari 
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server pada client. Langkah prosesnya yaitu dengan 

membandingkan advertisement packet yang diterima dengan nama 

domain VTP dan nomor configuration revision yang ada pada 

masing – masing switch. Jikalau tidak sesuai, maka switch akan 

menolak paket tersebut. Jikalau sesuai, maka switch akan 

mengirimkan VTP advertisement request, sehingga server dapat 

mengirimkan konfigurasi yang ada pada switch tersebut. 

3) VTP Version 

Versi dari VTP telah mencapai hingga versi ketiga, yang mana 

memiliki banyak fitur baru yang dapat diimplementasikan. Beberapa 

fitur VTP versi tiga yaitu menyediakan pengaturan administrative 

yang lebih baik, mendukung penggunaan database mapping table 

MST (Multiple Spanning Tree), penggunaan fungsi dari VLAN 

telah digunakan lebih efisien, dan lain sebagainya. 

4) VTP Password 

Pengunaan password pada VTP untuk memberikan proteksi pada 

switch pada saat terhubung pada sebuah jaringan. Password  yang 

akan digunakan akan diubah mengunakan algoritma 16 byte word. 

5) VTP Pruning 

Penerapan dari VTP pruning, yaitu memungkinkan efisiensi 

bandwidth saat melakukan broadcast suatu packet disuatu jaringan. 

Contohnya adalah jika suatu switch akan mengirimkan suatu packet 

pada VLAN 10, yang mana dari empat switch yang ada di jaringan 

tersebut hanya ada dua switch yang tergabung pada VLAN 10. 

Jikalau tanpa adanya VTP pruning, maka packet akan dikirimkan 

kepada semua switch, namun jikalau VTP pruning diterapkan, maka 

packet hanya akan dikirimkan pada switch yang tergabung pada 

VLAN 10 saja. Hal ini tentu akan sangat mempengaruhi 

konektivitas jaringan, sehingga akan lebih efisien. 
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ii. Jenis – Jenis Mode VTP [1], yaitu: 

1) Server 

Pada mode ini, user dapat melakukan pengaturan secara 

mneyeluruh, seperti halnya pembuatan, perubahan, dan 

penghapusan VLAN. Jikalau telah dilakukannya pengaturan pada 

VTP server, maka konfigurasi tersebut akan di broadcast pada 

seluruh VTP client pada domain yang sama. 

2) Client 

Pada mode ini, switch yang tergabung sebagai VTP client hanya 

dapat mengikuti semua konfigurasi yang ada pada switch VTP 

server, serta tidak dapat membuat, merubah, ataupun menghapus 

konfigurasi VLAN yang ada. 

3) Transparent 

Switch yang terkonfigurasi sebagai VTP transparent tidak 

tergabung dengan domain manapun yang ada, sehingga konfigurasi 

VLAN pun hanya bersifat lokal pada switch tersebut. 

 

Pada Gambar D.3 terlihat ilustrasi dari adanya penerapan VTP pada jaringan 

VLAN, dimana terdapat empat switch dengan keterangan, yaitu switch 

UKSW sebagai mode server, switch BU dan FTEK sebagai mode client, dan 

switch BARA sebagai mode transparent. Jikalau switch UKSW 

mengirimkan konfigurasi yang akan diterapkan pada semua perangkat 

VLAN 10, maka packet data yang berisi data tersebut akan diterima oleh 

switch BU dan FTEK saja, dikarenakan kedua switch tersebut merupakan 

switch client dan untuk switch BARA merupakan switch transparent. 
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Gambar D.3. Menunjukkan Ilustrasi dari Penerapan Mode VTP pada suatu 

Jaringan dengan Domain yang sama 

 

4. Langkah Praktikum 

a. Membuat jaringan dengan penerapan VLAN 

i. Pilih perangkat switch pada UI (User Interface) yang ada dan sesuaikan 

pula connector cable terhadap masing – masing perangkat yang akan 

digunakan.  

2. Ok. I will take it 

1. Go! sent it! 

Set VLAN 10 

3. No. Move away! 

4. Thank you for the packet 



159 

 

Gambar D.4. Langkah i - VLAN 
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ii. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengaturan IP address pada masing – 

masing PC yang telah terhubung pada jaringan. 

Gambar D.5. Langkah ii - VLAN 
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iii. Lakukan pengaturan CLI (Command Line Interface) pada switch yang 

terhubung. 

Gambar D.6. Langkah iii - VLAN 
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iv. Langkah – langkah dalam melakukan pengaturan CLI pada semua 

switch, yaitu sebagai berikut: 

1) Melakukan konfigurasi switch 1 

  Switch>enable 

  Switch#configure terminal 

  Switch(configure)#vlan 10 

  Switch(configure-vlan)#name FTEK 

  Switch(configure-vlan)#exit 

  Switch(configure)#vlan 11 

  Switch(configure-vlan)#name FBS 

  Switch(configure)#vlan 99 

  Switch(configure-vlan)#name TRUNK 

  Switch(configure-vlan)#exit 

 

  Switch#show vlan brief 

 

  Switch(config)#interface fastEthernet 0/1 

  Switch(config-if-range)#switchport mode trunk  

  Switch(config-if-range)#switchport trunk native 

vlan 99 

  Switch(config-if-range)#no shutdown 

  Switch(config)#interface fastEthernet 0/2 

  Switch(config-if-range)#switchport mode access  

  Switch(config-if-range)#switchport access vlan 11 

  Switch(config-if-range)#no shutdown 

  Switch(config)#interface fastEthernet 0/3 

  Switch(config-if-range)#switchport mode access  

  Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10 

  Switch(config-if-range)#no shutdown 

 

2) Melakukan konfigurasi switch 2 

  Switch>enable 

  Switch#configure terminal 

  Switch(configure)#vlan 10 

  Switch(configure-vlan)#name FTEK 

  Switch(configure-vlan)#exit 

  Switch(configure)#vlan 11 

  Switch(configure-vlan)#name FBS 

  Switch(configure)#vlan 99 

  Switch(configure-vlan)#name TRUNK 

  Switch(configure-vlan)#exit 

 

  Switch#show vlan brief 

 

  Switch(config)#interface fastEthernet 0/1 

  Switch(config-if-range)#switchport mode trunk  

  Switch(config-if-range)#switchport trunk native 

vlan 99 

  Switch(config-if-range)#no shutdown 

  Switch(config)#interface fastEthernet 0/2 

  Switch(config-if-range)#switchport mode access  
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  Switch(config-if-range)#switchport access vlan 11 

  Switch(config-if-range)#no shutdown 

  Switch(config)#interface fastEthernet 0/3 

  Switch(config-if-range)#switchport mode access  

  Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10 

  Switch(config-if-range)#no shutdown 

 
v. Pada Gambar D.7 merupakan hasil yang muncul saat perintah show vlan 

brief dijalankan. Perintah ini untuk menampilkan informasi mengenai 

VLAN pada masing – masing port. 

 

vi. Pada Gambar D.8 menunjukkan topologi jaringan yang terdapat dua 

VLAN, yaitu VLAN FTEK dan VLAN FBS. Meskipun dua komputer 

yang tergabung pada VLAN FTEK berada pada switch yang berbeda 

dan dalam jaringan yang sama dengan VLAN FBS, namun tetap dapat 

terhubung antar perangkat dalam grup VLAN FTEK, dan juga 

sebaliknya pada perangkat yang tergabung pada grup VLAN FBS 

terhadap VLAN FTEK. 

 

vii. Pengujian dapat dilakukan dengan melakukan perintah ping pada fitur 

PC pada program command prompt dengan mengetikkan perintah ping 

192.168.1.4. Terlihat pada Gambar D.9, bahwa PC0 yang terhubung 

pada switch 1 terkoneksi dengan PC2 yang terhubung pada switch 2.  
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Gambar D.7. Langkah vi - VLAN
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Gambar D.8. Langkah vii - VLAN 
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Gambar D.9. Langkah viii - VLAN 
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b. Membuat jaringan dengan penerapan VTP 

i. Pilih perangkat switch pada UI (User Interface) yang ada dan sesuaikan 

pula connector cable terhadap masing – masing perangkat yang akan 

digunakan.  

Gambar D.10. Langkah i - VTP 
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ii. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengaturan IP address pada masing – 

masing PC yang telah terhubung pada jaringan. 

Gambar D.11. Langkah ii - VTP 

 

iii. Lakukan pengaturan CLI (Command Line Interface) pada switch yang 

terhubung. 
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Gambar D.12. Langkah iii - VTP 

 

iv. Langkah – langkah dalam melakukan pengaturan CLI pada semua 

switch, yaitu sebagai berikut: 
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1) Melakukan konfigurasi UKSW 

  UKSW#enable 

  UKSW#configure terminal 

  UKSW(configure)#vtp mode server 

  UKSW(configure)#vtp domain UKSW 

  UKSW(configure)#vtp password uksw 

  UKSW(configure)#exit 

 

  UKSW#vlan database 

  UKSW#vlan database vlan  

  UKSW(vlan)#vlan 10 name BB5 

  UKSW(vlan)#vlan 11 name BS10 

  UKSW(vlan)#exit 

 

  UKSW#configure terminal 

  UKSW(configure)#do show vlan brief 

 

2) Melakukan konfigurasi BU 

BU#configure terminal 

  BU(configure)#vtp mode client 

  BU(configure)#vtp domain UKSW 

  BU(configure)#vtp password uksw 

  BU(configure)#exit 

  BU(configure)#do show vlan brief 

 

3) Melakukan konfigurasi BARA 

  BARA#configure terminal 

  BARA(configure)#vtp mode transparent 

  BARA(configure)#vtp domain UKSW 

  BARA(configure)#vtp password uksw 

  BARA(configure)#exit 

  BARA(configure)#do show vlan brief 

 

4) Melakukan konfigurasi FTEK 

  FTEK#configure terminal 

  FTEK(configure)#vtp mode client 

  FTEK(configure)#vtp domain UKSW 

  FTEK(configure)#vtp password uksw 

  FTEK(configure)#do show vlan brief 

 

  FTEK(configure)#interface fastEthernet 0/2 

  FTEK(configure-if)#switchport mode access 

  FTEK(configure-if)#switchport access vlan 10 

  FTEK(configure-if)#exit 

 

  FTEK(configure)#interface fastEthernet 0/3 

  FTEK(configure-if)#switchport mode access 

  FTEK(configure-if)#switchport access vlan 11 

  FTEK(configure-if)#exit 
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v. Pada Gambar D.13 merupakan hasil yang muncul saat perintah show 

vlan dijalankan. Perintah ini untuk menampilkan informasi mengenai 

VLAN pada masing – masing port. 

Gambar D.13. Langkah v - VTP 
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vi. Pada Gambar D.14 merupakan hasil yang muncul saat perintah show vtp 

status dijalankan. Perintah ini untuk menampilkan informasi mengenai 

VTP pada switch FTEK. 

Gambar D.14. Langkah vi - VTP 
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vii. Pada Gambar D.15 merupakan hasil yang muncul saat perintah show vtp 

status dijalankan. Perintah ini untuk menampilkan informasi mengenai 

VTP pada switch UKSW. 

Gambar D.15. Langkah vii - VTP 
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5. Tugas 

a. Membuat jaringan VLAN yang terdiri dari tiga switch dengan berbagai 

perangkat yang terhubung satu sama lain. 

Gambar D.16. Jaringan VLAN 
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Gambar D.17. Hasil Pengecekan Antar Jaringan VLAN 
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b. Membuat jaringan VLAN yang terdiri dari tiga switch dan dikonfigurasi 

menggunakan VTP. 

Gambar D.18. Jaringan VLAN dengan Penerapan VTP 

  



 

177 

 

Set Pengajar 

 

a. Jaringan VLAN 

(ROUTER UKSW) 

 
UKSW#vlan database 

UKSW(vlan)#vlan 10 name FTEK 

UKSW(vlan)#vlan 11 name FBS 

UKSW(vlan)#vlan 12 name FEB 

UKSW(vlan)#vlan 99 name TRUNK 

UKSW(vlan)#exit 

 
interface FastEthernet0/0.10 

encapsulation dot1Q 10 

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/0.11 

encapsulation dot1Q 11 

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/0.12 

encapsulation dot1Q 12 

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/0.99 

encapsulation dot1Q 99 

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 

 

(SWITCH BARA) 

 
BARA#enable 

BARA#configure terminal 

BARA(configure)#vtp mode server 

BARA(configure)#vtp domain UKSW 

BARA(configure)#vtp password uksw 

BARA(configure)#exit 

 

BARA#vlan database 

BARA(vlan)#vlan 10 name FTEK 

BARA(vlan)#vlan 11 name FBS 

BARA(vlan)#vlan 12 name FEB 

BARA(vlan)#vlan 99 name TRUNK 

BARA(vlan)#exit 

 

BARA#configure terminal 

BARA(configure)#do show vlan brief 

 

interface FastEthernet0/1 

switchport trunk native vlan 99 

switchport mode trunk 
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! 

interface FastEthernet0/2 

switchport trunk native vlan 99 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/3 

switchport trunk native vlan 99 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/4 

switchport trunk native vlan 99 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/10 

switchport trunk native vlan 99 

switchport mode trunk 

 

(SWITCH FTEK) 

 
FTEK#enable 

FTEK#configure terminal 

FTEK(configure)#vtp mode client 

FTEK(configure)#vtp domain UKSW 

FTEK(configure)#vtp password uksw 

FTEK(configure)#exit 

 

FTEK#vlan database 

FTEK(vlan)#vlan 10 name FTEK 

FTEK(vlan)#vlan 11 name FBS 

FTEK(vlan)#vlan 12 name FEB 

FTEK(vlan)#vlan 99 name TRUNK 

FTEK(vlan)#exit 

 

FTEK#configure terminal 

FTEK(configure)#do show vlan brief 

 

interface FastEthernet0/1 

switchport trunk native vlan 99 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/2 

switchport access vlan 10 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/3 

switchport access vlan 10 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/4 

switchport access vlan 10 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/5 
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switchport access vlan 10 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/6 

switchport access vlan 10 

switchport mode access 

 

(ROUTER DOSEN) 

 
DOSEN#enable 

DOSEN#configure terminal 

DOSEN(configure)#vtp mode client 

DOSEN(configure)#vtp domain UKSW 

DOSEN(configure)#vtp password uksw 

DOSEN(configure)#exit 

 

DOSEN#vlan database 

DOSEN(vlan)#vlan 10 name FTEK 

DOSEN(vlan)#vlan 11 name FBS 

DOSEN(vlan)#vlan 12 name FEB 

DOSEN(vlan)#vlan 99 name TRUNK 

DOSEN(vlan)#exit 

 

DOSEN#configure terminal 

DOSEN(configure)#do show vlan brief 

 

interface FastEthernet0/1 

switchport trunk native vlan 99 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/2 

switchport access vlan 10 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/3 

switchport access vlan 11 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/4 

switchport access vlan 12 

switchport mode access 

 

(ROUTER FBS) 

 
FBS#enable 

FBS#configure terminal 

FBS(configure)#vtp mode client 

FBS(configure)#vtp domain UKSW 

FBS(configure)#vtp password uksw 

FBS(configure)#exit 

 

FBSK#vlan database 

FBS(vlan)#vlan 10 name FTEK 
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FBS(vlan)#vlan 11 name FBS 

FBS(vlan)#vlan 12 name FEB 

FBS(vlan)#vlan 99 name TRUNK 

FBS(vlan)#exit 

 

FBS#configure terminal 

FBS(configure)#do show vlan brief 

 

interface FastEthernet0/1 

switchport trunk native vlan 99 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/2 

switchport access vlan 11 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/3 

switchport access vlan 11 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/4 

switchport access vlan 11 

switchport mode access 

 

(ROUTER FEB) 

 
FEBK#enable 

FEB#configure terminal 

FEB(configure)#vtp mode client 

FEB(configure)#vtp domain UKSW 

FEB(configure)#vtp password uksw 

FEB(configure)#exit 

 

FEB#vlan database 

FEB(vlan)#vlan 10 name FTEK 

FEB(vlan)#vlan 11 name FBS 

FEB(vlan)#vlan 12 name FEB 

FEB(vlan)#vlan 99 name TRUNK 

FEB(vlan)#exit 

 

FEBK#configure terminal 

FEB(configure)#do show vlan brief 

 

interface FastEthernet0/1 

switchport trunk native vlan 99 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/2 

switchport access vlan 12 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/3 

switchport access vlan 12 
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switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/4 

switchport access vlan 12 

switchport mode access 

 

(PC0) 

-Static- 

IPv4   : 192.168.2.2 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.2.1 

 

(PC1) 

-Static- 

IPv4   : 192.168.2.3 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.2.1 

 

(PC2) 

-Static- 

IPv4   : 192.168.2.4 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.2.1 

 

(PC3) 

-Static- 

IPv4   : 192.168.3.4 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.3.1 

 

(PC4) 

-Static- 

IPv4   : 192.168.3.3 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.3.1 

 

(PC5) 

-Static- 

IPv4   : 192.168.3.2 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.3.1 

 

(PC6) 

-Static- 

IPv4   : 192.168.1.2 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.1.1 

 

(PC7) 

-Static- 

IPv4   : 192.168.1.3 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.1.1 

 

(PC8) 

-Static- 

IPv4   : 192.168.1.4 255.255.255.0 
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Gateway : 192.168.1.1 

 

(PC9) 

-Static- 

IPv4   : 192.168.1.5 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.1.1 

 

(PC10) 

-Static- 

IPv4   : 192.168.1.6 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.1.1 

 

(Laptop FTEK) 

-Static- 

IPv4   : 192.168.1.10 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.1.1 

 

(Laptop FBS) 

-Static- 

IPv4   : 192.168.2.10 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.2.1 

  

(Laptop FEB) 

-Static- 

IPv4   : 192.168.3.10 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.3.1 

 

b. Jaringan VTP 

(ROUTER UKSW) 

 
UKSW#vlan database 

UKSW(vlan)#vlan 10 name FTEK 

UKSW(vlan)#vlan 11 name FBS 

UKSW(vlan)#vlan 12 name FEB 

UKSW(vlan)#vlan 99 name TRUNK 

UKSW(vlan)#exit 

 

interface FastEthernet0/0.10 

encapsulation dot1Q 10 

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/0.11 

encapsulation dot1Q 11 

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/0.12 

encapsulation dot1Q 12 

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 

! 
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interface FastEthernet0/0.99 

encapsulation dot1Q 99 

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 
 

(SWITCH BARA - SERVER) 

 
BARA#enable 

BARA#configure terminal 

BARA(configure)#vtp mode server 

BARA(configure)#vtp domain UKSW 

BARA(configure)#vtp password uksw 

BARA(configure)#exit 

 

BARA#vlan database 

BARA(vlan)#vlan 10 name FTEK 

BARA(vlan)#vlan 11 name FBS 

BARA(vlan)#vlan 12 name FEB 

BARA(vlan)#vlan 99 name TRUNK 

BARA(vlan)#exit 

 

BARA#configure terminal 

BARA(configure)#do show vlan brief 

 

interface FastEthernet0/1 

switchport trunk native vlan 99 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/2 

switchport trunk native vlan 99 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/3 

switchport trunk native vlan 99 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/4 

switchport trunk native vlan 99 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/10 

switchport trunk native vlan 99 

switchport mode trunk 
 

(SWITCH FTEK - CLIENT) 

 
FTEK#enable 

FTEK#configure terminal 

FTEK(configure)#vtp mode client 

FTEK(configure)#vtp domain UKSW 

FTEK(configure)#vtp password uksw 

FTEK(configure)#exit 

 

FTEK#configure terminal 
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FTEK(configure)#do show vlan brief 

 

interface FastEthernet0/1 

switchport trunk native vlan 99 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/2 

switchport access vlan 10 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/3 

switchport access vlan 10 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/4 

switchport access vlan 10 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/5 

switchport access vlan 10 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/6 

switchport access vlan 10 

switchport mode access 

 

(ROUTER DOSEN - CLIENT) 

 
DOSEN#enable 

DOSEN#configure terminal 

DOSEN(configure)#vtp mode client 

DOSEN(configure)#vtp domain UKSW 

DOSEN(configure)#vtp password uksw 

DOSEN(configure)#exit 

 

DOSEN#configure terminal 

DOSEN(configure)#do show vlan brief 

 

interface FastEthernet0/1 

switchport trunk native vlan 99 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/2 

switchport access vlan 10 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/3 

switchport access vlan 11 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/4 

switchport access vlan 12 

switchport mode access 
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(ROUTER FBS - CLIENT) 

 
FBS#enable 

FBS#configure terminal 

FBS(configure)#vtp mode client 

FBS(configure)#vtp domain UKSW 

FBS(configure)#vtp password uksw 

FBS(configure)#exit 

 

FBS#configure terminal 

FBS(configure)#do show vlan brief 

 

interface FastEthernet0/1 

switchport trunk native vlan 99 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/2 

switchport access vlan 11 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/3 

switchport access vlan 11 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/4 

switchport access vlan 11 

switchport mode access 

 

(ROUTER FEB - CLIENT) 

 
FEB#enable 

FEB#configure terminal 

FEB(configure)#vtp mode client 

FEB(configure)#vtp domain UKSW 

FEB(configure)#vtp password uksw 

FEB(configure)#exit 

 

FEB#configure terminal 

FEB(configure)#do show vlan brief 

 

interface FastEthernet0/1 

switchport trunk native vlan 99 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/2 

switchport access vlan 12 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/3 

switchport access vlan 12 

switchport mode access 

! 
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interface FastEthernet0/4 

switchport access vlan 12 

switchport mode access 
 

(PC0) 

-Static- 

IPv4   : 192.168.2.2 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.2.1 

 

(PC1) 

-Static- 

IPv4   : 192.168.2.3 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.2.1 

 

(PC2) 

-Static- 

IPv4   : 192.168.2.4 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.2.1 

 

(PC3) 

-Static- 

IPv4   : 192.168.3.4 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.3.1 

 

(PC4) 

-Static- 

IPv4   : 192.168.3.3 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.3.1 

 

(PC5) 

-Static- 

IPv4   : 192.168.3.2 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.3.1 

 

(PC6) 

-Static- 

IPv4   : 192.168.1.2 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.1.1 

 

(PC7) 

-Static- 

IPv4   : 192.168.1.3 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.1.1 

 

(PC8) 

-Static- 

IPv4   : 192.168.1.4 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.1.1 
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(PC9) 

-Static- 

IPv4   : 192.168.1.5 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.1.1 

 

(PC10) 

-Static- 

IPv4   : 192.168.1.6 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.1.1 

 

(Laptop FTEK) 

-Static- 

IPv4   : 192.168.1.10 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.1.1 

 

(Laptop FBS) 

-Static- 

IPv4   : 192.168.2.10 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.2.1 

  

(Laptop FEB) 

-Static- 

IPv4   : 192.168.3.10 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.3.1 
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LAMPIRAN E 

PEDOMAN PRAKTIKUM TOPIK 5 

Transisi IPv4 ke IPv6 : Dual Stack 

 

1. Tujuan 

Melalui pedoman pengajaran topik 5 diharapkan agar mahasiswa dapat: 

a. Mengetahui langkah – langkah instalasi software GNS3. 

b. Mengetahui pengertian dual stack. 

c. Mengetahui langkah – langkah transisi IPv4 ke IPv6 dengan menggunakan 

metode dual stack.. 

d. Melalukan pengujian interkoneksi jaringan menggunakan beberapa 

program pendukung. 

 

2. Peralatan 

Pelaksanaan dari praktikum membutuhkan beberapa komponen penting yang 

meliputi: 

a. Komponen hardware, terdiri dari: 

i. Satu set komputer. 

b. Komponen software, terdiri dari: 

i. Sistem operasi (windows). 

ii. GNS3, putty, virtualbox, dan wireshark. 

 

3. Dasar Teori 

a. Dual Stack 

Dual stack merupakan mekanisme yang menerapkan dua protokol dalam 

satu node di suatu jaringan, yaitu IPv4 dan IPv6, sehingga node tersebut 

akan memiliki dua IP address. Meskipun dalam satu node memiliki dua IP 

address, namun arsitektur dual stack tetap menunjukkan adanya pemisahan 

antara IPv4 dan IPv6, yaitu contohnya pada transport layer, seperti TCP 

(Transmission Control Protocol) dan UDP (User Datagram Protocol). 

Jikalau antar node dengan protokol IPv6 akan melakukan transfer paket 

data, maka proses akan berjalan secara normal, dan begitu pula yang terjadi 
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saat proses pengiriman paket data dengan protokol IPv4 [3]. Pada Gambar 

E.1 memperlihatkan arsitektur dual stack, sedangkan pada Gambar E.2 

memperlihatkan contoh jaringan dual stack, yang mana jaringan tersebut 

memiliki dua jenis protokol yang saling terhubung satu sama lain.  

 

Gambar E.1. Arsitektur Dual Stack [1] 

 

b. GNS3 

GNS3 (Graphical Network Simulator) merupakan program open source 

yang ditemukan oleh Stephen Guppy dan Jeremy Grossman pada tahun 

2006. GNS3 memungkinkan user untuk membuat suatu simulasi jaringan 

yang memiliki konsep hampir sama dengan program CISCO packet tracer 

dari CISCO. Adanya beberapa kelebihan antara GNS3 dan CISCO packet 

tracer, seperti adanya pengaturan yang lebih kompleks pada perangkat 

router berupa fitur penggunaan CISCO IOS (Internetworking Operating 

System), node yang terhubung pada jaringan dapat dihubungkan 

menggunakan program virtual box dengan berbagai macam pengaturan 

yang ada ataupun dapat terhubung secara langsung dengan komputer host 

yang merupakan perangkat tempat instalasi dari program GNS3, dapat 

melakukan capture lalu – lintas data menggunakan program wireshark, dan 

lain sebagainya. Pada Gambar E.3 merupakan UI (User Interface) pada 

program GNS3, serta pada Gambar E.4 menunjukkan fitur dynamips 

berupa penggunaan IOS router pada GNS3. 
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Gambar E.2. Contoh Jaringan Dual Stack 
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Gambar E.3. Tampilan UI pada GNS3 
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Gambar E.4. Fitur Dynamips pada GNS3 

 

Pada Gambar E.5 merupakan contoh dari implementasi GNS3 berupa suatu 

jaringn yang terdiri dari dua router dan dua komputer, dimana masing-

masing router menggunakan IOS CISCO 3600 series. 

Pada Gambar E.6 dan Gambar E.7 memperlihatkan adanya penggunaan 

aplikai Putty yang digunakan untuk protokol router yang telah dikonfigurasi 

sebelumnya, sehingga user dapat melakukan pengaturan selayaknya 

melakukan pengaturan menggunakan perangkat router sesungguhnya. 
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Gambar E.5. Contoh Implementasi GNS3 
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Gambar E.6. Proses Konfigurasi pada Router R3 
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Gambar E.7. Proses Konfigurasi pada Router R3 
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Tertampil pada Gambar E.8, dimana aplikasi wireshark melakukan proses 

capture paket data dari saat perintah ping dijalankan pada masing-masing 

router. 

Gambar E.8. Capture Pengiriman Data pada GNS3 Menggunakan Aplikasi 

Wireshark 
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4. Langkah Praktikum 

Pada topik ini akan dilakukannya pembuatan jaringan yang merupakan transisi 

dari IPv4 ke IPv6 menggunakan metode dual stack. Dengan metode ini 

memungkinkan suatu perangkat pada jaringan dapat saling terhubung 

walaupun menggunakan sistem protokol yang berbeda, yaitu IPv4 dan IPv6. 

Pelaksanaan praktikum akan menggunakan aplikasi GNS3 sebagai media 

emulator jaringan. 

a. GNS3 

i. Instalasi GNS3 

1) Jalankan program GNS3-1.3.1-all-in-one 

Gambar E.9. Tampilan Icon dari Program GNS3 

 

2) Setelah langkah pertama dilakukan, maka akan terlihat tampilan 

proses instalasi seperti pada Gambar E.10, kemudian pilih tombol 

next. 
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Gambar E.10. Tampilan Awal Instalasi GNS3 

 

3) Setelah langkah kedua, pilih tombol ”I Agree” seperti pada Gambar 

E.11. 

Gambar E.11. Tampilan License Agreement 
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4) Akan muncul tampilan untuk opsi tujuan instalasi Start Menu folder 

dari GNS3. Pilih tombol ’Next’ untuk melanjutkan. 

Gambar E.12. Opsi Instalasi pada Start Menu Folder 

 

5) Untuk proses instalasi dari GNS3 memerlukan beberapa program 

lain untuk diinstal, seperti halnya WinPCAP 4.1.3, VPCS 0.6, dan 

lain sebagainya. 
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Gambar E.13. Beberapa Program yang akan Diinstal Saat Proses Instalasi 

GNS3 

 

6) Pada Gambar E.14 menunjukkan opsi instalasi folder dari GNS3. 

Gambar E.14. Opsi Instalasi untuk Folder Tujuan dari GNS3 
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7) Setelah semua persyaratan dan proses instalasi beberapa program 

lain telah dilaksanakan, maka program GNS3 telah terinstal pada 

perangkat user. 

Gambar E.15. Tampilan Akhir Saat Program GNS3 Telah Terinstal 

 

ii. Konfigurasi GNS3 untuk integrasi host perangkat virtualbox dan IOS 

router CISCO. 

1) Perlu bagi user untuk melakukan konfigurasi pada GNS3, secara 

khusus dalam hal integrasi host virtualbox dan penggunaan IOS 

router CISCO. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pilih 

menu utama ’Edit’, lalu pilih ’Preferences’. 
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Gambar E.16. Tampilan UI ’Edit’ dari GNS3 

 

2) Kemudian, pada jendela ’Preferences’akan terdapat banyak 

pilihan. Beberapa diantaranya, yaitu dynampis dan virtualbox. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

203 

 

Gambar E.17. Tampilan dari Sub Menu Preferences 

 

3) Lanjutkan dengan memilih ’Dynampis’, kemudian ’IOS routers’, 

maka akan muncul jendela untuk memilih IOS image yang akan 

digunakan. User dapat menggunakan berbagai IOS image sesuai 

dengan kebutuhan. 
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Gambar E.18. Tampilan dari Sub Menu IOS Routers 
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4) Jika sudah dipilih IOS image yang akan digunakan, maka akan 

muncul informasi untuk disalin menjadi default images pada folder 

penyimpanan project GNS3.  

Gambar E.19. Tampilan Informasi Penyalinan IOS Images pada Folder 

Penyimpanan Project 

 

5) Akan muncul jendela berisi opsi penyimpanan IOS images yang 

akan digunakan. 

Gambar E.20. Tampilan Opsi Tempat Folder Penyimpanan untuk IOS 

Images 
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6) Pada Gambar E.21 menampilkan kolom untuk informasi dari 

perangkat yang akan digunakan.  

Gambar E.21. Tampilan Kolom Informasi untuk Perangkat yang akan 

Digunakan 

 

7) Terdapat kolom untuk mencantumkan informasi default RAM 

(Random Access Memory) dari perangkat router. 

Gambar E.22. Tampilan Kolom Informasi Mengenai Default RAM 
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8) Terdapat kolom untuk penambahan interface yang diperlukan pada 

router, user dapat menambahkan ethernet, fastethernet, serial¸dan 

lain sebagainya. 

Gambar E.23. Tampilan Kolom Interface pada Perangkat Router 

 

9) Kemudian, akan muncul pada sub menu IOS router mengenai 

perangkat router yang telah dikonfigurasi sebelumnya. 
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Gambar E.24. Tampilan Perangkat Router yang Telah Terkonfigurasi 

 

10) Pada Gambar E.25 menunjukkan bahwa router yang dikonfigurasi 

sebelumnya telah muncul pada UI halaman utama GNS3.  
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Gambar E.25. Router yang Dikonfigurasi Telah Muncul pada Halaman 

Utama GNS3 

 

11) Kemudian, konfigurasi selanjutnya mengenai integrasi host 

virtualbox. Langkah awalnya, user masuk pada menu ’Preferences’, 

lanjut sub menu ’VirtualBox’. 
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Gambar E.26. Tampilan dari Sub Menu ’VirtualBox’ 

 

12) Pilih sub menu’VirtualBox VMs’, maka akan tampil perangkat dari 

virtualbox yang telah terhubung pada GNS3. Pilih ’New’, kemudian 

akan muncul kolom opsi VM list yang akan menampilkan informasi 

dari host virtualbox yang telah terinstal pada komputer. 
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Gambar E.27. Tampilan Kolom VM List untuk Menampilkan Informasi Host 

Virtualbox 

 

13) Pada Gambar E.27 menunjukkan bahwa terdapat host virtualbox 

yang dapat diintegrasikan. Contoh pada percobaan ini, yaitu host 

bernama ’test’. 
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Gambar E.28. Host Virtualbox Dapat Diintegrasikan pada GNS3 

 

14) Jika semua telah terkonfigurasi, maka pada sub menu ’VirtualBox 

VMs’ akan menampilkan berbagai host dari virtualbox yang telah 

terintegrasikan pada GNS3. 
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Gambar E.29. Tampilan Beberapa Host dari Virtualbox yang Telah 

Terintegrasi pada GNS3 

 

15) Pada halaman awal GNS3 pun akan muncul perangkat host 

virtualbox yang telah terintegrasi. 
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Gambar E.30. Host Virtualbox yang Dikonfigurasi Telah Muncul pada 

Halaman Utama GNS3 

 

iii. Pembuatan jaringan dual stack IPv6 menggunakan VPCS (Virtual 

Personal Computer Simulator). 

1) Pada Gambar E.31 menunjukkan jaringan dual stack yang akan 

dibuat pada praktikum ini yang menggunakan empat VCS dan dua 

router. Sesuai dengan teori yang ada, bahwa pada jaringan ini akan 

menerapkan metode dual stack, yang mana protokol IPv4 dan IPv6 

akan diterapkan secara bersamaan, sehingga terlihat adanya 

pembagian IP, yaitu: 

a) Pembagian kelompok IPv4 address. 

(i) 10.10.11.0/24.  

Pada jaringan PC1 ethernet 0 dan R1 fastethernet 0/0. 

(ii) 10.10.12.0/24.  

Pada jaringan R1 serial 2/0 dan R2 serial 2/0. 
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(iii)10.10.13.0/24 

Pada jaringan R2 fastethernet 0/0 dan PC3 ethernet 0. 

b) Pembagian kelompok IPv6 address. 

(i) 1000:1000:1000:1100::0/64 

Pada jaringan PC2 ethernet 0 dan R1 fastethernet 1/0. 

(ii) 1000:1000:1000:1200::0/64 

Pada jaringan R1 serial 2/0 dan R2 serial 2/0. 

(iii)1000:1000:1000:1300::0/64 

Pada jaringan R2 fastethernet 1/0 dan PC3 ethernet 0. 

Gambar E.31. Jaringan Dual Stack 

 

2) Jalankan program GNS3, dilanjutkan dengan melakukan 

pengaturan perangkat yang dibutuhkan. Pilih router c3600 pada 

tampilan UI yang ada, kemudian dihubungkan antar serial port dari 

kedua router. 
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Gambar E.32. Langkah untuk Menghubungkan Kedua Router 

 

3) Setelah kedua router telah terhubung, maka dapat dilanjutkan 

dengan melakukan pengaturan CLI pada kedua router. Klik kanan 

pada perangkat akan memperlihatkan beberapa opsi. Pilih tombol 

start untuk menjalankan router. Setelah router menyala, 

dilanjutkan dengan memilih opsi console untuk melakukan 

pengaturan router. 
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4) Langkah selanjutnya dengan drag and drop pada icon VPCS 

sebanyak empat perangkat. Hubungkan antar masing-masing 

perangkat sesuai dengan port yang ada. 

5) Pada Gambar E.34 merupakan tampilan dari console router c3600. 

6) Langkah – langkah dalam melakukan konfigurasi CLI pada kedua 

router, yaitu: 

a) Melakukan konfigurasi router 1 – IPv4 

R1#enable 

R1#configure terminal 

R1(config)#interface fastEthernet 0/0 

R1(config-if)#ip address 10.10.11.1 

255.255.255.0 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

 

R1(config)#interface serial 2/0 

R1(config-if)#ip address 10.10.12.1 

255.255.255.0 

R1(config-if)#clock rate 64000 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

 

(Tahap routing RIP pada R1) 

R1(config)#do show ip route 

R1(config)#router rip 

R1(config-router)#network 10.10.11.0 

R1(config-router)#network 10.10.12.0 

R1(config-router)#network 10.10.13.0 

 

b) Melakukan konfigurasi router 2 – IPv4 

R2#enable 

R2#configure terminal 

R2(config)#interface fastEthernet 0/0 

R2(config-if)#ip address 10.10.13.1 

255.255.255.0 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

 

R2(config)#interface serial 2/0 

R2(config-if)#ip address 10.10.12.2 

255.255.255.0 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

 

(Tahap routing RIP pada R2) 

R2(config)#do show ip route 

R2(config)#router rip 

R2(config-router)#network 10.10.11.0 
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R2(config-router)#network 10.10.12.0 

R2(config-router)#network 10.10.13.0 

 

c) Melakukan konfigurasi router 1 – IPv6 

R1#configure terminal 

R1(config)#ipv6 unicast-routing 

R1(config)#interface fastEthernet 1/0 

R1(config)#ipv6 enable 

R1(config-if)#ip address 

1000:1000:1000:1100::1/64 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

 

R1(config)#interface serial 2/0 

R1(config)#ipv6 enable 

R1(config-if)#ip address 

1000:1000:1000:1200::1/64 

R1(config-if)#clock rate 64000 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

 

R1#do show ip route 

R1(config)#ipv6 router rip FTEK 

R1(config-rtr)#exit 

 

R1(config)#interface fastEthernet 1/0 

R1(config-if)#ipv6 rip FTEK enable 

R1(config-if)#exit  

 

R1(config)#interface serial 2/0 

R1(config-if)#ipv6 rip FTEK enable 

R1(config-if)#exit 

 

d) Melakukan konfigurasi router 2 – IPv6 

R2#configure terminal 

R2(config)#ipv6 unicast-routing 

R2(config)#interface fastEthernet 1/0 

R2(config)#ipv6 enable 

R2(config-if)#ip address 

1000:1000:1000:1300::1/64 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

 

R2(config)#interface serial 2/0 

R2(config)#ipv6 enable 

R2(config-if)#ip address 

1000:1000:1000:1200::2/64 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 
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R2#do show ip route 

R2(config)#ipv6 router rip FTEK 

R2(config-rtr)#exit 

 

R2(config)#interface fastEthernet 1/0 

R2(config-if)#ipv6 rip FTEK enable 

R2(config-if)#exit  

 

R2(config)#interface serial 2/0 

R2(config-if)#ipv6 rip FTEK enable 

R2(config-if)#exit 

 

e) Melakukan konfigurasi pada VPCS 

(PC1) 

PC1> ip 10.10.11.2/24 10.10.11.2 

PC1> show ip 

 

(PC2) 

PC2> ip 1000:1000:1000:1100::2/64 

PC2> show ipv6 

 

(PC3) 

PC1> ip 10.10.13.2/24 10.10.13.2 

PC1> show ip 

 

(PC4) 

PC2> ip 1000:1000:1000:1300::2/64 

PC2> show ipv6 

 

7) Pada Gambar E.36 memperlihatkan jaringan dual stack yang telah 

selesai dikonfigurasi.  
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Gambar E.33. Tampilan UI yang Memperlihatkan Beberapa Opsi pada 

Perangkat Router 



 

221 

 

Gambar E.34. Tampilan UI untuk Menghubungkan VPCS dan Router 
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Gambar E.35. Tampilan Console dari Router c3600 
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Gambar E.36. Jaringan Dual Stack yang Telah Terhubung dan 

Terkonfigurasi 
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8) Saat proses pembuatan jaringan pada GNS3, kadang membutuhkan 

resource komputer yang tinggi, secara khusus untuk performa CPU. 

Oleh sebab itu, user dapat mengatur pada tiap router, sehingga 

kebutuhan resource tidak terlalu tinggi dengan cara klik kanan pada 

perangkat router, lalu pilih opsi idle-PC, hingga muncul tampilan 

beberapa idle-PC values. Program memberikan informasi bahwa 

akan lebih baik jikalau idle-PC values yang akan digunakan 

bertanda ’*’. Namun, jika dirasa kesulitan untuk menentukan idle-

PC values, maka user dapat memilih opsi auto idle-PC, sehingga 

values akan disesuaikan secara otomatis. 

Pada Gambar E.37 terlihat ketika idle-PC diatur, adanya penurunan 

kinerja CPU yang awalnya high load pun berkurang penggunaan 

resource komputer.    

9) Salah satu fitur dari GNS3 berupa fasilitas yang memampukan user 

untuk dapat memantau aktivitas jaringan menggunakan aplikasi 

yang telah terintegrasi seperti wireshark. 
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Gambar E.37. Idle-PC dapat Menurunkan Penggunaan Resource Komputer 

yang High Load 
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Gambar E.38. Salah Satu Fitur GNS3 Berupa Capture Data Network  
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10) Pilihlah interface yang akan dilihat aktivitas jaringannya. 

Gambar E.39. User Dapat Menentukan Interface yang akan Dilihat Aktivitas 

Jaringannya 
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11) Pada Gambar E.40 merupakan hasil perintah ping dan data capture 

program wireshark pada masing-masing interface yang terhubung 

dengan protokol IPv4. 

Gambar E.40. Hasil Perintah ping dan Data Capture dengan Protokol IPv4 
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12) Pada Gambar E.41 merupakan hasil perintah ping dan data capture 

program wireshark pada masing-masing interface yang terhubung 

dengan protokol IPv6. 

Gambar E.41. Hasil Perintah ping dan Data Capture dengan Protokol IPv6
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ii. Pembuatan jaringan dual stack IPv6 menggunakan virtualbox. 

8) Penggunaan virtualbox akan memberikan pengalaman yang lebih 

kompleks saat membuat jaringan pada GNS3 daripada hanya 

menggunakan VPCS. Langkah awal user perlu melakukan instalasi 

program virtualbox, lalu instal OS (Operating System) yang 

diperlukan. Pada praktikum ini, OS yang akan dipakai merupakan 

windows XP sesuai pada Gambar E.42, sedangkan pada Gambar 

E.43 dan E.44 menunjukkan pengaturan masing – masing perangkat 

virtualbox yang akan digunakan. 

Gambar E.42. Tampilan Virtualbox saat Dijalankan dengan OS Windows XP 
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Gambar E.43. Tampilan Pengaturan Perangkat pada Virtualbox yang akan 

Digunakan (Bagian 1) 

Gambar E.44. Tampilan Pengaturan Perangkat pada Virtualbox yang akan 

Digunakan (Bagian 2) 
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9) Jaringan dual stack yang akan digunakan akan sama dengan jaringan 

dual stack yang menggunakan VPCS, namun akan digunakan host 

dari dua perangkat simulasi virtualbox, yaitu Komputer 1 dan 

Komputer 2. 

Gambar E.45. Jaringan Dual Stack yang Menggunakan Host dari Virtualbox 
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10) Asumsikan kedua router telah dikonfigurasi metode dual stack, 

maka user dapat melakukan pengaturan pada kedua host virtualbox, 

yaitu Komputer 1 dan Komputer 2. Pada Gambar E.46 

memperlihatkan langkah pengaturan perangkat interface pada 

windows XP yang akan digunakan untuk menghubungkan host pada 

router.  

Gambar E.46. Perangkat Interface Jaringan yang Digunakan Host pada 

Virtualbox 
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11) Percobaan yang dilakukan akan menggunakan protokol IPv4, seperti 

pada Gambar E.47 dan Gambar E.48 yang memperlihatkan 

pengaturan IP address pada masing-masing perangkat virtualbox. 

Gambar E.47. Pengaturan IP Address pada Komputer 1 
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Gambar E.48. Pengaturan IP Address pada Komputer 2 
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12) Jalankan program Command Prompt atau biasa disebut sebagai 

CMD, lalu ketik perintah ipconfig untuk melihat pengaturan IP pada 

OS di masing-masing perangkat, kemudian upah IP tiap perangkat 

sesuai dengan jaringan yang ada. 

Gambar E.49. Tampilan dari Perintah Ipconfig pada Program CMD 
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13) Setelah IP disesuaikan dengan jaringan, maka ketikan perintah ping 

untuk menguji konektivitas komputer sumber pada komputer tujuan. 

Pengujian ini akan dilakukan pada perangkat Komputer 1 menuju 

Komputer 2, dan sebaliknya. 

Gambar E.50. Pengujian Konektivitas Jaringan Menggunakan Perintah ping 

pada CMD 
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14) Jikalau telah terhubung, lanjutkan dengan melakukan capture data 

pada jaringan ditiap perangkat menggunakan aplikasi wireshark 

yang dapat diinstal pada masing – masing perangkat. Pada Gambar 

E.51 menunjukkan penggunaan wireshark yang akan capture data 

pada jaringan. 

Gambar E.51 UI Wireshark yang akan Digunakan untuk Capture Data 

Jaringan 
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15) Lakukan pengujian konektivitas jaringan dengan menjalankan 

perintah ping pada CMD, beserta pengambilan data jaringan 

menggunakan aplikasi wireshark. 

Gambar E.52.  Proses Capture Data Saat Proses ping dari Komputer 1 

Menuju Komputer 2 
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Gambar E.53.  Proses Capture Data Saat Proses ping dari Komputer 2 

Menuju Komputer 1 

16) Setelah melakukan pengujian konektivitas jaringan menggunakan 

program ping, kemudian lanjutkan dengan pengujian dengan 

mengirimkan file pada masing – masing perangkat menggunakan fitur 
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sharing folder dari windows XP. Ada dua file yang akan dikimkan 

pada tiap perangkat, yaitu berjenis text dan exe (execute). Pada 

Gambar E.54 menunjukkan folder share dari Komputer 1 dan 

Komputer 2. 

 

Gambar E.54. Pengaturan IP Address pada Komputer 2 
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17) Lakukan pengujian dengan mengirimkan file txt dari Komputer 1 

menuju Komputer 2 dan sebaliknya, serta lakukan capture data 

menggunakan aplikasi wireshark. 

Gambar E.55. Pengiriman File Test 2 pada Komputer 1 dari Komputer 2 
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Gambar E.56. Pengiriman File Test 1 pada Komputer 2 dari Komputer 1 
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18) Lakukan pengujian selanjutnya dengan mengirimkan file exe dari 

Komputer 1 menuju Komputer 2 dan sebaliknya, serta lakukan 

capture data menggunakan aplikasi wireshark. 

Gambar E.57. Pengiriman File Wireshark-win32-1.10.2  pada Komputer 1 

dari Komputer 2 
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Gambar E.58. Pengiriman File Wireshark-win32-1.10.2  pada Komputer 2 

dari Komputer 1 
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2. Tugas 

a. Buatlah jaringan dual stack seperti pada Gambar E.59. 

Gambar E.59. Jaringan Dual Stack VPCS 
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b. Integrasikan GNS3 dengan dua host virtualbox yang akan dihubungkan 

pada jaringan dual stack, sehingga PC2 dan PC4 akan merupakan host 

virtualbox, seperti pada Gambar E.60. 

Gambar E.60. Jaringan Dual Stack dengan Host Virtualbox 
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c. Lakukan pengujian konektivitas jaringan pada kedua perangkat virtualbox 

dengan menggunakan program ping. 

  

d. Catat konfigurasi dari kedua router, serta lakukan pengambilan data 

menggunakan program wireshark dan analisalah selama pengujian 

berlangsung.  
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Set Pengajar 

 

Jaringan Dual Stack 

 

Jaringan dual stack dibuat menggunakan program GNS3 yang 

diintegrasikan dengan program virtualbox. Model jaringan dual stack yang 

dirancang seperti yang ditunjukkan pada Gambar E.61. Perangkat yang digunakan 

terdapat dua router CISCO 7200, empat VPCS, dan dua host virtualbox. Penjelasan 

interface dari masing – masing perangkat sebagai berikut. 

1. R1 : Fastethernet 0/0  PC1 

2. R1 : Fastethernet 1/0  PC2 

3. R1 : Serial 2/0  R2 

4. R2 : Fastethernet 0/0  PC3 

5. R2 : Fastethernet 1/0  PC4 

6. R2 : Serial 2/0  R1 

 

4.1.2. Konfigurasi Perangkat Jaringan 

Perangkat yang terhubung pada jaringan dual stack terkonfigurasi sebagai 

berikut. 

A. Router 1 

1. Interface fastEthernet 0/0 IPv4 

R1#enable 

R1#configure terminal 

R1(config)#interface fastEthernet 0/0 

R1(config-if)#ip address 10.10.11.1 255.255.255.0 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

2. Interface Serial 2/0 IPv4 

R1(config)#interface serial 2/0 

R1(config-if)#ip address 10.10.12.1 255.255.255.0 

R1(config-if)#clock rate 64000 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

3. Routing RIP IPv4 

R1(config)#do show ip route 

R1(config)#router rip 

R1(config-router)#network 10.10.11.0 
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R1(config-router)#network 10.10.12.0 

R1(config-router)#network 10.10.13.0 

4. Interface fastEthernet 1/0 IPv6 

R1#configure terminal 

R1(config)#ipv6 unicast-routing 

R1(config)#ipv6 cef 

R1(config)#interface fastEthernet 1/0 

R1(config)#ipv6 enable 

R1(config-if)#ip address 

1000:1000:1000:1100::1/64 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

5. Interface Serial 2/0 IPv6 

R1(config)#interface serial 2/0 

R1(config)#ipv6 enable 

R1(config-if)#ip address 

1000:1000:1000:1200::1/64 

R1(config-if)#clock rate 64000 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

6. Routing RIP IPv6 

R1#do show ip route 

R1(config)#ipv6 router rip FTEK 

R1(config-rtr)#exit 

R1(config)#interface fastEthernet 1/0 

R1(config-if)#ipv6 rip FTEK enable 

R1(config-if)#exit  

R1(config)#interface serial 2/0 

R1(config-if)#ipv6 rip FTEK enable 

R1(config-if)#exit 

 

B. Router 2 

1. Interface fastEthernet 0/0 IPv4 

R2#enable 

R2#configure terminal 

R2(config)#interface fastEthernet 0/0 

R2(config-if)#ip address 10.10.13.1 255.255.255.0 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

2. Interface Serial 2/0 IPv4 

R2(config)#interface serial 2/0 

R2(config-if)#ip address 10.10.12.2 255.255.255.0 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

3. Routing RIP IPv4 
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R2(config)#do show ip route 

R2(config)#router rip 

R2(config-router)#network 10.10.11.0 

R2(config-router)#network 10.10.12.0 

R2(config-router)#network 10.10.13.0 

4. Interface fastEthernet 1/0 IPv6 

R2#configure terminal 

R2(config)#ipv6 unicast-routing 

R2(config)#ipv6 cef 

R2(config)#interface fastEthernet 1/0 

R2(config)#ipv6 enable 

R2(config-if)#ip address 

1000:1000:1000:1300::1/64 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

5. Interface Serial 2/0 IPv6 

R2(config)#interface serial 2/0 

R2(config)#ipv6 enable 

R2(config-if)#ip address 

1000:1000:1000:1200::2/64 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

6. Routing RIP IPv6 

R2#do show ip route 

R2(config)#ipv6 router rip FTEK 

R2(config-rtr)#exit 

R2(config)#interface fastEthernet 1/0 

R2(config-if)#ipv6 rip FTEK enable 

R2(config-if)#exit  

R2(config)#interface serial 2/0 

R2(config-if)#ipv6 rip FTEK enable 

R2(config-if)#exit 

C. Komputer 

1. PC1 

IPv4 : 10.10.11.2 /24 10.10.11.1 

2. PC2 

IPv6 : 1000:1000:1000:1100::2/64 

3. PC3 

IPv4 : 10.10.13.2 /24 10.10.13.1 

4. PC4 

IPv6 : 1000:1000:1000:1300::2/64 
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Gambar E.61. Jaringan Dual Stack 
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4.1.3. Hasil Data 

Metode dual stack yang dibuat mengunakan dua protokol yang berbeda, 

maka langkah uji coba digunakan dua skenario, yaitu: 

1. Dual stack IPv4, dimana pada perangkat PC1 dan PC3 akan diganti 

dengan host virtualbox, yaitu Komputer 1 dan Komputer 2. Dapat dilihat 

pada Gambar E.62 jaringan dual stack IPv4. 

2. Dual stack IPv6, dimana pada perangkat PC2 dan PC4 akan diganti 

dengan host virtualbox, yaitu Komputer 1 dan Komputer 2. Dapat dilihat 

pada Gambar E.63 jaringan dual stack IPv6. 

Proses pengujian data dari kedua skenario tersebut dengan cara menjalankan 

program ping dari perangkat host virtualbox yaitu Komputer 1 dan Komputer 2, 

kemudian akan dilihat informasi mengenai perpindahan paket data menggunakan 

program wireshark. Program ping bekerja dengan mengirimkan paket data yang 

disebut sebagai ICMP (Internet Control Message Protocol) echo request dan 

menunggu hingga paket data ICMP echo replay diterima. Pada protokol IPv6 akan 

menggunakan paket data ICMPv6 untuk pengujian. Proses ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah suatu perangkat jaringan telah terkoneksi dengan perangkat lain 

yang dituju. 
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Gambar E.62. Jaringan Dual Stack IPv4 
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Gambar E.63. Jaringan Dual Stack IPv6 
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A. Dual Stack IPv4 

1. Hasil Uji Koneksi  

Hasil pengujian menggunakan perintah ping seperti pada Tabel E.1 dan 

Tabel E.2. 

 

Tabel E.1. Hasil ping Komputer 1 Menuju Komputer 2 

Komputer 1 IPv4 

 Paket Waktu 1 (ms) Waktu 2 (ms) Waktu 3 (ms) 

1 41 42 42 

2 40 36 36 

3 25 26 26 

4 25 38 38 

Median 32 35 33 

 

Tabel E.2. Hasil ping Komputer 2 Menuju Komputer 1 

Komputer 2 IPv4 

 Paket Waktu 1 (ms) Waktu 2 (ms) Waktu 3 (ms) 

1 58 42 42 

2 35 36 36 

3 34 26 26 

4 44 38 38 

Median 42 36 32 

 

Pada Gambar E.64 menunjukkan hasil ping yang dilakukan dari 

Komputer 1 menuju Komputer 2, dan Gambar E.65 menunjukkan hasil 

ping yang dilakukan dari Komputer 2 menuju Komputer 1.  
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Gambar E.64. Hasil ping Komputer 1 Jaringan Dual Stack IPv4 
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Gambar E.65. Hasil ping Komputer 2 Jaringan Dual Stack IPv4
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2. Informasi Paket Data 

Informasi paket data ICMP menggunakan program wireshark seperti 

pada Gambar E.66 dan Gambar E.67. 

Gambar E.66. Informasi Paket Data ICMP dari Komputer 1 Menuju 

Komputer 2 
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Gambar E.67. Informasi Paket Data ICMP dari Komputer 1 Menuju 

Komputer 2



 

261 

 

B. Dual Stack IPv6 

1. Hasil Uji Koneksi  

Hasil pengujian menggunakan perintah ping seperti pada Tabel E.3 dan 

Tabel E.4. 

 

Tabel E.3. Hasil ping Komputer 1 Menuju Komputer 2 

Komputer 1 IPv6 

 Paket Waktu 1 (ms) Waktu 2 (ms) Waktu 3 (ms) 

1 41 40 40 

2 37 41 35 

3 35 33 41 

4 35 38 31 

Median 37 38 36 

 

Tabel E.4. Hasil ping Komputer 2 Menuju Komputer 1 

Komputer 2 IPv6 

 Paket Waktu 1 (ms) Waktu 2 (ms) Waktu 3 (ms) 

1 309 33 33 

2 42 42 39 

3 46 41 40 

4 31 32 39 

Median 107 37 37 

 

Pada Gambar E.68 menunjukkan proses ping yang dilakukan dari 

Komputer 1 menuju Komputer 2, dan Gambar E.69 menunjukkan 

proses ping yang dilakukan dari Komputer 2 menuju Komputer 1. 
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Gambar E.68. Hasil Komputer 1 Jaringan Dual Stack IPv6 
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Gambar E.69. Hasil Komputer 2 Jaringan Dual Stack IPv6 
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2. Informasi Paket Data 

Informasi paket data ICMPv6 menggunakan program wireshark seperti 

pada Gambar E.70 dan Gambar E.71. 

Gambar E.70. Informasi Paket Data ICMPv6 dari Komputer 1 Menuju 

Komputer 2 
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Gambar E.71. Informasi Paket Data ICMPv6 dari Komputer 1 Menuju 

Komputer 2
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4.1.4. Analisa 

Analisis dilakukan untuk mendapatkan analisa yang sesuai terkait metode 

transisi yang telah digunakan. Analisis dilakukan berdasarkan data – data yang 

diperoleh pada hasil pengujian yang juga ditunjang dengan teroi – teori yang 

digunakan. 

Pengujian koneksi yang dilakukan dengan program ping adalah dengan maksud 

untuk melihat koneksi antar perangkat yang terhubung pada jaringan dual stack. 

Terlihat pada Gambar E.61 dan Gambar E.62 merupakan tabel yang berisi hasi ping 

dengan protokol IPv4 dari Komputer 1 menuju Komputer 2, dan sebaliknya. Lalu 

pada Gambar E.63 dan Gambar E.64 merupakan tabel berisi hasil ping dengan 

protokol IPv6 dari Komputer 1 menuju Komputer 2, dan sebaliknya.  

Dari tiga kali pengujian didapat jeda waktu pengiriman paket data ICMP sebesar 

50 byte dengan protokol IPv4 adalah selama 33,3 ms dan jeda waktu pengiriman 

paket data ICMPv6 sebesar 50 byte dengan protokol IPv6 adalah selama 37 ms.  

Pada Gambar E.66 dan Gambar E.70 memperlihatkan perbedaan informasi dari 

paket data ICMP dan ICMPv4 menggunakan program wireshark. Terlihat bahwa 

paket data IPv4 memiliki format yang berbeda dengan format IPv6. Pada Gambar 

E.66 dan Gambar E.67 menunjukkan informasi paket data ICMP sebesar 92 byte, 

sedangkan pada proses ping yang dilakukan, penulis mengirimkan ukuran file 

ICMP sebesar 50 byte. Keterangan dari paket data dengan protokol IPv4 sebagai 

berikut. 

1. Paket data ethernet II berisi data mengenai alamat tujuan dan alamat 

sumber. Paket data ini berukuran 14 byte, dengan masing – masing paket 

sebesar 6 byte. 

2. Paket data IPv4 memuat berbagai bagian, seperti halnya version, header 

length, protocol, dan lain sebagainya. Pada paket data ini berukuran 20 

byte. 

3. Paket data ICMP berukuran 58 byte. 8 byte memuat informasi mengenai 

protokol ICMP, yaitu type, code, checksum, dan lain sebagainya, serta 

adanya tambahan data yang berukuran 50 byte. Data ini merupakan 

ukuran file yang ditambahkan pada saat program ping akan dijalankan. 
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Dengan penjabaran tersebut, maka total ukuran file yang dikirimkan tidak 

hanya 50 byte saja, namun adanya tambahan berbagai protokol sehingga data dapat 

diterima ke perangkat tujuan. Lalu, pada Gambar E.70 dan Gambar E.71 

menunjukkan informasi paket data sebesar 112 byte, sedangkan pada proses ping 

yang dilakukan, penulis mengirimkan ukuran file ICMPv6 sebesar 112 byte. Paket 

data yang dikirimkan menggunakan protokol IPv6, sehingga format paket datanya 

pun berbeda dengan format paket data IPv4. Keterangan dari paket data dengan 

protokol IPv6 sebagai berikut. 

1. Paket data ethernet II berisi data mengenai alamat tujuan dan alamat 

sumber, Paket data ini berukuran 14 byte, dengan masing - masing paket 

sebesar 6 byte. 

2. Paket data IPv6 berukuran 40 byte. Paket data ini terdiri dari beberapa 

bagian, seperti version, traffic class, payload length, next header, dan 

lain sebagainya. 

3. Paket data ICMPv6 berukuran 58 byte. Paket data ini terdiri dari 8 byte 

yang memuat informasi mengenai protokol ICMv6, yaitu type, code, 

checksum, dan lain sebagainya, serta 50 byte yang memuat file yang 

berukuran 50 byte. 

Dari informasi yang didapatkan antara paket data berprotokol IPv4 dan paket data 

berprotokol IPv6 menunjukkan perbedaan banyak hal., baik dari hal format yang 

ada, ukuran data, berbagai protokol yang digunakan, dan lain sebagainya.  

Jika melihat pada Gambar E.66 dan E.67, serta Gambar E.70 dan Gambar E.71 

menunjukkan bahwa protokol IPv4 terdapat berbagai macam bagian penyusunnya, 

meskipun memiliki ukuran yang lebih kecil dari pada protokol IPv6. Namun, 

terlihat bahwa IPv6 memiliki format yang lebih sederhana dari protokol IPv4. Hal 

ini sesuai dengan teori bahwa IPv4 terdapat 14 bagian, sedangkan pada IPv6 hanya 

terdapat 8 bagian. Dengan format protokol yang lebih sederhana membuat IPv6 

memberikan pengaruh pada kinerja router yang semakin efisien dan memiliki 

ukuran alamat yang besar untuk mendukung kebutuhan IP address secara global. 

Pada IPv4 dan IPv6 memiliki berbagai perbedaan, salah satunya yaitu mengenai 

format header. Format dari header IPv6 lebih sederhana dari pada format header 

IPv4, meskipun pada pengujian didapatkan hasil koneksi paket data IPv4 memiliki 
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jeda waktu yang lebih cepat dari pada koneksi paket data IPv6. Hasil yang didapat 

selama pengujian juga dipengaruhi karena hal – hal seperti berikut. 

1. Spesifikasi komputer yang digunakan saat pengujian. 

2. Penggunaan program simulasi seperti GNS3 dan virtualbox. 

Dengan seluruh data yang ada telah menunjukkan bahwa metode dual stack 

memungkinkan agar dua protokol, yaitu IPv4 dan IPv6 untuk dapat tetap terkoneksi 

dalam satu jaringan yang sama, meskipun tanpa adanya perubahan dari isi paket 

data yang dikirimkan. Metode dual stack memberikan kemudahan bagi user yang 

akan menerapkan teknologi IPv6 tanpa perlu melakukan perombakan jaringan 

secara menyeluruh. Namun, user perlunya melakukan pengecekan terlebih dahulu 

terhadap perangkat yang ada, apakah perangkat tersebut mendukung metode dual 

stack ataukah tidak. Kemudian, perlunya user untuk melakukan pengaturan terlebih 

dahulu terhadap perangkat router yang digunakan, seperti halnya pengaturan 

routing untuk IPv4 dan IPv6, serta pengaturan pada pengalamatan masing – masing 

interface yang terhubung untuk menggunakan alamat IPv4 dan IPv6. 
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LAMPIRAN F 

PEDOMAN PRAKTIKUM TOPIK 6 

Transisi IPv4 ke IPv6 : Tunneling 

 

1. Tujuan 

Melalui pedoman pengajaran topik 6 diharapkan agar mahasiswa dapat: 

a. Mengetahui pengertian tunneling 

b. Mengetahui langkah-langkah transisi IPv4 ke IPv6 dengan metode 

tunneling. 

c. Melalukan pengujian interkoneksi jaringan menggunakan beberapa 

program pendukung. 

 

2. Peralatan 

Pelaksanaan dari praktikum membutuhkan beberapa komponen penting yang 

meliputi: 

a. Komponen hardware, terdiri dari: 

i. Satu set komputer. 

b. Komponen software, terdiri dari: 

i. Sistem Operasi (Windows ataupun Linux). 

ii. GNS3, putty, virtualbox, dan wireshark. 

 

3. Dasar Teori 

a. Tunneling 

Tunneling merupakan salah satu metode transisi yang sering digunakan 

setelah metode dual stack. Adanya metode transisi ini memberikan 

kemudahan bagi user dalam mengimplementasikan IPv6 pada jaringan IPv4 

dengan kebutuhan resource yang lebih kecil. Konektivitas antar node yang 

saling terhubung meskipun adanya perbedaan protokol pun dapat terjadi 

karena adanya penggunaan interface tunnel. Interface ini dapat diatur pada 

perangkat router yang mendukung, sehingga seolah – olah terdapat jalur 

virtual yang menghubungkan antar node IPv6 utnuk dapat saling terhubung. 

Jikalau ada proses transfer paket data dari antar IPv6 node dengan 
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infrastruktur IPv4, maka header paket data dari node sumber akan 

dienkapsulasi dengan header IPv4 untuk melewati infrastruktur dengan 

protokol IPv4, kemudian saat akan diteruskan menuju node tujuan, maka 

header paket tersebut akan disesuaikan dengan protokol yang digunakan 

oleh node tersebut [5]. 

 

4. Langkah Praktikum 

Pada topik ini akan dilakukannya pembuatan jaringan yang merupakan transisi 

dari IPv4 ke IPv6 menggunakan metode tunneling. Dengan metode ini 

memungkinkan perangkat IPv6 untuk saling terhubung pada jaringan backbone 

IPv4. Pelaksanaan praktikum akan menggunakan aplikasi GNS3 sebagai media 

emulator jaringan. 

a. GNS3 

i. Pembuatan jaringan tunneling IPv6. 

1) Pada Gambar F.1 menunjukkan jaringan tunneling yang akan dibuat 

pada praktikum ini yang menggunakan empat VCS dan dua router. 

Sesuai dengan teori yang ada, bahwa pada jaringan ini akan 

menerapkan metode dual stack, yang mana protokol IPv4 dan IPv6 

akan diterapkan secara bersamaan, sehingga terlihat adanya 

pembagian IP, yaitu: 

(a) Pembagian kelompok IPv4 address. 

(i) 192.168.30.0 

Pada jaringan R1 fastethernet 0/0 dan R2 fastethernet 0/0. 

(b) Pembagian kelompok IPv6 address. 

(i) 1000::/64 

Pada jaringan R3 fastethernet 1/0 dan R1 fastethernet 1/0. 

(ii) 1010::/64 

Pada jaringan R4 fastethernet 1/0 dan R2 fastethernet 1/0. 

(iii)2002:C0A8:1E01::/48 

Pada jaringan R1 tunnel 0. 

(iv) 2002:C0A8:1E02::/48 

Pada jaringan R2 tunnel 0. 
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Gambar F.1. Jaringan Tunneling 

 

2) Jalankan program GNS3, dilanjutkan dengan melakukan pengaturan 

perangkat yang dibutuhkan. Pilih router c7200 pada tampilan UI 

yang ada, kemudian dihubungkan antar serial port dari kedua 

router. 
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Gambar F.2. Langkah untuk Menghubungkan Kedua Router 

 

3) Setelah kedua router telah terhubung, maka dapat dilanjutkan 

dengan melakukan pengaturan CLI pada kedua router. Klik kanan 

pada perangkat akan memperlihatkan beberapa opsi. Pilih tombol 

start untuk menjalankan router. Setelah router menyala, dilanjutkan 

dengan memilih opsi console untuk melakukan pengaturan router. 
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Gambar F.3. Tampilan UI yang Memperlihatkan Beberapa Opsi pada 

Perangkat Router 
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4) Langkah selanjutnya dengan drag and drop pada icon router 

sebanyak empat perangkat. Hubungkan antar masing-masing 

perangkat sesuai dengan port yang ada. 

Gambar F.4. Tampilan UI untuk Menghubungkan Antar Router 

 

5) Pada Gambar F.4 merupakan tampilan dari console router c3600. 
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Gambar F.5. Tampilan Console dari Router c7200 

 

6) Langkah – langkah dalam melakukan konfigurasi CLI pada keempat 

router, yaitu: 

(a) Melakukan konfigurasi router 1 

R1#enable 
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R1#configure terminal 

R1(config)#ipv6 unicast-routing 

R1(config)#ipv6 cef 

 

R1(config)#interface tunnel0 

R1(config-if)#ipv6 address 2002:C0A8:1E01::/48 

R1(config-if)#tunnel source 192.168.30.1 

R1(config-if)#tunnel mode ipv6ip 6to4 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

 

R1(config)#interface fastEthernet 0/0 

R1(config-if)#ip address 192.168.30.1 

255.255.255.0 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

 

R1(config)#interface fastEthernet 1/0 

R1(config-if)#ipv6 address 1000::2/64 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

 

(Tahap routing OSPF pada R1) 

R1(config)#do show ip route 

R1(config)#ipv6 router ospf 1 

R1(config-rtr)#router-id 1.1.1.1 

R1(config-rtr)#redistribute static 

R1(config-rtr)#exit 

 

R1(config)#interface fastEthernet 1/0 

R1(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 

R1(config-if)#exit 

 

(Tahap routing static pada R1) 

R1(config)#do show ip route 

R1(config)#ipv6 route 2002:C0A8:1E02::/48 

tunnel0 

R1(config)#ipv6 route 1010::/64 

2002:C0A8:1E02:: 

 

(b) Melakukan konfigurasi router 2 

R2#enable 

R2#configure terminal 

R2(config)#ipv6 unicast-routing 

R2(config)#ipv6 cef 

 

R2(config)#interface tunnel0 

R2(config-if)#ipv6 address 2002:C0A8:1E02::/48 

R2(config-if)#tunnel source 192.168.30.2 

R2(config-if)#tunnel mode ipv6ip 6to4 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 
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R2(config)#interface fastEthernet 0/0 

R2(config-if)#ip address 192.168.30.2 

255.255.255.0 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

 

R2(config)#interface fastEthernet 1/0 

R2(config-if)#ipv6 address 1010::1/64 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

 

(Tahap routing OSPF pada R2) 

R2(config)#do show ip route 

R2(config)#ipv6 router ospf 1 

R2(config-rtr)#router-id 2.2.2.2 

R2(config-rtr)#redistribute static 

R2(config-rtr)#exit 

 

R2(config)#interface fastEthernet 1/0 

R2(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 

R2(config-if)#exit 

 

(Tahap routing static pada R1) 

R2(config)#do show ip route 

R2(config)#ipv6 route 2002:C0A8:1E01::/48 

tunnel0 

R2(config)#ipv6 route 1000::/64 

2002:C0A8:1E01:: 

 

(c) Melakukan konfigurasi router 3 – IPv6 

R3#configure terminal 

R3(config)#ipv6 unicast-routing 

R3(config)#ipv6 cef 

 

R3(config)#interface fastEthernet 1/0 

R3(config-if)#ipv6 address 1000::1/64 

R3(config-if)#no shutdown 

R3(config-if)#exit 

 

(Tahap routing OSPF pada R3) 

R2(config)#do show ip route 

R2(config)#ipv6 router ospf 1 

R2(config-rtr)#router-id 3.3.3.3 

R2(config-rtr)#redistribute static 

R2(config-rtr)#exit 

 

R2(config)#interface fastEthernet 1/0 

R2(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 

R2(config-if)#exit 

 

(d) Melakukan konfigurasi router 4 – IPv6 
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R4#configure terminal 

R4(config)#ipv6 unicast-routing 

R4(config)#ipv6 cef 

 

R4(config)#interface fastEthernet 1/0 

R4(config-if)#ipv6 address 1010::2/64 

R4(config-if)#no shutdown 

R4(config-if)#exit 

 

(Tahap routing OSPF pada R4) 

R4(config)#do show ip route 

R4(config)#ipv6 router ospf 1 

R4(config-rtr)#router-id 4.4.4.4 

R4(config-rtr)#redistribute static 

R4(config-rtr)#exit 

 

R4(config)#interface fastEthernet 1/0 

R4(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 

R4(config-if)#exit 

 
7) Pada Gambar F.6 memperlihatkan jaringan tunneling yang telah 

selesai dikonfigurasi. 

Gambar F.6. Jaringan Tunneling yang Telah Terhubung dan Terkonfigurasi 
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8) Lakukan pengambilan data menggunakan fitur yang ada pada 

GNS3. 

Gambar F.7. Lakukan Pengambilan Data dari Aktivitas Jaringan Tunneling 

yang Telah Dibuat 
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9) Pada Gambar F.7 dan Gambar F.9 merupakan hasil perintah ping 

dan data capture program wireshark pada masing-masing interface 

yang terhubung. 

Gambar F.8. Hasil Perintah ping dan Data Capture dengan Protokol IPv6 
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Gambar F.9. Hasil Perintah ping yang Antar Node IPv6 
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5. Tugas 

a. Buatlah jaringan tunneling seperti pada Gambar F.10. 

Gambar F.10. Jaringan Tunneling Menggunakan Router 

 

b. Integrasikan GNS3 dengan dua host virtualbox yang akan dihubungkan 

pada jaringan tunneling, sehingga PC2 dan PC4 akan merupakan host 

virtualbox, seperti pada Gambar F.11. 
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Gambar F.11. Jaringan Tunneling dengan Host Virtualbox 

 

c. Lakukan pengujian konektivitas jaringan pada kedua perangkat virtualbox 

dengan menggunakan program ping. 

 

d. Catat konfigurasi dari kedua router, serta lakukan pengambilan data 

menggunakan program wireshark dan analisalah selama pengujian 

berlangsung. 
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Set Pengajar 

 

Jaringan Tunneling 

 

Jaringan tunneling dibuat menggunakan program GNS3 yang 

diintegrasikan dengan program virtualbox. Model jaringan tunneling yang 

dirancang seperti yang ditunjukkan pada Gambar F.12. Pada perancangan jaringan 

ini digunakan empat router CISCO 7200. Penjelasan interface dari masing – 

masing perangkat sebagai berikut. 

1. R1 : Fastethernet 0/0  R2 

2. R1 : Fastethernet 1/0  Komputer 1 

3. R2 : Fastethernet 0/0  R1 

4. R2 : Fastethernet 1/0  Komputer 2 

Gambar F.12. Jaringan Tunneling 
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4.2.2. Konfigurasi Router 

A. Router 1 

1. Interface fastEthernet 0/0 IPv4 

R1#enable 

R1#configure terminal 

R1(config)#ipv6 unicast-routing 

R1(config)#ipv6 cef 

R1(config)#interface fastEthernet 0/0 

R1(config-if)#ip address 192.168.30.1 

255.255.255.0 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

2. Interface fastEthernet 1/0 IPv6 

R1(config)#interface fastEthernet 1/0 

R1(config-if)#ipv6 address 1000::2/64 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

3. Interface Tunnel 0 IPv6 

R1(config)#interface tunnel0 

R1(config-if)#ipv6 address 2002:C0A8:1E01::/48 

R1(config-if)#tunnel source 192.168.30.1 

R1(config-if)#tunnel mode ipv6ip 6to4 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

R1(config)#interface fastEthernet 1/0 

R1(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 

R1(config-if)#exit 

4. Routing OSPF IPv6 

R1(config)#do show ip route 

R1(config)#ipv6 router ospf 1 

R1(config-rtr)#router-id 1.1.1.1 

R1(config-rtr)#redistribute static 

R1(config-rtr)#exit 

5. Routing Static IPv6 

R1(config)#do show ip route 

R1(config)#ipv6 route 2002:C0A8:1E02::/48 tunnel0 

R1(config)#ipv6 route 1010::/64 2002:C0A8:1E02 

 

B. Router 2 

1. Interface fastEthernet 0/0 

R2#enable 

R2#configure terminal 

R2(config)#ipv6 unicast-routing 
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R2(config)#ipv6 cef 

R2(config)#interface fastEthernet 0/0 

R2(config-if)#ip address 192.168.30.2 

255.255.255.0 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

2. Interface fastEthernet 1/0 IPv6 

R2(config)#interface fastEthernet 1/0 

R2(config-if)#ipv6 address 1010::1/64 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

3. Interface Tunnel 0 IPv6 

R2(config)#interface tunnel0 

R2(config-if)#ipv6 address 2002:C0A8:1E01::/48 

R2(config-if)#tunnel source 192.168.30.2 

R2(config-if)#tunnel mode ipv6ip 6to4 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

R2(config)#interface fastEthernet 1/0 

R2(config-if)#ip address 192.168.30.2 

255.255.255.0 

R2(config-if)no shutdown 

R2(config-if)#exit 

4. Routing OSPF IPv6 

R2(config)#do show ip route 

R2(config)#ipv6 router ospf 1 

R2(config-rtr)#router-id 2.2.2.2 

R2(config-rtr)#redistribute static 

R2(config-rtr)#exit 

R2(config)#interface fastEthernet 1/0 

R2(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 

R2(config-if)#exit 

5. Routing Static IPv6 

R2(config)#do show ip route 

R2(config)#ipv6 route 2002:C0A8:1E01::/48 tunnel0 

R2(config)#ipv6 route 1000::/64 2002:C0A8:1E01:: 

 

C. Komputer 

1. Komputer 1 

IPv6 : 1000::1/64 

2. Komputer 2 

IPv6 : 1010::2/64 
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4.2.3. Hasil Data dan Analisa 

Proses pengambilan data dari kedua skenario tersebut dengan cara 

menjalankan program ping dari perangkat host virtualbox yaitu Komputer 1 dan 

Komputer 2, kemudian akan dilihat informasi mengenai perpindahan paket data 

menggunakan program wireshark. Program ping bekerja dengan mengirimkan 

paket data yang disebut sebagai ICMPv6 (Internet Control Message Protocol 

Version 6) echo request dan menunggu hingga paket data ICMPv6 echo replay 

diterima. Proses ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu perangkat jaringan 

telah terkoneksi dengan perangkat lain yang dituju. 

 

A. Hasil Uji Koneksi  

Hasil pengujian menggunakan perintah ping seperti pada Tabel F.1 dan 

Tabel F.2. Pengujian koneksi yang dilakukan dengan program ping adalah 

dengan maksud untuk melihat koneksi antar perangkat yang terhubung pada 

jaringan tunneling. 

Tabel F.1. Hasil ping Komputer 1 Menuju Komputer 2 

Komputer 1 IPv4 

Paket Waktu 1 (ms) Waktu 2 (ms) Waktu 3 (ms) 

1 36 728 22 

2 1516 806 40 

3 43 30 235 

4 135 23 25 

Median 432 396 80 

 

Tabel F.2. Hasil ping Komputer 2 Menuju Komputer 1 

Komputer 2 IPv4 

Paket Waktu 1 (ms) Waktu 2 (ms) Waktu 3 (ms) 

1 40 42 42 

2 33 37 39 

3 34 22 28 

4 51 22 26 

Median 39 30 33 
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Terlihat pada Tabel F.1 dan Tabel F.2 bahwa antar perangkat virtualbox 

telah terhubung dengan jeda waktu rata – rata 303 ms dari data Komputer 1 

dan jeda waktu rata – rata 34 ms untuk pengiriman paket data ICMPv6 

sebesar 50 byte. Pada Gambar F.13 menunjukkan hasil ping dengan 

protokol IPv6. 

 

B. Informasi Paket Data 

Informasi paket data ICMPv6 diambil menggunakan program 

wireshark. Pada Gambar F.14 dan Gambar F.15 menunjukkan informasi 

paket data ICMPv6 yang diambil pada perangkat host virtualbox, 

sedangkan pada Gambar F.16, Gambar F.17, dan Gambar F.18 

merupakan informasi paket data ICMPv6 yang diambil dari perangkat 

router. 
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Gambar F.13. Menunjukkan Hasil ping yang Dilakukan Komputer 1 Menuju 

Komputer 2 dan Sebaliknya 
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Gambar F.14. Informasi Paket Data ICMPv6 dari Komputer 1 Menuju 

Komputer 2 
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Gambar F.15. Informasi Paket Data ICMPv6 dari Komputer 1 Menuju 

Komputer 2 



 

292 

 

Gambar F.16. Informasi Paket Data ICMPv6 pada R1 
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Pada hasil yang didapat menunjukkan perbedaan informasi dari paket data 

ICMPv6. Pada Gambar F.14 dan Gambar F.15. menunjukkan paket data 

ICMPv6 yang dikirimkan dari Komputer 1 menuju Komputer 2, namun 

pada Gambar F.16, Gambar F.17, dan Gambar F.18 menunjukkan adanya 

dua protokol dalam satu paket. Paket data yang dikirimkan dari Komputer 

1 memiliki ukuran total 112 byte dengan format paket data IPv6 secara 

umum, akan tetapi pada paket data yang diterima oleh router, terlihat 

adanya penambahan protokol IPv4 sebesar 20 byte.  

 

Tabel F.3. Beberapa Perbedaan Antara Paket Data Komputer 1 dan R1 

Device Komputer 1 

Version IPv6 

Source 1000::99da:6746:21fc:22c1 

Destination 1010::2 

  

Device R1 

Version IPv4 

Source 192.168.30.1 

Destination 192.168.30.2 

Version IPv6 

Source 1000::99da:6746:21fc:22c1 

Destination 1010::2 

 

Dari informasi Tabel F.3 menunjukkan bahwa paket data ICMPv6 dari 

Komputer 1 (1000:1) memang ditujukan kepada Komputer 2 (1010::2), 

namun dikarenakan akan melewati jaringan IPv4, maka adanya 

penambahan protokol IPv4 pada paket data sehingga paket data dapat 

melalui jaringan IPv4. Pengaturan ini dilakukan pada interface tunnel 0 

yang menghubungkan antara R1 dengan alamat 2002:C0A8:1E01::/48 dan 

R2 dengan alamat 2002:C0A8:1E02::/48. Setelah paket data ICMPv6 telah 

ditambahkan protokol IPv4, maka paket data tersebut dikirimkan melalui 



 

294 

 

jaringan IPv4 dari R1 dengan alamat 192.168.30.1 menuju R2 dengan 

alamat 192.168.30.2. 

Gambar F.17. Informasi Paket Data ICMPv6 pada R1 
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Gambar F.18. Informasi Paket Data ICMPv6 pada R1 
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Pada Gambar F.19, Gambar F.20, dan Gambar F.21 menunjukkan informasi 

paket data yang diterima oleh R2. Terlihat paket data ICMPv6 yang 

ditambahkan protokol IPv4 memang ditujukan untuk melewati jaringan 

IPv4 menuju R2. Akan tetapi, pada Gambar F.22 dan Gambar F.23 

menunjukkan paket data ICMPv6 yang diterima oleh Komputer 2 sudah 

tidak adanya protokol IPv4, sebab protokol ini hanya digunakan untuk 

melewati jaringan IPv4 saja, kemudian protokol IPv4 akan dilepas oleh R2 

dan paket data diteruskan kepada Komputer 2. Hal ini sesuai dengan teori 

yang ada, yaitu metode tunneling memungkinkan perangkat IPv6 untuk 

dapat saling berkomunikasi meskipun berada pada jaringan IPv4, dimana 

paket data yang dikirimkan akan dienkapsulasi dengan header IPv4 untuk 

dapat melewati jaringan IPv4, kemudian header IPv4 tersebut akan 

didekapsulasi dan dikirimkan kepada perangkat tujuan dengan protokol 

IPv6. Dengan seluruh data yang ada telah menunjukkan bahwa metode 

tunneling memungkinkan agar prangkat IPv6 dapat saling terhubung, 

meskipun jaringan utama yang ada berprotokol IPv4. Proses transfer paket 

data dari satu perangkat ke perangkat lain dapat terjadi dengan adanya 

prinsip tunnel atau lorong yang dibuat agar paket data IPv6 dapat melewati 

jaringan IPv4. Adanya prinsip tunnel ini mengharuskan agar paket data yang 

akan dikirimkan untuk dilakukannya proses enkapsulasi data dengan 

protokol IPv4, kemudian akan dilanjutkan proses dekapsulasi paket data, 

sehingga paket data dapat diterima oleh perangkat tujuan. Hal ini 

memberikan kemudahan bagi user untuk menerapkan teknologi IPv6 pada 

suatu jaringan backbone IPv4, meskipun user perlunya melakukan 

pengaturan pada router yang akan digunakan agar mendukung metode 

tunneling. Adapun saat pengambilan hasil pengujian dipengaruhi karena hal 

– hal sebagai berikut. 

1. Spesifikasi komputer yang digunakan saat pengujian. 

2. Penggunaan program simulasi seperti GNS3 dan virtualbox. 
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Gambar F.19. Informasi Paket Data ICMPv6 pada R2 
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Gambar F.20. Informasi Paket Data ICMPv6 pada R2 
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Gambar F.21. Informasi Paket Data ICMPv6 pada R2 
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Gambar F.22. Informasi Paket Data ICMPv6 pada Komputer 2 
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Gambar F.23. Informasi Paket Data ICMPv6 pada Komputer 2 
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LAMPIRAN G 

PEDOMAN PRAKTIKUM TOPIK 7 

Pengantar Jaringan Komputer 

 

1. Tujuan 

Melalui pedoman pengajaran topik 7 diharapkan agar mahasiswa dapat: 

a. Mengetahui pengertian translation. 

b. Mengetahui langkah – langkah transisi IPv4 ke IPv6 dengan metode 

translation. 

c. Melalukan pengujian interkoneksi jaringan menggunakan beberapa 

program pendukung. 

 

2. Peralatan 

Pelaksanaan dari praktikum membutuhkan beberapa komponen penting yang 

meliputi: 

a. Komponen hardware, terdiri dari: 

i. Satu set komputer. 

b. Komponen software, terdiri dari: 

i. Sistem Operasi (Windows ataupun Linux). 

ii. GNS3, putty, virtualbox, dan wireshark. 

 

3. Dasar Teori 

a. Translation 

Translation merupakan salah satu dari berbagai metode transisi dari IPv4 

ke IPv6, namun karena kompleksnya metode ini, sehingga metode seperti 

dual stack dan tunneling lebih popular untuk digunakan. Jikalau pada 

metode tunneling, secara umunya paket data IPv6 tidak akan diubah, hanya 

ada proses enkapsulasi sederhana pada bagian header yang kemudian akan 

dilakukan proses dienkapsulasi. Namun, pada metode translation adanya 

modifikasi paket data yang disebut sebagai proses translasi. Proses translasi 

IPv4 ke IPv6 dan sebaliknya memiliki prinsip yang sama seperti NAT 

(Network Address Translation) IPv4. Proses translasi ini mengacu pada 
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aturan yang disebut sebagai stateless IP/ ICMP translation algorithm pada 

dokumen RFC 6145. Meskipun metode ini dapat diterapkan antar perangkat 

yang berbeda protokol, namun akan mengakibatkan bootlenecks saat 

pengiriman data [5]. Pada Gambar G.1 menunjukkan ilustrasi dari jaringan 

translation. 

 

4. Langkah Praktikum 

Pada topik ini akan dilakukannya pembuatan jaringan yang merupakan transisi 

dari IPv4 ke IPv6 menggunakan metode translation. Pelaksanaan praktikum 

akan menggunakan aplikasi GNS3 sebagai media emulator jaringan. 

a. GNS3 

i. Pembuatan jaringan translation IPv6. 

10) Pada Gambar G.1 menunjukkan jaringan translation yang akan 

dibuat pada praktikum ini yang menggunakan empat router. Sesuai 

dengan teori yang ada, bahwa pada jaringan ini akan menerapkan 

metode translation, yang mana protokol IPv4 dan IPv6 akan 

diterapkan secara bersamaan, sehingga terlihat adanya pembagian 

IP, yaitu: 

(c) Pembagian kelompok IPv4 address. 

(i) 192.168.0.0 

Pada jaringan router Gateway fastethernet 0/1 dan R2-IPv4 

fastethernet 0/0. 

(ii) 172.168.0.0  Translasi dari IPv6 ke IPv4. 

Pada jaringan router Gateway fastethernet 0/0 dan R1-IPv6 

fastethernet 0/0. 

(d) Pembagian kelompok IPv6 address. 

(i) 2001:abcd::/64 

Pada jaringan router Gateway fastethernet 0/0 dan R1-IPv6 

fastethernet 0/0 

(ii) 2001:12::/96  Translasi dari IPv4 ke IPv6. 

Pada jaringan router Gateway fastethernet 0/1 dan R2-IPv4 

fastethernet 0/0 
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Gambar G.1. Jaringan Translation 
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11) Jalankan program GNS3, dilanjutkan dengan melakukan pengaturan 

perangkat yang dibutuhkan. Pilih router c3725 pada tampilan UI 

yang ada, kemudian dihubungkan antar fastEthernet dari perangkat 

– perangkat yang ada. 

Gambar G.2. Langkah untuk Menghubungkan Berbagai Perangkat yang 

ada 
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12) Pada Gambar 4.a.i.3 merupakan tampilan dari console router c3725. 

Gambar G.3. Tampilan Console dari Router c3725 
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13) Langkah – langkah dalam melakukan konfigurasi CLI pada keempat 

router, yaitu: 

(e) Melakukan konfigurasi Gateway 

Gateway#enable 

Gateway#configure terminal 

Gateway(config)#interface fastEthernet 0/0 

Gateway(config-if)#ipv6 address 

2001:abcd::1/64 

Gateway(config-if)#no shutdown 

Gateway(config-if)#exit 

 

Gateway(config)#interface fastEthernet 0/1 

Gateway(config-if)#ip address 192.168.0.1 

255.255.255.0 

Gateway(config-if)#no shutdown 

Gateway(config-if)#exit 

 

(f) Melakukan konfigurasi R1-IPv6 

R1-IPv6(config)#interface fastEthernet 0/0 

R1-IPv6(config-if)#ipv6 address 

2001:abcd::2/64 

R1-IPv6(config-if)#no shutdown 

R1-IPv6(config-if)#exit 

 

(g) Melakukan konfigurasi R2-IPv4 

R2-IPv4(config)#interface fastEthernet 0/0 

R2-IPv4(config-if)#ip address 192.168.0.2 

255.255.255.0 

R2-IPv4(config-if)#no shutdown 

R2-IPv4(config-if)#exit 

 
(h) Melakukan konfigurasi Gateway translation 

Gateway#enable 

Gateway#configure terminal 

Gateway(config)#ipv6 unicast-routing 

Gateway(config)#ipv6 nat prefix 2001:12::/96 

Gateway(config)#ipv6 nat v4v6 source 

192.168.0.2 2001:12::2 

Gateway(config)#ipv6 nat v6v4 source 

2001:abcd::2 172.168.0.2 

 

Gateway(config)#interface fastEthernet 0/0 

Gateway(config-if)#ipv6 nat 

Gateway(config-if)#exit 

 

Gateway(config)#interface fastEthernet 0/1 

Gateway(config-if)#ipv6 nat 

Gateway(config-if)#exit 
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(i) Melakukan konfigurasi R2-IPv4 

R2-IPv4#enable 

R2-IPv4y#configure terminal 

R2-IPv4(config)#ip route 172.168.0.0 

255.255.255.0 192.168.0.1 

 
14) Pada Gambar G.4 memperlihatkan jaringan translation yang telah 

selesai dikonfigurasi. 

 

15) Pada Gambar G.5 dan Gambar G.6 merupakan hasil perintah ping 

dan data capture program wireshark pada masing-masing interface 

yang terhubung. 
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Gambar G.4. Jaringan Translation yang Telah Terhubung dan 

Terkonfigurasi 
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Gambar G.5. Hasil Perintah ping dan Data Capture dengan Protokol IPv6 
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Gambar G.6. Hasil Perintah ping yang Antar Node IPv6 
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5. Tugas 

a. Buatlah jaringan translation seperti pada Gambar G.7 dengan adanya dua 

host virtualbox yang akan dihubungkan pada jaringan translation. 

Gambar G.7. Jaringan Translation Menggunakan Host Virtualbox 
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b. Lakukan pengujian konektivitas jaringan pada kedua perangkat virtualbox 

dengan menggunakan program ping. 

 

c. Catat konfigurasi dari perangkat router yang ada, serta lakukan 

pengambilan data menggunakan program wireshark dan analisalah selama 

pengujian berlangsung. 
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Set Pengajar 

 

Jaringan Translation 

 

Jaringan translation dibuat menggunakan program GNS3 yang 

diintegrasikan dengan program virtualbox. Model jaringan translation yang 

dirancang seperti yang ditunjukkan pada Gambar G.8. Pada perancangan jaringan 

ini digunakan tiga router CISCO 3725. Penjelasan interface dari masing – masing 

perangkat sebagai berikut. 

1. Gateway : Fastethernet 0/0  SW1 R1-IPv6 

2. Gateway : Fastethernet 0/1  SW2  R1-IPv4 

3. R1-IPv6  : Fastethernet 0/0  SW1  Gateway 

4. R2-IPv6  : Fastethernet 0/0  SW1  Gateway 

5. R1-IPv4  : Fastethernet 0/0  SW2  Gateway 

6. R2-IPv4  : Fastethernet 0/0  SW2  Gateway 

 

4.3.2. Konfigurasi Router 

A. Gateway 

1. Interface fastEthernet 0/0 IPv6 

Gateway#enable 

Gateway#configure terminal 

Gateway(config)#interface fastEthernet 0/0 

Gateway(config-if)#ipv6 address 2001:abcd::1/64 

Gateway(config-if)#no shutdown 

Gateway(config-if #exit 

2. Interface fastEthernet 0/1 IPv4 

Gateway(config)#interface fastEthernet 0/1 

Gateway(config-if)#ip address 192.168.0.1 

255.255.255.0 

Gateway(config-if)#no shutdown 

Gateway(config-if)#exit 

B. R1-IPv6 

1. Interface fastEthernet 0/0 

R1-IPv6(config)#interface fastEthernet 0/0 

R1-IPv6(config-if)#ipv6 address 2001:abcd::2/64 

R1-IPv6(config-if)#no shutdown 

R1-IPv6(config-if)#exit 
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C. R2-IPv6 

1. Interface fastEthernet 0/0 

R2-IPv6(config)#interface fastEthernet 0/0 

R2-IPv6(config-if)#ipv6 address 2001:abcd::3/64 

R2-IPv6(config-if)#no shutdown 

R2-IPv6(config-if)#exit 

D. R2-IPv4 

1. Interface fastEthernet 0/0 IPv4 

R2-IPv4(config)#interface fastEthernet 0/0 

R2-IPv4(config-if)#ip address 192.168.0.3 

255.255.255.0 

R2-IPv4(config-if)#no shutdown 

R2-IPv4(config-if)#exit 

E. R2-IPv4 

1. Interface fastEthernet 0/0 IPv4 

R2-IPv4(config)#interface fastEthernet 0/0 

R2-IPv4(config-if)#ip address 192.168.0.2 

255.255.255.0 

R2-IPv4(config-if)#no shutdown 

R2-IPv4(config-if)#exit 

F. Gateway 

1. Translation 

Gateway#enable 

Gateway#configure terminal 

Gateway(config)#ipv6 unicast-routing 

Gateway(config)#ipv6 nat prefix 2001:12::/96 

Gateway(config)#ipv6 nat v4v6 source 192.168.0.2 

2001:12::2 

Gateway(config)#ipv6 nat v4v6 source 192.168.0.3 

2001:12::3 

Gateway(config)#ipv6 nat v6v4 source 2001:abcd::2 

172.168.0.2 

Gateway(config)#ipv6 nat v6v4 source 2001:abcd::3 

172.168.0.3 

2. Interface fastEthernet 0/0 

Gateway(config)#interface fastEthernet 0/0 

Gateway(config-if)#ipv6 nat 

Gateway(config-if)#exit 

3. Interface fastEthernet 0/1 

Gateway(config)#interface fastEthernet 0/1 

Gateway(config-if)#ipv6 nat 

Gateway(config-if)#exit 

G. R1-IPv4 
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1. Routing 

R1-IPv4#enable 

R1-IPv4y#configure terminal 

R1-IPv4(config)#ip route 172.168.0.0 

255.255.255.0 192.168.0.1 

H. R2-IPv4 

1. Routing 

R2-IPv4#enable 

R2-IPv4y#configure terminal 

R2-IPv4(config)#ip route 172.168.0.0 

255.255.255.0 192.168.0.1 
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Gambar G.8. Jaringan Translation 
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4.3.3. Hasil Data dan Analisa 

Proses pengambilan data dari skenario tersebut dengan cara menjalankan 

program ping dari perangkat router yaitu R1-IPv4 dan R2-IPv6, kemudian akan 

dilihat informasi mengenai perpindahan paket data menggunakan program 

wireshark. Program ping bekerja dengan mengirimkan paket data yang disebut 

sebagai ICMPv6 (Internet Control Message Protocol Version 6) echo request dan 

menunggu hingga paket data ICMPv6 echo replay diterima. Proses ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah suatu perangkat jaringan telah terkoneksi dengan 

perangkat lain yang dituju. 

 

A. Hasil Uji Koneksi  

Hasil pengujian menggunakan perintah ping seperti pada Tabel G.1 dan 

Tabel G.2, sedangkan pada Gambar G.9 merupakan hasil uji menggunakan 

ping dan hasil pengambilan data menggunakan wireshark. Pengujian 

koneksi yang dilakukan dengan program ping adalah dengan maksud untuk 

melihat koneksi antar perangkat yang terhubung pada jaringan translation. 

 

 Tabel G.1. Hasil ping R1-IPv6 ke R2-IPv4  

Percobaan 
Waktu 

Min Avg Max 

1 56 72 100 

2 48 64 92 

3 48 87 204 

 

Tabel G.2. Hasil ping R2-IPv4 ke R1-IPv6 

Percobaan 
Waktu 

Min Avg Max 

1 48 57 76 

2 56 156 524 

3 48 314 1340 
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Gambar G.9. Menunjukkan Hasil ping yang Dilakukan R1-IPv6 Menuju R2-

IPv4 dan Sebaliknya 
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Terlihat pada Tabel G.1 dan Tabel G.2 bahwa antar perangkat router telah 

terhubung dengan jeda waktu rata – rata 74 ms dari data R1-IPv6 dan jeda 

waktu rata – rata 176 ms untuk pengiriman paket data sebesar 52 byte. 

 

B. Informasi Paket Data 

Informasi paket data ICMPv6 menggunakan program wireshark seperti 

pada Gambar G.11 dan Gambar G.12 dari R1-IPv6, dan Gambar G.13 dan 

Gambar G.14 dari R2-IPv4. Sedangkan pada Gambar G.10 memperlihatkan 

saat proses pengambilan data pada keseluruhan interface yang terhubung. 

Pada hasil yang didapat menunjukkan perbedaan protokol saat pengiriman 

paket data dari R1-IPv6 menuju R2-IPv4. Pada Gambar G.11 dan Gambar 

G.12 memperlihatkan paket data yang dikirim menggunakan protokol IPv6 

dengan ukuran 114 byte. Paket data ini dikirimkan dengan proses routing 

IPv6 dari perangkat R1-IPv6 menuju port fastEthernet 0/0 dengan IP 

address 2001:abcd::1. 

 

Kemudian saat diterima oleh gateway, maka router tersebut akan membandingkan 

informasi dari paket data yang diterima. Jikalau IP address tercantum pada tabel 

NAT, seperti pada Tabel G.3, maka router akan mengubah header dan IP address 

(IPv6) dari paket data tersebut untuk disesuaikan dengan IP address yang lain 

(IPv4) dengan ukuran 94 byte. Setelah itu paket data yang telah dirubah akan 

diteruskan oleh gateway menunjukkan router R2-IPv4 dengan protokol IPv4. 

Hal ini dapat dilihat pada Gambar G.15 yang menunjukkan bahwa adanya 

perubahan header IPv6 dengan ukuran 40 byte yang diganti menjadi header IPv4 

dengan ukuran 20 byte. 

Proses translasi ini diatur oleh router gateway yang memiliki daftar tabel NAT 

berisi IP address dari perangkat dengan IPv4 ke IPv6 dan sebaliknya untuk 

perangkat IPv6 ke IPv4, seperti yang ditunjukkan pada Tabel G.3. 
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Gambar G.10. Menunjukkan Informasi dari Paket Data Selama Proses 

Pengujian Konektivitas 
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Gambar G.11. Informasi Paket Data ICMPv6 dari R1-IPv6 
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Gambar G.12. Informasi Paket Data ICMPv6 dari R1-IPv6 
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Gambar G.13. Informasi Paket Data ICMP dari R2-IPv4  
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Gambar G.14. Informasi Paket Data ICMP dari R2-IPv4 
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Gambar G.15. Perubahan Ukuran dan Header dari Paket Data 
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Tabel G.3. Daftar NAT IP Address pada Router Gateway 

IPv4 IPv6 

192.168.0.2 2001:12::2 

192.168.0.3 2001:12::3 

172.168.0.2 2001:abcd::2 

172.168.0.3 2001:abcd::3 

 

Pada Gambar G.16 menunjukkan perubahan alamat tujuan paket data yang 

dikirimkan dari R1-IPv6 menuju R2-IPv4. Terlihat paket data dari R1-IPv6 dengan 

IP address 2001:abcd::2 menuju R2-IPv4 dengan IP address 2001:12::2 diubah 

oleh router gateway, sehingga menjadi IP address asal 172.168.0.2 dang IP address 

tujuan 192.168.0.2. 

Dengan seluruh data yang ada telah menunjukkan bahwa metode translation 

memungkinkan agar perangkat IPv6 dapat tetap terhubung dengan perangkat IPv4. 

Hal ini dapat terjadi karena adanya proses translasi yang dilakukan oleh router 

gateway, dimana adanya tabel NAT yang akan menjadi patokan bagi paket data 

yang akan dilewatkan kepada perangkat yang berbeda protokol. Pada 

pelaksanaannya, metode ini menjadi salah satu alternatif bagi user untuk 

mengimpelementasikan teknologi IPv6 pada suatu jaringan dengan protokol IPv4. 

Namun, perlunya ketersediaan perangkat yang mendukung akan metode ini. 

Analisis dilakukan untuk mendapatkan analisa yang sesuai terkait metode transisi 

yang telah digunakan. Analisis dilakukan berdasarkan data – data yang diperoleh 

pada hasil pengujian yang juga ditunjang dengan teroi – teori yang digunakan. 

Adapun saat pengambilan hasil pengujian dipengaruhi karena hal – hal sebagai 

berikut. 

1. Spesifikasi komputer yang digunakan saat pengujian. 

2. Penggunaan program simulasi seperti GNS3 dan virtualbox. 
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Gambar G.16. Perubahan Alamat IP dari Paket Data
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