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1. VLAN 

 
 

Analisa: Gambar di atas adalah topologi jaringan VLAN dengan menggunakan dua switch. PC A 

memiliki IP Address 192.168.10.2/24yang berada pada VLAN 10. PC B memiliki IP Address 

192.168.30.3/24 yang berada pada VLAN 30. PC C memiliki IP Address 192.168.10.4/24 yang 

berada pada VLAN 10. PC D memiliki IP Address 192.168.30.5/24 yang berada pada VLAN 

30. Pada simulasi di atas akan dibuat hanya PC dengan VLAN sama yang dapat berkomunikasi. PC A 

hanya bisa berkomunikasi dengan PC C sedangkan PC B hanya bisa berkomunikasi dengan PC D. 

 

 



 
Analisa: Untuk membuat dua buah VLAN, maka dilakukan konfigurasi pada setiap switch seperti 
berikut: 

1. Pada interface fa0/1 diatur sebagai mode access dan access vlan 10. 

2. Pada interface fa1/1 diatur sebagai mode access dan access vlan 30 sedangkan pada interface 

fa2/1 diatur sebagai mode trunk. 

3. Konfigurasi switchport mode, jenis mode pada switchport ada dua, yaitu access dan trunk. 

Access digunakan untuk menghubungkan switch dengan PC. Trunk digunakan untuk switch 

dengan switch. 

 

 
 



Analisa: Kondisi pada gambar di atas adalah ketika PC A akan mengirim data pada PC C yang berada 

pada VLAN yang sama yaitu VLAN 10, dengan cara melakukan ping 192.168.10.4. PC A mengirim 

data ke PC C melalui switch 0. Sinyal dari data tersebut merupakan ARP. 

 

 

Analisa: Pada gambar di atas switch 0 melanjutkan sinyal tersebut langsung ke PC C melalui switch 1 

tanpa melalui ke PC B terlebih dahulu karena PC B bukan satu VLAN dengan PC A sebagai pengirim 

asal. Sinyal tersebut masih berupa ARP. 

 



 

Analisa: Pada gambar di atas switch 0 mengirimkan sinyal ARP tersebut ke PC C tanpa disebar ke PC D 

terlebih dahulu karena PC D karena bukan satu VLAN dengan PC A dan PC C. Selanjutnya PC C 

mengirim balik sinyal berupa ARP tersebut kepada switch 1 sebagai balasan untuk melaporkan 

bahwa PC C telah menerima sinyal tersebut dari PC A. Setelah sampai pada switch 1, switch 1 

mengirimkan sinyal tersebut langsung pada switch 0. 

 

 

 
Analisa: Pada gambar di atas switch 0 meneriman balasan tersebut langsung dikirimkan ke PC A 
sebagai pengirim asal. Dan pada kondisi di atas menunjukkan balasan dari PC C telah sampai pada PC 
A, dengan demikian proses pengiriman paket data dari PC A ke PC C sesama VLAN 10 berakhir. 

Analisa: Pada gambar di atas PC B yang berasal dari VLAN 30 akan mengirim data pada PC C yang 

berasal dari VLAN 10, dengan perintah ping 192.168.10.4. Mula - mula PC B bersiap untuk mengirim 

data ke PC C melalui switch 0. Sinyal dari data tersebut merupakan ARP. 



 

 
 

Analisa: Pada gambar di atas switch 0 mengirimkan sinyal langsung ke PC C melalui switch 1 tanpa 

disebar ke PC A terlebih dahulu karena PC A bukan satu VLAN dengan PC B sebagai pengirim asal. 

Sinyal tersebut masih berupa ARP. 

 

Analisa: Pada gambar di atas switch 1 tidak mengirimkan sinyal ARP kepada PC C, namun dikirimkan 

kepada PC D, karena PC C yaitu sebagai PC yang dituju bukan berasal dari jaringan VLAN yang sama 

dengan PC B pengirim asal, sedangkan PC D adalah PC yang berasal dari jaringan VLAN yang sama 

dengan PC B. Pada kondisi ini sinyal atau data hanya akan dikirimkan pada PC atau computer yang 

berada pada satu jaringan VLAN yang sama. 

 

 

 

 



Analisa: Pada gambar di atas kondisi di atas menunjukkan sinyal ARP dari PC B telah sampai pada PC 

D namun ditolak, karena tujuan awal PC B adalah mengirimkan sinyal kepada PC C, sehingga sinyal 

yang dikirimkan tidak sampai ke tujuan dan proses pengiriman tidak dilanjutkan lagi. Dengan 

demikian selesai lah proses pengiriman paket data dari PC B ke PC C pada jaringan VLAN yang 

berbeda. 

2. SUBNET MASK 

Subnet Mask merupakan istilah yang mengacu kepada angka biner baik 32bit (IPv4) maupun 128bit 

(Ipv6) yang digunakan untuk membedakan Network ID dengan Host ID, menunjukkan letak suatu 

Host disuatu jaringan, apakah berada di jaringan lokal atau jaringan luar, bisa sebagai 

pengelompokan beberapa Host dalam satu Network. 

3. ROUTING TABLE 
 

 

Analisa: Gambar di atas adalah topologi jaringan dengan menggunakan dua router. PC 1 memiliki IP 

Address 192.168.2.2/24. PC 2 memiliki IP Address 192.168.3.2/24. Ruoter A port fa0/1 memiliki IP 

Address 192.168.2.1/24 dan port fa1/1 memiliki IP Address 192.168.1.1/24. Ruoter B port fa0/1 

memiliki IP Address 192.168.3.1/24 dan port fa1/1 memiliki IP Address 192.168.1.2/24. 

Mula-mula PC 1 tidak bisa berkomunikasi dengan PC 2 begitu juga sebaliknya, hal ini dikarenakan 

kedua PC tersebut memiliki perbedaan network address. Sehingga perlu dilakukan routing agar 

kedua PC bisa saling berkomunikasi, yaitu dengan mengatur masing- masing router. 

Pada router A diberikan perintah route yaitu "ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.1.2",  

sehingga nantinya router A akan diberikan access menuju ke PC 2. Pada router B diberikan perintah 

route yaitu "ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1", sehingga nantinya router B akan 

diberikan access menuju ke PC 1. Dengan demikian konfigurasi routing pada topologi di atas telah 

selesai, dan kedua PC bisa saling berkomunikasi. 



 

Analisa: Pada gambar di atas router A menampilkan routing table dengan perintah show ip route. 

Dapat dilihat router A dapat mengakses IP destination 192.168.2.0 melalui fa0/1, 192.168.1.0 

melalui fa1/1, dan 192.168.3.0 melalui gateway 192.168.1.2. Berikut adalah table routing pada 

router A: 

 

Router 
IP 

Destination 
Netmask Gateway Interface Description 

 

Router A 

192.168.2.0 255.255.255.0 - fa0/1 Direct 

192.168.1.0 255.255.255.0 - fa1/1 Direct 

192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.1.2 fa1/1 Indirect 

 
Direct adalah kondisi ketika router berada pada satu jaringan dengan jaringan yang dimiliki IP 

destination. Sedangkan indirect adalah kondisi ketika router berada pada beda jaringan/ dengan 

jaringan yang dimiliki IP destination. 

 

 
 

Analisa: Pada gambar di atas router B menampilkan routing table dengan perintah show ip route. 

Dapat dilihat router B dapat mengakses IP destination 192.168.3.0 melalui fa0/1, 192.168.1.0 

melalui fa1/1, dan 192.168.2.0 melalui gateway 192.168.1.1. Berikut adalah table routing pada 

router B: 

 



Router 
IP 

Destination 
Netmask Gateway Interface Description 

 

Router B 

192.168.3.0 255.255.255.0 - fa0/1 Direct 

192.168.1.0 255.255.255.0 - fa1/1 Direct 

192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1 fa1/1 Indirect 

 
Direct adalah kondisi ketika router berada pada satu jaringan dengan jaringan yang dimiliki IP 

destination. Sedangkan indirect adalah kondisi ketika router berada pada beda jaringan dengan 

jaringan yang dimiliki IP destination. 


