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Introduction

• You can probably work with decimal numbers
much easier than with the binary numbers
needed by the computer.
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Converting to Decimal 

• Now, for double the money, what is its 
equivalent decimal value?

27 26 25 24 23 22 21 20

5

27 26 25 24 23 22 21 20

1 1 1 1 1 1 1 1

128 64 32 16 8 4 2 1

The binary number 1111 1111 converts into the 
decimal number:
128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255
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Skema IP Addressing

IP Address terdiri 32 bits.
Terbagi menjadi dua bagian Bagian networkID dan
Bagian HostID, hal ini tergantung dari subnetmask
(akan dibicarakan lebih lanjut).

32 bit dibagi menjadi 4 bagian setiap bagian terdiri 
dari 8 bit.

Untuk kemudahan dikonversi menjadi desimal.



IP addresses dibagi ke dalam kelas
A,B dan C untuk menyatakan
jaringan yang besar, medium dan

Setiap IP address mempunyai 2 
bagian:
1. Network
2. Host

Klasifikasi Jaringan Internet

jaringan yang besar, medium dan
kecil. Kelas D digunakan untuk
multicasting. Kelas E digunakan IETF
untuk research.



Klasifikasi Jaringan Internet



• IP Address yang terdiri dari 32 bit angka biner ini disebut
dengan IP Versi 4 (Ipv4). Dalam IP address ada 5 peng-kelas-an
yakni kelas A, kelas B, kelas C, kelas D dan kelas E.

Klasifikasi Jaringan Internet



 IP Address terdiri dari dua bagian, yaitu : Network ID
& Host ID

Network ID menentukan alamat dari suatu jaringan
komputer

Host Id menentukan alamat dari suatu komputer

Aturan pemberian IP Address

Host Id menentukan alamat dari suatu komputer
(host) dalam suatu jaringan komputer.

Dalam sebuah jaringan, Host Id pada masing-masing
komputer harus berbeda satu sama lain.

 IP Address memberikan alamat lengkap dari suatu
komputer (host) yang merupakan gabungan dari
nama Network Id dan Host ID



Host ID tidak boleh semuanya terdiri atas angka 255Host ID tidak boleh semuanya terdiri atas angka 255

Nomor pertama dari Network ID tidak boleh angka 127Nomor pertama dari Network ID tidak boleh angka 127

Aturan pemberian IP Address

Host ID tidak boleh semuanya terdiri atas angka 0Host ID tidak boleh semuanya terdiri atas angka 0

Host ID harus unik dalam suatu Lokal Network IDHost ID harus unik dalam suatu Lokal Network ID
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Netmask 

 Pada Pengalamatan Logik, selain butuh nomor IP  dibutuhkan
netmask atau subnetmask.

 Netmask besarnya sama dengan nomor IP yaitu 32 bit.
 Ada tiga pengelompokan besar subnet mask :

 255.0.0.0
 255.255.0.0 255.255.0.0
 255.255.255.0.

 Hal tadi biasa disebut class, dikenal tiga class :
 Class A, adalah semua nomor IP yang mempunyai subnetmask

255.0.0.0
 Class B, adalah semua nomor IP yang mempunyai subnetmask

255.255.0.0
 Class C, adalah semua nomor IP yang mempunyai subnetmask

255.255.255.0



IP dan Netmask Cont…

Pengalamatan Logik merupakan Gabungan 
antara IP dan Netmask

Penulisan biasanya sbb :

IP : 202.95.151.129IP : 202.95.151.129

Netmask : 255.255.255.0

Perhitungan antara IP dan Netmask akan 
menghasilkan NetworkID



Memberikan Network ID



Memberikan Network ID Cont…



Network ID atau Porsi Network

• Host/Komputer pada sebuah jaringan pada dasarnya
hanya bisa berkomunikasi secara langsung dengan
perangkat yang satu jaringan dengan komputer
tersebut. NetID harus sama.

• Subnet mask yang menentukan NetworkID sebagai
porsi nomor komputer/hostporsi nomor komputer/host

• Biasanya semua yang bernilai 0 pada pengalamatan
jaringan itulah yang disebut NetworkID (Tapi tidak
selalu)

• Peralatan jaringan layer 3, Routers menggunakan
NetworkID ketika dia butuh untuk memforward data ke
Jaringan yang lain



Penggunaan Subnet Mask

 Subnet mask sebenarnya merupakan alat yang dipakai untuk melihat
dalam IP address mana bagian dari NetID dan HostID.

 Untuk melihat NetID pada jaringan kita lakukan operasi AND antara
Netmask dan IP AddressNetmask dan IP Address

 Misal :
 10.252.240.6 Netmask 255.255.255.0
 Konversi menjadi biner dan AND-kan
 00001010.11111100.11110000.00000110
 11111111.11111111.11111111.00000000
 00001010.11111100.11110000.00000000

 Jadi NetID kita adalah 10.252.240.0
Dalam satu jaringan NetID akan sama

AND

Convrt



Pembagian Subnet Mask



Jangkauan Network ID

 Pada satu Jaringan NetID akan selalu sama
 Class A, misal Penomoran Host merupakan kombinasi 24 

bit



Jangkauan Network ID…

 Class B, terdapat 16 bit kombinasi untuk host,
dimungkinkan untuk kelas B sebanyak 65,536 dalam
satu jaringan



Jangkauan Network ID

 Class C dimungkin ada 254 komputer yang bisa terhubung
ke jaringan

 Misal 192.168.16.0 Maka host bisa diberi nomor IP
192.168.16.1 – 192.168.16.254

 Nomor terakhir yaitu 192.168.16.255 disebut broadcast Nomor terakhir yaitu 192.168.16.255 disebut broadcast



IP Private Addresses

 Tidak ada 2 PC yang terhubung ke jaringan publik internet
akan mempunyai alamat IP yang sama karena alamat IP
Publik adalah global dan distandarisasi.

 Private IP addresses adalah solusi untuk permasalahan
kekurangan dari alamat IP publik. Alamat dibawah ini tidakkekurangan dari alamat IP publik. Alamat dibawah ini tidak
akan dirutekan ke jaringan internet :

 Koneksi sebuah jaringan yang menggunakan IP Private ke
internet memerlukan NAT.



Alamat IP Khusus



AOTOMATIC PRIVATE 
IP ADDRESSING (APIPA)

• IP address yang diberikan oleh APIPA merupakan IP Private
dengan range IP address

• 169.254.0.1a/d 169.254.255.254

• Disediakan oleh IANA agar tidak dapat melakukan routing di
internet dan dijamin tidak akan bentrok (konflik)internet dan dijamin tidak akan bentrok (konflik)

• Badan yang mengatur pemberian IP Address &
mengkoordinasikan DNS serta pendelegasian nama domain
Internet di seluruh dunia adalah Internet Assigned Number
Authority / IANA (http://www.iana.org)
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Broadcast

 Alamat yang digunakan untuk mengirim/menerima informasi yang harus
diketahui oleh seluruh host yang ada pada suatu jaringan

 Jika suatu host ingin mengirim paket kepada seluruh host yang ada pada
jaringannya, tidak perlu membuat replikasi paket sebanyak jumlah host
tujuan, Host cukup mengirim ke alamat broadcast, maka seluruh host yang
ada pada network akan menerima paket tersebutada pada network akan menerima paket tersebut

 Seluruh host pada jaringan yang sama harus memiliki broadcast address
yang sama dan alamat tersebut tidak boleh digunakan sebagai nomor IP
untuk host tertentu

 Nomor Broadcast biasanya adalah nomor terakhir IP pada suatu jaringan
(Segment host yang nilai bitnya 1)



Network Address : Example



Contoh Direct
Broadcast Address



Contoh Limited 
Broadcast Address



Broadcast…

• Misal ID Jaringan 192.168.16.0 Netmask 
255.255.255.0

• Broadcast 192.168.16.255

• Misal ID Jaringan 192.168.0.0 Netmask • Misal ID Jaringan 192.168.0.0 Netmask 
255.255.0.0

• Broadcast 192.168.255.255

• Berikan Kesimpulan dari data diatas?



Tentukan Mana yang satu jaringan
mana yang tidak ?

1. 10.252.230.3 Netmask 255.255.255.0

2. 10.252.240.6 Netmask 255.255.255.0

3. 10.252.230.6 Netmask 255.255.0.0

4. 10.252.250.250 Netmask 255.255.0.04. 10.252.250.250 Netmask 255.255.0.0
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Subnetting 

Dua alasan dalam penggunaan subnetting

a. Untuk pengalokasian alamat IP yang terbatas
lebih effisien.

b. Performansi (membatasi jumlah host)b. Performansi (membatasi jumlah host)

Network ID dapat diperbanyak dengan cara
mengorbankan sebagian Host ID disebut
dengan Subnetting.



Subnetting 



Subnetting 



Subnetting 



Subnetting 



Subnetting 



Subnetting 



Subnetting 



Soal latihan

1. Apa perbedaan antara kelas A, B dan C.

2. Suatu perusahaan mempunyai 5 departemen 
dan ingin membangun jaringan komptr, 
designlah jaringan yang dimaksud dengan designlah jaringan yang dimaksud dengan 
menggunakan kelas C.

3. Jelaskan perbedaan antara alamat network 
dan alamat broadcast.
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