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ABSTRACT 

 

The design of computer networks is of very important in the institution applying 

computer systems management. Computer network design should match the needs of 

the institution. The institutions ussing computer network are the institution of 

education, especially schools. The school uses computer network to manage the 

administration and the teaching and learning process, so that the use of the internet is 

needed. The speed of internet access can affect school performance, therefore the 

bandwidth management in the computer network should be done so that the speed of 

internet access can be optimized. Using router will be the solution to the problem. 

This research uses simulation method and implementation. Data collection 

uses literature review, observation and interview. The design of computer networks 

in SMK Muhammadiyah 2 Sragen will be simulated using cisco packet tracer based 

on the data available (analysis of requirement). The results of the design will be 

implemented directly at SMK Muhammadiyah 2 Sragen. 

The results of this research is design a new network to replace the existing 

network. The new developed network to solve the problems from the existing 

network, from internet connection that has not spread into the room who need access 

to the internet and bandwidth management that has not been implemented in the 

network. The design is done as simple as possible to ease for developing of school 

management. 

Keywords: bandwidth, cisco packet tracer, computer network, simulation 
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ABSTRAKSI 

 

Perancangan jaringan komputer merupakan hal yang sangat penting dalam 

instansi yang sudah menerapakan sistem komputer dalam pengelolaannya. 

Perancangan jaringan komputer harus sesuai dengan kebutuhan instansi terkait. 

Instansi yang banyak menerapkan jaringan komputer adalah di bidang pendidikan, 

terutama di sekolah. Sekolah menerapakan jaringan komputer untuk mengelola 

administrasi dan proses belajar mengajar, sehingga penggunaan internet sangat 

dibutuhkan. Kecepatan akses internet dapat mempengaruhi kinerja sekolah, oleh 

karena itu manajemen bandwidth pada jaringan komputer harus dilakukan agar 

kecepatan akses internet dapat optimal. Penggunaan router menjadi solusi dari 

permasalahan tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode simulasi dan implementasi. Pengumpulan 

data dilakukan dengan studi pustaka, observasi dan wawancara. Perancangan 

jaringan komputer yang dibangun di SMK Muhammdiyah 2 Sragen akan 

disimulasikan dengan cisco packet tracer sesuai data yang didapatkan (analisis 

kebutuhan). Hasil perancangan akan diimplementasikan secara langsung di SMK 

Muhammadiyah 2 Sragen. 

Hasil penelitian ini adalah perancangan jaringan baru yang digunakan untuk 

mengganti jaringan yang lama. Jaringan yang baru dibuat agar dapat mengatasi 

masalah-masalah dari jaringan komputer yang lama, dari koneksi internet yang 

belum menyebar ke ruangan yang membutuhkan akses ke internet dan manajemen 

bandwidth yang belum diterapkan dalam jaringan. Perancangan dilakukan 

sesederhana mungkin untuk memberikan kemudahan dalam pengembangan yang 

dilakukan oleh pihak sekolah. 

Kata kunci: bandwidth, cisco packet tracer, jaringan komputer, simulasi
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PENDAHULUAN 

Perkembangan dalam bidang 

teknologi dan informasi semakin 

maju, hal tersebut sangat bermanfaat 

bagi manusia, khususnya instansi 

pendidikan. Hal yang sangat berperan 

adalah penggunaan internet dalam 

mengelola informasi sehingga 

pekerjaan menjadi lebih efektif dan 

efisien. 

Sekolah merupakan tempat 

dimana pengguna internet yang cukup 

besar. Internet biasanya digunakan 

untuk proses belajar mengajar, 

mengelola administrasi sekolah dan 

untuk mencari berbagai informasi 

terkait pendidikan. Penggunaan 

internet dalam jangkauan area tertentu 

tidak akan lepas dari jaringan 

komputer. 

Jaringan komputer merupakan 

sekumpulan komputer, printer, dan 

perangkat lainnya yang saling 

terhubung antara satu dengan yang 

lain, sehingga memungkinkan 

pengguna jaringan komputer dapat 

saling bertukar data, mencetak pada 

printer dan dapat menggunakan 

software / hardware yang terhubung 

dengan jaringan secara bersama-sama 

(Budi, 2011). Jaringan komputer 

sangat dibutuhkan dalam sekolah, 

tidak terkecuali SMK Muhammadiyah 

2 Sragen yang telah menerapkan 

jaringan komputer dalam instalasinya. 

Penambahan jurusan 

pendidikan baru mengakibatkan 

kebutuhan komputer di SMK 

Muhammadiyah 2 Sragen meningkat, 

renovasi dan penambahan gedung 

harus di lakukan. Perubahan tersebut 

membuat tata letak gedung sekolah 

berubah, yang mengakibatkan jaringan 

komputer yang dulunya telah dibuat 

harus dibangun kembali. Jaringan 

komputer di SMK Muhammadiyah 2 

Sragen saat ini belum dikelola dengan 

baik, dimana hanya berada di beberapa 

ruangan. Pengelolaan bandwidth juga 

belum dilakukan sehingga antar client 

masih saling berebut dalam 

penggunaan bandwidth. Perancangan 

ulang jaringan komputer dan 

memanajemen bandwidth di SMK 

Muhammadiyah 2 Sragen dirasa perlu 

dilakukan agar jaringan komputer 

dapat berjalan dengan baik tanpa ada 

satupun client yang mengalami 

masalah dalam penggunaan internet. 

Pengembangan jaringan 

komputer tersebut nantinya akan 

membangun jaringan internet di 

beberapa ruangan yang membutuhkan. 

Bandwidth juga akan dikelola 

sehingga client dapat mengakses 

internet tanpa ada yang mengalami 
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gangguan. Pengembangan ini akan 

meningkatkan mutu pembelajaran dan 

pengelolaan administrasi sekolah, 

sehingga sekolah dapat melaksanakan 

proses belajar mengajar dengan baik. 

PROSEDUR PENELITIAN 

1. Flowchart pembuatan sistem 

Mulai

Analisis Kebutuhan

Pengumpulan 

data

Kelengkapan 

Data?

Penyusunan desain 

jaringan dengan simulasi

Implementasi

Jaringan Bekerja 

dengan Baik?

Pembuatan Laporan

Selesai

Perbaikan Jaringan

Tidak

Ya

Ya

Tidak

 

Gambar 1 Flowchart (Alur penelitian) 

Gambar 1 menunjukkan alur skripsi, 

yaitu sebagai berikut : 

a. Analisis kebutuhan, pada tahap ini 

peneliti menganalisis berbagai 

kebutuhan berupa perangkat lunak 

dan perangkat keras serta data 

yang diperlukan dalam penelitian 

yang akan dilakukan. 

b. Pengumpulan data, pada tahap ini 

peneliti mengumpulkan data dan 

berbagai kebutuhan yang akan 

digunakan dalam mendesain 

jaringan komputer. Pengumpulan 

data dilakukan dengan 3 metode, 

yaitu: 

1) Studi pustaka, yaitu 

pengumpilan data yang 

diperoleh dari berbagai buku, 

artikel, jurnal, dan sebagainya 

sebagai pendukung pembuatan 

skripsi dalam penyusunan 

laporan akhir. 

2) Observasi, yaitu pengumpulan 

data yang diperoleh dari 

pengamatan secara langsung 

terhadap objek yang dianalisis.  

3) Wawancara, yaitu 

pengumpulan data yang 

diperoleh dengan cara 

memberikan pertanyaan 

kepada pihak SMK 

Muhammadiyah 2 Sragen yang 

bertanggungjawab dalam 

bidangnya. 

c. Kelengkapan data, merupakan 

tahap dimana data yang diperoleh 

diidentifikasi kelengkapannya, 

apabila data sudah lengkap akan 

berlanjut ke tahap penyusunan 

desain jaringan, jika data belum 
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lengkap, maka akan dilakukan 

pengumpulan data kembali. 

d. Penyusunan desain jaringan 

dengan simulasi, pada tahap ini 

peneliti membuat desain jaringan 

komputer sesuai dengan data yang 

diperoleh dan di simulasikan 

menggunakan Cisco Packet 

Tracer. 

e. Implementasi, merupakan 

penerapan secara langsung dari 

desain jaringan komputer yang 

telah dibuat. 

f. Jaringan bekerja dengan baik, 

yaitu pengujian sistem dimana 

pengimplementasian yang telah 

dilakukan akan diuji dengan 

beberapa percobaan, jika sistem 

masih terjadi error maka akan 

dilakukan perbaikan jaringan dan 

akan diuji kembali. 

g. Pembuatann laporan, setelah 

semua pengujian jaringan selesai 

dilakukan dan tidak ada error yang 

muncul, maka peneliti akan 

membuat laporan akhir. 

 

2. Analisis Kebutuhan 

a. Anaisis kebutuhan yang 

diperlukan: 

1) Jaringan komputer pada Ruang 

Guru, Kepala Sekolah, Tata 

Usaha, Wakil Kepala Sekolah, 

BP, WKS. Ciri Khusus, WKS. 

Kurikulum, Lab. Komputer 

dan Lab. Bahasa Inggris. 

2) Akses internet pada Ruang 

Guru, Kepala Sekolah, Tata 

Usaha, Wakil Kepala Sekolah, 

BP, WKS. Ciri Khusus, WKS. 

Kurikulum, Lab Komputer dan 

Lab Bahasa Inggris. 

3) Manajemen bandwidth pada 

jaringan komputer. 

4) Penambahan access point di 

depan ruang BP 

b. Analisis hardware yang 

diperlukan: 

1) 9 komputer yang berada di 

ruang Guru, Kepala Sekolah, 

Tata Usaha, Wakil Kepala 

Sekolah, BP, WKS. Ciri 

Khusus, WKS. Kurikulum dan 

Lab. Bahasa Inggris. 

2) 1 unit modem ADSL 

3) 21 komputer pada 

laboratorium komputer 

4) 1 unit router mikrotik 

5) 2 unit switch 24 port 

6) Kabel UTP 

7) 1 unit access point 

ANALISA DATA DAN HASIL 

Desain jaringan komputer di SMK 

Muhammadiyah 2 Sragen yang telah 

dibuat terlihat pada gambar 2. 
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Gambar 2 Desain jaringan komputer

Jaringan komputer yang 

dibangun menggunakan topologi star. 

Pusat jaringan komputer berada di 

ruang WKS. Humas dan akan 

membagi ke berbagai ruangan dengan 

menggunakan tiga jaringan. Jaringan 

digunkan untuk lantai 1, lantai 2 dan 

access point. Ruang WKS. Humas 

akan dipasang sebuah modem ADSL 

yang menjadi sumber penerima 

layanan internet dari ISP PT. Telkom 

Speedy dan menjadi sumber jaringan 

internet pada jaringan komputer yang 

akan dibangun. Router mikrotik akan 

membagi jaringan menjadi tiga, dan 

meneruskan jaringan internet ke 

semua jaringan tersebut. Router dalam 

pendistribusian packet data ke setiap 

host akan dibantu dua unit switch yang 

dipasang di ruang WKS. Humas dan 

Lab. Komputer, dimana switch yang 

dipasang di ruang WKS. Humas 

menghubungkan setiap host yang 

berada dilantai 1, sedangkan di Lab. 

Komputer akan menghubungkan 

setiap host yang ada di lantai 2. 

Access point akan dipasang dilantai 1 

yang berada di depan ruang BP agar 

dapat digunakan siswa atau guru yang 

ingin terhubung dengan internet. 

1. Pengujian 1 

Pengujian pertama adalah menguji 

koneksi internet dalam jaringan.  
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Gambar 3 Percobaan ping antar client 

 

 

Gambar 4 Tes internet 

 

Gambar 3 terlihat adanya 

balasan dari host yang menunjukkan 

adanya koneksi antar jaringan. 

Gambar 4 menunjukkan client 

melakukan ping ke alamat modem 

(192.168.1.1), hasilnya client 

terhubung dengan IP modem. Client 

kemudian menguji koneksi internet 

dengan melakukan browsing, hasilnya 

client dapat terhubung ke internet. 

2. Pengujian 2 

Pengujian kedua yaitu menguji 

koneksi internet pada jaringan hostpot 

menggunakan notebook, seperti 

gambar 5, 6 dan 7. 
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Gambar 5 Sinyal hostpot terdeteksi 

 

Gambar 6 Halaman login 

 

Gambar 7 Halaman berhasil login 

Gambar 5 menunjukkan 

hostpot yang dibuat sudah terdeteksi 

dalam wifi notebook, dan dapat 

dikoneksikan. Setelah terkoneksi, 

internet harus memasukkan user dan 

password (user : “smkmuda” dan 

password : “smkmudabisa”). Menu 

login ditunjukkan pada gambar 6 dan 

pada gambar 7 menunjukkan client 

berhasil login dan dapat melakukan 

browsing  

3. Pengujian 3 

Pengujian ketiga adalah dengan 

menguji kecepatan koneksi internet 

dari setiap client dengan menggunakan 

uji koneksi dari speedtest.net, untuk 

menampilkan kecepatan download dan 

upload maksimal yang didapat oleh 

client. Hasil kecepatan dipengaruhi 

oleh kinerja komputer client dan 

waktu yang dibutuhkan komputer 

client untuk connecting ke 

speedtest.net, yang menyebabkan 

adanya komputer client yang terjadi 

keterlambatan saat pengujian 

berlangsung dimana seharusnya 

dengan timing yang sama, sehingga 

hasilnya ada beberapa client yang 

menunjukkan hasil akhir yang 

melebihi hasil yang telah ditentukan. 
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Tabel 1 

Percobaan pada network 192.168.2.0/28 

Uji Client IP Address 
Download 

(Mbps) 

Upload 

(Mbps) 

1 Client 192.168.2.2 1,48 0,50 

2 Client 
192.168.2.2 0,77 0,24 

192.168.2.5 0,74 0,24 

 

3 Client 

192.168.2.2 0,48 0,14 

192.168.2.3 0,50 0,24 

192.168.2.5 0,51 0,19 

4 Client 

192.168.2.2 0,41 0,20 

192.168.2.3 0,37 0,11 

192.168.2.4 0,37 0,15 

192.168.2.5 0,36 0,22 

5 Client 

192.168.2.2 0,45 0,44 

192.168.2.3 0,30 0,06 

192.168.2.4 0,36 0,22 

192.168.2.5 0,31 0,05 

192.168.2.7 0,36 0,07 

 

Tabel 2 

Percobaan pada network 192.168.3.0/27 

Uji Client IP Address 
Download 

(Mbps) 

Upload 

(Mbps) 

1 Client 192.168.3.3 1,96 0,49 

2 Client 
192.168.3.3 1,23 0,33 

192.168.3.4 1,01 0,27 

3 Client 

192.168.3.5 0.66 0,17 

192.168.3.6 0.68 0,39 

192.168.3.7 0,70 0,17 

4 Client 

192.168.3.3 0,52 0,36 

192.168.3.5 0,51 0,12 

192.168.3.6 0,49 0,15 

192.168.3.7 0,81 0,19 

5 Client 

192.168.3.3 0,37 0,10 

192.168.3.4 0,43 0,13 

192.168.3.5 0,36 0,13 

192.168.3.6 0,36 0,08 

192.168.3.7 0,49 0,48 

Tabel 3 

Kecepatan internet hostpot network 

192.168.4.0/24 

 

Tabel 1, 2 dan 3 menunjukkan 

hasil kecepatan download dan upload 

dari setiap network. Kecepatan 

bandwidth terlihat telah sesuai dengan 

manajemen bandwidth yang telah 

dirancang karena memiliki rata-rata 

kecepatan yang hampir sama, hanya 

saja ada beberapa client dalam 

pengujian yang memiliki hasil akhir 

yang melebihi ketentuan yang 

disebabkan terjadi keterlambatan 

dalam connecting ke speedtest.net, 

karena client tersebut paling terakhir 

dalam menyelesaikan uji koneksi 

(download atau upload) sehingga 

lalulintas dalam jaringan sudah 

menurun dan dalam setiap pengujian 

biasanya hanya terjadi pada satu 

client. Oleh karena itu pada client 

yang mengalami keterlambatan dapat 

di hiraukan, karena client yang lain 

sudah menyelesaikan uji koneksi pada 

waktu lalulintas dalam jaringan masih 

tinggi. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa bandwidth dapat dibagi secara 

adil di setiap network. 

Jumlah 

Client 
IP Address 

Download 

(Mbps) 

Upload 

(Mbps) 

1 Client 192.168.4.51 1,48 0,50 

2 Client 
192.168.4.51 0,65 0,50 

192.168.4.52 -+ 0,75 0,00 
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KESIMPULAN 

Penelitian yang dilakukan di SMK 

Muhammadiyah 2 Sragen dan 

pengujian sistem jaringan yang telah 

dilakukan, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Penggunaan topologi star 

bertujuan untuk memudahkan 

sekolah untuk melakukan 

pengembangan terhadap sistem 

jaringan. 

2. Koneksi internet di SMK 

Muhammadiyah 2 Sragen dapat 

berjalan dengan baik dan lancar 

dan sudah dapat diakses di 

beberapa ruangan yang 

membutuhkannya. 

3. Manajemen bandwidth yang 

dilakukan telah sesuai dengan hasil 

rancangan, dimana alokasi untuk 

setiap client sudah sesuai dengan 

alokasi yang ditentukan. 

4. Manajemen bandwidth yang 

dilakukan akan memudahkan 

setiap client untuk menikmati 

koneksi internet yang telah 

dibangun tanpa saling berebut 

bandwitdh dari client yang lain. 

5. Pengembangann jaringan 

komputer yang baru dapat 

menggantikan jaringan yang lama, 

dan dapat memperbaiki masalah 

dari jaringan yang lama. 

6. Proses belajar menganjar dan 

administrasi sekolah akan terasa 

lebih lancar karena koneksi 

internet telah berjalan dengan baik. 

SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan di SMK Muhammadiyah 2 

Sragen, penulis memberikan beberapa 

saran sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengembangan jaringan yang 

nantinya dilakukan, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Penambahan peralatan pengaman 

hardware dirasa perlu sebagai 

media pengamanan hardware-

hardware vital dalam jaringan 

komputer yang telah dibangun 

agar tidak terjadi hal-hal yang 

dapat menghambat kinerja 

jaringan komputer. 

2. Keamanan jaringan komputer 

perlu dikembangkan agar jaringan 

komputer dapat berjalan dengan 

lancar. 
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