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RINGKASAN MATERI : 

A. WORKSTATION 

Pengertian Workstation merupakan sebuah komputer berkapasitas tinggi yang digunakan secara 

khusus untuk bekerja seperti membantu perhitungan ilmiah dan teknis serta menghubungkan komputer dengan 

komputer lainnya atau komputer dengan server. Workstation juga memiliki spesifikasi yang tinggi dan dukungan 

perangkat keras yang lengkap sehingga mampu mengoptimalkan pekerjaan/tugas khusus yang dilakukan. 

Workstation umumnya terhubung ke LAN (Local Area Network) dan menjalankan multi-user operating 

systems (sistem operasi multi-pengguna). Harga dari workstation ini juga terbilang mahal. 

Selain itu, sebuah workstation setidaknya memiliki kartu jaringan atau NIC (Network interface 

controller), aplikasi jaringan, dan kabel penghubung ke jaringan. Workstation juga biasanya tidak terlalu 

membutuhkan hard disk atau floopy disk karena data dapat disimpan pada server. Hampir semua jenis 

komputer bisa dijadikan sebagai workstation bahkan workstation sendiri juga sering disebut sebagai client. 

Lebih jelasnya, workstation merupakan perangkat keras jaringan komputer yang menjadi terminal untuk setiap 

komputer dalam melakukan transfer data antar komputer. Jika terjadi kerusakan pada workstation maka akan 

memutuskan jaringan ke antar komputer lainnya ataupun ke server. Tapi, kerusakan tidak berpengaruh 

merusak komputer lainnya hanya komputer yang bersangkutan saja. 

1. Fungsi workstation 

a. Memudahkan pekerjaan pengguna 

b. Mempercepat pekerjaan pengguna 

c. Sebagai perangkat keras jaringan komputer 

d. Membantu pekerjaan tuga yang spesifik 

B. KLASIFIKASI JARINGAN KOMPUTER 

Klasifikasi jaringan komputer terbagi atas 5 yaitu berdasarkan geografisnya, berdasarkan fungsi, berdasarkan 

topologi jaringan, berdasarkan distribusi sumber informasi/data, dan berdasarkan media transmisi data. Berikut 

uraian dari tiap-tiap klasifikasi. 

 

 

http://www.smkhkti2.sch.id/
https://www.nesabamedia.com/pengertian-dan-fungsi-komputer/
https://www.nesabamedia.com/pengertian-server-dan-fungsi-server/
https://www.nesabamedia.com/pengertian-lan-card-dan-fungsi-lan-card/
https://www.nesabamedia.com/pengertian-lan-card-dan-fungsi-lan-card/


1. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan Geografisnya 

Berdasarkan geografisnya, jaringan komputer terbagi menjadi Jaringan wilayah lokal atau Local Area Network 

(LAN), Jaringan wilayah metropolitan atau Metropolitan Area Network (MAN), Jaringan wilayah luas atau Wide 

Area Network (WAN) dan Jaringan Personal atau Personal Area Network (PAN). 

a.  Local Area Network (LAN) 

Jaringan wilayah lokal atau Local Area Network (LAN) adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya 

mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah atau 

yang lebih kecil. Saat ini, kebanyakan LAN berbasis pada teknologi IEEE 802.3 Ethernet menggunakan 

perangkat switch, yang mempunyai kecepatan transfer data 10, 100, atau 1000 Mbit/s. 

Selain teknologi Ethernet, saat ini teknologi 802.11b (atau biasa disebut Wi-fi ) juga sering digunakan 

untuk membentuk LAN. Tempat-tempat yang menyediakan koneksi LAN dengan teknologi Wi-Fi biasa 

disebut hotspot. Ciri-cirinya adalah : 

 Mempunyai pesat data yang lebih tinggi 

 Meliputi wilayah geografi yang lebih sempit 

 Tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi 

b. Metropolitan Area Network (MAN) 

Jaringan wilayah metropolitan atau Metropolitan Area Network (MAN) adalah suatu jaringan dalam suatu 

kota dengan transfer data berkecepatan tinggi, yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, 

perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. 

Jangkauan dari MAN ini antar 10 hingga 50 km, MAN ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun 

jaringan antar kantor kantor dalam satu kota antara pabrik/instansi dan kantor pusat yang berada dalam 

jangkauannya. Ciri-cirinya adalah : 

 Cakupan wilayah jaringan lebih luas 

 Pemeliharaan jaringan MAN memerlukan waktu yang tidak sebentar 

 Mempermudah dalam hal berbisnis, dan juga keamanan dalam jaringan menjadi lebih baik 

c.  Wide Area Network (WAN) 

Jaringan wilayah luas atau Wide Area Network (WAN) adalah jaringan komputer yang mencakup area 

yang besar sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat 

didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi public 

WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, 

sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan 

komputer di lokasi yang lain. Ciri-cirinya adalah : 

 Cakupan wilayah jaringannya lebih luas dari LAN dan MAN. 

 Biaya operasional yang dibutuhkan lebih tinggi. 

 Sangat rentan terhadap bahaya pencurian data-data penting. 



 Perawatan untuk jaringan WAN lebih berat. 

d. Personal Area Network (PAN) 

Jaringan personal atau Personal Area Network (PAN) adalah jaringan komputer yang menghubungkan 

antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak sangat berdekatan, yaitu hanya berjarak 4 sampai 6 

meter. contohnya pada saat menghubungkan hp dengan komputer, komputer dengan printer dll. 

 

2. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan fungsinya 

Berdasarkan fungsi, terbagi menjadi jaringan klien-server (client-server) dan jaringan ujung ke ujung (peer-to-

peer). 

a. Client Server 

Klien-server atau client-server merupakan sebuah paradigma dalam teknologi informasi yang merujuk 

kepada cara untuk mendistribusikan aplikasi ke dalam dua pihak yaitu pihak klien dan pihak server. Contoh 

dari aplikasi client/server sederhana adalah aplikasi web yang didesain dengan menggunakan Active 

Server Pages (ASP) atau PHP. 

b. Peer to Peer 

Pada jaringan peer to peer tidak ada komputer server ataupun komputer client, karena setiap komputer 

pada jaringan peer to peer bisa menyediakan layanan (fungsi server) dan menjadi pengakses layanan 

(fungsi client). 

 

3. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan topologi jaringan 

Topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer 

sekaligus menjadi suatu jaringan yang saling terkoneksi satu sama lain dimana penggunaan topologi jaringan 

didasarkan pada kecepatan akses data, biaya serta ukuran maupun tingkat konektivitas yang nantinya akan 

mempengaruhi kualitas maupun efiensi suatu jaringan. Berikut jenis -jenis topologi jaringan : 

a. Topologi Bus 

Topologi bus merupakan topologi yang banyak digunakan pada masa penggunaan kabel sepaksi 

menjamur. Dengan menggunakan T-Connector (dengan terminator 50ohm pada ujung network), maka 

komputer atau perangkat jaringan lainnya bisa dengan mudah dihubungkan satu sama lain. 

b. Topologi Star 

Topologi star atau topologi bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari 

node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan 

biaya menengah. Topologi ini didesain di mana setiap node (file server, workstation dan perangkat lainnya) 

terkoneksi ke jaringan melewati sebuah hub/switch. Data yang terkirim ke jaringan akan melewati 

hub/switch sebelum melanjutkan ke tempat tujuannya. 

c. Topologi Ring 

Topologi ring atau topologi cincin adalah topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing 

terhubung ke dua titik lainnya, sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin. Pada 



topologi cincin, masing-masing titik/node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal 

disepanjang sirkulasinya, artinya masing-masing perangkat saling bekerjasama untuk menerima sinyal dari 

perangkat sebelumnya kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya, proses menerima dan 

meneruskan sinyal data ini dibantu oleh token. 

d. Topologi Mesh 

Topologi jala atau topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat dimana setiap perangkat 

terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi 

mesh setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju (dedicated links). 

e. Topologi Tree 

Topologi tree atau topologi pohon adalah kombinasi karakteristik antara topologi bintang dan topologi bus. 

Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi bintang yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai jalur 

tulang punggung atau backbone. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain di 

hubungkan sebagai jalur tulang punggung. 

 

4. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi/data 

Klasifikasi jaringan kompute berdasarkan distribusi sumber informasi/data dibadakan atas dua yaitu : 

a. Jaringan terpusat 
Jaringan ini terdiri dari komputer klien dan peladen yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai 

perantara untuk mengakses sumber informasi / data yang berasal dari satu komputer peladen. 

b. Jaringan terdistribusi 

Merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer peladen yang 

saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. 

5. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan media transmisi data 

Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan media transmisi data dibedaka atas dua jaringan yaitu : 

a. Jaringan berkabel (Wired Network) 

Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung 

berupa kabel jaringan. [9] Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik 

antar komputer jaringan. 

b. Jaringan nirkabel (Wi-Fi) 

Jaringan nirkabel (Wi-Fi) merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada 

jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan 

gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. 

 

 

 

 



 

C. PERANGKAT JARINGAN KOMPUTER 

Untuk membangun sebuah jaringan komputer TCP/IP di perlukan beberapa yang namanya perangkat jaringan 

komputer di bawah ini akan di jelaskan beberapa perangkat jaringan yang biasa di gunakan untuk membangun 

jaringan komputer. 

a. Hub / Switch  

Merupkan perangkat jaringan yeng berfungsi sebagai terminal atau sebagai penghubung perangkat 

jaringan untuk saling bertukar data atau informasi 

 

Gambar Hub / switch 

Contoh penerapan Hub / switch dalam jaringan 

 

 



 

b. Repeater 

Repeater adalah komponen dari suatu jaringan yang bertugas untuk menguatkan data/sinyal yang 

dilewatkan pada jalur tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Router 

Merupakan hardware yang berfungsi untuk menghubungkan dua network atau lebih yang berbeda network 

id atau arsitekturnya.  

Prinsip kerja 

 Menggunakan alamat network yang berbeda pada semua port. 

 Membuat tabel berdasarkan alamat layer network. 

 memfilter lalu lintas network berdasarkan informasi network. 

 Memblokir lalu lintas ke alamat yang tidak diketahui 

d. Lan card / kartu jaringan 

Seperti halnya dengan perangkat jaringan yang lain, LAN Card ini merupakan perangkat jaringan yang dapt 

menghubungkan kiriman data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Tapi pada LAN Card ini harus 

menggunakan kabel biar data dapat sampai ke perangkat lainnya. Pada penggunaan LAN ini maka data 

dapat tertransmisikan menggunakan media jaringan kabel UTP. 

 

e. Access Point 

Access Point kegunaannya mirip dengan router. Namun Access Point memiliki fungsi yang sebenarnya 

ialah untuk memancarkan Wireless sinyal yang dipancarkan dari router untuk membuat jaringan 

WLAN. Salah satu kelebihan Access Point ini adalah dapat tersambung langsung dengan broadband atau 

router. 



 

f. Kabel 

Kabel merupakan penghantar arus dari dan ke sebuah perangkat. Ada banyak jenis kabel yang digunakan 

ke perangkat koputer dan biasanya berjenis Unshielded Twisted Pair (UTP) dan masih banyak lagi yang 

lainnya 

g. Modem 

Modem merupakan perangkat keras yang dapat menghantarkan perubahan data sinyal menjadi analog 

untuk selanjutnya kembali menjadi data sinyal digital sehingga komputer dapat dijalankan. Biasanya ketika 

modem mendapatkan sinyal analog maka ia akan merubahnya menjadi signal digital dan 

menghantarkannya ke komputer. 

h. Konektor 

Konektor merupakan sebuah alat yang menghubungkan kabel dengan Network Adaptor. Keberadaan 

konektor ini juga sangat vital bagi perangkat komputer sebab jika tidak ada alat tersebut maka komputer 

juga tidak dapat dioperasikan dengan semestinya. 

Ada beberapa jenis konektor yang biasa terpasang pada perangkat komputer, diantaranya ialah: 

• Konektor RJ-45 digunakan untuk Kabel UTP 

• Konektor BNC/T digunakan untuk Kabel Coaxial 

• Konektor ST digunakan untuk Kabel Fiber Optic. 

Ya, keberadaan konektor memang tidak dapat dipisahkan dengan perangkat lain, meskipun sepintas ia tak 

banyak fungsi, tapi dengan tidak adanya konektor maka komputer juga tak bisa berfungsi. 

 

D. PENGKABELAN 

UTP Cable (khususnya CAT5 / CAT5e) 

Untuk penggunaan koneksi komputer, dikenal 2 buah tipe penyambungan kabel UTP ini, yaitu straight cable 

dan crossover cable. Fungsi masing-masing jenis koneksi ini berbeda, straight cable digunakan untuk 

menghubungkan client ke HUB/Router, sedangkan crossover cable digunakan untuk menghubungkan client ke 

client atau dalam kasus tertentu digunakan untuk menghubungkan HUB ke HUB. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Konektor RJ45 

 



Susunan kabel straight dan kabel Crossover 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pengertian dan langkah – langkah crimping kabel UTP 

a. Pengertian Crimping 

Apa sih pengertian crimping? crimping yaitu proses dimana sebuah kabel jaringan di proses agar mampu 

menjadi sebuah kabel jaringan yang utuh dan sempurna sehingga mampu digunakan. Pengertian crimping 

yang simpel yaitu cara membuat kabel jaringan. 

b. Alat dan Bahan Crimping 

1. Tang crimping yang mempunyai fungsi untuk memotong kabel UTP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LAN Tester mempunyai fungsi yaitu untuk mengetes kabel UTP yang telah dirangkai. 
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3. Kabel UTP Berguna untuk penghubung jaringan ke PC atau hardware lainnya. 

 

4. RJ-45 connector Berguna untuk menyambungkan perangkat baik ke PC/desktop dengan kabel UTP 

agar bisa terhubung sehingga menjadi jaringan yang utuh. 

 

c. Langkah-langkah Meng-Crimping 

 Siapkan kabel UTP yang akan digunakan. 

 Kemudian potong ujung kabel UTP dengan menggunakan Tang Crimping. 

 Kemudian rangkai kabel UTP menjadi tipe Straight atau Cross. Tipe straight ini biasanya digunakan untuk 

menghubungkan komputer jaringan yang memakai hub atau client ke hub. Untuk tipe Cross ini biasanya 

digunakan untuk menyambungkan langsung antar dua PC atau antar hub. untuk yang belum tau mengenai 

urutan tipe Straight dan Cross bisa lihat dibawah 
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 Setelah kabel UTP sudah dirangkai sesuai tipe yang akan digunakan, lalu masukkan Kabel UTP tersebut ke 

Rj-45 connector. 

 Kemudian setelah kabel selesai dirangkai, crimping kabel UTP yang telah di lengkapi dengan Rj-45 

connector tersebut kedalam Tang crimping. 

 Lalu setelah itu uji coba kabel UTP tersebut ke LAN Tester. 

Latihan soal : 

1. Salah satu tipe jaringan berdasarkan fungsi computer dengan salah satu computer bertindak sebagai server 
dan lainnya sebagai client, merupakan salah satu ciri tipe jaringan ….  

        a. LAN  d. Client server 

        b. WAN  e. Peer to peer 

        c. Internet 
 

  2. Berikut merupakan salah satu ciri-ciri jaringan : 

 Komunikasi antar computer secara langsung tanpa melalui perantara 

 Client dan server tidak ada yang tetap 

 Workgroup (SOHO) 

 Tidak ada pemusatan jaringan 

 Penambahan pengguna baru akan melemahkan jaringan 
     Berdasarkan ciri-ciri diatas, merupakan jenis dari jaringan ….. 

       a. Client server  d. PAN 
       b. Peer to peer  e. GSM 
       c. MAN 
 

3. Laboratorium computer disekolah dengan jumlah computer 25 unit merupakan contoh dari penerapan 
jaringan ……. 

       a. WAN  d. LAN 
       b. MAN  e. Internet 
       c. PAN 
 

4. Tethering atau penambatan akses internet menggunakan teknologi bluetooth/wi-fi merupakan contoh 
penerapan jaringan … 

       a. WAN  d. LAN 
       b. MAN  e. Internet 
       c. PAN 
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5. Salah satu contoh pembagian jaringan berdasarkan akses yang bisa digunakan di kalangan public sehingga 
semua orang bisa mengaksesnya adalah … 

      a. Internet  d. MAN 
      b. Intranet  e. WAN 
      c. LAN 

6.  Suatu bentuk atau struktur untuk menghubungkan computer satu dengan yang lain disebut ….. 
  a. Receiver  d. Topologi jaringan 
  b. Jaringan terdistribusi  e. Transmisi 
  c. Jaringan terpusat  
  
7.  Gambar dibawah ini menunjukkan topologi jaringan …….. 
 
 
 
 
 
 
    
a. Star  d. Mesh 
  b. Ring  e. Hierarki 
  c. Tree  
 
8.  Gambar dibawah ini menunjukkan topologi jaringan …….. 
 
 
 
 
 
   
 
a. Hybrid  d. Tree 
  b. Ring  e. Mesh 
  c. Bus  
  
 
9. Pada topologi bus sering terjadi tabrakan/tercampurnya data antar pengguna dikarenakan signal melewati 

dua arah dalam satu kabel dikenal dengan istilah …. 
   a. Bug  d. Fusion 
   b. Hang  e. Collision 
   c. Crash  
  
10.  Gambar dibawah ini menunjukkan jaringan dengan koneksi …  
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
  a. PMTP  d. PPT 
  b. PTMP  e. PKMP  
  c. PTP 



 
11. Jaringan dengan arah komunikasi dua arah bergantian dinamakan … 

  a. Simplex  d. Half duplex 
  b. Duplex  e. Full time 
  c. Full duplex 
 
12. Berikut merupakan perangkat komunikasi :  

1. HT 
2. Radio 
3. TV 
4. Wireless 
5. UTP 
6. HP 

  Perangkat pada jaringan full duplex ditunjukkan dengan angka … 
  a. 2 dan 4  d. 4 dan 6 
  b. 1 dan 3  e. 5 dan 6 
  c. 1 dan 5 
 
13. Perhatikan gambar berikut : 
 
 
 
 
 
 
  Gambar diatas menunjukkan casting jaringan … 
  a. Broadcast  d. One to all 
  b. Multicast  e. Terdistribusi 
  c. Unicast 
 
14. Tang yang digunakan untuk memasangkan kabel UTP dengan konektor RJ-45 dinamakan .... 
  a. Tang cucut  d. Crimping tool 
  b. Fusion splicer  e. Tang potong  
  c. Tang kombinasi 
 
15. Salah satu urutan pemasangan kabel UTP standar internasional TIA/EIA adalah model …  
  a. 768-A dan B  d. 508-A dan B 
  b. 568-A dan B  e. 598-A dan B 
  c. 588-A dan B 
 
 
 
 
16. Pada saat melakukan pengecekan kabel UTP pada LAN tester menunjukkan hasil berikut :  
  TX : 3 6 1 4 5 2 7 8 
  RX : 1 2 3 4 5 6 7 8 
  PASS 
  Hasil pengetesan diatas merupakan pengkabelan UTP tipe …. 
  a.  Straigh through  d. Straigh cross 
  b.  Rool over  e. Cross over  
  c.  Cross straigh 
 
17. Pada konektor RJ-45, pin nomor berapa saja yang digunakan untuk proses pengiriman data .... 
  a. 1,2,3,4  d. 5,2,7,8 
  b. 3,6,1,4  e. 4,5,7,8 



  c. 1,2,3,6 
 
18. Perhatikan gambar berikut ini : 
 
 
 
 
 
 
    
 Pada gambar diatas tipe kabel UTP yang digunakan untuk menghubungkan kedua perangkat tersebut 

adalah … 
  a. Cross over  d. Standar 
  b. Cross straight  e. Straight through  
  c. Straight cross 
 
19.  Untuk soal nomor 19 dan 20 , perhatikan gambar desain jaringan berikut ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pada gambar diatas, tipe kabel UTP yang digunakan untuk menghubungkan PC 1 dengan Switch 1 adalah 

… 
  a. Cross over  d. Standar 
  b. Cross straight  e. Straight through 
  c. Straight cross 
 
20.  Pada gambar diatas, tipe kabel UTP yang digunakan untuk menghubungkan Switch 1 dengan Switch 2 

adalah … 
  a. Straight cross  d. Standar 
  b. Cross over  e. Straight through 
  c. Cross straight 
 
21. Perhatikan gambar dibawah ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
  nama perangkat jaringan diatas adalah … 
  a. Konektor RJ-45  d. Router 
  b. Konektor BNC  e. Kabel UTP  
  c. Crimping  tool 
 



22. Untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda kelas/network diperlukan alat …. 
  a. Hub  d. Kabel UTP 
  b. Switch  e. Router 
  c. Kabel fiber optic 
 
23.Suatu aturan yang telah disetting untuk bisa mengatur komunikasi online yang terdiri dari beberapa 

computer dalam satu jaringan disebut …. 
  a. Transmisi  d. WLAN 
  b. Protokol  e. Internet  
  c. Wifi 
 
24. Dalam OSI layer merupakan lapisan terbawah yang mendefinisikan besaran fisik seperti media komunikasi 

(UTP, FO), tegangan dan arus disebut … 
  a. Session  d. Aplication 
  b. Network  e. Physical 
  c. Transport 
25. Protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamt IP agar mudah diingat 

disebut … 
  a. HTTP  d. PPP 
  b. TCP/IP  e. POP3  
  c. DNS 
  

26.  Berikut merupakan jenis protocol jaringan : 
1. HTTP 
2. DNS 
3. TELNET 
4. DHCP 
5. SMTP 
6. UDP 
7. ARP 

 

  Berdasarkan data diatas, protocol yang berjalan pada lapisan presentation ditunjukkan dengan nomor … 
  a. 1,2  d. 4,6 
  b. 4,5  e. 3,5  
  c. 6,7 

 

27. Port nomor 80 dalam jaringan komputer digunakan untuk aplikasi … 
  a. SSH  d. DNS 
  b. Telnet  e. DHCP 
  c. HTTP 
 

28. Alamat yang menjadi tanda pengenal untuk setiap host yang terhubung ke jaringan dengan TCP/IP 
(internet), berdasarkan aturan dari Internet Protocol dinamakan … 

  a. Address bar  d. IP address 
  b. Standar address  e. MAC address 
  c. Address code 
 

29. Manakah pernyataan berikut ini yang benar tentang IP address … 
a. IP Address terdiri dari bilangan biner 8 bit yang dibagi dalam 8 oktet, dan dituliskan dalam format 4 

kelompok bilangan decimal 
b. IP Address terdiri dari bilangan biner 32 bit yang dibagi dalam 4 oktet, dan dituliskan dalam format 4 

kelompok bilangan decimal 
c. IP Address terdiri dari bilangan biner 32 bit yang dibagi dalam 8 oktet, dan dituliskan dalam format 8 

kelompok bilangan decimal 
d. IP Address terdiri dari bilangan biner 16 bit yang dibagi dalam 4 oktet, dan dituliskan dalam format 8 

kelompok bilangan decimal 
e. IP Address terdiri dari bilangan biner 8 bit yang dibagi dalam 4 oktet, dan dituliskan dalam format 4 

kelompok bilangan decimal 



 
30.  Berikut merupakan alamat yang digunakan dalam IP address : 

1. 65.1.34.99 
2. 199.1.2.4 
3. 189.12.34.69 
4. 157.18.12.200 
5. 130.209.203.245 
6. 68.112.1.205 

  Berdasarkan data diatas, IP address kelas A ditunjukkan dengan angka … 
  a. 1,2  d. 2,3 
  b. 4,5  e. 1,6  
  c. 3,4 
 

31. Terdapat sebuah IP address dengan alamat 172.168.1.9, berdasarkan data diatas, pernyataan yang benar   
mengenai network ID dan host ID dari alamat IP diatas adalah … 

  a. Network ID : 172.168.1.9  , Host ID : 172.168. 
  b. Network ID : 172.168.1 , Host ID : 9 
  c. Network ID : 172.168  , Host ID : 1.9 
  d. Network ID : 172  , Host ID : 168.1.9 
  e. Network ID : 172.168.1.9  , Host ID : 172.168.1 
 

32. Pada kategori IP address, merupakan IP address yang secara permanen dimiliki oleh sebuah perangkat 
dan pengisiannya diisi secara manual disebut … 

  a. IP dynamic  d. IP static 
  b. IP subnet  e. IP config 
  c. IP broadcast 
 

33. Manakah IP address berikut yang merupakan IP privat kelas B … 
  a. 172.16.0.0  d. 162.168.0.0 
  b. 10.1.0.0  e. 192.168.0.0 
  c. 180.16.0.0 
 

34. Terdapat IP address berikut : 
1. 192.168.1.1 
2. 10.0.0.1 
3. 127.0.0.1 
4. 128.0.0.1 
5. 192.168.1.255 

  Berdasarkan data diatas, IP loopback ditunjukkan dengan angka … 
  a. 5  d. 2 
  b. 3  e. 1  
  c. 4 
 
35. Terdapat IP address dengan alamat 192.168.1.1/25, berikut merupakan pernyataan yang benar mengenai 

subnet mask IP address diatas adalah … 
  a. Subnet mask : 255.255.255.192 
  b. Subnet mask : 255.255.255.224 
  c. Subnet mask : 255.255.255.128 
  d. Subnet mask : 255.255.255.240 
  e. Subnet mask : 255.255.255.0 
   
36. Perusahaan Instagram akan membuat server di jawa tengah dengan IP public 95.30.20.1 yang di bagi 

dalam 8 network, dengan asumsi setiap network dapat menangani sekitar 2.000.000 pengguna. 
Berdasarkan data diatas, prefik yang tepat digunakan untuk membuat jaringan tersebut adalah … 

  a. /20 d. /12 
  b. /19 e. /11 
  c. /10 



Untuk soal nomor 37-40.   Perhatikan gambar desain jaringan berikut ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37..  Berapakah jumlah subnet/network yang terbentuk dari IP address diatas … 
  a. 4 network 
  b. 2 network 
37..  Berapakah jumlah subnet/network yang terbentuk dari IP address diatas … 

  a. 4 network 
  b. 2 network 
  c. 8 network 
  d. 16 network 

  e. 32 network 
 
38. Berapakah jumlah host per subnet yang terbentuk dari IP address diatas … 
  a. 16382 host  
  b. 8190 host 
  c. 4094 host 
  d. 2046 host 
  e. 1022 host 
39. Berapakah valid host terakhir dari IP address diatas … 
  a. 156.12.32.255/19  
  b. 156.12.32.254/19 
  c. 156.12.31.255/19 
  d. 156.12.31.254/19 
  e. 156.12.255.255/19 
 
40. Dari IP address dibawah ini, manakah yang dapat terhubung dengan IP address diatas … 
  a. 156.12.64.1/19  
  b. 156.12.30.204/19 
  c. 156.12.50.101/19 
  d. 156.12.95.98/19 
   e. 156.12.200.1/19 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN !!!! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 




