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BAB I

A. LATAR BELAKANG

Dalam  dunia  TCP/IP,  setiap  perangkat  jaringan  menerima  sebuah 

identifier yang disebut alamat IP.  Setiap perangkat yang terhubung ke Internet 

umum duberikan sebuah nomor yang dikenal sebagai alamat protocol internet (IP). 

Alamat  IP  terdiri  dari  empat  angka  yang dipisahkan  dengan titik  (juga  disebut 

dotted-quad) dan melihat sesuatu seperti 127.0.0.1.

Alamat IP (Internet Protocol  Address atau sering disingkat IP)  adalah 

deretan  angka  biner  antar  32-bit  sampai  128-bit  yang  dipakai  sebagai  alamat 

identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan Internet. Panjang dari angka 

ini adalah 32-bit (untuk Ipv4 atau IP versi 4), dan 128-bit (untuk Ipv6 atau IP versi 6) 

yang  menunjukkan  alamat  dari komputer tersebut  pada  jaringan  Internet 

berbasisTCP/IP. 

Sebuah  alamat  IP  adalah  produk  teknologi  computer  modern  yang 

dirancang untuk memungkinkan satu computer (atau perangkat digital lain) untuk 

berkomunikasi dengan yang lain melalui Internet. Alamat IP memungkinkan lokasi 

harfiah miliaran perangkat digital yang terhubung ke Internet yang akan menunjuk 

dan  dibedakan  dari  perangkat  lain.  Dalam  arti  yang  sama  bahwa  seseorang 

membutuhkan alamat Anda untuk mengirimkan surat, sebuah remote computer 

memerlukan alamat IP anda untuk berkomunikasi dengan computer anda.

IP singkatan dari  Internet Protocol,  sehingga alamat IP adalah alamat 

Internet Protocol. Apa artinya? Protocol internet adalah salah satu set aturan yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Internet
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http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
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mengatur aktivitas Internet dan memfasilitasi penyelesaian berbagai tindakan di 

World Wide Web. Oleh karena itu alamat Internet Protocol merupakan bagian dari 

jaringan  yang  saling  berhubungan  secara  sistematis  ditata  yang  mengatur 

komunikasi  online  dengan  mengidentifikasi  kedua  perangkat,sehingga 

memungkinkan komunikasi dua arah.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah Prinsip Kerja Internet Protocol?

Bagaimanakah setting Internet Protocol?

C. TUJUAN

Untuk  mengetahui  prinsip  kerja  dan  cara  pemberian  nama  Internet  Protocol 

sebuah computer.



BAB II

A. PRINSIP KERJA

Fungsi  dari Internet  Protocol secara  sederhana  dapat  diterangkan 

seperti cara kerja kantor pos pada proses pengiriman surat. Surat kita masukan ke 

kotak pos akan diambil oleh petugas pos dan kemudian akan dikirim melalui route 

yang  random,  tanpa  si  pengirim  maupun  si  penerima  surat  mengetahui  jalur 

perjalanan surat tersebut.  Juga jika kita mengirimkan dua surat yang ditujukan 

pada alamat yang sama pada hari yang sama, belum tentu akan sampai bersamaan 

karena  mungkin  surat  yang  satu  akan  mengambil  route  yang  berbeda  dengan 

surat  yang  lain.  Di  samping  itu,  tidak  ada  jaminan  bahwa  surat  akan  sampai 

ditangan tujuan, kecuali jika kita mengirimkannya menggunakan surat tercatat.

Prinsip di atas digunakan oleh Internet Protocol, “surat” diatas dikenal 

dengan  sebutan  datagram. Internet  Protocol (IP)  berfungsi  menyampaikan 

datagram  dari  satu  komputer  ke  komputer  lain  tanpa  tergantung  pada  media 

kompunikasi  yang digunakan.  Data transport  layer dipotong menjadi  datagram-

datagram  yang  dapat  dibawa  oleh  IP.  Tiap  datagram  dilepas  dalam jaringan 

komputer dan akan mencari sendiri secara otomatis rute yang harus ditempuh ke 

komputer  tujuan.  Hal  ini  dikenal  sebagai  transmisi connectionless.  Dengan kata 

lain, komputer pengirim datagram sama sekali tidak mengetahui apakah datagram 

akan sampai atau tidak.

Untuk  membantu mencapai  komputer  tujuan,  setiap  komputer  dalam 

jaringan TCP/IP  harus  diberikan IP address. IP  address harus  unik  untuk  setiap 
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komputer,  tetapi  tidak  menjadi  halangan  bila  sebuah  komputer  mempunyai 

beberapa IP address. IP address terdiri atas 8 byte data yang mempunyai nilai dari 

0-255 yang sering ditulis dalam bentuk [xxx.xxx.xxx.xxx] (xxx mempunyai nilai dari 

0-255).

Pada header internet protokol selain IP address dari  komputer tujuan 

dan  komputer  pengirim  datagram  juga  terdapat  beberapa  informasi  lainnya. 

Informasi  ini  mencakup  jenis  dari  protokol transport  layer yang  ditumpangkan 

diatas  IP.   Paket  dalam  lapisan  IP  disebut  dengan datagram.  Gambar  “Header 

Protocol IP” memperlihatkan datagram sebuah IP.

Gambar Header Protocol IP.

Datagram  IP  panjangnya  variabel  yang  terdiri  atas  data  dan  header. 

Panjang header bisa antara 20 sampai 60 byte. Header ini memuat informasi yang 

http://teknik-informatika.com/pengalamat-tcp-ip/
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penting  sekali  untuk  keperluan  routing  dan  pengiriman.   Berikut  penjelasan 

tentang isi daripada header.

• Version  Number,  Field  Version  mengawasi  versi  protokol  pada  datagram. 

Dengan memasukkan versi  pada setiap datagram akan dimungkinkan untuk 

mempunyai  transmisi  antara  dua  buah  versi,  dimana  sebagian  mesin 

mengoperasikan versi lama dan mesin lainnya menjalankan versi baru. Dalam 

hal ini versi protokol IP yang dipakai dan saat ini versi IP yang dipakai ialah IP 

versi 4 (IPv4). (versi terbaru IPv6)

• Panjang Header.  Panjang header ditentukan oleh field yang ada pada header 

yaitu IHL, panjang header itu sendiri mengikuti dari panjang IHL, yaitu 32 bit 

words. Panjang minimun adalah 5 yang dipakai apabila tidak ada option, nilai 

maksimun  field  4  bit  ini  adalah  15,  yang  membatasi  header  pada  60  byte 

sehingga field option mempunyai  panjang 40 byte.  Untuk beberapa option, 

seperti option yang mencatat route yang dipakai paket, 40 byte sangat tidak 

mencukupi. Hal ini akhirnya menyebabkan option menjadi tidak berguna.

• Jenis Pelayanan.  Service type: Ada 8 bit yang menginformasikan bagaimana 

datagram harus ditangani oleh router. Field ini dibagi menjadi 2 subfield yakni: 

precedence (3 bit) dan service type (TOS=Type Of Service)  (4 bit). Sisa bit tidak 

digunakan.

• Panjang Datagram IP. Panjang datagram IP maksimumnya adalah 65.535 byte 

meliputi segala hal dalam delay-header dan data. Namun untuk masa depan 

akan membutuhkan datagram yang lebih besar lagi.



• Identification.  Identification  diperlukan  untuk  mengizinkan  host  tujuan 

menentukan datagram pemilik fragment yang baru datang. Semua fragment 

suatu datagram berisi nilai Identification yang sama.

• Flag.  Flag  diperlukan  untuk  menjaga  agar  fragment  datagram  tetap  utuh 

( tidak terpotong-potong ) dan memberikan tanda bahwa fragment datagram 

telah tiba.

• Fragment Offset. Untuk memberitahukan di antara datagram mana yang ada 

pada saat itu yang memiliki fragment yang bersangkutan. Seluruh fragment 

kecuali  yang terakhir di  dalam datagram harus merupakan perkalian 8 byte, 

yaitu satuan fragment elementer. Karena tersedia 13 bit, maka terdapat nilai 

maksimum  fragment  per  datagram,  yang  menghasilkan  panjang  datagram 

maksimum 65.536 byte dimana lebih besar dari panjang datagram IP.

• Time to Live. Counter yang digunakan untuk membatasi umur paket. Field ini 

diharapkan dapat menghitung waktu dalam detik, yang memungkinkan umur 

maksimum  225  detik.  Counter  harus  diturunkan  pada  setiap  hop  dan 

diturunkan beberapa kali bila berada dalam antrian router dalam waktu yang 

lama.  Pada  kenyataannya,  field  ini  hanya  menghitung  hop.  Ketika  counter 

mencapai nol, paket dibuang dan paket peringatan dikirimkan kembali ke host 

sumber. Feature ini mencegah datagram agar tidak kehilangan arah, sesuatu 

yang mungkin terjadi bila tabel routing rusak.

• Transport Protocol. Field ini berisi 8 bit yang mendefinisikan lapisan protokol 

di  atasnya  menggunakan  layanan  lapisan  IP.  Sebuah  datagram  IP  dapat 

membungkus data dari beberapa tingkat protokol di atasnya seperti TCP, UDP, 

http://teknik-informatika.com/user-datagram-protocol/
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ICMP     dan IGMP . Ketika protokol IP me-multiplex dan me-demultiplex data dari 

tingkatan protokol di atasnya, nilai field ini menolong proses ketika datagram 

sampai ke tujuan alamat akhir.

• Header  Checksum.  Hanya  melakukan  verifikasi  terhadap  header  saja. 

Checksum ini  sangat  berguna  untuk  mendeteksi  error  yang dihasilkan  oleh 

memory  yang  buruk  di  dalam  router.  Algoritma  adalah  dengan  menambah 

semua half-word 16  bit  pada saat  checksum datang,  dengan  menggunakan 

perhitungan  komplemen  satu  dan  mengambil  komplemen  satunya  sebagai 

hasilnya.  Agar  algoritma ini  dapat  berfungsi,  Header  checksum diasumsikan 

bernilai 0 pada saat datang. Algoritma ini lebih baik dibandingkan dengan bila 

menggunakan penambahan biasa. Perlu dicatat bahwa Header checksum harus 

dihitung kembali di setiap hop, karena sedikitnya sebuah field selalu berubah 

( field  Time to Live– TTL ). Akan tetapi cara tertentu dapat digunakan untuk 

mempercepat perhitungan.

• Source  Address  dan  Destinasion  Address.  Menandai  nomor  jaringan  dan 

nomor  host.  Source  address  32  bit  berisi  informasi  alamat  IP  dari  host 

pengirim. Destination address 32 bit yang berisi informasi alamat IP tujuan.

• Option.  Header datagram IP mempunyai  panjang yang tetap yakni  20 byte. 

Sedangkan  panjang  header  yang  variabel  adalah  40  byte.  Oleh  sebab  itu 

header datagram IP berkisar antara 20 hingga 60 byte. Panjang header variabel 

ini  adalah  option.  Yang  digunakan  untuk  kepentingan  pengetesan  dan 

debugging.  Option  mempunyai  panjang  yang  dapat  diubah-ubah.  Masing-

masing  diawali  dengan  kode-kode  bit  yang  mengindentifikasikan  option. 

http://teknik-informatika.com/internet-control-message-protocol/


Sebagian option diikuti  oleh field option yang panjangnya 1 byte, kemudian 

oleh satu atau lebih byte-byte data.

• Padding. Padding terdiri dari option-option :

1. Option  Security,  menyatakan  sejauh  mana  kerahasiaan  informasinya, 

dengan kata lain menspesifikasikan tingkat kerahasiaan datagram.

2. Option Strict Source Routing, memberikan lintasan lengkap dari sumber ke 

tujuan  dalam  bentuk  sejauh  alamat  IP.  Datagram  diperlukan  untuk 

mengikuti lintasan eksa tersebut.

3. Option Loose Source Routing, mengharuskan paket melintasi daftar router 

yang telah ditentukan, dan dalam urutan yang telah ditentukan, tapi tidak 

diizinkan untuk melewati router lainnya selama perjalanannya.

4. Option Record Route, memberitahukan router-router di sepanjang lintasan 

agar menambah alamat IP-nya ke field option.

5. Option Times Stamps, mirip dengan option record route kecuali disamping 

merekam alamat  IP  32  byte-nya  setiap  router  juga  perlu  merekam time 

stamp 32 byte.

Tampak pada gambar di atas ada dua jenis protokol pada transport layer 

yaitu TCP dan  UDP. Informasi  penting  lainnya  adalah Time-To-Live (TTL)  yang 

http://teknik-informatika.com/user-datagram-protocol/
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menentukan berapa lama IP dapat hidup didalam jaringan. Nilai TTL akan dikurangi 

satu jika IP melalui sebuah komputer. Hal ini penting artinya terutama karena IP 

dilepas  dijaringan  komputer.  Jika  karena  satu  dan  lain  hal  IP  tidak  berhasil 

menemukan  alamat  tujuan  maka  dengan  adanya  TTL  IP  akan  mati  dengan 

sendirinya pada saat TTL bernilai nol. Disamping itu juga tiap IP yang dikirimkan 

diberikan  identifikasi  sehingga  bersama-sama  dengan IP  address komputer 

pengirim data dan komputer tujuan, tiap IP dalam jaringan adalah unik.

Khususnya untuk pemakai jaringan komputer hal yang terpenting untuk 

dipahami secara benar-benar adalah konsep IP address. Lembaga yang mengatur IP 

address adalah Network Information Center (NIC) di Department of Defence di US 

yang beralamat di http://www.nic.mil/.  Pengaturan IP addresspenting,  terutama 

pada saat mengatur routing secara otomatis. Sebagai contohjaringan komputer di 

amatir  radio  mempunyai IP  address kelas  yang  mempunyai  address 

[44.xxx.xxx.xxx]. Khusus untuk amatir radio di Indonesia IP address yang digunakan 

adalah  [44.132.xxx.xxx].  Sedangkan  di  Canada  mempunyai  IP  address 

[44.135.84.22].  Hal  ini  terlihat  dengan  jelas  bahwa  IP  address  di  amatir  radio 

sifatnya geografis. 

Dari IP address ini dapat dibaca bahwa mesin ini berada di network 44 di 

InterNet yang dikenal sabagai AMPRNet (ampr.org). 135 menandakan bahwa mesin 

ini berada di Canada. 84 memberitahukan bahwa mesin berada di kota Waterloo di 

propinsi Ontario, sedang 22 adalah nomor mesinnya. Dengan konsep IP address, 

route  perjalanan  IP  dalam jaringan  komputer dapat  dilakukan  secara  otomatis. 

Sebagai  contoh,  jika  sebuah  komputer  di  InterNet  akan  mengirimkan  IP  ke 

http://teknik-informatika.com/jaringan-komputer/
http://teknik-informatika.com/struktur-ip-address/
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[44.135.84.22], pertama-tama IP yang dilepas di network akan berusaha mencari 

jalan ke network 44.135.84, setelah mesin yang mengubungkan network 44.135.84 

tercapai IP tersebut akan mencoba menghubungi mesin 22 di network tersebut. 

Kesemuanya ini dilakukan secara otomatis oleh program.

Tentunya  sukar  bagi  manusia  untuk  mengingat  sedemikian  banyak  IP 

address. Untuk memudahkan, dikembangkan Domain Name System (DNS).

B. PEMBERIAN NAMA IP ADDRESS

Sebuah IP address adalah angka unik yang mengidentifikasi  tiap host 

(node/  titik)  di  sebuah  jaringan  IP.  IP  address  berjalan  pada  lapisan  Network 

(Network Layer) dari urutan protokol TCP/IP. Jadi TCP/IP tidak bergantung pada 

lapisan  Data  Link  seperti MAC  Address.

IP address memiliki nilai  sebanyak 32 bit, berarti secara teori,  mampu 

menampung  maksimal  sebanyak  4  milliar  alamat  host  unik  di  seluruh  jagad 

internet. Menurut anda itu sudah cukup kan? Tapi TCP/IP mengimplementasikan 

sejumlah  batasan  bagaimana  IP  address  di  alokasikan.  Batasan  ini  sangat 

membatasi total IP yang bisa digunakan, dan sekitar setengah dari total IP yang 

tersedia telah digunakan. Untuk mengatasinya, sebuah teknik baru pengalamatan 

IP  telah  dikembangkan.  Standar  baru  128-bit  IP  address  (dikenal  dengan  Ipv6) 

sedang di ambang pemanfaatan secara mainstream.

IP  address  biasanya  dituliskan  dengan  format  yang  dikneal  dengan 

notasi  desimal  bertitik  (dotted  decimal  notation).  Di  dalam  dotted  decimal 

http://teknik-informatika.com/domain-name-system/


notation,  tiap  grup yang terdiri  dari  8  bit,  atau octet,  ditulis  ke  dalam  bentuk 

desimalnya.  Coba  perhatikan,  alamat  IP  yang  ditulis  dengan  bilangan  biner  di 

bawah ini.

11000000101010001000100000011100

Dotted decimal dari IP address diatas adalah: 192.168.136.28

Jika kita perhatikan disini,

• 192 mewakili 8 bit pertama (11000000);

• 168 mewakili 8 bit kedua (10101000);

• 136 mewakili 8 bit ketiga (10001000); 

• dan28 mewakili 8 bit terakhir (00011100).

11000000 10101000 10001000 00011100

192 168 136 28

• Format seperti ini adalah format yang biasa kita lihat dalam IP address.

IP Address terdiri dari bilangan biner sepanjang 32 bit yang dibagi atas 4 segmen. 

Tiap segmen terdiri  atas 8  bit  yang berarti  memiliki  nilai  desimal  dari  0 –  255. 

Range  address  yang  bisa  digunakan  adalah  dari 

00000000.00000000.00000000.00000000  sampai  dengan 

11111111.11111111.11111111.11111111.

http://teknik-informatika.com/struktur-ip-address/


Jadi,  ada sebanyak 232 kombinasi  address yang bisa dipakai  diseluruh 

dunia  (walaupun  pada  kenyataannya  ada  sejumlah  IP  Address  yang  digunakan 

untuk keperluan khusus).  Jadi,  jaringan TCP/IP dengan 32 bit address ini  mampu 

menampung sebanyak 232 atau 4.294.967.296 host.

Untuk  memudahkan  pembacaan  dan  penulisan,  IP  Address  biasanya 

direpresentasikan  dalam  bilangan  desimal.  Jadi,  range  address  di  atas  dapat 

diubah menjadi address 0.0.0.0 sampai address 255.255.255.255. Nilai desimal dari 

IP Address inilah yang dikenal dalam pemakaian sehari-hari.  Beberapa contoh IP 

Address adalah :

44.132.1.20

167.205.9.35

202.152.1.250

Gambar di bawah ini mengilustrasikan IP Address dalam desimal dan biner.

GAMBAR: IP Address Dalam Bilangan Desimal dan Biner

IP  address memiliki  32  bit  angka  yang  merupakan  logical  address. IP 

addressbersifat  unique,  artinya tidak ada device,  station,  host atau router yang 

memilikiIP  address yang  sama.  Tapi  setiap  host,  komputer  atau  router  dapat 

memiliki lebih dari IP address. Setiap alamat IP memiliki makna netID dan hostID. 

Netid adalah pada bit-bit terkiri dan hostid adalah bit-bit selain netid (terkanan).

http://teknik-informatika.com/pengalamat-tcp-ip/
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Setiap  alamat  yang  ada  terdiri  dari  sepasang netid & hostid. 

Netidmengidentifikasikan  jaringan  yang  dipakai  dan hostid mengidentifikasikan 

host  yang  terhubung  ke  jaringan  tersebut.  Ada  beberapa  macam  alamat 

berdasarkan kelas yang ada (gambar struktur alamat IP)

GAMBAR: Struktur Alamat IP

C. Notasi Desimal

Untuk  membuat  pembacaan  lebih  mudah  alamat  internet  yang 

merupakan logical address ini maka dibuatlah dalam bentuk desimal di mana setiap 

8 bit diwakili satu bilangan desimal. Masing-masing angka desimal ini dipisahkan 

oleh tanda titik (gambar “Notasi Desimal”). Untuk mempermudah pembacaan, 32 

bit alamat internet direpresentasikan dengan notasi desimal.

GAMBAR: Notasi Biner-Desimal

http://teknik-informatika.com/pengalamat-tcp-ip/


D. KLASIFIKASI IP ADDRES

IP protocol memisahkan 5 kelas alamat yang berbeda-beda: A, B, C, D, 

dan E. Setiap kelas dari ketiga kelas pertama (A hingga C) menggunakan ukuran 

yang  berbeda  untuk  menentukan  porsi  network  ID  dan  host  ID  nya.  Class  D 

digunakan untuk kebutuhkan khusus, yang disebut multicast address. Class E 

adalah eksperimental dan tidak digunakan.

Empat  bit  pertama dari  IP  address  digunakan untuk menentukan kelas-kelas  IP 

address:

1. Jika bit pertama 0, maka address = Class A address.

2. Jika bit pertama 1 dan bit kedua 0, maka address = Class B address.

3. Jika dua bit pertama 1, dan bit ketiga 0, maka address = Class C address.

4. Jika tiga bit pertama 1, dan bit keempat 0, maka address = Class D address.

5. Jika empat bit pertama 1, maka address = Class E address.

Class A Address dirancang untuk network yang sangat besar. Di Class A 

address, octet pertama adalah network ID, dan tiga octet sisanya adalah host ID. 

Karena hanya 8 bit yang dipakai untuk network ID, dan bagian pertama dari bit-bit 

ini digunakan untuk mengidentifikasi bahwa address ini adalah Class A Address, 

maka hanya terdapat 126 Class A network yang tersedia di jagad internet. Tapiiii, 



tiap Class A network mampu menampung sebanyak lebih dari 16 juta hosts. Hanya 

terdapat  sekitar  40  Class  A  Address  yang  digunakan  untuk  perusahaan  atau 

organisasi,  Sisanya  sudah  dipesan  oleh  IANA  (Internet  Assigned  Numbers 

Authority) atau dipakai oleh organisasi yang mengatur pemakaian IP di regional 

tertentu, seperti, Eropa, Asia, dan Amerika Latin.

Di dalam Class B address, dua octet pertama dari IP address digunakan sebagai 

network ID dan dua octet kedua digunakan sebagai host ID. Sehingga, sebanyak 

16.384 network di Class B tersedia. Semua Class B address berada pada jangkauan 

128.xxx.yyy.zzz hingga 191.xxx.yyy.zzz. Tiap Class B address dapat mengakomodasi 

hingga  lebih  dari  65.000  hosts.

Masalah dari Class B network adalah walaupun ukurannya lebih kecil daripada Class 

A network, tapi tetap memiliki terlalu banyak host ID. Beberapa jaringan memiliki 

ribuan  hosts.  Kurang  telitinya  pemakaian  Class  B  address  dapat  menimbulkan 

banyaknya  IP  address  yang  terbuang  sia-sia.

Di dalam Class C address, tiga octet pertama digunakan untuk network ID, dan 

octet keempat digunakan untuk host ID. Dengan hanya 8 bit untuk host ID, tiap 

Class  C  network  hanya  mampu  menampung  sebanyak  254  hosts.  Tapi,  dengan 

sisanya, yaitu 24 bit network ID, class C address mampu menampung hingga lebih 

dari 2 juta network.
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