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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini didasarkan atas kajian terhadap penelitian sebelumnya yang 

mempunyai keterkaitan dalam pembahasan topic dengan penelitian ini, yaitu 

penelitian mengenai Enhancement of Network Performance of an enterprise 

network with VLAN (Alimi & Mufutau, 2015). Dalam studi tersebut, dijelaskan 

mengenai kemampuan dari jaringan LAN serta keuntungan dari penggunaanya. 

Namun menurut peneliti, akan timbul masalah tingkat keamanan dan tingkat akses 

pengguna yang berbeda jika menggunakan jaringan LAN. Maka dari itu, VLAN 

menjadi pilihan yang tepat sebagai solusi permasalahan segregasi jaringan. 

Dibandingkan harus memisahkan kelompok-kelompok jaringan yang berbeda 

secara fisik pada jaringan, penggunaan VLAN menjadi solusi yang hemat biaya, 

efektif dan mudah untuk dikelola. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Ali, 2015) mengenai Implementation of 

VLAN using Network Simulator. Dalam penelitian ini, terdapat penjelasan 

mengenai penerapan jaringan pada kondisi lingkungan perusahaan yang besar dan 

terdiri atas beberapa departemen dapat disegmentasikan menjadi beberapa lapisan 

LAN. Namun cara tersebut sangat tidak efektif, tidak efisien dan pengelolaan nya 

akan menimbulkan kesulitan. Peneliti menjelaskan bahwa inter-connected VLAN 

merupakan solusi terhadap permasalahan tersebut. VLAN diartikan sebagai 

jaringan area lokal bersifat virtual yang dikonfigurasikan secara software, bukan 

secara pengkabelan fisik. Dengan VLAN dapat memungkinkan domain broadcast 

bekerja tanpa melalui router. Aplikasi bridging yang akan menggantikan 
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penentuan workstation yang termasuk dalam domain broadcast. Melalui VLAN, 

komunikasi jaringan hanya akan dapat dilakukan antara port host yang secara 

logis terkelompok didalam VLAN yang sama. Karena secara default, host yang 

ada di dalam VLAN tertentu tidak dapat berkomunikasi dengan host yang ada di 

VLAN lainnya. Sehingga, keamanan terhadap segmentasi jaringan antara 

departemen yang berbeda-beda dapat diterapkan dengan teknologi VLAN, dan 

juga memungkinkan setiap workstation dan host yang tidak berdekatan secara 

fisik akan dapat saling berkomunikasi sepanjang berada dalam satu grup VLAN. 

Kemudian terdapat juga penelitian oleh (Pantu, Iswahyudi, & Rachmawati, 

2015) dijelaskan mengenai keunggulan dari VLAN dibandingkan LAN. Secara 

performa, dengan VLAN maka performa jaringan akan meningkat dikarenakan 

paket yang tidak perlu untuk dijalankan akan diblokir. Untuk hal fleksibilitas, 

desain jaringan akan menjadi lebih fleksibel dikarenakan VLAN memungkinkan 

users berpindah lokasi tanpa harus merombak ulang perangkat jaringan, hal 

tersebut hanya perlu konfigurasi pada software yang digunakan. Dalam hal 

keamanan, ketika suatu paket di broadcast, hanya users yang berada di satu 

VLAN yang dapat menerima paket tersebut, users dari VLAN lain tidak akan 

mengetahuinya dikarenakan telah disegmentasi. 

Penelitian selanjutnya yaitu mengenai Virtual Local Area Network 

(VLAN) yang disusun oleh (Prakash Pal & Pal, 2013). Pada penelitian tersebut 

didapatkan penjelasan mengenai pembagian jenis VLAN. Diketahui bahwa 

terdapat 2 pembagian dari VLAN yaitu Static VLAN dan Dynamic VLAN. Static 

VLAN didefinisikan sebagai VLAN yang diatur oleh network administrator. 

Switch port yang sudah diatur dalam sebuah VLAN akan tetap mempertahankan 
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posisinya tersebut kecuali jika diubah melalui pengaturan manual oleh network 

administrator. Perubahan atau update pada host harus dilakukan secara manual 

pada Static VLAN. Namun, untuk ukuran jaringan yang besar dimana sering 

dibutuhkan lebih banyak update sangat tidak memungkinkan jika menggunakan 

Static VLAN. Sedangkan Dynamic VLAN dapat didefinisikan sebagai VLAN 

yang dapat diatur melalui sebuah software, berdasarkan MAC Address, protokol 

dan aplikasinya. Setiap update dan perubahan pada host akan dilakukan secara 

dynamic. 

Berdasarkan dari tinjauan pustaka tersebut, peneliti merangkum kutipan 

dari penelitian sebelumnya ke dalam sebuah tabel yang menjadi informasi 

pendukung dalam penerapan penelitian ini (Lihat pada Tabel 2.1 dibawah ini): 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun  Kesimpulan Penelitian 

Isiaka A. Alimi & 

Akeem O. Mufutau 

2015 Pembahasan performa jaringan LAN dan masalah 

segmentasi yang terjadi di jaringan LAN. VLAN 

menjadi solusi permasalahan segmentasi di dalam 

jaringan yang ukurannya besar dan terbagi atas 

beberapa bagian. Dibandingkan harus melakukan 

pemisahan kelompok-kelompok jaringan yang 

berbeda secara fisik pada jaringan, penggunaan 

VLAN menjadi solusi yang hemat biaya, efektif 

dan mudah untuk dikelola. 

Sarah Yahia Ali 2015 VLAN diartikan sebagai jaringan area lokal 

bersifat virtual yang dikonfigurasikan secara 

software, bukan secara pengkabelan fisik.  VLAN 

merupakan solusi terhadap permasalahan 

keamanan dan segmentasi jaringan di perusahaan 

yang besar. Melalui VLAN, komunikasi jaringan 

hanya akan dapat dilakukan antara port host yang 

secara logis terkelompok didalam VLAN yang 

sama. Jika berada di VLAN yang berbeda maka 

host tersebut tidak akan dapat saling 

berkomunikasi. Hal tersebut mencakup 2 hal 

segmentasi dan keamanan antar segmentasi. 

Rahman Syahputra. Analisa dan Perancangan Dynamic VLAN menggunakan Metode PPDIOO Development Life Cycle. 
UIB Repository©2019



10 

 

 
Universitas Internasional Batam 

Peneliti Tahun  Kesimpulan Penelitian 

Yosefina Pantu, 

Catur Iswahyudi & 

Rr Yuliana 

Rachmawati K. 

2015 Penelitian ini menjabarkan beberapa keunggulan 

dari VLAN dibandingkan dengan LAN dalam hal 

performa, fleksibilitas dan juga pembentukan 

keamanan jaringan. Digambarkan performa dari 

VLAN dan bagaimana VLAN dapat diterapkan 

dengan baik sesuai dengan kebutuhan sistem. 

Gyan Prakash Pal 

& Sadhana Pal 

2013 Penelitian yang menjelaskan kelebihan VLAN 

dalam pengelolaan jaringan, jenis-jenis dan 

metode-metode penerapan VLAN di dalam 

jaringan, serta bagaimana VLAN bekerja 

membangun sebuah sistem jaringan yang 

terkontrol dan mudah diterapkan. 

  

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Jaringan Komputer 

Menurut penelitian dari (Mentang, Sinsuw, & Najoan, 2015), Jaringan 

komputer merupakan suatu teknologi komunikasi (telekomunikasi) antara 

komputer dengan komputer dan komputer dengan perangkat jaringan yang 

saling terhubung melalui media transmisi data untuk mencapai tujuan yang 

sama. Dengan jaringan komputer, dapat dilakukan proses sharing data, 

printer, dan juga layanan e-mail. 

Informasi dan data yang dikirim dari pengirim (transmitter) dapat 

sampai kepada penerima (receiver) dengan tepat dan akurat menggunakan 

jaringan komputer, hal ini sesuai dengan fungsi dan sistem koneksinya yaitu 

adanya pemberi layanan (server) dan meminta layanan (client) yang 

bekerjasama membentuk komunikasi yang baik. Jaringan komputer dapat 

tersusun atas pola atau konsep yang diterapkan pada saat perancangannya 

yang disebut Topologi. Pemilihan model topologi yang diterapkan juga dapat 

menjadi faktor yang memengaruhi kinerja dari sebuah jaringan, yaitu ukuran 
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kecepatan transfer dan akses pada data, kemudahan troubleshooting jaringan, 

tingkat keamanan jaringan, dan lain-lain.  

 

2.2.2 Jaringan Komputer Berdasarkan Geografis  

A. Jaringan Wilayah Pribadi atau Personal Area Network (PAN) 

Menurut (Wongkar, Sinsuw, & Najoan, 2015), Jaringan PAN 

merupakan jaringan komputer yang terdiri dari hubungan antara satu 

perangkat dengan perangkat lainnya dengan jarak yang sangat dekat dalam 

satuan meter. Jaringan PAN digunakan sebagai koneksi antara personal 

device seperti smartphone, tablet, Personal Data Assistant (PDA), video 

game console, dan device lainnya.  

 

B. Jaringan Wilayah Lokal atau Local Area Network (LAN) 

Menurut (Muhammad & Hasan, 2016), Jaringan LAN adalah 

jaringan komputer yang bersifat lokal dan hanya mencakup area geografis 

kecil yang terhubung melalui koneksi kabel ataupun nirkabel. Misalnya 

seperti pada sekolah, kampus, kantor, antar gedung dan lokasi-lokasi yang 

memiliki koneksi jaringan yang dikelola secara lokal. Jaringan LAN 

sangat tepat digunakan untuk berbagi sumber daya atau resources secara 

bersama di area lokal, yaitu seperti menyimpan file, bertukar informasi, 

berbagi penggunaan printer, berbagi software dan lain-lain.  
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C. Jaringan Wilayah Daerah atau Metropolitan Area Network (MAN) 

Menurut (Muhammad & Hasan, 2016), Jaringan MAN adalah 

jaringan komputer yang saling menghubungkan para pengguna dengan 

sumber daya komputer dalam area geografis yang luas mencakup 1 

wilayah kota. Karena cakupan nya yang lebih luas dan juga dapat 

terbentuk dari beberapa jaringan LAN, sehingga jaringan MAN dikatakan 

sebagai penggabungan dari beberapa jaringan LAN yang sudah mengalami 

pengembangan. Jaringan MAN menerapkan standarisasi dari teknologi 

IEEE yaitu DQDB (Distributed Queue Dual Bus). 

 

D. Jaringan Wilayah Luas atau Wide Area Network (WAN) 

Menuru (Muhammad & Hasan, 2016), Jaringan WAN adalah 

jaringan komputer yang memiliki cakupan area geografis sangat luas, 

seperti mencakup satu negara, satu benua, dan bahkan dunia. Jaringan 

WAN terdiri atas beberapa jaringan MAN dan jaringan LAN yang 

tersusun dan terhubung satu sama lain. Jaringan WAN juga terdiri dari 

mesin-mesin yang digunakan untuk menjalankan Software Applications 

yang dipakai oleh para users. 

 

2.2.3 Jaringan Komputer Berdasarkan Fungsi dan Koneksi 

A. Jaringan Client-Server 

Menurut (Varianto & Badrul, 2015), Jaringan Client-Server 

merupakan bentuk jaringan komputer dengan menerapkan 1 komputer atau 

lebih difungsikan sebagai Server yang berperan menyediakan layanan dan 

Rahman Syahputra. Analisa dan Perancangan Dynamic VLAN menggunakan Metode PPDIOO Development Life Cycle. 
UIB Repository©2019



13 

 

 
Universitas Internasional Batam 

informasi yang diperlukan oleh komputer lainnya, sedangkan komputer 

lainnya yang difungsikan menerima layanan dan informasi disebut Client. 

Client menjadi perantara yang mengakses data dan informasi yang terdapat 

pada server. Layanan yang diberikan yaitu seperti DHCP, akses Web, e-

mail, file, dan lain-lain.  

 

B. Jaringan Peer-to-peer 

Menurut (Varianto & Badrul, 2015), Jaringan Peer-to-peer adalah 

sebuah jaringan komputer yang memiliki aturan setiap komputernya dapat 

difungsikan sebagai server sekaligus client. Komputer tersebut mampu 

menerima dan memberikan akses dari masing-masing komputer dan juga 

saling mengirimkan dan menerima data/informasi melalui jaringan, ini 

dikarenakan komputer-komputer tersebut berkedudukan sama. Namun, 

penggunaan jaringan ini tidak lazim, permasalahan nya terdapat pada 

security dan management pada sistem jaringan ini, sangatlah tidak baik 

dan sulit melakukan pengawasan ketika users dalam jaringan sudah 

banyak. 

 

2.2.4 OSI Layer (Model OSI) 

Open System Interconnection (OSI) Layer adalah suatu standar model 

referensi atau acuan dalam arsitektural jaringan komputer yang berisi cara 

kerja sebuah protokol dan diterapkan pada protokol komunikasi jaringan. 

Tujuan dari OSI Layer adalah terciptanya standar acuan bagi para vendor dan 

developer sebagai penunjang interoperatibilitas dalam pembuatan produk 
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jaringan baik itu berupa software ataupun hardware, dan hal tersebut bersifat 

Interporate (mampu bekerjasama dan beradaptasi dengan sistem atau produk 

dari vendor lain menggunakan protokol yang sama tanpa upaya khusus dari 

users).  

 

Gambar 2.1 OSI Layer (Model OSI) 

 

Sesuai dengan Gambar 2.1, dapat dilihat bahwa OSI Layer secara 

konseptual memiliki 7 Layer/lapisan yang pada prosesnya masing-masing layer 

tersebut mempunyai peran dan fungsi spesifik dan saling terkait antara setiap 

layer. Pembagian dan penjelasan dari masing-masing OSI Layer yaitu: 

1. Physical 

Physical Layer berfungsi mentranslasikan bahasan secara fisik mengenai 

media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, dan 

pengabelan. Layer ini berkaitan sekali dengan persoalan secara fisik yang 

ada pada jaringan, data ditransmisikan menggunakan jenis sinyal yang 
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didukung oleh media fisik seperti tegangan listrik, frekuensi radio, 

inframerah atau cahaya biasa. 

2. Data Link 

Data Link Layer berperan pada saat lapisan ini menerima data dari 

Physical Layer, maka Data Link Layer akan memeriksa kesalahan 

transmisi fisik dan kemudian akan mengumpulkan bit-bit tersebut menjadi 

frames. Pada Data Link Layer juga melakukan pengelolaan terhadap 

skema pengalamatan fisik seperti MAC Address, mengontrol akses 

berbagai perangkat jaringan ke media fisik. Oleh karena itu, Data Link 

Layer terdiri atas 2 bagian yang bertugas menjalankan fungsi dari lapisan 

ini, yaitu Media Access Control dan Logical Link Control. 

3. Network 

Network Layer memiliki fungsi untuk menambahkan konsep dan memberi 

keputusan mengenai routing (rute) yang dilalui oleh data pada proses 

komunikasi jaringan, menambahkan header berupa alamat jaringan dan 

informasi ke dalam paket data yang diterima dari lapisan Data Link, serta 

bertugas melaksanakan Logical Addressing. 

4. Transport 

Transport Layer memiliki fungsi untuk mengubah informasi/data yang 

dikirim melewati sebuah media komunikasi jaringan menjadi bentuk per 

unit yang bisa dikelola dan itu disebut paket data, selain itu Transport 

Layer juga dapat memberikan penomoran urut pada paket data yang 

diterima, menjamin keselamatan pada data serta segmentasi data. 
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Kemampuan dari lapisan ini yaitu error recovery, flow control, dan 

transmisi ulang pada proses komunikasi jaringan. 

5. Session 

Session Layer memiliki fungsi untuk mengelola session komunikasi pada 

jaringan, yaitu establishing terhadap session jaringan, maintaining 

terhadap session jaringan, dan terminating terhadap session jaringan yang 

dilaksanakan di dalam entitas Presentation Layer. Session Layer juga 

memberikan layanan sinkronisasi pada proses komunikasi jaringan. 

6. Presentation 

Presentation Layer berperan dalam menjalankan konversi dan translasi 

format data sesuai dengan transmisi data yang digunakan pada jaringan, 

pemrosesan pada lapisan ini juga terdapat proses kompresi dan enkripsi 

data. 

7. Application 

Application Layer berperan sebagai interface antara layanan jaringan 

dengan aplikasi end-user, sehingga aplikasi dapat mengakses jaringan 

yang ada.  

 

2.2.5 TCP/IP 

Menurut (Wardoyo, Ryadi, & Fahrizal, 2014), TCP/IP (Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol) adalah sebuah aturan atau protokol yang 

menjadi standar dalam komunikasi data yang digunakan oleh users di 

jaringan komputer pada saat proses transfer data. Dalam upaya mencapai 

tujuannya, TCP/IP dibagi menjadi 5 lapisan agar menciptakan protokol 
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komunikasi komunikasi data yang lebih fleksibel dan mudah diterapkan di 

semua sistem dan interface jaringan. Berikut ini penjelasan mengenai 5 

lapisan TCP/IP:  

 

Gambar 2.2 TCP/IP Model 

 

1. Network Access (Physical & Data Link) Layer 

Network Access Layer berfungsi sebagai Data Link Management dan 

Transmisi fisik data melalui media. Sehingga, lapisan ini bertanggung 

jawab untuk mengirim dan menerima data melalui media fisiknya. 

Kemudian juga lapisan ini mampu mentranslasikan sinyal listrik menjadi 

data digital yang dipahami komputer sekalipun berasal dari device yang 

lain. Protokol-protokol yang terdapat pada layer ini yaitu SLIP (Serial 

Line Internet Protocol), PPP (Point to Point Protocol), dan ARP (Address 

Resolution Protocol). 
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2. Internet Layer 

Internet Layer memiliki fungsi dalam proses pengiriman packet data ke 

alamat yang tepat. Layer ini memiliki 2 bagian yaitu IP (Internet Protocol) 

yang berperan mengatur pengalamatan dan pengiriman data ke alamat 

yang tepat, sedangkan bagian lainnya adalah ICMP (Internet Control 

Message Protocol) yang berperan mengirimkan pesan error dari proses 

pengiriman paket data di jaringan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

tugas-tugas dari layer ini adalah melaksanakan IP Addressing, Routing, 

dan Error Checking. 

3. Transport Layer 

Transport Layer berfungsi sebagai penyedia layanan bagi Application 

Layer dan mengatur pengiriman paket data pada saat antar komputer 

saling berkomunikasi. Protokol yang terdapat pada lapisan Transport 

Layer adalah TCP (Transmission Control Protocol) dan UDP (User 

Datagram Protocol). 

4. Application Layer 

Application Layer berfungsi untuk menyediakan layanan terhadap setiap 

aplikasi yang berjalan di jaringan. Pada lapisan ini terdapat seluruh 

aplikasi yang menggunakan TCP/IP yaitu seperti Telnet, FTP (File 

Transport Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol), dll. 
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2.2.6 IP Address 

Menurut (Varianto & Badrul, 2015), IP Address (Internet Protocol 

Address) dapat didefinisikan sebagai sebuah identitas numeric (penomoran) 

yang diberikan kepada setiap device di dalam jaringan yang berkomunikasi 

melalui protokol TCP/IP. IP Address mempunyai 2 fungsi yaitu sebagai alat 

identifikasi host atau interface yang ada di jaringan, kemudian sebagai alamat 

lokasi jaringan. 

IP Address memiliki salah satu jenis pengalamatan yang dinamakan 

IPv4 (IP versi 4), jenis ini tersusun atas 32 bit angka biner dan dikonversikan 

ke dalam angka decimal yang dipisahkan menjadi 4 blok dan nilainya terbatas 

hanya dari 0 hingga 255, dengan contoh bentuknya adalah 192.20.20.1. 

Secara harfiah, IP Address mempunyai dua buah pembagian cluster yaitu 

Network ID yang berfungsi sebagai penunjuk alamat atau identitas dari 

jaringan dan Host ID yang berfungsi sebagai penunjuk alamat dari setiap host 

di jaringan. Kesimpulannya,  IP Address berperan dalam pengalamatan 

logical host beserta identitas jaringan lokasi host itu berada. 

Untuk memudahkan pembagian dan pengalamatan suatu Host 

menggunakan IP Address, maka IP Address diklasifikasikan berdasarkan 

kelas-kelas yang berbeda, yaitu: 

1. Kelas A 

IP Address kelas A mempunyai 8 bit awal yang merupakan Network ID 

dan 24 bit terakhir adalah host ID, maka IP Address kelas A 

diaplikasikan pada jaringan dengan jumlah host yang sangat besar. IP 

Address kelas A mempunyai susunan range IP pada 1.xxx.xxx.xxx – 
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126.xxx.xxx.xxx dengan jumlah 16.777.214 alamat yang tersedia di 

dalam setiap kelasnya. Sebagai contohnya jika terdapat IP Address 

122.32.45.20, dapat diketahui bahwa alamat tersebut berada dalam range 

IP Address Kelas A, dengan Network ID nya adalah 122 serta Host ID 

nya adalah 32.45.20. Pengalamatan tersebut dapat dibaca sebagai host 

dengan alamat 32.45.20 berada pada network 122. 

2. Kelas B 

IP Address kelas B mempunyai 16 bit awal yang menjadi Network ID 

dan 16 bit terakhir adalah Host ID, maka IP Address kelas B ini 

diaplikasikan pada jaringan dengan jumlah host yang tidak terlalu besar. 

IP Address kelas B mempunyai susunan range IP pada 128.0.xxx.xxx – 

191.155.xxx.xxx dengan jumlah 65000 alamat yang tersedia di dalam 

setiap kelasnya. Jika terdapat IP Address 150.80.70.60, dapat diketahui 

bahwa alamat tersebut berada dalam range IP Address kelas B, dengan 

Network ID nya adalah 150.80 serta Host ID nya adalah 70.60. 

Pengalamatan tersebut dapat dibaca sebagai host dengan alamat 70.60 

berada pada network 150.80. 

3. Kelas C 

IP Address kelas C mempunyai 24 bit awal yang menjadi Network ID 

dan 8 bit terakhir adalah Host ID, IP Address kelas C ini diaplikasikan 

pada jaringan LAN dengan ukuran yang kecil atau jaringan yang 

memiliki jumlah host kecil. IP Address kelas C mempunyai susunan 

range IP 192.0.0.xxx – 223.255.255.xxx dengan jumlah 256 alamat 

tersedia di setiap subnet kelas C. Jika terdapat IP Address 192.168.10.1 
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maka dapat diketahui bahwa alamat tersebut berada dalam range IP 

Address kelas C, dengan Network ID nya adalah 192.168.10 serta Host 

ID nya adalah 1. Pengalamatan tersebut dapat dibaca sebagai host dengan 

alamat 1 berada pada network 192.168.10. 

Sedangkan untuk IP Address kelas D dan IP Address kelas E 

diaplikasikan pada fungsi pengalamatan IP Multicasting serta experimental, 

bukan pengalokasian alamat IP Address secara normal. 

 

2.2.7 Virtual Local Area Network  (VLAN) 

Menurut (Ali, 2015), Virtual Local Area Network (VLAN) adalah 

sekumpulan perangkat yang saling terhubung dan berkomunikasi secara tidak 

terbatas oleh lokasi fisiknya di dalam jaringan LAN yang dikonfigurasikan 

secara virtual. Sebuah VLAN mampu dibentuk dan dibagi menjadi sesuai 

segment nya, seperti berdasarkan departemen, struktur fungsional, dan 

segmentasi lainnya tanpa dipengaruhi oleh lokasi host secara fisik.  

Melalui teknologi VLAN dapat memberikan kemudahan dalam 

melakukan pemindahan, perubahan, dan penambahan host di jaringan. Pada 

saat suatu host akan dipindahkan ke lokasi lain di dalam jaringan LAN, host 

tersebut akan tetap bisa berada pada VLAN yang sama tanpa tindakan 

perubahan alamat pada lapisan ketiga jaringan. VLAN dapat meningkatkan 

fleksibilitas dalam melakukan pengaturan jaringan, hal ini dikarenakan 

segmentasi dapat dibuat sesuai kebutuhan dan kebijakan dari organisasi atau 

perusahaan tanpa batasan lokasi workstations yang ada di jaringan tersebut. 
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Gambar 2.3 Perancangan VLAN 

 

Pada gambar diatas, dapat diperhatikan pembagian atau segmentasi 

yang diterapkan pada suatu perusahaan menggunakan VLAN. Segmentasi 

tersebut dikelompokkan berdasarkan departemen masing-masing dan tidak 

tergantung oleh lokasi fisik dari host. Setiap host hanya mampu 

berkomunikasi dengan perangkat lain yang berada di VLAN yang sama saja, 

hal ini dikarenakan pembatasan yang diterapkan oleh prinsip kerja VLAN. 

Sehingga VLAN dapat meningkatkan keamanan, skalabilitas dan manajemen 

jaringan pada jaringan.  

Berikut ini beberapa kelebihan dari implementasi VLAN pada jaringan 

komputer yaitu: 

a. Cost Reduction 

Penggunaan biaya akan menjadi lebih efisien dan mengurangi biaya 

apabila terdapat penambahan pada jaringan serta dapat menghemat 

penggunaan bandwidth secara VLAN menggunakan broadcast domain 

yang sudah dibagi sesuai segmentasi. 
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b. Security 

Terciptanya keamanan yang lebih baik dikarenakan dengan 

menggunakan VLAN mampu mengontrol keamanan data di setiap 

segmentasi jaringan. 

c. Higher performance 

Menerapkan pemisahan jaringan layer 2 menjadi berbagai broadcast 

domain yang berdampak mengurangi traffic data yang tidak diperlukan 

di jaringan sehingga dapat meningkatkan performa jaringan. 

d. Improved IT Staff Efficiency 

VLAN mempermudah dalam pengaturan jaringan melalui konfigurasi 

yang akan secara langsung tersebar di jaringan apabila mengalami 

perubahan/update. 

e. Simplified Administration 

Kemudahan dalam melakukan pemindahan, penambahan dan 

perubahan pada host  

 

2.2.8 Mekanisme VLAN  

Sebuah VLAN terdiri dari device yang tergabung di dalam satu 

bridging domain yang sama. Pada implementasinya, setiap VLAN 

memerlukan addressing/pengalamatan masing-masing. Ketika terjadi 

pengiriman paket pada lalu lintas jaringan, maka yang akan dilakukan 

pengecekan hanyalah pada pengalamatan (addressing) VLAN tersebut. 

VLAN memiliki klasifikasi pada metode penerapannya, yaitu dapat 

berdasarkan Port, MAC Address, dan Protocol. Semua informasi yang berupa 
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pengalamatan sebuah VLAN (tagging) akan disimpan di dalam sebuah 

database yang akan mengelola pengalamatan tersebut sesuai dari metode 

addressing yang digunakan. 

Secara default, semua port pada switch secara otomatis memiliki satu 

default VLAN yang dinamai VLAN 1 berfungsi sebagai management VLAN. 

Secara teknis, VLAN 1 sangat dibutuhkan dalam pengaturan switch, paling 

tidak satu port dari switch harus berada di keanggotaan management VLAN 

tersebut untuk mengatur switch. Oleh karena itu, VLAN 1 yang merupakan 

management VLAN secara default tidak dapat dihapus atau dihilangkan 

ataupun juga diganti. 

Pada proses penerapannya, VLAN memiliki 3 metode yang dapat 

digunakan sebagai acuan dalam menerapkan VLAN di jaringan, yaitu: 

1. Port-based 

 Pembagian VLAN dilakukan berdasarkan port 

 Sangat sederhana untuk diterapkan 

 Implementasi menggunakan DHCP sebagai pengalamatan IP 

kepada host 

 Port difungsikan secara individual, grouply, in line, atau 

melalui lebih dari satu switch  

2. MAC based 

 Pembagian VLAN dilakukan berdasarkan MAC Address 

 Sudah sangat jarang diimpelementasikan 

 Setiap alamat MAC wajib di input atau didaftarkan ke dalam 

switch dan dikonfigurasikan secara individual. 
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 Management dan troubleshoot sangat sulit dilakukan. 

3. Protocol-based 

 Pembagian VLAN berdasarkan pengalamatan IP 

 Konfigurasi secara individual dan setiap alamat IP wajib di 

input atau didaftarkan ke dalam switch. 

 Sangat jarang diterapkan 

 

2.2.9 Keanggotaan VLAN  

Menurut (Prakash Pal & Pal, 2013), Secara umum, keanggotaan 

(membership) dari suatu perangkat di dalam sebuah VLAN mampu 

ditentukan menggunakan 2 metode, yaitu secara static dan dynamic.  

Berikut ini penjelasan singkat mengenai dua tipe keanggotaan di dalam 

VLAN yaitu: 

1. Static VLAN 

Prinsip kerja dari Static VLAN adalah memerlukan assign setiap port 

dari switch secara manual. Dengan begitu, seorang network 

administrator akan melakukan konfigurasi tersebut secara manual dan 

selalu update terhadap setiap perubahan yang terjadi di dalam VLAN. 

Static VLAN menggunakan metode penerapan Port-Based VLAN di 

dalam konfigurasinya. Sehingga, setiap port pada switch yang sudah 

dikonfigurasikan ke dalam sebuah VLAN, akan tetap berada di VLAN 

tersebut kecuali ada yang mengganti konfigurasi port tersebut secara 

manual. Namun, jika penggunaan VLAN untuk ukuran perusahaan 

yang besar dan sangat sering membutuhkan update secara jumlah besar 
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maka tidak disarankan menggunakan metode Static VLAN, hal ini 

berkaitan dengan tidak efisien nya dalam hal waktu dan pengelolaan 

jaringan menjadi sangat menyulitkan. 

2. Dynamic VLAN 

Prinsip kerja dari Dynamic VLAN adalah dapat diterapkan secara 

otomatis dengan menggunakan sebuah aplikasi yang berbasis Network 

Management. Mengenai metode penerapan keanggotaannya, Dynamic 

VLAN dapat menggunakan MAC Address dan Protocol-based pada 

konfigurasinya dengan bantuan database sebagai penyimpanan alamat 

keanggotaan tersebut. Pada suatu kondisi menggunakan Dynamic 

VLAN, di saat sebuah device masuk ke dalam jaringan, maka jaringan 

tersebut secara langsung akan melakukan pengecekan pada database 

yang sudah tersimpan di dalam switch jaringan agar dapat menentukan 

membership dari device tersebut. Informasi tersebut disimpan di dalam 

database yang terdapat pada salah satu switch jaringan yang 

difungsikan sebagai policy server yang dikenal sebagai VLAN 

Membership Policy Server (VMPS). Kelebihan yang dimiliki dari 

Dynamic VLAN ini yaitu prinsip nya Plug and play movability yang 

memampukan sebuah host yang berpindah dari satu port ke port lain 

pada switch yang juga berbeda secara otomatis akan dapat langsung 

dialokasikan ke dalam VLAN sesuai dengan pengalamatannya pada 

database jaringan tersebut. Hal ini akan dapat memudahkan network 

administrator dalam mengelola jaringan secara efisien dan mudah, 

walaupun untuk ukuran perusahaan yang besar sekalipun. 
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2.2.10 Jenis-jenis VLAN (Type of VLANs) 

Menurut (Prasetyo, 2014), terdapat 3 jenis klasifikasi VLAN 

berdasarkan tipe link atau koneksi yang diterapkan di dalam VLAN, yaitu: 

1. Access Link 

AccessLink adalah tipe link umum yang terdapat di semua jenis dari 

switch VLAN. AccessLinkpada penerapannya dilakukan antara 

koneksi/linkswitch dengan komputer. Pada proses transfer data, 

informasi yang terdapat di VLAN akan dibuang dengan alasan 

keamanan data dan informasi. Maka dari itu, anggota dari suatu VLAN 

tidak akan dapat berkomunikasi dengan VLAN yang lainnya kecuali 

dengan bantuan devicelayer 3. 

2. Trunk Link 

Trunk Link adalah tipe link/koneksi pada jaringan VLAN yang 

diterapkan untuk menghubungkan perangkat jaringan dengan 

perangkat jaringan lainnya, misalnya sepertin switch dengan switch 

atau switch dengan router. Oleh karena Trunk Link membawa berbagai 

koneksi, sehingga port yang dikonfigurasi sebagai Trunk Link akan 

dapat dilalui berbagai VLAN (tidak hanya satu VLAN saja). 

3. Hybrid Link 

Hybrid Link adalah tipe link/koneksi pada jaringan VLAN yang terdiri 

dari gabungan antara Access Link dengan Trunk Link. 

 

 

 

Rahman Syahputra. Analisa dan Perancangan Dynamic VLAN menggunakan Metode PPDIOO Development Life Cycle. 
UIB Repository©2019



28 

 

 
Universitas Internasional Batam 

2.2.11 RADIUS  

Menurut (Samsumar & Gunawan, 2017), RADIUS (Remote 

Authentication Dial-In User Service) merupakan suatu protokol pada 

keamanan komputer yang digunakan untuk melakukan autentikasi client 

secara terpusat agar client dapat mengakses jaringan melalui server. Server 

yang dimaksud adalah server autentikasi (RADIUS) yang dimana perangkat 

ini bertugas menerapkan proses autentikasi untuk menerima request 

autentikasi dari client yang ingin menggunakan jaringan menggunakan 

metode AAA (Authentication, Authorization, dan Accounting). 

Authentication adalah sebuah proses pengesahan terhadap identitas 

client / end-user yang akan mengakses jaringan. Proses autentikasi sangat 

diperlukan ketika adanya kebijakan pembatasan terhadap siapa saja yang 

diperbolehkan login ke dalam jaringan, kemudian user/client tersebut 

diidentifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui apakah user tersebut 

memiliki hak atau tidak untuk mengakses jaringan tersebut. 

Authorization adalah sebuah proses pengecekan terhadap wewenang 

user di dalam sebuah jaringan, setelah user tersebut berhasil melewati 

proses autentikasi maka user tersebut akan melewati proses authorisasi ini 

untuk diberikan batasan hak-hak yang user terima di dalam jaringan tersebut 

seuai dengan policy yang ada pada jaringan.  

Accounting adalah sebuah proses pengumpulan data informasi 

mengenai durasi user terkoneksi di jaringan, billing time/waktu pemakaian 

jaringan, ukuran data yang sudah digunakan dalam transaksi komunikasi. 

Sehingga, melalui proses ini juga dapat diketahui semua aktivitas user 
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selama berada di dalam jaringan dan informasi tersebut disimpan dan 

didokumentasikan dalam sebuah database. 
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