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BAB  IV 

RANCANGAN JARINGAN USULAN 

 

4.1 Jaringan Usulan 

Pada jaringan usulan ini penulis mengusulkan penggunaan jaringan Virtual 

Private Network (VPN). 

 

 

Gambar IV.1 Jaringan Usulan 

 Karena semua jaringan terhubung secara umum, penulis mengusulkan jaringan 

menggunakan Virtual Private Network (VPN) untuk keamanan masing-masing General 

Manager (GM) dari berbagai cabang untuk menerima data penting atau dokumen yang 

tidak boleh sampai karyawan mengaksesnya atau mengetahuinya.  

 

 

4.1.1. Topologi Jaringan 

Sumber: Hasil Penelitian 



 

 

Gambar IV.2 Topologi Jaringan 
 

Penulis mengusulkan topologi pada kantor Yatim Mandiri menggunakan 

topologi yang sudah tersedia yaitu topologi star. 

4.1.2. Skema Jaringan 

 

Gambar 1V.3 Skema Jaringan 

Penulis tidak menambahkan terlalu banyak perubah skema jaringan pada Kantor 

Yatim Mandiri, hanya penambahan Virtual Private Network. 

Sumber: Hasil Penelitian 

Sumber: https://www.google.com/sitecomputerzim.com 



4.1.3. Keamanan Jaringan 

 Untuk keamanan jaringan pada kantor Yatim Mandiri tidak mengalami 

perubahan karena dirasa cukup aman dengan keamanan jaringan yang telah berjalan 

setiap karyawan diberikan user dan password yang diminta oleh server yaitu antivirus 

bawaan pc avast. Jadi ketika sistem anti virus avast mendeteksi adanya virus berbahaya 

pada komputer akan muncul notif peringatan bersihkan komputer. 

4.1.4. Rancangan Aplikasi 

 Penulis menguji pada komputer client untuk merancang jaringannya pada 

Kantor Yatim Mandiri. Berikut adalah konfigurasi pada yang berfungsi sebagai server 

vpn. 

 

 

Gambar IV.4 Konfigurasi Network VPN 

  

Sumber: Hasil Penelitian 
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Sumber: Hasil Penelitian 

Gambar IV.5 Setup Conection to Network 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian 

Gambar IV.6 Connect to VPN 

 



 

Sumber: Hasil Penelitian 

Gambar IV.7 Login 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian 

Gambar IV.8 VPN Connect 

  



4.1.5. Manajemen Jaringan 

     

Sumber: Hasil penelitian 

Gambar IV.6 Bandwith 

Manajemen jaringan Kantor Yatim Mandiri Jakarta Timur menggunakan 

internet dengan kecepatan bandwith 13 Mbps (Mega byte per second) dari Internet 

Service Provider (ISP) Telkom . Karena semua jaringan terhubung secara umum. 

Penulis mengusulkan jaringan menggunakan Virtual Private Network (VPN) untuk 

keamanan masing-masing General Manager (GM) dari berbagai cabang untuk 

menerima data atau dokumen yang tidak boleh sampai karyawan mengaksesnya atau 

mengetahuinya.  

 

  



4.2 Pengujian Jaringan 

Pada pengujian system ini, penulis akan melakukan pembuktian terhadap 

konektivitas seperti yang dilakukan: 

1. Menguji konektivitas VPN: 

a. Percobaan melakukan test PING ke router pusat dan cabang. 

b. Melakukan test PING dari komputer pusat dan cabang. 

c. Melakukan test PING dari komputer ke server pusat. 

2. Menguji kendala VPN: 

a. Melakukan kirim pesan menggunakan web server melalui packet tracer 

4.2.1 Pengujian Jaringan Awal 

Pada tahap pengujian jaringan awal dilakukan pada komputer karyawan sebelum 

adanya penerapan metode tunneling PPTP dan router mikrotik dapat dilihat bahwa 

setiap user pada kantor cabang belum terhubung. 

 

Gambar IV.7 Pemgujian Awal 



PING IP Router cabang – kantor pusat (sebelum) 

4.2.2 Pengujian Jaringan Akhir 

 Pada tahap ini pengujian jaringan ini penulis menerapkan metode point to point 

pada router pusat ke cabang. 

 

 

Gambar IV.7 Test Ping Cabang – Pusat (Setelah Pengujian) 

Pada tahap percobaan ini penulis melakukan test ping pada cabang yang di 

Jakarta Timur ke kantor pusat yang berasa di Surabaya, dapat dilihat komunikasi atau 

jaringan melalui network 1.1.23.0/24 dan network kantor pusat 1.1.34.0/24 sudah succes 

atau terkoneksi. 

Sumber: Hasil Penelitian 



 

 

Gambar IV.7 Test Ping Pusat – Cabang (Setelah Pengujian) 

Penulis juga melakukan test ping dari kantor Pusat yang berada di Surabaya ke 

kantor cabang yang berada di Jakarta Timur. Dapat dilihat bahwa permintaan yang 

melalui network 1.1.34.0/24 dan kantor cabang 1.1.23.0/24 sudah di respon atau 

jaringan sudah dapat terkoneksi. 

Sumber: Hasil Penelitian 



 

 

Gambar IV.8 Test Ping Pusat – Cabang Bekasi (setelah pengujian) 

 

Penulis juga melakukan test ping kantor pusat yang berada di Surabaya dengan 

kantor cabang yang berada di Bekasi. Dapat dilihat bahwa setiap user di cabang dapat 

terkoneksi ke kantor pusat begitu juga kantor pusat dapat terkoneksi ke semua cabang 

melalui network masing masing. 

  

Sumber: Hasil Peelitian 



 

Gambar IV.9 test send mail server melalui web server 

Penulis melakukan test send mail server dari Pc kantor pusat yang di Surabaya 

ke kantor cabang yang di Jakarta Timur. Dapat di lihat send mail server berhasil di 

terima oleh kantor cabang. 

 

 

 

 

 

 



 

Sumber: Hasil Penelitian 

Gambar IV.10 akses webserver dari kantor cabang Bekasi 

Penulis menambahkan webserver yang bisa di akses melalui komputer pusat dan 

cabang. Dapat dilihat web berhasil di akses melalui cabang Bekasi dengan mengakses 

web yang sudah tersedia http://yatim.com 



 


