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ANALISIS PERANCANGAN DAN
IMPLEMENTASI JARINGAN KOMPUTER
DENGAN POWER LINE COMMUNICATION
MENGGUNAKAN METODE NDLC
(NETWORK DEVELOPMENT LIFE CYCLE)
(Studi Kasus KECAMATAN MARTAPURA)
Wisnumurti1 dan Sri Rahayu 2
Abstract.-- Technology is one solution for solving problems
in the field of office. Utilization of technology, especially
information and communication technology will overcome the
underdevelopment in Office. Computer network is a method of
communicating between resources through transmission
medium. The current transmission medium is commonly used
in data transmission processes that can be divided into three
types: cable, air, and light
Martapura District Office is one of the government agencies
in Martapura. The network connected to Martapura Subdistrict Office in conducting communication and information
activities using technology such as computer is needed because
the Martapura District Office is a government institution that
provides services to the community in the district of East OKU.
By accessing computer network at this institution that is,
integrated network between one room with other room.
With the existence of the computer network will certainly
ease in all the affairs that exist in the government
With the current network design is still using UTP cable as the
transmission medium. The large number of UTP cables that
connect to one node with other nodes makes the use of cables
extremely wasteful and less aesthetic. Efficient network design
becomes a logical consideration, so that the flexibility and
effectiveness in use. Then to overcome this is held research how
to replace the UTP cable function by using other transmission
media more simple and efficient, that is by using the
transmission medium PLN power grid.
Intisari— Perkembangan Teknologi merupakan salah
satu solusi bagi penyelesaian masalah dalam bidang
perkantoran.
Pemanfaatan
teknologi,
khususnya
teknologi informasi dan komunikasi akan mengatasi
ketertinggalan perkembangan dalam perkantoran.
Jaringan komputer merupakan sebuah metode
berkomunikasi antar sumber daya melalui medium
transmisi. Medium transmisi yang sekarang lazim

digunakan dalam melakukan proses transmisi data yang
dapat dibagi kedalam tiga jenis yaitu kabel, udara, dan
cahaya.
Kantor Kecamatan Martapura merupakan salah
satu instansi pemerintah yang ada di Martapura.
Jaringan yang terkoneksi di Kantor Kecamatan
Martapura dalam melakukan kegiatan komunikasi dan
informasi dengan menggunakan teknologi seperti
komputer sangat dibutuhkan karena Kantor Kecamatan
Martapura merupakan suatu institusi pemerintahan
yang menyediakan layanan terhadap masyarakat yang
ada di Kabupaten OKU Timur. Dengan mengakses
jaringan komputer pada institusi ini yaitu, jaringan yang
terintegrasi antara satu ruangan dengan ruangan lainnya.
Dengan adanya jaringan komputer tersebut tentu akan
memudahkan dalam semua urusan yang ada di
pemerintahan
Dengan Perancangan jaringan yang ada sekarang
masih menggunakan kabel UTP sebagai media
transmisinya. Banyaknya penggunaan kabel UTP yang
menjadi penghubung antara satu node dengan node
lainnya menjadikan penggunakan akan kabel menjadi
sangat boros dan kurang estetika. Perancangan jaringan
yang efisien menjadi pertimbangan yang logis, sehingga
didapat fleksibilitas dan efektifitas dalam penggunaannya.
Kemudian untuk mengatasi hal tersebut diadakan
penelitian bagaimana mengganti fungsi kabel UTP
dengan menggunakan media transmisi lainnya yang lebih
simple dan efisien, yaitu dengan menggunakan media
transmisi listrik jala-jala PLN.
Kata Kunci : Powerline Network, UTP, NDLC
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1. PENDAHULUAN
Saat ini Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) sangat berkembang di masyarakat. khususnya
Teknologi
Informasi
karena
teknologi
yang
dipergunakan untuk mengelola data, yaitu meliputi:
memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan,
memanipulasi data dengan berbagai macam cara dan
prosedur guna menghasilkan informasi yang berkualitas
dan bernilai guna tinggi. Seiring meningkatnya
kebutuhan manusia maka perkembangan TIK pun terus
meningkat. Dengan adanya teknologi informasi dan
komunikasi dapat memudahkan kita untuk belajar dan
mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana
saja, kapan saja, dan dari siapa saja.

Kantor Kecamatan Martapura merupakan
salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten
Martapura, tepatnya di ibu kota Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur yaitu Martapura. Jaringan
komputer
merupakan
sebuah
metode
berkomunikasi antar sumber daya melalui medium
transmisi. Medium transmisi yang sekarang lazim
digunakan dalam melakukan proses transmisi data
dapat dibagi kedalam tiga jenis yaitu kabel, udara,
dan cahaya. Transmisi menggunakan kabel dewasa
ini adalah salah satu yang cukup popular dan
banyak digunakan untuk komunikasi data dari
resource satu dengan resource lain, meskipun
beberapa tahun terakhir ini penggunaanya mulai di
geser oleh teknologi jaringan listrik sebagai media
transmisi datanya.
Pemanfaatan jaringan listrik tegangan rendah
sebagai alternatif transmisi data melalui media
kabel merupakan salah satu opsi yang relevan
karena dari sisi kebutuhan kabel seperti UTP dapat
ditekan. Disamping itu, dilihat dari segi estetika
lebih baik karena pemasangannya sudah menyatu
dengan jaringan listrik yang secara umum telah
tersedia di gedung-gedung perkantoran bahkan di
tiap rumah-rumah. Perkembangan teknologi terus
berkembang hal tersebut bukanlah hal yang
mustahil lagi. Kini kita bisa menghubungkan kabel
jaringan LAN melalui media stop kontak listrik
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disebuah ruangan untuk dihubungkan kembali ke
ruangan lainnya. Untuk dapat mewujudkan hal
tesebut dibutuhkan sebuah perangkat yang
bernama Powerline Ethernet Adapter.
Kantor Kecamatan Martapura merupakan
suatu institusi Pemerintahan yang ada di
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Akses
akan jaringan komputer tentu sangat dibutuhkan di
institusi ini, jaringan yang terintegrasi antara satu
ruangan dengan ruangan lainnya. Dengan adanya
jaringan
komputer
tersebut
tentu
akan
memudahkan dalam semua urusan yang ada di
kantor. Perancangan jaringan yang efisien menjadi
pertimbangan yang logis, sehingga didapat
fleksibilitas dan efektifitas dalam penggunaannya.
Atas dasar kondisi inilah, maka dilakukan
peningkatan efisiensi perancangan jaringan
komputer di Kantor Kecamatan Martapura dengan
menggunakan media transmisi jaringan listrik,
sehingga penggunaan akan media transmisi kabel
UTP dapat ditekan dan diminimalisir dan dapat
menghemat biaya instalasi jaringannya. Untuk
merealisasikan hal tersebut, dilakukan penelitian
yang berjudul “Analisis Perancangan dan
Implementasi Jaringan Komputer Dengan Power
Line Communicatiom menggunakan Metode
NDLC (Network Developmet Life Cycle)”.
2. METODE PENELITIAN
2.1 Metode Pengumpulan Data
Untuk menghasilkan data yang benar-benar
akurat, relevan, serta valid maka
peneliti
mengumpulkan data dengan cara:
1. Metode Pengamatan (Observasi)
Dengan Metode pengamatan ini pengumpulan data
dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan
langsung pada tempat penelitian atau pihak-pihak
yang terkait dalam penelitian.
2. Metode Wawancara (Interview)
Metode wawancara adalah metode yang
mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya
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jawab langsung kepada sumber-sumber yang
berhubungan dengan penelitian.
Metode Dokumentasi
Sedangkan Metode dokumentasi adalah metode
yang pengumpulan data dengan cara membaca
buku-buku literatur atau dokumen-dokumen yang
berhubungan dengan topik penelitian.

2.2 Metode Pengembangan Sistem
Pengembangan sistem yang dilakukan adalah
dengan menggunakan metode pengembangan sistem
Network Development Life Cycle (NDLC) dengan fase
sebagai berikut:
1. Analisis. Tahap ini peneliti melakukan analisa
kebutuhan, analisa permasalahan yang muncul,
analisa keinginan user, dan analisa topologi /
jaringan yang sudah ada saat ini.
2. Design. Tahap Design ini peneliti membuat
gambar designtopology jaringan interkoneksi yang
akan dibangun, diharapkan dengan gambar ini
akan memberikan gambaran seutuhnya dari
kebutuhan yang ada.
3. Simulation Prototype. Dalam membuat simulasi
peneliti menggunakan alat Bantu tools Microsoft
Visio 2007 untuk membangun topology yang akan
didesain.
4. Implementation.Pada
tahap
ini
peneliti
membangun jaringan berdasarkan desain yang
telah dibuat.
5. Monitoring.Pada tahap ini peneliti melakukan
monitoring keadaan jaringan agar jaringan
komputer dan komunikasi dapat berjalan sesuai
dengan keinginan dan tujuan awal dari user pada
tahap awal analisis.
2.3 Pengertian Perancangan

Perancangan merupakan penghubung antara
spesifikasi
kebutuhan
dan
implementasi.
Perancangan merupakan rekayasa representasi
yang berarti terhadap sesuatu yang hendak di
bangun. Hasil perancangan harus dapat ditelusuri
sampai ke spesifikasi kebutuhan dan dapat diukur
kualit
asnya
berdasarkan
kriteria-kriteria
rancangan yang bagus. Perancangan menekankan
pada solusi logis mengenai cara sistem memenuhi
kebutuhan [9].
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2.4 Pengertian Implementasi
Implementasi adalah bermuara pada aktivitas,
aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu
sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas,
tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk
mencapai tujuan kegiatan [10].
Pengertian implementasi yang dikemukakan di
atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah
bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang
terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh
berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai
tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi
tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek
berikutnya.

Gambar. 1 Bagan Alir Konsep Implementasi
Nurdin dan Usman (2004:70)

2.5 Konsep dan Teknologi PLC (Power Line
Communication)
PLC (Power Line Communication) atau
komunikasi melalui kabel listrik, juga dikenal
sebagai Power Line Digital Subscriber Line
(PDSL), mains communication, Power Line
Telecom (PLT), Power Line Networking (PLN),
atau Broadband over Power Lines (BPL) adalah
sistem untuk membawa data pada konduktor yang
juga digunakan untuk transmisi tenaga listrik.
Sehingga jaringan listrik selain berfungsi sebagai
sumber listrik juga menjadi media penghantar
komunikasi [8].
Daya listrik ditransmisikan melalui jalur
transmisi tegangan tinggi, yang didistribusikan
melalui tegangan menengah, dan digunakan di
dalam gedung pada tegangan rendah. PLC dapat
diterapkan pada setiap tahap. Kebanyakan
teknologi PLC membatasi diri untuk satu set kabel
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(misalnya, kabel tempat), tetapi beberapa dapat
silang antara dua tingkat (misalnya, baik jaringan
distribusi dan kabel tempat).Biasanya trafo
mencegah
menyebarkan
sinyal
yang
memungkinkan
beberapa
teknologi
PLC
dijembatani untuk

(Sumber. Marzuki,2008:h.4)

Gambar. 2 Skema Jaringan Internet Via Kabel Listrik

2.6 Jaringan Komputer
Jaringan komputer adalah suatu himpunan
interkoneksi sejumlah komputer autonomous[4].
Sedangkan definisi lain dari Jaringan Komputer
adalah sekelompok komputer otonom yang saling
berhubungan satu dengan yang lainnya menggunakan
protocol komunikasi melalui media komunikasi
sehingga dapat saling berbagi informasi, aplikasi, dan
perangkat keras secara bersamaan [5].
Jadi
disimpulkan
Jaringan
komputer
memungkinkan kita bisa bersama-sama untuk
meningkatkan penggunaan sumber daya yang ada
dalam sebuah perusahaan / organisasi, komunikasi dan
arus informasi semakin cepat serta melindungi aset-aset
penting perusahaan /organisasi yang semestinya diakses
oleh pihak yang berwenang di dalamnya. Khususnya
dalam kegiatan proses belajar mengajar karena jaringan
ini sangat berperan besar dalam berbagi informasi,
aplikasi dan perangkat keras secara bersamaan.
2.7 Internet Protocol (IP)
Protokol IP adalah salah satu protokol kunci
yang mana di dalamnya merupakan kumpulan protokol
TCP/IP. Sebuah paket IP akan membawa data aktual
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yang dikirimkan melalui jaringan dari satu titik ke titik
lainnya.
Metode
yang
digunakannya
adalah
connectionless yang berarti ia tidak perlu membuat dan
memelihara sebuah sesi koneksi. Selain itu, protokol ini
juga tidak menjamin penyampaian data, tapi hal ini
diserahkan kepada protokol pada lapisan yang lebih
tinggi (lapisan transport dalam OSI Reference Model
atau lapisan antar host dalam DARPA Reference
Model), yakni Trasmnission Control Protocol (TCP).
Internet Protocol adalah protokol yang mengatur
bagaimana suatu data dapat dikenal dan dikirim dari
satu komputer ke komputer lain [4].
Transmission Control Protocol / Internet
Protocol (TCP/IP) merupakan sebuah protocolsuite
standard yang menyediakan komunikasi dalam sebuah
lingkungan (sistem operasi) yang beragam [5].
2.8 Topologi Jaringan
Topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan
hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun
jaringan, yaitu node, link, dan station [1].
Sedangkan Topologi jaringan merupakan
gambaran pola hubungan antara komponen-komponen
jaringan, yang meliputi komputer server, komputer
klien/workstation, hub/switch, pengkabelan, dan
komponen jaringan lainnya [ 2].
Topologi yang umum digunakan adalah star,
ring, mesh dan bus. Berikut ini adalah penjelasan dari
topologi tersebut.
1) Topologi Star (Bintang)
Topologi bintang merupakan bentuk topologi
jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah
ke setiap node atau pengguna [1]. Topologi
jaringan bintang termasuk topologi jaringan
dengan biaya menengah.

Sumber : Wikipedia (2015:1)
2)

Gambar 3 . TopologiStar

Topologi Ring (Cincin)
Topologi cincin adalah topologi jaringan
berbentuk rangkaian titik yang masing-masing
terhubung ke dua titik lainnya, sedemikian
sehingga membentuk jalur melingkar membentuk
cincin[1].
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Sumber : Wikipedia (2015:1)
3)

Gambar.4 Topologi Ring

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 [1].

Sumber : Wikipedia (2015:1)
4)

Gambar.5 Topologi Mesh

Topologi Bus
Topologi bus merupakan topologi yang
banyak digunakan pada masa penggunaan kabel
sepaksi menjamur. Dengan menggunakan TConnector (dengan terminator 50ohm pada ujung
network), maka komputer atau perangkat jaringan
lainnya bisa dengan mudah dihubungkan satu
sama lain [1].

Sumber : Wikipedia (2015:1)
Gambar .6 Topologi Bus
2.9 Jaringan Berdasarkan Area
Berdasarkan geografisnya, jaringan komputer
terbagi menjadi Jaringan wilayah lokal atau Local Area
Network (LAN), Jaringan wilayah metropolitan atau
Metropolitan Area Network (MAN), dan Jaringan
wilayah luas atau Wide Area Network (WAN).
1) Local Area Network (LAN)
Local Area Network (LAN) merupakan
jaringan yang menghubungkan sejumlah komputer
yang ada dalam suatu lokasi dengan area yang
terbatas seperti ruang atau gedung [2].
Jaringan wilayah lokal (bahasa Inggris: local
area network biasa disingkat LAN) adalah
jaringan komputer yang jaringannya hanya
mencakup wilayah kecil; seperti jaringan komputer
kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah
atau yang lebih kecil [1].
2)

Metropolitan Area Network (MAN)
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3)

Jaringan
wilayah
metropolitan
atau
Metropolitan Area Network atau disingkat dengan
MAN adalah suatu jaringan dalam suatu kota
dengan transfer data berkecepatan tinggi, yang
menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus,
perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya [1].
Jaringan MAN merupakan gabungan dari
beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini antar 10
hingga 50 km, MAN ini merupakan jaringan yang
tepat untuk membangun jaringan antar kantorkantor dalam satu kota antara pabrik/instansi dan
kantor pusat yang berada dalam jangkauannya.
Wide Area Network (WAN)
Jaringan area luas (bahasa Inggris: Wide
Area Network; WAN ) merupakan 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 publik [1].
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.

2.10 Wireless Local Area Network (WLAN)
Wireless merupakan jaringan tanpa kabel yang
merupakan suatu solusi terhadap komunikasi yang tidak
bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan
kabel. Misalnya orang ingin mendapat informasi atau
melakukan komunikasi walaupun sedang berada diatas
mobil atau pesawat terbang, maka mutlak jaringan
tanpa kabel diperlukan karena koneksi kabel tidaklah
mungkin dibuat.
WirelessLocal
Area
Network
(WLAN)
merupakan salah satu jaringan komputer lokal yang
memanfaatkan gelombang radio sebagai media
transmisi data [4].
Wireless Local Area Network (WLAN) adalah
suatu jaringan area lokal tanpa kabel dimana media
transmisinya menggunakan frekuensi radio (RF) dan
infrared (IR), untuk memberi sebuah koneksi jaringan
ke seluruh pengguna dalam area disekitarnya [7].
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Berdasarkan model jaringan yang terbentuk,
Wireless LAN memiliki dua buah topologi yaitu :
1. Ad-Hoc
a. Dua/lebih Mobile Station (MS) berkomunikasi
dan membentuk jaringan secara bebas.
b. Tidak ada struktur tertentu dalam jaringan
tersebut.
c. Tidak ada titik yang tetap, dan biasanya setiap
MS dapat berkomunikasi langsung dengan
setiap MS yang lain
d. Salah satu menjadi master
2. Infrastruktur
a. Menggunakan Access Point (AP) tetap sebagai
pusat komunikasi bagi MSs
b. AP biasanya terhubung dengan jaringan kabel
untuk menjembatani jaringan nirkabel dengan
jaringan kabel
c. Struktur kerjanya sama dengan Base Station
pada jaringan selular

Sumber : Jurnal Witono (2006:2)
Gambar. 7 Topologi AdHoc (kiri) dan Topologi Infrastuktur
(kanan)

2.11 Kabel UTP (Unshielded Twisted-Pair)
Unshielded Twisted-Pair (disingkat UTP) adalah
sebuah jenis kabel jaringan yang menggunakan bahan
dasar mentega tembaga, yang tidak dilengkapi dengan
shield internal [1].
UTP merupakan jenis kabel yang paling umum
yang sering digunakan di dalam jaringan lokal (LAN),
karena memang harganya yang rendah, fleksibel dan
kinerja yang ditunjukkannya relatif bagus.
Dalam kabel UTP, terdapat insulasi satu lapis yang
melindungi kabel dari ketegangan fisik atau kerusakan
tapi, tidak seperti kabel Shielded Twisted-pair (STP),
insulasi tersebut tidak melindungi kabel dari
interferensi elektromagnetik.
Teknik pengkabelan Crossover dan StraightThrough dapat dilihat pada gambar

Analisis Perancangan Dan …

Sumber : Wikipedia (2015:1)

Gambar. 8 Pengkabelan Crossover dan Straight-Through

2.12 Model NDLC (Network Development Life Cycle)

Dalam mengembangkan suatu jaringan
komputer diperlukan suatu metode. Tujuan dari
penggunaan metode ini agar hasil sesuai dengan
yang diinginkan. perlu adanya pedoman bagi para
peneliti untuk membuat pedoman dan langkahlangkah dalam perancangan interkoneksi dan
komunikasi. Namun dalam pengembangan jaringan
akan mendapatkan tantangan tersendiri, langkah
pertama adalah harus mengerti tentang internet working
requirement kita, karena unsure reliability dan internet
working harus tercapai.
Dalam
mengembangkan
sistem
dapat
menggunakan model pengembangan sistem NDLC
(Network Development Life Cycle). Kata "Cycle atau
siklus" adalah istilah deskriptif kunci pengembangan
jaringan siklus hidup seperti menggambarkan sifat
terus-menerus
pembangunan
jaringan. Jaringan
dirancang "dari awal" jelas harus dimulai di suatu
tempat. Siklus ini terdiri dari beberapa fase yaitu fase
analisis (analysis), fase perancangan (design), fase
simulasi prototipe (simulation prototyping), fase
penerapan
(implementation),
fase
pengawasan
(monitoring), dan fase pengaturan (management) [7].
Tahapan pada Network Development Life Cycle
(NDLC)

Sumber : Jurnal Hafizh (2011:3)
Gambar. 9 Tahapan Metode NDLC
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2.13 Rancangan Menggunakan Metode NDLC
(Network Development Life Cycle)

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini
mengacu pada Metode Perancangan Sistem yang
digunakan yaitu NDLC (Network Development Life
Cycle). Berikut tahapan perancangan sistem yang
digunakan dimulai dari Analysis, Desain,
Simulation
Prototyping,
Implementation,
Monitoring, Management.
Tahapan analisis merupakan tahapan untuk
pengumpulan data, meliputi profil tempat
penelitian, observasi terhadap sistem yang sedang
berjalan, pengidentifikasian masalah dan analisis
kebutuhan system. Tahapan Desain dan Simulasi
prototype merupakan tahapan untuk perancangan
topologi
jaringan
dan
proses
simulasi
menggunakan
software
simulasi.
Tahapan
implementasi
merupakan
tahapan
untuk
menerapkan hasil dari simulasi ke dalam bentuk
topologi yang nyata, yaitu langsung ke tempat
penelitian. Dan tahapan monitoring dan
management merupakan tahapan dalam pengujian
sistem, meliputi pengujian fungsional jaringan
apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak.
Metode pengujian jaringan komputer yang
dapat kita lakukan yaitu dengan menggunakan
Ping Test, perintah yang digunakan yaitu seperti
tes koneksi (PING) apakah yang paket yang kita
kirim berhasil atau tidak, tes rute (TRACERT)
untuk melihat rute yang dilewati oleh paket untuk
sampai tujuan, dan (IP CONFIG) untuk melihat IP
address, gateway, DNS server, dan hampir semua
informasi dalam suatu jaringan.Metode Analisis
dan Desain Sistem.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Analisa Sistem Berjalan Perancangan

Jaringan
Berdasarkan pengamatan lapangan yang
dilakukan, Kantor Kecamatan Martapura terdiri
dari 10 ruangan utama, yaitu ruang pelayanan
umum, ruang bendahara dan Kasubbag Keuangan,
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Ruang Sekretariat, Ruang Sekretaris Camat, Ruang
Camat, Ruang PMD/K, Ruang Kepegawaian dan
Perlengkapan, Ruang Pemerintahan Ruang Trantib
dan Kesos, Serta Ruang Rapat.
Dari hasi pengamatan, maka dapat didefinisikan
beberapa hal sebagai berikut :
1. Media
transimisi
kabel
UTP
yang
menghubungkan antar ruangan terlalu panjang,
sehingga kemungkinan terjadinya loss data
transmisi sangat besar.
2. Kabel transmisi UTP pemasangannya masih
semrawut, tidak efisien dan fleksibel.

Gambar. 10.Topologi Jaringan Sistem Berjalan

Dari hasil analisis sistem dilapangan, maka dapat
ditemukan peluang sistem baru antara lain :
1. Penggunaan kabel yang menghubungkan antar
ruangan
dapat
diminimalisir
dengan
menggunakan media transmisi listrik jala-jala
PLN dengan modul PLC.
2. Topologi jaringan yang lebih efisien dan
fleksibel, dapat mengurangi kehilangan (loss)
paket data.
3.2 Perancangan Jaringan Kantor Kecamatan

Martapura
Rancangan dan Desain Keseluruhan
Ruangan
didapat
dengan
meminimalkan
penggunakan kabel pada topologi jaringan yang
ada, sehingga topologi jaringan menjadi lebih
sederhana dan fleksibel.
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Gambar.11 Topologi Jaringan Dengan Menggunakan
Powerline

Hubungan antara kedua jalur ini menggunakan
transmisi tegangan jala-jala PLN melalui kedua
Powerline adapter.
a. Simulasi dan Prototype Jaringan
Pada tahapan ini, di bangun suatu prototype sistem
yang akan dibangun dan dimplementasikan pada
kantor
Kecamatan
Martapura
dengan
menggunakan emulator. Tahapan ini bertujuan
untuk mendemonstrasikan sistem agar berjalan
dengan benar.

Spesifikasi hardware yang digunakan :
TABEL 1.
SPESIFIKASI HARDWARE YANG DIGUNAKAN
No

Perangkat

Jumlah

1

Komputer

9

2.

PowerLine
Adapter
Merk
Totolink
Model
PL200KIT
Switch DLINK
DES1005A

2

3.

2

Spesifikasi
Hardware
Intel Celeron Dual
Core 1.1 GHz, dan
RAM 2 GB
Transfer Rate 200
Mbps

Ethernet/ Fast
Ethernet 10/100
Mbps

Dari gambar diatas, Jaringan dibagi menjadi
2 jalur. Jalur pertama yang terdiri dari ruangan
pelayanan umum, bendahara dan kasubbag
keuangan, sekretariat, Sekcam, dan camat
terhubung pada switch 1 dengan konfigurasi kabel
straight. Dari switch langsung terhubung ke
Powerline Adapter pertama juga menggunakan
konfigurasi kabel straight. Jalur kedua terdiri dari
ruangan PMD/K, Kepegawaian dan Perlengkapan,
Pemerintahan, dan Trantib & Kesos terhubung ke
switch 2 dengan konfigurasi kabel straight
langsung terhubung ke Powerline Adapter 2 juga
menggunakan
konfigurasi
kabel
Straight.
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Gambar. 12 Simulasi Jaringan dengan konfigurasi IP
Address

b. Implementasi
Tahapan selanjutnya yaitu implementasi atau
penerapan rancangan topologi dan rancangan
sistem pada lingkungan nyata.
c. Konfigurasi Modul Powerline
Modul Powerline yang digunakan adalah
PowerLine Adapter Merk Totolink Model
PL200KIT. Perangkat ini memiliki kecepatan
transfer sampai 200 Mbps. Penggunaan perangkat
ini sangat mudah yaitu langsung dihubungkan pada
stop kontak listrik dan langsung dihubungkan
dengan switch menggunakan kabel straight.
Powerline yang digunakan ada dua buah.

Gambar. 13 Powerline Adapter Totolink Model PL200KIT
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d. Monitoring
NDLC mengkategorikan proses pengujian
pada tahapan monitoring. Hal ini dikarenakan
pengawasan sistem yang sudah dibangun hanya
dapat dilakukan jika sistem sudah dapat bekerja
sesuai dengan kebutuhan. Proses pengujian (testing)
dibutuhkan untuk menjamin dan memastikan
bahwa sistem yang dibangun sudah memenuhi
spesifikasi rancangan.
Dalam sistem ini, pengujian bersifat
fungsional, dimana penguji memberikan input dan
menghasilkan output yang diharapkan. Pengujian
dengan menguji konektifitas antara komputer yang
berada dalam jaringan. Pengujian dengan
menggunakan PING TEST. Pengujian dilakukan
masing-masing komputer dengan meng-PING
dengan komputer lainnya dengan menggunakan
beragam paket data.

Pengujian Komputer 1 ke 4

Gambar. 16 Hasil pengujian komputer 1 ke 4

Pengujian Komputer 1 ke 5

Gambar. 17 Hasil pengujian komputer 1 ke 5

Pengujian Komputer 1 ke 2

Pengujian Komputer 1 ke 6

Gambar. 14 Hasil pengujian komputer 1 ke 2

Pengujian Komputer 1 ke 3

Gambar.18 Hasil pengujian komputer 1 ke 6

Pengujian Komputer 1 ke 7

Gambar. 15 Hasil pengujian komputer 1 ke 3
Gambar. 19 Hasil pengujian komputer 1 ke 7
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Pengujian Komputer 1 ke 8

restrukturisasi jaringan dapat dengan mudah
dilakukan tanpa mengubah susunan jaringan
dasarnya.
4. KESIMPULAN

Gambar. 20 Hasil pengujian komputer 1 ke 8
Pengujian Komputer 1 ke 9

Gambar. 21 Hasil pengujian komputer 1 ke 9

e. Managemen
Fase terakhir pada model NDLC adalah
managemen (pengelolaan). Fase ini meliputi
aktifitas perawatan dan pemeliharaan dari
keseluruhan sistem yang sudah dibangun. Namun,
seperti penulis jelaskan sebelumnya bahwa tahap
pengelolaan merupakan kewenangan dari pihak
Kecamatan Martapura, maka penulis hanya terlibat
sampai fase sebelumnya yaitu monitoring.

3.3 Pembahasan

Dari hasil pengujian yang dilakukan, terlihat
bahwa kondisi jaringan yang stabil dengan
menggunakan powerline adapter. Dengan adanya
powerline maka diharapkan konfigurasi jaringan
dan perancangan jaringan dapat lebih efisien dan
lebih rapi, karena penggunaan kabel yang banyak
digantikan dengan media transmisi listrik jala-jala
PLN.
Disini juga dapat dilihat penggunakan switch
tidak mempengaruhi kinerja jaringan dengan
media transmisi jala-jala listrik. Kemudian untuk
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Dari hasil uraian diatas, maka didapat suatu
kesimpulan antara lain :
a) PLC menggunakan jaringan kabel listrik untuk
komunikasi data tanpa harus menginstal
infrastruktur baru.
b) PLC mudah untuk menghubungkan pengguna
baik lokal maupun wide area.
c) Menggunakan soket listrik yang ada sebagai
concentrator sehingga tidak memerlukan biaya
ekstra untuk instalasi kabel. Dengan demikian,
restrukturisasi jaringan dapat lebih mudah
dilakukan tanpa harus merubah struktur jaringan
pokoknya.

5. SARAN
Adapun saran yang dapat diberikan peneliti
untuk pengembangan sistem selanjutnya adalah
diharapkan kepada semua pihak yang berniat untuk
mengadakan penelitian dengan alat serupa,
disarankan untuk memberikan tambahan hasil
percobaan dengan menggunakan jala-jala listrik 2
fasa, sehingga dapat menghasilkan suatu topologi
jaringan yang lebih luas lagi.
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Terima kasih penulis ucapkan kepada Kantor
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