
 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Pengenalan Game 

 

Game adalah suatu aktifitas terstruktur yang memiliki pola dan aturan-aturan 

untuk dijalankan oleh setiap pemainnya. Menurut Agustinus Nilwan, game 

komputer merupakan permainan komputer yang dibuat dengan teknik dan metode 

animasi. Jika ingin mendalami penggunaan animasi harus memahami pembuatan 

game. Atau jika ingin membuat game, maka harus memahami teknik dan metode 

animasi, sebab keduanya saling berkaitan. Game komputer juga bisa diartikan 

sebagai permainan yang dapat membuat suatu aktifitas terstruktur dalam dunia 

maya dan tentunya dapat digunakan sebagai sarana hiburan yang dapat sangat 

menghibur orang. Dalam suatu game, pemain harus menunjukkan suatu 

kreativitas dan keahlian yang dimiliki untuk mencapai  suatu tujuan tertentu. 

Untuk mencapai suatu tujuan tertentu pemain harus mempunyai strategi dan harus 

tepat dalam mengambil suatu keputusan, maka dari itu pemain akan mengalami 

suatu pembelajaran dari suatu alur permainan. Suatu game dapat dikarakteristikan 

dari apa yang dilakukan oleh pemain, misalnya : 

1. Peralatan, contoh senjata, kendaraan, kartu, atau sebuah komputer. 
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2. Peraturan, biasanya menentukan giliran pemain, hak dan keharusan 

masing-masing pemain, dan tujuan permainan. 

3. Skill, strategi, dan keberuntungan. Game dengan dengan skill misalnya 

dengan kekuatan fisik, contoh menembak, gulat dan kekuatan mental 

seperti catur. 

4. Single Player Game (pemain satu orang) dan Double Player (lebih dari 

satu pemain). Jika pemain tunggal, pemain harus bermain dengan 

keahlian, berpacu dengan waktu dan keberuntungan sedangkan pemain 

Double Player, pemain diharuskan untuk menggunakan suatu strategi dan 

kekompakan sesama pemain, untuk mencapai tujuan tertentu atau 

sebaliknya pemain harus berlomba dengan pemain lainnnya untuk 

mencapai sesuatu tujuan. 

 

Ada beberapa jenis game, yaitu game online dan game offline. Game online 

adalah game yang menggunakan jaringan komputer baik internet maupun jaringan 

lokal, sebagai medianya. Biasanya game online disediakan sebagai tambahan 

layanan dari perusahaan penyedia jasa online, atau game dapat diakses langsung 

melalui sistem yang disediakan dari perusahaan yang menyediakan permainan 

tersebut. Sehingga game ini dapat dimainkan atau dapat diakses oleh siapa saja, di 

mana saja, dan kapan saja. Dalam game online terdapat dua unsur utama, yaitu 

server dan client. Server melakukan administrasi permainan dan menghubungkan 

client, sedangkan client adalah pengguna permainan yang memakai kemampuan 

server. Sedangkan game offline adalah game yang dimainkan tanpa menggunakan 

jaringan. 
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2.1.1 Sejarah dan Perkembangan Game Online 

 

Perkembangan game online tidak lepas dari seiring kemajuan teknologi komputer 

dan jaringan komputer. Semaraknya game online merupakan suatu cerminan dari 

kemajuan jaringan komputer yang dahulunya berskala kecil sampai menjadi 

internet dan terus berkembang sampai sekarang. Komputer saat ini dengan 

kemampuan time-sharing dapat memainkan suatu game dengan pemain yang 

banyak atau multiplayer dan tidak harus berada di suatu ruangan yang sama. 

Pada tahun 1970 saat muncul jaringan komputer berbasis paket (packet based 

computer networking), jaringan komputer tidak hanya sebatas LAN saja tetapi 

sudah mencakup WAN dan menjadi internet. Game online pertama kali muncul 

kebanyakan adalah game simulasi perang ataupun pesawat yang dipakai untuk 

kepentingan militer yang akhirnya dilepas lalu dikomersialkan. Game ini 

kemudian menginspirasi game-game yang lain muncul dan berkembang. Pada 

tahun 2001 adalah puncak dari demam dotcom, sehingga penyebaran informasi 

mengenai game online semakin cepat. 

 

Menurut Ligagame Indonesia (ligagames.com), game online muncul di Indonesia 

pada tahun 2001, dimulai dengan masuknya Nexia Online. Game online yang 

beredar di Indonesia sendiri cukup beragam, mulai dari yang game action, sport, 

maupun RPG (Role-Playing Game). Sudah banyak terdapat judul game online 

yang beredar di Indonesia. Ini menandakan betapa besarnya suatu minat dari para 

pecinta game di Indonesia dan juga besarnya permintaan pasar akan games di 

Indonesia. 
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2.1.2 Tipe-tipe Game 

 

1. First Person Shooter (FPS), game ini mengambil pandangan orang 

pertama pada game sehingga seolah-olah pemain sendiri yang berada 

dalam game tersebut. Kebanyakan game ini mengambil setting peperangan 

dengan senjata-senjata militer (di Indonesia game jenis ini sering disebut 

game tembak-tembakan). 

2. Real-Time Strategy, game yang permainannya menekankan kepada 

kehebatan strategi pemainnya, biasanya pemain memainkan tidak hanya 

satu karakter saja akan tetapi banyak karakter. 

3. Cross-Platform Online, game yang dapat dimainkan secara online dengan 

perangkat keras yang berbeda misalnya saja Need For Speed Undercover. 

Game ini dapat dimainkan secara online dari PC maupun Xbox 360 (Xbox 

360 merupakan hardware game yang memiliki konektivitas ke internet 

sehingga dapat bermain secara online).  

4. Browser Games, game yang dimainkan pada browser seperti Firefox, 

Opera, IE. Syarat dimana sebuah browser dapat memainkan game ini 

adalah browser sudah mendukung javascript, php, maupun flash, seperti 

game poker pada Facebook. 

5. Massive Multiplayer Online Games, adalah  game dimana pemain bermain 

dalam dunia yang skalanya besar (>100 pemain), setiap pemain dapat 

berinteraksi langsung seperti halnya dunia nyata. 
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Berdasarkan teknologi grafis, game dibagi menjadi dua yaitu: game 2 dimensi, 

game yang mengadopsi teknologi ini rata-rata game yang termasuk ringan, tidak 

membebani sistem dan game 3 dimensi merupakan game dengan grafis yang baik 

dalam penggambaran secara realita. Kebanyakan game-game ini memiliki 

perpindahan kamera (angle) hingga 360 derajat sehingga user bisa melihat secara 

keseluruhan dunia games tersebut. Akan tetapi game 3D meminta spesifikasi 

komputer yang lumayan tinggi agar tampilan 3 dimensi game tersebut ditampilkan 

secara sempurna. 

 

2.1.3 Klasifikasi Game 

1. Action, game ini menonjolkan unsur aksi dalam permainannya. Game ini 

biasanya menuntut kecepatan reaksi dalam menggunakan controller game 

untuk melakukan aksi-aksi dalam permainan ini. 

2. Adventure, game dengan unsur berpetualang, game ini menawarkan 

petualangan yang panjang, dan sering kali sejumlah mini-games ada di 

dalam sebuah game adventure. Game ini akan menempatkan pemain pada 

seorang tokoh yang harus menjalani kisahnya sendiri, dan biasanya harus 

menempuh waktu bermain lama untuk menjalani cerita yang ada di dalam 

permainan ini. 

3. Role-Playing Game, hampir sama dengan game adventure, game  ini 

menuntut pemain bermain peran dalam memainkan karakter dalam game, 

di mana aksi-aksi dan juga pilihan cerita yang diambil. Biasanya akan 

berpengaruh pada jalan cerita game ini. Keunikan dari RPG adalah 
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kemampuan dari si karakter untuk berkembang, belajar atau menaikkan 

level agar mampu meneruskan permainan ke tahapan yang lebih lanjut. 

4. Simulation, game simulasi akan menyimulasikan kejadian dan kondisi 

sebenarnya ke dalam sebuah permainan. Seperti menjadi manager tim 

sepakbola, simulasi mengendarai jet tempur, ataupun mengontrol 

kehidupan sehari-hari pemain itu sendiri. 

5. Sport, game ini akan menempatkan user mengendalikan atlet cabang olah 

raga tertentu dalam melakukan kegiatan olah raga tertentu. Aturan olah 

raga yang berlaku dalam cabang olahraga tersebut, juga menjadi 

perarturan dalam game ini. 

6. Strategy, game yang menuntut kemampuan gamer untuk mengatur siasat 

dan membuat keputusan-keputusan tepat berdasarkan perhitungan matang 

dalam melakukan sesuatu. Biasanya game ini selalu menggunakan setting 

perang dalam permainannya, memposisikan pemain sebagai panglima 

perang yang mengatur pergerakan pasukan sendiri, pembangunan struktur 

pertahanan dan penyerangan. 

7. Puzzle, game dengan genre puzzle, biasanya tidak terikat pada sebuah 

cerita yang utuh ataupun sebuah karakter khusus. Game ini menuntut 

pemain untuk menyelesaikan sebuah masalah berdasarkan logika ringan, 

namun sangat menantang. Misalnya menyusun balok-balok dengan 

bentuk-bentuk tertentu dalam tetris. 
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2.1.4 Dasar Teori Permainan atau Game 

 

Teori permainan adalah sebuah cara pembelajaran dalam menganalisa interaksi 

yang terjadi antara para pemain maupun perorangan yang menunjukkan strategi-

strategi yang rasional. Teori permainan pertama kali ditemukan oleh sekelompok 

ahli matematika pada tahun 1944. Teori itu dikemukakan oleh John von Neumann 

dan Oskar Morgenstern dalam bukunya yang berjudul “Theory of Games and 

Economic Behavior” yang berisi: “Permainan terdiri atas sekumpulan peraturan 

yang membangun situasi bersaing dari dua sampai beberapa orang atau kelompok 

dengan memilih strategi yang dibangun untuk memaksimalkan kemenangan 

sendiri atau pun untuk meminimalkan kemenangan lawan. Peraturan menentukan 

kemungkinan tindakan untuk setiap pemain, sejumlah keterangan diterima setiap 

pemain sebagai kemajuan bermain, dan sejumlah kemenangan atau kekalahan 

dalam berbagai situasi.”  

 

2.2 Animasi 

2.2.1 Pengertian  Animasi 

 

Menurut Ibiz Fernandez McGraw, animasi adalah sebuah proses merekam dan 

memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi 

pergerakan. Berdasarkan arti harfiah, animasi adalah menghidupkan. Yaitu usaha 

untuk menggerakkan sesuatu yang tidak bisa bergerak sendiri.  
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Pemanfaatan animasi dapat ditujukan untuk simulasi, menarik perhatian pemakai 

komputer pada bagian tertentu dari layar, menggambarkan cara kerja suatu alat 

atau menampilkan output program dengan gambar-gambar yang menarik 

dibanding dengan sederetan angka, serta tidak ketinggalan untuk program-

program permainan. 

 

Pada dasarnya, animasi adalah transformasi objek yang di mana semua titik pada 

sembarang objek akan diubah sesuai dengan aturan tertentu, sementara sistem 

koordinatnya tetap. Implementasi pada animasi dapat dikerjakan secara interaktif 

maupun non interaktif. Dibandingkan animasi non interaktif, animasi interaktif 

memberikan tampilan yang lebih menarik dan dinamis.  Pada animasi interaktif, 

pergerakan objek mengikuti perintah yang diberikan oleh pemakai lewat 

perangkat interaktif. Sedangkan animasi non interaktif, pergerakan objek hanya 

dikendalikan dari prosedur yang ada di dalam sebuah program. Untuk animasi 

interaktif kebanyakan digunakan untuk program-program permainan, sedangkan 

animasi non interaktif kebanyakan untuk melakukan simulasi objek. 

 

2.2.2 Macam-macam Animasi 

 

Beberapa definisi dalam animasi, animasi dapat dibuat dengan tiga teknik 

berbeda, yaitu image, xoring serta make. Dalam pergerakannya dapat bertipe 

object sprite atau object frame. Juga bisa dibedakan atas metode animasi yang 

digunakan antara animasi frame, bibliting, dan realtime. Walaupun terbagi atas 
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berbagai definisi yang berbeda, tetapi di dalam prakteknya teori-teori tersebut 

dapat digabungkan atau saling berhubungan sehingga tidak murni dipakai sendiri. 

Beberapa macam animasi yang dapat digunakan dalam pembuatan sebuah game, 

yaitu: 

1. Animasi dengan teknik image 

Animasi dengan teknik ini adalah menyimpan gambar sebagai sebuah 

sprite dalam memori yang kemudian akan ditampilkan di background. 

Dalam teknik ini animasi yang disimpan harus berlatar belakang sesuai 

background. Animasi dengan teknik ini biasanya sulit dalam pembuatan 

gambarnya, sebab harus banyak dan melakukan penyamaan dan posisi. 

Akan tetapi teknik ini mudah dalam hal memainkan animasinya. 

2.  Animasi dengan teknik xoring 

Teknik ini adalah teknik animasi yang mudah dan sederhana, sebab 

gambarnya hanya satu sprite. Dalam pembuatan gambarnya sangat mudah, 

sebab yang dibuat adalah hanya sprite dan tidak perlu menyamakan 

dengan background. Kelemahan dari teknik ini adalah memiliki efek 

buruk yaitu tembus pandang dan mengganti warna sprite, maka hal ini 

tidak baik digunakan dalam animasi background yang bergambar. 

3. Animasi dengan teknik make 

Animasi dengan teknik ini memiliki sprite yang terus menerus digenerate 

oleh program, kemudian ditampilkan dengan perhitungan tertentu. 

Animasi ini biasanya dilakukan oleh 3D modelling dan shading software 

seperti AutoCad, 3D Studio, Presidio 3D Workshop dan lain-lain. Operasi 
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di atas harus digenerate secara langsung dengan perhitungan sehingga saat 

pembuatan hampir bersamaan dengan saat menampilkannya. 

4. Animasi dengan tipe object sprite 

Animasi ini menggunakan sprite sebagai pemeran utama sedangkan objek 

lainnya hanya background diam. Prosesnya adalah membuat gambar sprite 

dengan latar belakang warna hitam, lalu dibuat juga sprite yang sama 

tetapi berwarna hitam dan latar belakangnya adalah warna tertinggi. 

Kemudian ditempatkan dengan langkah-langkah sebagai berikut: pertama-

tama menyimpan background yang akan dilapisi oleh sprite dan 

ditempatkan sprite dengan xor kemudian dilapisi dengan warna tertinggi 

secara xor.  

5. Animasi dengan tipe object frame 

Animasi ini yang dimainkan tidak semua komponen tetapi hanya pada 

sprite object saja, akan tetapi seluruh background dari animasi ini seolah-

olah juga ikut digerakkan.  

6. Metode animasi frame 

Metode ini adalah metode animasi yang mendukung tipe object frame. 

Karena metode animasi dengan metode full-screen, maka frame yang 

tampil harus disiapkan terlebih dahulu dalam beberapa page sebelumnya. 

Karena hal tersebut maka pengambilan gambar harus dilakukan dengan 

cepat, sehingga animasi tidak menjadi lambat. Animasi frame ini harus 

menampilkan gambar fullscreen yang bergerak, agar efek tersendat dari 

pergantian frame tidak terlalu terlihat. 

 



15 

 

7. Metode animasi bitblt 

Metode animasi ini biasanya disebut sprite animation, array animation, 

blocked animation, partial screen animation, snapshot animation atau 

arcade animation. Prinsip dari metode ini adalah menyimpan gambar dan 

memainkan animasinya dalam bentuk satu atau beberapa sprite kecil. 

8. Metode animasi real-time 

Dalam metode ini biasanya semua animasi yang sedang tampil atau yang 

akan dibuat dilakukan bersama sehingga tidak perlu disiapkan terlebih 

dahulu. Karena animasi ini lambat dan tersendat maka animasi dengan 

metode ini akan bagus jika pergerakan yang akan dilakukan adalah tidak 

diketahui sebelumnya dan tiba-tiba muncul. Metode ini tidak disarankan 

untuk animasi biasa-biasa saja, akan tetapi sebaiknya digunakan untuk 

keperluan khusus seperti rotating dan tweening. 

 

2.3 Multimedia  

 

Menurut McCornick multimedia secara umum merupakan kombinasi tiga elemen, 

yaitu suara, gambar dan teks. Menurut Turban, dkk multimedia adalah kombinasi 

dari paling sedikit dua media input atau output dari data, media ini berupa audio 

(suara, musik), animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Menurut Robin dan Linda 

multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan 

interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video. 

Definisi lain dari multimedia yaitu dengan menempatkan dalam konteks seperti 

yang dilakukan Hofstetter, multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk 
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membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak (video dan 

animasi) dengan menggabungkan link dan tools yang memungkinkan navigasi, 

berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. 

 

2.4 Pengenalan Jaringan Komputer 

 

Jaringan komputer adalah kumpulan beberapa komputer yang saling berhubungan 

antara satu dengan yang lainnya menggunakan protocol komunikasi melalui 

media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, data, penggunaan 

bersama perangkat keras seperti printer, harddisk, dan sebagainya. Jaringan 

komputer juga dapat diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi 

yang berada diberbagai lokasi yang terdiri lebih dari satu komputer yang saling 

berhubungan. 

 

2.4.1 Jenis Jaringan Komputer 

 

Berdasarkan jarak dan area kerjanya jaringan komputer dibedakan menjadi tiga 

kelompok, yaitu: 

1. Local Area Network  (LAN) 

Merupakan jaringan yang menghubungkan beberapa komputer yang 

terdapat di dalam suatu wilayah yang hanya bersifat lokal. Secara garis 

besar terdapat dua tipe LAN, yaitu jaringan Peer to Peer dan jaringan 

Client-Server. Pada jaringan peer to peer, setiap komputer yang terhubung 

ke jaringan dapat bertindak baik sebagai workstation maupun server. 
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Sedangkan pada jaringan Client-Server, hanya satu komputer yang 

bertugas sebagai server dan komputer lain berperan sebagai workstation.  

LAN tersusun dari beberapa elemen dasar yang meliputi komponen 

hardware dan software, yaitu: 

a. Komponen Fisik 

Personal Computer (PC), Network Interface Card (NIC), Kabel, 

Topologi Jaringan. 

b. Komponen Software 

Sistem Operasi Jaringan, Network Adapter Driver, Protokol Jaringan. 

2. Metropolitan Area Network (MAN) 

Metropolitan Area Network (MAN), pada dasarnya merupakan versi LAN 

yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang 

sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang 

letaknya berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk 

keperluan pribadi atau umum. MAN mampu menunjang data dan suara, 

bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. 

3. Wide Area Network (WAN) 

Wide Area Network (WAN), jangkauannya mencakup daerah geografis 

yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. WAN terdiri 

dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-

program (aplikasi) pemakai. 
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2.4.2 Topologi Jaringan Komputer 

 

Topologi menggambarkan struktur dari suatu jaringan atau bagaimana sebuah 

jaringan didesain. Dalam definisi topologi terbagi menjadi dua, yaitu topologi 

fisik yang menunjukan posisi pemasangan kabel secara fisik dan topologi logik 

yang menunjukan bagaimana suatu media diakses oleh host. 

Adapun topologi fisik yang umum digunakan dalam membangun sebuah jaringan 

adalah : 

1. Topologi Bus (Bus Topology) 

Menggunakan satu segment (panjang kabel) backbone, yaitu yang 

menyambungkan semua host secara langsung. 

2. Topologi Ring (Ring Topology) 

Menghubungkan satu host ke host setelah dan sebelumnya. Secara fisik 

jaringan ini berbentuk ring (lingkaran). 

3. Topologi Star (Star Topology) 

Menghubungkan semua kabel pada host ke satu titik utama. Titik ini 

biasanya menggunakan Hub atau Switch. 

4. Topologi Extended Star (Extended Star Topology) 

Merupakan perkembangan dari topologi star. Memiliki beberapa titik yang 

terhubung ke satu titik utama. 

5. Topologi Hirarki (Hierarchical Topology) 

Dibuat mirip dengan topologi extended star. Sistem dihubungkan ke 

komputer yang mengendalikan trafik pada topologi. 
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6. Topologi Mesh (Mesh Topology) 

Menghubungkan satu titik ke titik yang lainnya. Kondisinya di mana tidak 

ada hubungan komunikasi terputus secara absolut antar node komputer. 

 

Topologi Logic pada umumnya terbagi mejadi dua tipe, yaitu : 

1. Topologi Broadcast 

Secara sederhana dapat digambarkan yaitu suatu host yang mengirimkan 

data kepada seluruh host lain pada media jaringan. 

2. Topologi Token Passing 

Mengatur pengiriman data pada host melalui media dengan menggunakan 

token yang secara teratur berputar pada seluruh host. Host hanya dapat 

mengirimkan data hanya jika host tersebut memiliki token.  

 

2.4.3 TCP / IP 

 

TCP / IP bukanlah sebuah protokol tunggal tetapi satu kesatuan protokol dan 

utility. Setiap protokol dalam kesatuan ini memiliki aturan yang spesifik. Protokol 

ini dikembangkan oleh ARPA (Advanced Research Projects Agency) untuk 

departemen pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. ARPA menginginkan 

sebuah protokol yang memiliki karakter sebagai berikut : 

1. Mampu menghubungkan berbagai jenis sistem operasi. 

2. Dapat diandalkan dan mampu mendukung komunikasi kecepatan tinggi. 

3. Routable dan scalable untuk memenuhi jaringan yang kompleks dan luas. 
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Sebuah alamat TCP / IP adalah nilai biner berukuran 32 bit yang diberikan 

kesetiap host pada sebuah jaringan. Nilai ini digunakan untuk mengenali jaringan 

di mana host tersebut dan mengenali nomor unik host bersangkutan di jaringan 

tertentu. Setiap host yang terhubung jadi satu pada sebuah internet work harus 

memiliki satu alamat unik TCP / IP. 

Setiap alamat terbagi atas dua komponen : 

1. Network ID 

Ini adalah bagian dari alamat IP yang mewakili jaringan fisik dari host. 

Setiap komputer dalam segmen jaringan tertentu akan memiliki ID 

jaringan yang sama. 

2. Node ID 

Ini adalah bagian yang mewakili bagian individu dari alamat. Bila 

komputer disegment jaringan memiliki alamat, maka jaringan tersebut 

perlu tahu siapa pemilik suatu paket itu. 

 

2.4.4 IP Address 

 

IP address adalah alamat yang diberikan pada jaringan komputer dan peralatan 

jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP. IP address terdiri atas 32 bit angka 

biner yang dapat dituliskan sebagai empat kelompok angka desimal yang 

dipisahkan oleh tanda titik seperti 127.0.0.1 

IP address terdiri atas dua bagian yaitu network ID dan host ID, dimana network 

ID menentukan alamat jaringan komputer, sedangkan host ID menentukan alamat 
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host (komputer, router, switch). Oleh sebab itu IP address memberikan alamat 

lengkap suatu host beserta alamat jaringan di mana host itu berada. 

Ada dua jenis alamat yang dapat digunakan di dalam internet, yaitu public 

address dan private address. Public address adalah alamat-alamat yang telah 

ditetapkan oleh InterNIC dan berisi beberapa buah network identifier yang telah 

dijamin unik, jika intranet tersebut telah terhubung ke internet. Ketika beberapa 

alamat publik telah ditetapkan, maka beberapa rute dapat diprogram ke dalam 

sebuah router sehingga lalu lintas data yang menuju alamat publik tersebut dapat 

mencapai lokasinya. Untuk host-host di dalam sebuah organisasi yang tidak 

membutuhkan akses langsung ke internet, alamat-alamat IP yang bukan duplikat 

dari alamat publik yang telah ditetapkan mutlak dibutuhkan. Untuk mengatasi 

masalah pengalamatan ini, para desainer internet melakukan perubahan sebagian 

ruangan alamat IP dan menyebut bagian tersebut sebagai ruangan alamat pribadi. 

Sebuah alamat IP yang berada di dalam ruangan alamat pribadi tidak akan 

digunakan sebagai sebuah alamat publik. Alamat IP yang berada di dalam ruangan 

alamat pribadi dikenal juga dengan alamat pribadi atau private address. 

2.4.5 Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) 

 

Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) digunakan untuk jaringan LAN dan sistem 

telepon. Kabel UTP itu terdiri dari empat pasang warna konduktor tembaga yang 

setiap pasangnya berpilin. Pembungkus kabel menjadi pelindung dan 

menyediakan jalur untuk setiap pasang kawat. Semua protokol LAN dapat 

beroperasi melalui kabel UTP.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Internet
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=InterNIC&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Router
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Gambar 1. Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) 

 

Urutan kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) Cross Over Standard EIA/TIA-

568B dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2 di bawah ini : 

Tabel 1. Urutan Kabel Ujung 1 Standard 

1  

 

white/orange  stripe 

2  

 

orange solid 

3  

 

white/green  stripe 

4  

 

blue solid 

5  

 

blue/white  stripe 

6  

 

green solid 

7  

 

white/brown  stripe 

8  

 

brown solid 
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Tabel 2. Urutan Kabel Ujung 2 Cross Over 

1  

 

white/green  stripe 

2  

 

green solid 

3  

 

orange/white  stripe 

4  

 

blue solid 

5  

 

blue/white  stripe 

6  

 

orange solid 

7  

 

white/brown  stripe 

8  

 

brown solid 

 

 

2.4.6 Konektor RJ-45 (8P8C Modular Jack) 

 

Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) terhubung ke perangkat melalui konektor 

modular 8 pin yang disebut konektor RJ-45.Kebanyakan perangkat LAN (Local 

Area Network) dilengkapi dengan port RJ-45.  

 

Gambar 2. Konektor RJ-45 (8P8C Modular Jack) 
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2.4.7 Wireless  

Wi-Fi merupakan kependekan dari Wireless Fidelity, yang memiliki pengertian 

yaitu sekumpulan standar yang digunakan untuk Jaringan Lokal Nirkabel 

(Wireless Local Area Networks - WLAN). Awalnya Wi-Fi ditujukan untuk 

penggunaan perangkat nirkabel dan Jaringan Area Lokal (LAN), namun saat ini 

lebih banyak digunakan untuk mengakses internet. Hal ini memungkinan 

seseorang dengan komputer dengan kartu nirkabel (wireless card) atau Personal 

Digital Assistant (PDA) untuk terhubung dengan internet dengan menggunakan 

titik akses (atau dikenal dengan hotspot). 

2.4.8 Modem  

Modem berasal dari singkatan modulator demodulator. Modulator merupakan 

bagian yang mengubah sinyal informasi kedalam sinyal pembawa (carrier) dan 

siap untuk dikirimkan, sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan 

sinyal informasi (yang berisi data atau pesan) dari sinyal pembawa yang diterima 

sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Modem merupakan 

penggabungan kedua-duanya, artinya modem adalah alat komunikasi dua arah.  

 

Gambar 4. Modem Eksternal 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_Lokal_Nirkabel
http://id.wikipedia.org/wiki/Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Personal_digital_assistant
http://id.wikipedia.org/wiki/Personal_digital_assistant
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2.5 Metode Waterfall 

Nama model ini sebenarnya adalah “Linear Sequential Model”. Model ini sering 

disebut dengan “Classic Life Cycle” atau model Waterfall. Model ini adalah 

model yang muncul pertama kali yaitu sekitar tahun 1970 sehingga sering 

dianggap kuno, tetapi merupakan model yang paling banyak dipakai di dalam 

Software Engineering (SE). Model ini melakukan pendekatan secara sistematis 

dan urut mulai dari level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis, design, 

coding, testing / verification, dan maintenance. Disebut dengan Waterfall karena 

tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan 

berjalan berurutan. Sebagai contoh tahap design harus menunggu selesainya tahap 

sebelumnya yaitu tahap requirements definition. 

Secara umum tahapan pada model Waterfall dapat dilihat pada Gambar 4 berikut : 

 

Gambar 4. Model Waterfall (Deny Binsar, 2010) 
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Di bawah ini merupakan penjelasan tentang kegiatan dari masing-masing tahap 

dalam model Waterfall: 

1. Requirements Definition 

Seluruh kebutuhan software harus bisa didapatkan dalam tahap ini, termasuk 

kegunaan software yang diharapkan pengguna dan batasan software. 

Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, survey atau 

diskusi. Informasi tersebut dianalisis untuk mendapatkan dokumentasi 

kebutuhan pengguna untuk digunakan pada tahap selanjutnya. 

2. System and Software Design 

Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang seharusnya 

dikerjakan dan bagaimana tampilannya. Tahap ini membantu dalam 

menspesifikasikan kebutuhan hardware dan sistem serta mendefinisikan 

arsitektur sistem atau rancangan-rancangan dari semua desain sistem secara 

keseluruhan. 

3. Implementation and Unit Testing 

Dalam tahap ini dilakukan coding atau pemrograman. Pembuatan software 

dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam 

tahap berikutnya. Selain itu dalam tahap ini juga dilakukan pemeriksaaan 

terhadap modul yang dibuat, apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan 

atau belum. 
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4. Integration and System Testing 

Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang telah dibuat dan 

dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah 

sesuai dengan desainnya dan masih terdapat kesalahan atau tidak. 

5. Operation and Maintenance 

Ini merupakan tahap terakhir dalam model Waterfall. Software yang sudah 

jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam 

memperbaiki  kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya.  


