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ABSTRACT 
A network topology describes the arrangement of systems on a computer network. It defines how the computers, or 
nodes, within the network are arranged and connected to each other. Some common network topologies include star, 
ring, line, bus, and tree configurations. A network topology is a pattern in which nodes (i.e., computers, printers, routers 
or other devices) are connected to a local area network (LAN) or other network via links (e.g., twisted pair copper wire 
cable or optical fiber cable). When a network is to cover a large geographical area, which is a common case nowadays, 
the topology mapping is likely to be more difficult. Motivated by this reason, a specific application was designed to be 
able to map any given network topology remotely. Through the testing phase on various network topologies, it shows a 
success percentage of 88% with an average execution time of 32.05 seconds. Besides, the application can provide the 
user with specific information about the existing devices, such as hostname, IP address and MAC address. For further 
improvement, the future application is expected to be able to deal with extracting more data and compatible on 
multiplatform. 
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1.  Pendahuluan 
Pada awalnya, jaringan komputer dibentuk agar komputer satu dan yang lain dapat melakukan pertukaran data dan 
berbagi sumber daya seperti printer dan mesin fax. Seiring dengan perkembangan teknologi terjadi konvergensi fungsi 
jaringan komputer sehingga dapat digunakan untuk pengaturan sistem pada data, suara dan multimedia. Untuk 
menghubungkan banyak komputer diperlukan beberapa jenis peralatan jaringan seperti switch dan router. Switch 
merupakan peralatan yang dapat melakukan segmentasi pada jaringan sehingga meningkatkan ketersediaan bandwidth 
dan mengurangi tabrakan paket di jaringan. Sedangkan router digunakan untuk meneruskan paket dari satu jaringan ke 
jaringan lain berdasarkan informasi pada lapisan network. Berdasarkan dapat atau tidaknya dikonfigurasi, switch dan 
router dibagi menjadi unmanaged dan managed. Peralatan yang termasuk kategori unmanaged tidak membutuhkan 
konfigurasi sebelum digunakan, tetapi peralatan dengan kategori managed membutuhkan konfigurasi agar sesuai dengan 
kebutuhan pengguna.  
 
Pokok permasalahan pada aplikasi pemetaan topologi jaringan komputer terbagi menjadi dua. Permasalahan pertama 
ialah bagaimana cara mendapat data yang dibutuhkan dari jaringan yang terkoneksi dengan komputer tempat 
dieksekusinya aplikasi. Permasalahan kedua ialah bagaimana mengolah data yang telah diperoleh agar topologi jaringan 
komputer dapat dipetakan dengan tepat. Perancangan aplikasi piranti lunak untuk pemetaan topologi jaringan komputer 
ialah aplikasi dirancang untuk dapat berjalan efektif pada spesifikasi komputer; Sistem Operasi Microsoft Windows XP 
Professional, Intel(R) Celeron(R) M CPU 1,86 GHz dan RAM 1,5GB. Pemetaan dilakukan terhadap aplikasi untuk 
jaringan dengan media kabel (LAN atau WAN) dan lebih cocok digunakan pada topologi jaringan point-to-point, line, 
star, dan tree. Topologi jaringan komputer ditampilkan pada window berukuran 1000x600 pixel. Hasil eksekusi aplikasi 
berupa topologi jaringan komputer disertai dengan informasi tambahan berupa nama host, IP dan MAC address. Jalannya 
aplikasi tidak memperhitungkan kecepatan atau bandwidth jaringan dan tidak bersifat real-time. Aplikasi 
menggambarkan hubungan peralatan jaringan dengan adanya garis dari peralatan jaringan yang satu dengan peralatan 
jaringan lainnya. 
 
Penelitian dilakukan untuk merancang sebuah aplikasi yang dapat memetakan jaringan komputer menjadi gambar 
topologi secara otomatis. Topologi jaringan yang ada dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis dan 
perbaikan terhadap masalah-masalah yang terjadi pada jaringan komputer. 
 
2.  Landasan Teori 
Topologi jaringan merupakan pembelajaran dari penyusunan atau pemetaan elements antara lain jalur dan nodes pada 
jaringan, terutama pada interkoneksi fisik (real) dan logika (virtual) antar node[8]. Secara umum, topologi fisik dibagi 
dalam beberapa tipe yaitu point-to-point, bus (linear dan distributed bus), star (extended dan distributed star), ring, mesh 
(fully dan partially connected), dan tree (hierarchical). Berbagai bentuk topologi fisik ditunjukkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Berbagai Bentuk Topologi Fisik[3] 

 
2.1  Kepustakaan yang Digunakan pada Piranti Lunak Aplikasi 
Kepustakaan, atau yang biasa dikenal dengan istilah library, Application Programming Interface (API), atau framework, 
merupakan kumpulan fungsi yang sejenis untuk mengakses fungsi-fungsi internal pada sistem operasi ataupun 
mengakses input/output yang terhubung pada komputer (misalnya: network card, keyboard, mouse, dan lain-lain). 
BackgroundWorker merupakan komponen yang terdapat pada .NET framework dan digunakan sebagai implementasi dari 
multithread. Multithreading merupakan konsep untuk menjalankan beberapa thread atau proses secara bersamaan. Secara 
default, aplikasi Windows menggunakan single thread of execution, tetapi dengan penggunaan BackgroundWorker, dapat 
ditambahkan thread lagi sehingga proses-proses pada aplikasi .NET dapat dieksekusi secara independen. 
 
2.2  Perintah pada Switch dan Router Cisco 
Peralatan jaringan utama yang digunakan untuk menghubungkan komputer pada network address yang sama atau 
berbeda ialah dengan penggunaan switch atau router. Konfigurasi pada peralatan tersebut perlu dilakukan agar setiap 
peralatan jaringan dapat dikenali dan pertukaran data dapat terjadi. Pada peralatan jaringan Cisco, terdapat beberapa 
mode untuk melakukan perubahan konfigurasi, yaitu User EXEC mode, Privileged EXEC mode, Global configuration 
mode, dan Specific configuration mode. Pada pembahasan selanjutnya, hanya dibahas tentang user EXEC mode dan  
privileged EXEC mode. Data interfaces pada switch dan router ditampilkan setelah memasukkan perintah show ip 
interface brief. Selain itu, perintah yang digunakan untuk menampilkan data peralatan jaringan lain yang berhubungan 
langsung dengan switch atau router ialah show cdp neighbors. 

 
3. Perancangan Piranti Lunak Aplikasi  
3.1 Perancangan Struktur Penyimpanan Data  
Pendekatan yang digunakan dalam pemrograman aplikasi ialah Object-Oriented Programming (OOP). Dengan 
pendekatan ini, setiap peralatan jaringan diperlakukan sebagai object. Object utama pada aplikasi ialah node dan untuk 
menyimpan data sejumlah node digunakan array arrnode. Node digunakan untuk mewakili peralatan jaringan dan 
menyimpan berbagai data tentang image, struktur interfaces, label dan data koordinat pada canvas. Image ialah salah satu 
property node yang digunakan untuk menyimpan gambar peralatan jaringan. Gambar komputer, switch dan router 
berbentuk format GIF dengan ukuran 50x50 pixel disimpan dalam resource file. Data interfaces peralatan jaringan dibuat 
dalam bentuk struktur array arrinterface di dalam node yang terdiri atas Name, Description, MediaType, Loopback, 
macAddress, ipAddress, Netmask, netAddr, Broadcast, Status, dan Protocol. Label digunakan untuk menampilkan data-
data node pada canvas. Canvas ialah sebuah picture box besar dengan ukuran 1000x600 pixel yang akan menjadi parent 
bagi node-node yang ada. Parent digunakan untuk menunjukkan letak object atau node ditempatkan. Selain itu, index 
terakhir node ditunjukkan oleh property lastNode. Sebagai tambahan, hubungan antar peralatan jaringan disimpan dalam 
array koneksi (arrConn). 
 
3.2 Metode Pemetaan pada Piranti Lunak Aplikasi Topologi Jaringan  
Setelah data disimpan dalam struktur seperti telah diuraikan pada subbab 3.3, secara bersamaan model topologi jaringan 
dibuat. Hal ini dilakukan dengan menggunakan BackgroundWorker pada program. Terdapat dua worker yang digunakan 
agar program dapat dieksekusi lebih cepat, yaitu pada saat melakukan pengiriman ARP  request dan Telnet. Dengan 
penggunaan worker, penggambaran node tidak menunggu ARP atau Telnet selesai dilakukan, sehingga proses dapat 
dilakukan secara bersamaan seperti diuraikan activity diagram pada Gambar  2.  
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Gambar 2. Activity Diagram Penggambaran Node pada Aplikasi Topologi Jaringan 
 
3.3 Pembuatan Aplikasi Menggunakan Visual Studio.Net 2005 
Aplikasi topologi jaringan dibuat dalam dua bahasa program yaitu C++ dan Visual Basic.Net. Kode program yang ditulis 
dalam bahasa C++ berperan sebagai kepustakaan (dynamic link library) bagi kode program yang ditulis dalam Visual 
Basic.Net. Dengan kata lain, kode program Visual Basic.Net bergantung pada nilai kembalian dari eksekusi kode 
program C++. Bagian program yang ditulis dengan C++ menggunakan fungsi-fungsi yang terdapat pada kepustakaan 
wpcap.dll dan IP Helper.  
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Bagian program yang ditulis dengan Visual Basic.Net menitikberatkan pada pemetaan topologi jaringan komputer. 
Pemetaan topologi digambarkan dengan konsep picture box di dalam picture box. Pada aplikasi, terdapat form utama 
yang berisi picture box dengan ukuran 1000x600 pixel. 

 
Gambar 3. Form Utama pada Aplikasi Topologi Jaringan 

Angka (1) pada Gambar 3. menunjukkan frmMain. Angka (2) menunjukkan button “Run” yang digunakan untuk 
menjalankan aplikasi. Progress bar (angka 3) digunakan untuk memberi tanda bahwa aplikasi berjalan. Bar terasir penuh 
saat aplikasi telah selesai memetakan jaringan komputer. Angka (4) menunjukkan canvas sebagai window 
ditampilkannya topologi jaringan komputer. Setiap node akan ditampilkan, object baru perlu dibuat. Object dibuat sesuai 
dengan sifat atau property yang telah didefinisikan dalam class typenode. Macam-macam nama dan tipe data sebagai 
parameter constractor yang digunakan saat pembuatan node baru ialah name, parent_control, image_name, 
macAddr, dan ipAddr. Pada pemetaan topologi, hubungan antar peralatan jaringan yang digambarkan dengan tepat 
sangat penting. Oleh karena itu, setiap garis koneksi antar node disimpan dalam array koneksi (arrConn). Penggambaran 
garis koneksi yang disimpan dalam arrConn menggunakan fungsi Graphics.DrawLine dengan garis yang dibuat 
dari titik tengah suatu node ke titik tengah node lainnya. 

 
3.4  Fitur-Fitur pada Piranti Lunak Aplikasi Topologi Jaringan 
Beberapa fitur yang terdapat pada aplikasi pemetaan topologi jaringan komputer yaitu aplikasi berjalan otomatis untuk 
mengumpulkan data dan memetakan hubungan antar peralatan jaringan menjadi topologi hanya dengan menekan button 
“Run”. Dengan penggunaan konsep multithread, aplikasi berjalan dengan lebih responsif. Terdapat dua thread yang 
berjalan secara bersamaan dan melakukan pekerjaan berbeda. 

Dari segi pemrograman, pendekatan OOP memudahkan penyimpanan dan akses data. Setiap peralatan jaringan dianggap 
sebagai object dan data yang tersimpan dapat diakses melalui property masing-masing. Semua object yang ada disimpan 
dalam bentuk array dan struktur data. Sebagai contoh, informasi tambahan yang ditampilkan pada canvas berupa nama 
host, IP dan MAC address juga diakses langsung dari array struktur interface. 
 
4. Pengujian 
Pengujian aplikasi dilakukan pada beberapa variasi topologi jaringan komputer. Saat pengujian pertama, host tidak 
terhubung dengan jaringan yang aktif  atau stand-alone. Hasil yang ditampilkan setelah eksekusi aplikasi berupa satu 
node dengan image komputer dan nama host, seperti ditunjukkan pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Hasil Pengujian Aplikasi pada Komputer Stand-Alone 
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Pada pengujian aplikasi selanjutnya, host dihubungkan dengan peralatan jaringan lain agar terbentuk beberapa topologi, 
yaitu point-to-point, line, star, dan tree. Pada topologi point-to-point, host dihubungkan dengan satu komputer lain yang 
berada pada satu network address. Keberadaan komputer lain yang terhubung dengan host ini diketahui dari ARP reply 
yang diterima setelah pengiriman frame ARP request. 

 

 

Gambar 5. Topologi Point-To-Point 

Eksekusi aplikasi selesai setelah semua frame ARP request dikirim, hal ini ditunjukkan dengan progress bar yang terarsir 
penuh. Hasil pengujian untuk topologi point-to-point ditunjukkan pada Gambar 6. 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 6. (a) Host Ditampilkan Sesaat Setelah Aplikasi Dijalankan (b) Hasil Pengujian Aplikasi Untuk Topologi Point-To-
Point 

Topologi line dibentuk dengan menghubungkan setiap peralatan jaringan secara linear. Susunan peralatan jaringan 
dengan topologi line ditunjukkan pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. Topologi Line 

Hasil pengujian untuk topologi line ditunjukkan pada Gambar 8. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 8. (a) Host Dan Gateway Ditampilkan Sesaat Setelah Aplikasi Dijalankan (b) Hasil Pengujian Aplikasi Untuk 
Topologi Line 

5.  Kesimpulan dan Saran 
5.1 Kesimpulan 
Beberapa hal yang dapat disimpulkan setelah melakukan penelitian ialah:  
1. Aplikasi tidak hanya menampilkan topologi jaringan komputer saja, tetapi juga informasi tambahan berupa nama 

host pada komputer tempat dijalankannya aplikasi, IP address pada seluruh node dan MAC address pada network 
address yang sama dengan host. 

10.10.10.3 10.10.10.6
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2. Akses dan penyimpanan data dari peralatan jaringan yang ada menjadi lebih mudah dengan pendekatan Object-
Oriented Programming dimana setiap peralatan jaringan ialah object. 

 
5.2  Saran 
1. Saat ini, akses langsung ke peralatan jaringan dilakukan melalui Telnet. Pada pengembangan selanjutnya dapat 

digunakan perintah lain untuk mengakses data pada router atau switch Cisco. Agar aplikasi tidak berjalan statis, 
dapat digunakan dialog box untuk memasukkan  password jalur vty dan privileged mode.  

2. Selain diperolehnya topologi jaringan komputer, aplikasi topologi jaringan dapat dikembangkan untuk mengambil 
data-data seperti lalu lintas jaringan, keberadaan serta kesibukan prosesor komputer lain pada jaringan dan 
sebagainya. Dengan penelitian lebih lanjut, diharapkan aplikasi juga dapat digunakan untuk memetakan topologi 
jaringan komputer multiplatform baik dalam hal sistem operasi maupun dari berbagai vendor peralatan jaringan. 
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