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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini secara umum akan berfokus pada Analisa dan perancangan yang 

dapat menjelasakan perancangan jaringan Etherchannel dan Spanning Tree 

Protocol (STP) yang termasuk didalamnya Diagram Alir, Studi Literatur, 

Pengumpulan Data, Perancangan sistem, pengujian, Alat dan bahan.   

3.1  Alir Penelitian 

 Secara sistematis langkah – langkah dalam menulis penelitian seperti gambar 

berikut ini :  

Gambar 3.1 Flowchart Sistematis Penelitian. 

3.2   Studi Literatur 

      Yaitu dengan mencari referensi, membaca buku-buku, tutorial dan 

tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang 

akan di teliti dengan tujuan agar mendapatkan pengetahuan teoritis sebagai 

landasan dan masukan dalam menganalisa permasalahan yang akan di 
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implementasikan dalam sebuah tugas akhir ini terutama mengenai STP 

(Spanning Tree Protocol) dan EtherChannel pada topologi jaringan yang 

akan dibuat. 

3.3 Perancangan Sistem 

      Dalam penulisan tugas akhir dibutuhkan data – data yang relevan dengan 

cara, yaitu : 

1) Observasi

     Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada 

suatu objek yang akan diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan 

gambaran, skema, atau konsep yang ada pada objek penelitian tersebut. 

2) Perancangan Langsung

     Dalam perancangan ini dibuatlah prototipe dengan aplikasi Cisco 

Packet Tracer untuk merancang topologi atau skema agar tidak terjadi 

problem saat konfigurasi berlangsung. 

     Setelah melalui observasi dan perancangan langsung, dirancanglah 

topologi STP (Spanning Tree Protocol) dan EtherChannel yang sesuai dari 

hasil observasi dan perancangan langsung. 

     Pada Gambar dibawah menjelaskan topologi EtherChannel dan STP 

dimana setiap switch mempunyai client, dan di antara switch mempunyai 

Access Point dan Wireless, sebagai pelangkap topologi. Maka topologi 

EtherChannel dan STP akan bekerja sesuai fungsinya dimana setiap terjadi 

frame maka STP akan menyediakan jalur cadangan agar data dapat 

terkirim tanpa ada halangan frame. 
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Gambar 3.2 Topologi EtherChannel dan STP (Spanning Tree Protocol). 

COM 1 

COM 2 

COM 3 
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3.4 Metode Pengujian 

     Dalam tahap ini ada beberapa motode pengujian topologi EtherChannel 

dan STP (Spanning Tree Protocol). 

1. Melakukan ping antara Client 1, Client 2, dan Client 3.

2. Antara switch A,B,C akan dilakukan pemutusan salah satu kabel, dan

melakukan ping kembali antara Client 1,Client 2, dan Client 3.

3. Dari hasil pengujian dan ping ke komputer akan dilakukan analisa

dengan salah satu parameter untuk menilai QOS (Quallity Of Service).

Untuk pengukuran pengujian QOS di wireshark.

3.5   Alat dan Bahan 

     Dalam hal ini dibutuhkan alat dan bahan yang mampu mendukung 

pelaksanaan dalam penelitian tugas akhir, seperti halnya : 

1) PC dengan spesifikasi sebagai berikut :

a) Processor intel core i3

b) RAM 4 GB

c) Hardisk 500 GB

2) Sistem operasi dan aplikasi yang digunakan :

a) Windows 7/10

b) Cisco Packet Tracer

c) Wireshark

d) Putty

e) Winbox

3) Switch

4) Kabel LAN

5) Komputer 3
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3.6 Konfigurasi Spanning Tree Protocol (STP) dan Etherchannel pada

switch manage (Manageble Switch) 

1. Switch A

2. Switch B

3. Switch C

4. Switch A

5. Switch B

6. Switch C
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