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Deskripsi Matakuliah

• Mahasiswa mengerti, memahami dan dapat

mengimplementasikan konsep Manajemen

Jaringan untuk pengawasan terhadap unjuk

kerja jaringan dan pengambilan tindakan

untuk mengendalikan aliran trafik agar

diperoleh kapasitas jaringan dengan

pengoperasian yang maksimum pada

berbagai situasi dan kondisi.



Standard Kompetensi

• Mengenal perangkat-perangkat pengelola

versi Cisco

Memahami konsep routing

jaringan

•

• Mampu membuat dan mengkonfigurasi jaringan

baik skala kecil dan menengah pada perusahaan.

• Mampu

dengan

dengan

memanajemen jaringan yang telah ada

perangkat router dan diimplementasikan

Cisco Packet Tracer 7.2



Tujuan Pokok Pembelajaran

1.

2.

Mahasiswa memahami konsep manajemen jaringan

Mahasisawa dapat melakukan kontrol terhadap 

manajemen kesalahan (fault management), manajemen 

konfigurasi (configuration management), manajemen 

performa (performance management)dan manajemen 

keamanan (security management)

Memanfaatkan router sebagai tools untuk mengelola 

dan memanajemen jaringan pada skala kecil dan 

menengah.

3.



Materi Pembelajaran

1. Pengantar Matakuliah, SAP dan Silabus Manajemen

Jaringan Komputer

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Perangkat Jaringan Komputer versi

Communicating Over The Network

OSI 7 Layer

Pengalamatan jaringan (IPv4)

Teknologi Ethernet

Cisco

Perencanaan dan Pengkabelan jaringan

MID Semester



Materi Pembelajaran

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Routing and Packet Forwarding

Static and Dynamic Routing 

Distance Vector Routing Protocol 

RIP v1 dan 2

EIGRP

Link State Routing

OSPF

Protocol

16.UAS
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Sistem Penilaian

Interval Nilai Angka Nilai Akhir

Huruf Mutu Bobot Angka

80 s/d 100 A 4

70 s/d 79,9 B 3

60 s/d 69,9 C 2

50 s/d 59,9 D 1

0 s/d 49,9 E 0

Penilaian Bobot

Kehadiran 10%

Tugas/Quis 20%

UTS 30%

UAS 40%



Definisi Manajemen Jaringan

• Manajemen jaringan merupakan kemampuan untuk

mengontrol dan memonitor sebuah jaringan

komputer dari sebuah lokasi.

The International Organization for Standardization 

(ISO) mendefinisikan sebuah model konseptual 

untuk menjelaskan fungsi manajemen jaringan.

•



Tujuan Manajemen Jaringan

• Manajemen Jaringan berperan penting sebagai

pengawasan terhadap unjuk kerja jaringan dan 

pengambilan tindakan untuk mengendalikan 

aliran trafik agar diperoleh kapasitas jaringan 

dengan pengoperasian yang maksimum pada

berbagai situasi.



Contoh Kasus Manajemen Jaringan Komputer

• Ada 2 ruangan kerja yang berbeda tempat

ingin dibuat menjadi satu jaringan tujuanya

untuk share data, akan tetapi IP Adress dari

masing-masing ruangan tersebut berbeda,

bagaimanakah caranya agar dapat saling

terhubung??

dan







Router;adalah jawabannya.



Fungsi Utama Manajemen Jaringan Komputer

1.

2.

Manajemen Kesalahan (Fault Management)

Manajemen Konfigurasi (Configuration

Management)

Manajemen Performa (Performance

Management)

Manajemen Keamanan (Security Management)

3.

4.



Manajemen Kesalahan (Fault Management)

• Menyediakan fasilitas yang memungkinkan

administrator jaringan

(fault) pada perangkat

operasi jaringan, agar

untuk mengetahui kesalahan

yang dikelola, jaringan, dan

dapat segera menentukan apa

penyebabnya dan dapat segera mengambil tindakan

(perbaikan).

Untuk itu, manajemen kesalahan memiliki mekanisme 

untuk: melaporkan,mencatat(logging), diagnosis dan 

mengoreksi kesalahan (dimungkinkan secara 

otomatis).

•



Manajemen Konfigurasi (Configuration

Management)

• Memonitor informasi konfigurasi jaringan sehingga

dampak dari perangkat keras atau pun lunak tertentu

dapat dikelola dengan baik.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan kemampuan untuk 

inisialisasi, konfigurasi ulang, pengoperasian,dan 

mematikan perangkat yang dikelola. Pelaporan 

(accounting), mengukur utilisasi jaringan dari pengguna 

atau grup tertentu untuk: menghasilkan informasi

tagihan (billing), mengatur user atau grup dan menjaga

performa jaringan pada level tertentu.

•



Manajemen Performa (Performance Management)

• Mengukur berbagai aspek dari performa jaringan

termasuk pengumpulan dan analisis dari data statistik 

sistem sehingga dapat dikelola dan dipertahankan 

pada level tertentu yang dapat diterima.

Untuk itu, manajemen performa memiliki kemampuan 

untuk: memperoleh utilisasi dan tingkat kesalahan dari 

perangkat jaringan dan mempertahankan performa 

pada level tertentu dengan memastikan prangkat 

memiliki kapasitas yang mencukupi

•



Manajemen Keamanan (Security Management)

• Mengatur akses ke sumber daya jaringan sehingga

informasi tidak dapat diperoleh tanpa izin.

Hal tersebut dilakukan dengan cara: membatasi akses 

ke sumber daya jaringan dan memberi pemberitahuan 

akan adanya usaha pelanggaran dan pelanggaran 

keamanan.

Tujuan utama manajemen keamanan ini setidaknya kita 

dapat melindungi informasi penting yang tersimpan 

dan memberikan pembatasan akses terhadap sumber 

daya jaringan.

•

•



Kesimpulan

Dalam me-manajemen jaraingan komputer, seharusnya;

1.

2.

Dapat Memanajemen

Dapat Memanajemen

Management)

Dapat Memanajemen

Management)

Dapat Memanajemen

Management)

Kesalahan (Fault Management)

Konfigurasi (Configuration

3. Performa (Performance

4. Keamanan (Security
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