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ABSTRACT 

IP addressing on the network is the absolute thing to do. IP addressing will be 
more difficult when applied to large-scale networks that have multiple network subnets in 
it. IP addresses are not only designed to accurately and quickly, but needs to have the 
efficiency to avoid waste of IP addresses in the network. IP addressing in the network has 
multiple distribution methods, the method is subnetting and VLSM. 

VLSM-Calc mobile application is built using the NetBeans IDE 6.9 application 
program with the Java programming language based on J2ME with MIDP 2.0 and CLDC 
version 1.1. Vlsm-Calc calculator application adopted VLSM calculation algorithm of the 
method are considered more efficient than the method of subnetting. Applications VLSM-
Calc has several MIDlets. The goal made some MIDlet in mobile applications is to 
facilitate the repair process of coding and also does not eliminate the concept of OOP 
(Object Oriented Programming). Also, results from the process of mobile applications 
VLSM-Calc was made in the form of a table that uses the canvas feature of NetBeans to 
be more easily understood by the user in understanding the allocation of IP addresses on 
each subnet. 

VLSM-Calc mobile applications tested with 3 different mobile phone devices, one 
device that has the Android operating system. However, the application VLSM-Calc can 
not operate on the operating system for the Java version of the device is not held in 
accordance with the application version VLSM-Calc. However, with the help of third party 
applications in the form of Java emulator is VLSM-Calc mobile applications can be run on 
the Android operating system. The results of the extension of VLSM-Calc mobile 
applications is .Jar that can be downloaded for free at this address 
"http://gallery.mobile9.com/f/2341425/?op=dpc". 
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1. Pendahuluan  

 

Pembagian IP address pada jaringan komputer  dengan menggunakan teknik VLSM 

cukup menyulitkan para administrator jaringan dalam mendesain sebuah jaringan 

komputer. Karena proses subnetting IP address masih dilakukan secara manual. 

Ditambah pengalokasian IP address dengan memperhitungkan jumlah maksimal dan 

minimal dari sebuah host yang dibutuhkan pada setiap jaringan. Selain itu media bantu 

berupa tabel IP-pun masih digunakan sampai saat ini. Semua proses di atas cukup 

merepotkan dan dianggap kurang optimal pada saat membangun sebuah jaringan 

berskala besar. 

 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penulis merancang sebuah aplikasi mobile 

untuk pembagian host pada jaringan VLSM yang dapat berjalan pada semua platform 

telepon seluler dengan memenuhi syarat minimum dari Java yang diperlukan. Oleh 

karena itu, Penulis mengambil judul skripsi Analisis dan Perancangan Kalkulator IP Untuk 

Menghitung Pembagian Host Pada Jaringan VLSM Berbasis J2ME yang mungkin atau 

sangat berguna bagi mahasiswa, administrator jaringan ataupun dosen dalam 

pendistribusian IP Address.    

 

2. Landasan Teori 

 

2.1 Kalkulator IP 

Kalkulator adalah Sebuah perangkat yang melakukan operasi aritmatika pada 

angka. Kalkulator sederhana hanya dapat melakukan penambahan, pengurangan, 

perkalian, dan pembagian. Kalkulator yang lebih canggih dapat menangani eksponen 

operasi, akar, algoritma, fungsi trigonometri, dan fungsi hiperbolik. Sedangkan kalkulator 

IP adalah sebuah aplikasi atau tools yang berfungsi menghitung IP address pada 

jaringan komputer. Kalkulator IP dapat mengkalkulasi dan membagi dari 1 alamat IP 

menjadi beberapa bagian atau subnet sesuai dengan jumlah host yang dibutuhkan. 

 

2.2 Jaringan Komputer 

Jaringan komputer adalah Sekumpulan komputer, serta perangkat-perangkat lain 

pendukung komputer yang saling terhubung dalam suatu kesatuan. Media jaringan 

komputer dapat melalui kabel-kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna 

jaringan komputer dapat saling melakukan pertukaran informasi, seperti dokumen dan 

data, dapat juga melakukan pencetakan pada printer yang sama dan bersama-sama 

memakai perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung dengan jaringan. Setiap 



komputer, ataupun perangkat-perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan disebut 

dengan node. Dalam sebuah jaringan komputer dapat mempunyai dua, puluhan, ribuan 

atau bahkan jutaan node. Secara umum jaringan komputer dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: 

1. Local Area Network (LAN) 

2. Metropolitan Area Network (MAN) 

3. Wide Area Network (WAN) 

2.3 IP Address 

 

IP Address (Internet Protocol Address) adalah sistem pengalamatan pada jaringan 

dengan menggunakan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan antara 0 s/d 

255 yang masing-masing dipisahkan oleh tanda titik (.), mulai dari 0.0.0.1 hingga 

255.255.255.255 IP Address yang dapat dibagikan ke seluruh pengguna jaringan internet 

di seluruh dunia. 1 

IP address memiliki 32 bit dan dibagi menjadi dua bagian: bagian network (Net ID) 

dan bagian host (Host ID). Net ID berperan dalam identifikasi suatu network dari network 

yang lain, sedangkan host ID berperan untuk identifikasi host dalam suatu network. Jadi, 

seluruh host yang tersambung dalam jaringan yang sama memiliki net ID yang sama. 

Garis pemisah antara bagian network dan host tidak tetap, bergantung kepada kelas 

network. IP address dibagi ke dalam lima kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D 

dan kelas E. Pembagian kelas-kelas ini ditujukan untuk mempermudah alokasi IP 

Address, baik untuk host/jaringan tertentu atau untuk keperluan tertentu.  

 

2.4 Subnet Mask  

 

Subnet mask adalah Istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang 

mengacu kepada angka biner 32 bit yang digunakan untuk membedakan network ID 

dengan host ID, menunjukkan letak suatu host, apakah berada di jaringan lokal atau 

jaringan luar. RFC 950 mendefinisikan penggunaan sebuah subnet mask yang disebut 

juga sebagai sebuah address mask sebagai sebuah nilai 32-bit yang digunakan untuk 

membedakan network identifier dari host identifier di dalam sebuah alamat IP. Bit-bit 

subnet mask yang didefinisikan, adalah sebagai berikut: 

- Semua bit yang ditujukan agar digunakan oleh network identifier diset ke nilai 

1. 
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- Semua bit yang ditujukan agar digunakan oleh host identifier diset ke nilai 0. 

 

Gambar 2.2 Default mask dan subnet mask 

Setiap host di dalam sebuah jaringan yang menggunakan TCP/IP membutuhkan 

sebuah subnet mask meskipun berada di dalam sebuah jaringan dengan satu segmen 

saja. Entah itu subnet mask default ( yang digunakan ketika memakai network identifier 

berbasis kelas) ataupun subnet mask yang dikustomisasi (yang digunakan ketika 

membuat sebuah subnet atau supernet ) harus dikonfigurasikan di dalam setiap node 

TCP/IP. 

2.5 Subnetting 

Subnetting merupakan pembagian sebuah jaringan ke dalam beberapa sub-

jaringan (sub-network = subnet) yang lebih kecil dimana masing-masing memiliki 

alamatnya sendiri. Dibawah ini terdapat perhitungan subnetting dari kelas-kelas IP.
2
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Tabel 2.1 : Subnetting 

 

Kelas 
Jumlah bit 

host 
Subnet 

Subnet mask (notasi 

desimal bertitik/ notasi 

panjang prefiks) 

Jumlah host 

tiap subnet 

A 

24 1 network 255.0.0.0 atau /8 16777214 

23 2 255.128.0.0 atau /9 8388606 

21 4 255.192.0.0 atau /10 4194302 

20 8 255.224.0.0 atau /11 2097150 

19 16 255.240.0.0 atau /12 1048574 

18 32 255.248.0.0 atau /13 524286 

17 64 255.252.0.0 atau /14 262142 

16 128 255.254.0.0 atau /15 131070 

15 256 255.255.0.0 atau /16 65534 

B 

14 512 255.255.128.0 atau /17 32766 

13 1024 255.255.192.0 atau /18 16382 

12 2048 255.255.224.0 atau /19 8190 

11 4096 255.255.240.0 atau /20 4094 

10 8912 255.255.248.0 atau /21 2046 

9 16384 255.255.252.0 atau /22 1022 

8 32768 255.255.254.0 atau /23 510 

7 65536 255.255.255.0 atau /24 254 

C 

6 131072 255.255.255.128 atau /25 126 

5 262144 255.255.255.192 atau /26 62 

4 524288 255.255.255.224 atau /27 30 

3 1048576 255.255.255.240 atau /28 14 

2 2097152 255.255.255.248 atau /29 6 

1 4194304 255.255.255.252 atau /30 2 host 

0 invalid 255.255.255.254 atau /31 invalid 

 

2.6 Variable Length Subnet Mask 

Variable Length Subnet Mask adalah pengembangan mekanisme subneting, 

dimana dalam vlsm dilakukan peningkatan dari kelemahan subneting klasik, yang mana 



dalam klasik subneting, subnet zeroes, dan subnet- ones tidak bisa digunakan. selain itu, 

dalam subnet classic, lokasi nomor IP tidak efisien. 

Jika proses subnetting yang menghasilkan beberapa subjaringan dengan jumlah 

host yang sama telah dilakukan, maka ada kemungkinan di dalam segmen-segmen 

jaringan tersebut memiliki alamat-alamat yang tidak digunakan atau membutuhkan lebih 

banyak alamat. Karena itulah, dalam kasus ini proses subnetting harus dilakukan 

berdasarkan segmen jaringan yang dibutuhkan oleh jumlah host terbanyak. Untuk 

memaksimalkan penggunaan ruangan alamat yang tetap, subnetting pun diaplikasikan 

secara rekursif untuk membentuk beberapa subjaringan dengan ukuran bervariasi, yang 

diturunkan dari network identifier yang sama. Teknik subnetting seperti ini disebut juga 

variable-length subnetting. Subjaringan yang dibuat dengan teknik ini menggunakan 

subnet mask yang disebut sebagai Variable Length Subnet Mask (VLSM).
3
 

Karena semua subnet diturunkan dari network identifier yang sama, jika subnet-

subnet tersebut berurutan (kontigu subnet yang berada dalam network identifier yang 

sama yang dapat saling berhubungan satu sama lainnya), rute yang ditujukan ke subnet-

subnet tersebut dapat diringkas dengan menyingkat network identifier yang asli. 

Teknik variable-length subnetting harus dilakukan secara hati-hati sehingga subnet 

yang dibentuk pun unik, dan dengan menggunakan subnet mask tersebut dapat 

dibedakan dengan subnet lainnya, meski berada dalam network identifer asli yang sama. 

Kehati-hatian tersebut melibatkan analisis yang lebih terhadap segmen-segmen jaringan 

yang akan menentukan berapa banyak segmen yang akan dibuat dan berapa banyak 

jumlah host dalam setiap segmennya. 

Perhitungan IP Address menggunakan metode VLSM adalah metode yang 

berbeda dengan memberikan suatu Network Address lebih dari satu subnet mask. Dalam 

penerapan IP Address menggunakan metode VLSM agar tetap dapat berkomunikasi 

kedalam jaringan internet sebaiknya pengelolaan networknya dapat memenuhi 

persyaratan : 

1. Routing protocol yang digunakan harus mampu membawa informasi mengenai 

notasi prefix untuk setiap rute broadcastnya (routing protocol : RIP, IGRP, 

EIGRP, OSPF dan lainnya) 

2. Semua perangkat router yang digunakan dalam jaringan harus  mendukung 

metode VLSM yang menggunakan algoritma penerus paket informasi. 
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Terdapat beberapa perbedaan perhitungan IP berdasarkan metode subnetting dan 

VLSM, Pada kasus ini dimana metode subnetting dinilai kurang efisien karena terdapat 

pemborosan IP Address dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini mungkin tidak akan 

menjadi masalah pada ip private akan tetapi jika ini di alokasikan pada ip public maka 

terjadi pemborosan dalam pengalokasian ip public tersebut. 

 

3. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Rancangan Sistem Yang Akan Dibangun ( Use Case Diagram ) 

Use Case adalah Deskripsi sistem dikondisi sebenarnya dilihat dari perspektif 

poengguna. Biasanya menggambarkan interaksi antara sistem dengan user atau dengan 

sistem lain. Dalam use case, pengguna atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem 

yang sedang dimodelkan biasanya disebut dengan Aktor. 

 

1. Use Case Diagram 

 

Gambar 3.1 Rancangan Use Case Diagram 

 

3.2 Rancangan Objek ( Class Diagram ) 

Class diagram menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, sekaligus 

menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut (metode/fungsi). Class 



diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan objek berserta 

hubungan satu sama lain. Class memiliki tiga area pokok, yaitu : 

1. Name 

2. Attribut 

3. Operation 

 

Gambar 3.2 Rancangan Class Diagram 

 

3.3 Diagram Aktivitas ( Activity Diagram ) 

Diagram aktivitas adalah diagram alir yang diperluas yang menunjukkan aliran 

kendali satu aktivitas ke aktivitas lain. Diagram ini digunakan untuk memodelkan aspek 

dinamis dari sistem. Berikut ini adalah Activity Diagram dari aplikasi kalkulator Vlsm-Calc 

berbasis J2ME. 

 



 

Gambar 3.3 Rancangan Activity Diagram 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Implementasi 

 

4.1.1 Splash Screen 

Ini merupakan implementasi dari rancangan interface pada bab 3 yaitu bagian 

Splash Screen, pada saat aplikasi dijalankan tampilan ini yang pertama kali terlihat. 

 

 

Gambar 4.1 Tampilan Splash Screen 



4.1.2 Tampilan Utama 

Pada Tampilan ini akan tampil form input address dan user diminta untuk 

menginputkan ip address, prefix dan subnet 

 

 

 

Gambar 4.2 Tampilan Menu Utama 

 

4.1.3 Tampilan Input Jumlah Host 

 

 

 

Gambar 4.3 Tampilan Input Jumlah Host 

 

 

 

 

 

 



4.1.4 Tampilan Hasil Pada Layar Pertama 

Tampilan ini menampilkan informasi tentang needed size, allocated size dan 

CIDR. 

 

 

Gambar 4.4 Tampilan Hasil Pada Layar Pertama 

 

4.1.5 Tampilan Hasil Pada Layar Kedua 

Tampilan ini menampilkan informasi tentang network address dan subnet mask. 

 

 

Gambar 4.5 Tampilan Hasil Pada Layar Kedua 

 

4.1.6 Tampilan Hasil Pada Layar Ketiga 

Tampilan ini menampilkan informasi tentang range ip. 

 



 

 

Gambar 4.6 Tampilan Hasil Pada Layar ketiga 

 

4.1.7 Tampilan Hasil Pada Layar keempat 

Tampilan ini akan menampilkan informasi tentang ip broadcast. 

 

 

 

Gambar 4.7 Tampilan Hasil Pada Layar Keempat 

 

4.2 PENGUJIAN APLIKASI PADA TELEPON SELULER 

Setelah melakukan pengujian aplikasi pada emulator Netbeans, aplikasi dapat  

berjalan dengan baik, namun aplikasi yang telah berjalan dengan baik di emulator harus 

diuji pada perangkat sebenarnya sebab aplikasi yang beroperasi dengan baik di emulator 

belum tentu dapat beroperasi pada perangkat telepon seluler karena disebakan oleh 

beberapa hal, misalnya versi MIDP dan CLDC-nya berbeda antara emulator dengan 

handphone asli, ukuran layar juga berpengaruh ketika kita mengembangkan aplikasi 



mobile menggunakan canvas. Oleh sebab  itu aplikasi Vlsm-Calc akan diuji pada 3 jenis 

telepon seluler yang berbeda diantaranya : 

4.2.1 Pengujian Aplikasi Pada HP HT CL35 

 

 

 

Gambar 4.8 Tampilan Hasil Layar Pertama Pada HP HT CL35 

 

4.2.2 Pengujian Aplikasi Pada HP Sony Ericsson K770i 

 

 

 

Gambar 4.9 Tampilan Hasil Layar Pertama Pada HP Sony Ericsson K770i 

 

Hasil  : Tampilan hasil pada HP Sony Ericsson  K770i mengalami penumpukan kata. Hal 

ini disebabkan oleh ukuran layar dari HP tersebut (1,9 inchi) tidak sesuai dengan 

persyaratan minimum yang telah ditentukan. 

 



4.2.3 Pengujian Aplikasi Pada HP Samsung Galaxy Ace 

 

 

 

Gambar 4.10 Tampilan Hasil Layar Pertama Pada HP Samsung Galaxy Ace 

 

5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Aplikasi mobile Vlsm-Calc dibuat dengan bahasa pemrograman Java dengan 

menggunakan algoritma dari metode VLSM. Aplikasi ini sangat membantu dalam proses 

pendistribusian IP address, sehingga user tidak lagi membutuhkan tabel IP dalam 

melakukan proses kalkulasi. Aplikasi Vlsm-Calc dapat berjalan dilintas platform yang 

memiliki spesifikasi MIDP 2.0 dan CLDC 1.1.  

Saat pengujian aplikasi pada 3 perangkat yang berbeda, hanya 1 perangkat yang 

tidak dapat menjalankan aplikasi ini, yaitu perangkat telepon seluler yang memiliki sistem 

operasi Android v2.2 dan versi Java 2.1. Aplikasi tidak berjalan karena perangkat 

tersebut memiliki versi Java yang berbeda dengan aplikasi Vlsm-Calc. Namun dengan 

adanya bantuan aplikasi Jbed berupa emulator yang berfungsi menjalankan semua 

aplikasi Java pada HP Android, maka aplikasi Vlsm-Calc dapat berjalan dengan baik 

pada perangkat telepon seluler yang memiliki sistem operasi Andoid dan versi Java 2.0 

keatas. 

5.2 Saran 

 

1. Bagi pengembang aplikasi ini penulis menyarankan pada penyajian hasil 

kalkulasi mendukung teknologi accelerometer agar tampilan lebih flexible dan 

tertata rapih. 

2. Tambahkan juga beberapa fitur yang mungkin diperlukan dalam proses 

kalkulasi, seperti metode subnetting. 

3. Tambahkan fasilitas seperti hasil kalkulasi dapat disimpan ke dalam memori 

telepon dalam format jpg ataupun tabel.
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