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Abstrak - Membangun suatu sistem jaringan komputer sekarang ini bukanlah hal yang sulit. Permasalahannya
sekarang adalah bagaimana sistem jaringan yang kita bangun tersebut dapat seimbang kinerjanya antara server
dan client agar dapat diperoleh unjuk kerja yang optimal, dan biaya relatif sedikit. Dengan berkembangnya
teknologi komunikasi dan informasi, telah memberi pengaruh yang signifikan bagi pengolahan data. Banyak
software dan aplikasi yang berkembang saat ini, yang dapat membantu mengatasi permsalahan dalam hal
membangun system jaringan dengan kinerja optimal tapi relatif dengan biaya sedikit. Yaitu penggunaan atau
penerapan jaringan PC Cloning, dengan keuntungan sisi client yang memiliki spesifikasi rendah dapat
menjalankan semua aplikasi yang diinstal di server tanpa harus menginstal aplikasi yang bersangkutan di sisi
client. Software dan aplikasi pendukung yang digunakan berbasis sistem operasi windows sehingga
memudahkan bagi orang awam sekalipun. Dengan menggunakan teknologi PC Cloning secara otomatis biaya
untuk pengadaan komputer dapat ditekan. Penelitian ini akan membahas tentang jaringan PC Cloning seperti
instalasi software, konfigurasi sistem, kelebihan dan kelemahan serta penerapannya menggunakan software
Winconnect.
Kata kunci PC Cloning, server, client, hardware, software.

1. PENDAHULUAN
Dunia teknologi komunikasi dan informasi yang
semakin berkembang saat ini, telah membawa
pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan.
Salah satunya adalah kemudahan dalam menjalankan
segala aktifitas yang dilakukan sehari - hari. Contoh
kasus dalam hal pengolahan data yang terus di
optimalkan penggunannya pada perusahaan/tempat
yang sudah diterapkan jaringan computer.
Pada awalnya komputer pribadi (stand alone),
menggunakan program sesuai dengan kebutuhan
pengguna tanpa ada mekanisme komunikasi data
antar-komputer. Seiring dengan adanya revolusi di
bidang teknologi informasi, kini komputer dapat
bekerja dalam sistem jaringan komunikasi baik jarak
dekat
maupun
jarak
jauh,
seperti
yang
terimplementasikan dalam jaringan lokal maupun
jaringan global
Sebuah komputer yang bekerja secara individual
rnempunyai banyak kelemahan dan keterbatasan
dalam kinerjanya. Jika kita ingin menggunakan
perangkat tambahan maka perangkat tersebut harus
terhubung dengan komputer yang bersangkutan.
Misalnya kita ingin menghubungkan sebuah komputer
dengan printer, plotter, ataupun scanner. Maka
komputer lain tidak bisa menggunakan perangkat
tersebut kecuali jika kita juga menghubungkannya
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dengan komputer yang bersangkutan. Dalam hal ini
kita harus menyediakan sejumlah perangkat tambahan
sesuai dengan jumlah komputer yang akan
mengolahnya. Begitu pula dengan data yang tersimpan
di dalamnya kita tidak bisa menggunakan data tersebut
dengan komputer yang berbeda. Untuk mengatasi
masalah ini adalah dengan menghubungkan satu
komputer dengan komputer yang lain, agar setiap
sumber daya yang terhubung di dalamnya dapat
digunakan secara bersama-sama. Inilah yang disebut
dengan istilah : Sistem Jaringan Komputer (Computer
Networking System).
Dengan terhubung ke sistem jaringan, komputer
yang satu dapat mengakses data di komputer yang
lain, dapat mencetak pada printer komputer lain, dapat
mengirimkan info atau data ke komputer lain.
Semua hal tersebut diatas sangat erat kaitannya
dengan perkembangan software juga. Perkembangan
software aplikasi yang begitu dahsyat terkadang sulit
untuk diikuti. Alasan yang paling sering muncul
adalah terbatasnya kemampuan hardware yang
dimiliki. Software – software terbaru selalu menuntut
kemampuan hardware yang lebih dari hardware yang
telah ada. Bagi mereka yang memiliki cukup investasi
masalah tersebut sudah cukup teratasi.
Komputer
dengan
teknologi
terbaru
membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bayangkan
saja bila ada pekerjaan dalam jaringan yang
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membutuhkan upgrade komputer secara bersamaan.
Tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Namun bagaimana pula bagi mereka yang terbatas
investasinya dan bekerja dalam jaringan pula?
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian
Komputer berasal dari bahasa latin “computare”
yang berarti menghitung. Dalam bahasa Inggrisnya “to
compute”. Dengan demikian, maka definisi komputer
dapat diartikan sebagai alat hitung.
Ditinjau dari segi elektronis dan logika, peralatan
komputer dijalankan dan dikendalikan oleh komputer
“penggerak elektronik” sehingga komputer tersebut
memiliki kemampuan untuk menerima data, mengolah
data dan kemudian memberikan hasil dari pengolahan
data tersebut berupa data output.
Komputer akan melaksanakan tugasnya apabila
telah dijalankan dan kita masukkan apa yang
dibutuhkan oleh komputer tersebut, antara lain :
a. Data
b. Program komputer
Dalam hal ini komputer adalah merupakan bahan
mentah yang diproses dan diolah menjadi suatu
informasi yang sesuai dengan keinginan, maksud dan
tujuan pengolahan tersebut, sedangkan program
komputer
merupakan
sekumpulan
instruksi
(instruction), deklarasi (declarative) atau pernyataan
(statement) yang disusun sedemikian rupa.
Dalam pengertian diatas dapat disimpulkan:
Komputer adalah alat elektronik untuk mengolah data
dengan menggunakan suatu program tertentu untuk
menghasilkan informasi.
Peranan komputer antara adalah berikut:
a. Memiliki alat ketelitian yang tinggi terhadap data
yang diolah.
b. Untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam
pengolahan data.
c. Mempunyai fasilitas-fasilitas atau hal-hal yang
membantu dalam melakukan tugas, misalnya
adanya sistem Windows.
d. Mempunyai kemampuan menampung data yang
sangat besar dengan penyimpan dan pengaman.
Konfigurasi komputer dapat dikelompokkan
menjadi tiga komponen :
a. Perangkat Keras (Hardware)
komponen-komponen fisik yang membentuk satu
kesatuan sistem Personal Computer (PC).
b. Perangkat lunak (Software)
Sistem prosedur dalam bentuk program, seperti
sistem program dan user program, yang berfungsi
untuk memperlancar jalannya komputer.
c. Pengguna (Brainware)
Faktor manusia yang memiliki latar belakang
pendidikan teknis komputer yang dapat dibedakan
menurut keahliannya yaitu sistem analis,
programmer dan operator komputer.

2.2. Konsep Jaringan Komputer
Sejak
memasyarakatnya
Internet
dan
dipasarkannya sistem operasi Windows95 oleh
Microsoft, menghubungkan beberapa komputer baik
komputer pribadi (PC) maupun server dengan sebuah
jaringan dari jenis LAN (Local Area Network) sampai
WAN (Wide Area Network) menjadi sebuah hal yang
biasa. Demikian pula dengan konsep "downsizing"
maupun "lightsizing" yang bertujuan menekan
anggaran belanja khususnya peralatan komputer, maka
sebuah jaringan merupakan satu hal yang sangat
diperlukan.
Konsep jaringan komputer lahir pada tahun
1940-an di Amerika dari sebuah proyek
pengembangan komputer MODEL I di laboratorium
Bell dan group riset Harvard University yang dipimpin
profesor H. Aiken. Pada mulanya proyek tersebut
hanyalah ingin memanfaatkan sebuah perangkat
komputer yang harus dipakai bersama. Untuk
mengerjakan beberapa proses tanpa banyak
membuang waktu kosong dibuatlah proses beruntun
(Batch Processing), sehingga beberapa program bisa
dijalankan dalam sebuah komputer dengan dengan
kaidah antrian.
Ditahun 1950-an ketika jenis komputer mulai
membesar sampai terciptanya super komputer, maka
sebuah komputer bisa melayani beberapa terminal.
Untuk itu ditemukan konsep distribusi proses
berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS
(Time Sharing System), maka untuk pertama kali
bentuk jaringan (network) komputer diaplikasikan.
Pada sistem TSS beberapa terminal terhubung secara
seri ke sebuah host komputer. Dalam proses TSS
mulai nampak perpaduan teknologi komputer dan
teknologi telekomunikasi yang pada awalnya
berkembang sendiri-sendiri.

Gambar 1. Jaringan computer model TSS
Memasuki tahun 1970-an, setelah beban
pekerjaan bertambah banyak dan harga perangkat
komputer besar mulai terasa sangat mahal, maka
mulailah digunakan konsep proses distribusi
(Distributed Processing). Seperti pada Gambar 3.,
dalam proses ini beberapa host komputer mengerjakan
sebuah pekerjaan besar secara paralel untuk melayani
beberapa terminal yang tersambung secara seri
disetiap host komputer. Dalam proses distribusi sudah
mutlak diperlukan perpaduan yang mendalam antara
teknologi komputer dan telekomunikasi, karena selain
proses yang harus didistribusikan, semua host
komputer wajib melayani terminal-terminalnya dalam
satu perintah dari komputer pusat.
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Gambar 5. Kabel Fiber Optik

Gambar 2. Jaringan komputer model distributed
processing
2.3. Komponen Pendukung Jaringan
Dalam jaringan komputer, kabel merupakan
media penghubung utama, karena kabel merupakan
media transfer antar PC. Dalam jaringan, dikenal ada
empat jenis kabel, yaitu :
a. UTP (Unshielded Twisted Pair)
Merupakan Kabel jaringan untuk menyalurkan
jaringan internet,dan di dalam kabel UTP ini di
dalamnya ada 8 helai kabel kecil yang berwarnawarni yang memiliki dua kabel yang diputar
enam kali per-inchi,yang tidak dilengkapi shield
(pelindung
internal)
untuk
memberikan
perlindungan
terhadap
interferensi
listrik
ditambah dengan impedensi, atau tahanan
listrik yang konsisten.kabel ini sangat umum
digunakan banyak orang karena harganya murah.

d. Kabel Coaxcial
Coaxial Merupakan kabel jaringan yang dilapisi
dengan 2 tingkat isolasi. Pada isolasi yang pertama
terdapat seraut konduktor yang berfungsi sebagai
konduktor
untuk
mengurangi
pengaruh
elektromagnetik, isolasi yang kedua terdapat
plastik yang berfungsi sebagai pelindung untuk
menghindari goresan dari kabel.

Gambar 6. Kabel Fiber Optik

3. METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian Case Study
Kualitative. Menurut Rahardjo (2010) studi kasus
merupakan penelitian yang mendalam tentang
individu, satu kelompok, organisasi, satu kegiatan, dan
sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk
memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari
sebuah entitas.

Gambar 3. Kabel UTP
b. STP (Shield Twisted Pair)
Merupakan Kabel jaringan yang sama seperti
Kabel tetapi kawatnya lebih besar dan
diselubungi dengan lapisan pelindung isolasi untuk
mencegah gangguan interferensi. Jenis kabel STP
yang paling umum digunakan pada LAN ialah
IBM jenis/kategori 1.

Gambar 4. Kabel STP
c. Kabel Fiber Optic
Merupakan
kabel
jaringan
yang
dibuat
menggunakan bahan dari filamen glass.transmisi
data menggunakan fiber optic lebih cepat karena
Pengiriman data ditransmisikan oleh pulsa
cahaya untuk mengindarkan kehilangan data
yang disebabkan oleh interferensi listrik.
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3.2. Metode Pengumupulan Data
Untuk membantu pengumpulan data dalam
peneligian ini, maka metode yang digunakan sbb:
a. Wawancara, gabungan antara ilmu pengetahuan
dan seni intuisi. Wawancara juga bisa dengan satu
orang atau sekelompok orang (Irawan, 2007:68).
Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada
sekelompok mahasiswa AMIK BSI Purwokerto.
b. Observasi, studi yang sengaja dan sistematis
tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam
dengan jalan pengamatan dan pencatatan (Kartono,
1990:157). Dengan melakukan pengamatan
langsung, maka peneliti dapat melihat kondisi
yang ada sekarang.
c. Studi Pustaka, teknik pengumpulan data dengan
mempelajari buku-buku, jurnal dan literatur lain
baik cetak maupun elektronik yang berhubungan
dengan penelitian ini.

4. PEMBAHASAN
4.1. Pengertian PC Cloning
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Membangun suatu sistem jaringan kini bukanlah
hal yang sulit. Permasalahannya sekarang adalah
bagaimana sistem jaringan yang kita bangun tersebut
dapat seimbang kinerjanya antara server dan client
agar dapat diperoleh unjuk kerja yang optimal.
Secara
ideal,
komputer-komputer
yang
terintegrasi dalam sebuah jaringan adalah komputer
yang berprocesor minimal Intel Pentium 233 MMX
atau yang sejenisnya terlebih lagi yang dipersiapkan
untuk server haruslah komputer dengan spesifikasi
yang tinggi ( misalnya Intel Pentium 4 ). Akan tetapi
untuk menyediakan komputer dengan spesifikasi
seperti itu masih dirasakan relatif berat. Oleh karena
itu, diperlukan alternatif solusi untuk menanggulangi
permasalahan dana bagi pembangunan sebuah sistem
jaringan.
Disinilah istilah mengkloning komputer atau
lebih populernya disebut PC Cloning System muncul
sebagai jawaban atas permasalahan tersebut.
Mengkloning komputer bukan berarti menduplikasi
sebuah komputer menjadi dua buah atau lebih. Seperti
halnya seorang ilmuwan yang telah berhasil
mengkloning seekor domba memjadi dua ekor yang
sama persis. Akan tetapi istilah “cloning” disini
digunakan untuk
menyebut proses
transfer
kemampuan hardware dari server ke clientnya. Jadi
yang diduplikasikan bukanlah komputer secara fisik,
tetapi hardware server diduplikasi (baca: dikloning) ke
semua client yang terkoneksi.
Belum ada defenisi yang baku untuk PC Cloning
system, karena istilah ini bukanlah merupakan brand
suatu produk atau sistem, akan tetapi muncul dengan
sendirinya di pasaran. Menurut penulis PC Cloning
adalah:
Suatu sistem yang diterapkan pada jaringan
komputer, digunakan untuk mentransfer kemampuan
hardware server keseluruh client yang terkoneksi
dengan peralatan tertentu dan dengan menambahkan
keyboard, mouse, dan monitor pada sisi client.
Dari pengertian di atas, jelaslah kalau client
hanya berposisi sebagai dumb terminal yang menjadi
media bagi pengguna dalam menjalankan server.
Karena hardware client hanya bekerja pada saat booting, setelah stabil secara otomatis hardware client
tidak akan berfungsi karena sudah menggunakan
kemampuan yang ada pada server. Jadi sistem
jaringan yang dibangun bukan merupakan sistem
jaringan murni sebagaimana yang kita kenal di mana
server melayani sejumlah client yang terkoneksi akan
tetapi pengguna dapat mengoperasikan server secara
optimal melalui client.
4.2. Kelebihan dan kekurangan PC Cloning
a. Keuntungan
1) Menghemat kebutuhan hardware dan Software.
Bayangkan kalau misalnya kita harus
menyediakan sekian unit komputer yang
uptodate untuk membangun sebuah jaringan.
Pastilah membutuhkan hardware dan software
yang tidak sedikit.

2) Meningkatkan kinerja PC lama mendekati
kinerja PC server
3) Mempunyai kemampuan multitasking software
aplikasi.
4) Mempunyai kemampuan akses internet langsung
5) Pengoperasian dan perawatan relative mudah.
6) Menghemat investasi
b. Kelemahan
1) Hardware server cepat aus, jika client yang
terhubung ke server tidak dibatasi, sistem
jaringan ini menitikberatkan pada kinerja server.
2) Menyebabkan kinerja server cepat menurun,
karena akses client yang berlebihan dan
semuanya terpusat di server.
4.3. Aplikasi – Aplikasi Pendukung PC Cloning
a. Winconnect XP
Untuk bisa menerapkan PC Cloning System
ini perlu tambahan utilitas yang tidak disediakan
secara standar oleh Windows. Terutama pada sisi
server. Winconnect ini sangat mirip dengan Citrix
Metaframe yang memungkinkan kemampuan
client akan sama dengan kemampuan server, tapi
kelebihan program ini dibandingkan dengan Citrix
Metaframe XP adalah bisa berjalan di Windows
XP versi Home atau Profesional sebagai server,
yang kalau Citrix hanya bisa berjalan di Windows
2000 server.
Jadi kemampuan Winconnect ini seperti
mencloning seluruh kemampuan server termasuk
seluruh program-programnya tanpa terkecuali
termasuk pula semua resource PC seperti CD
ROM, Internet Conection, Harddisk, Printer dan
sebagainya, tapi disetiap sisi client berdiri sendiri
atau berjalan sendiri-sendiri. Ibaratnya komputer
server dipindahkan dan dijalankan disisi masingmasing user tapi berjalan sendiri tiap user secara
bersamaan/realtime.
Beberapa kelebihan Winconnect:
a. Berjalan di Windows XP (Versi Home atau
Profesional) tanpa perlu memakai Operating
System Server seperti Windows 2000 Server.
b. Mengcloning seluruh kemampuan server dan
seluruh software-software yang dimilikinya yang
dapat dijalankan di client tanpa membebani client.
c. Kalau client berjalan di Windows XP cukup
menggunakan Remote Display Protokol yang ada
pada windows XP kalau di windows 98/Me cukup
menginstall RDP windows XP .
d. Instalasi sangat mudah seperti kalau anda
menginstall program seperti MS Office, Adobe,
Corel. Tidak seperti Citrix yang harus berjalan di
win2000 Server dan instalasi yang harus
membutuhkan kejelian.
e. Ukuran file sangat kecil yaitu Cuma 8,5 MB
dibandingkan dengan citrix yang ukurannya
mencapai 300 MB.
f. Dengan program ini kemampuan server Pentium 4
akan anda manfaatkan untuk jumlah user/Client
secara bebas. Dibandingan dgn windows terminal
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g.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

service milik windows 2000 harus mendapatkan
licensi untuk setiap clientnya.
Resolusinya menyesuaikan dengan resolusi client
kita, bisa memilih resolusi pixel yang kita
kehendaki misalnya 460 x 480 atau 800 x 600 atau
1024 x 768
Beberapa kekurangan winconnect:
Seperti pada software terminal emulator lainnya,
bila terjadi kerusakan pada server maka semua
client tidak dapat dijalankan karena semua
pekerjaan dibebankan kepada server
Kinerja server bila dipakai terus menerus akan
mengalami aus. Akan tetapi hal ini bisa diatasi jika
jumlah client dibatasi sesuai dengan spesifikasi
server yang dipakai.
Pemakaian dalam jangka waktu lama akan
memperpendek umur hardware server, apalagi
kalau jumlah client yang terkoneksi berjumlah
relatif banyak.
Selain itu juga jika client yang terkoneksi pada
server terlalu banyak, akan menyebabkan kinerja
server tersebut menurun.
Untuk aplikasi
gaming dan multimedia
memerlukan peningkatan disisi hardware client
dimana membutuhkan VGA diatas 16 mb. Tapi
tidak mengalami masalah kalau menjalankan game
berbasis flash.
Server yang menggunakan winconnect hanya
dapat menampung sekitar 10 client. Hal ini dapat
diatasi dengan meningkatkan spesifikasi server
seperti menggunakan server built up.

b. Rdesktop
Internet memegang peranan penting dalam
mempertahankan produktivitas kerja seseorang,
meskipun tidak berada ditempat kerja. Cukup
dengan mencari daerah yang memiliki hotspot atau
dengan menggunakan ponsel yang bisa digunakan
sebagai modem, maka sebuah laptop dapat
digunakan unluk mengambil atau mengirimkan
data ke komputer yang berada di kantor atau rekan
Anda.
Belakangan ini, banyak orang yang sudah
mulai bekerja secara remote. Artinya tidak harus
datang kekantor pada jam kerja karena bisa
melakukan pekerjaannya dari rumahnya sendiri
selama ada koneksi Internet.
Bekerja dari jarak jauh biasa dilakukan oleh
para administrator sistem yang seringkali tidak
berada di lingkungan kantor tetapi mendapat
panggilan mendadak karena ada ketidakberesan
yang terjadi pada salah satu server. Mau tidak mau,
sang administrator pun harus melakukan remote
login pada server yang bermasalah dan melakukan
tindakan perbaikan.
Untuk server yang berbasis Linux, maka pada
umumnya proses remote login dapat diilakukan
dengan bantuan SSH atau Tunneling. Untuk dapat
melakukan hal ini, komponen SSH harus terinstal
pada dua sisi, yartu pada sisi server dan sisi client.
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Kita jumpai pada lingkungan perkantoran.
Untuk client dan server yang berbasis Windows,
maka Anda bisa menggunakan aplikasi Remote
Desktop Connection yang telah tersedia sebagai
paket dasar ketika anda menginstal sistem operasi
Windows (Start > All Programs > Accessories >
Connections > Remote Desktop Connection).
Aplikasi ini tidak hanya terbatas untuk keperluan
lokal, tetapi juga bisa (digunakan untuk melakukan
remote login pada komputer diluar jaringan lokal.
Aplikasi
ini
dikembangkan
untuk
bisa
berkomunikasi dengan sistem operasi Windows
yang menjalankan layanan Terminal berbasis RDP
(Remote Desktop Protocol) dan versi Windows
yang sudah mendukung layanan ini adalah
Windows NT, 2000. XP, 2003, dan Windows
Vista.
4.4. Kebutuhan Hardware dan Software
Sebelum melaksanakan pekerjaan instalasi
Winconnect, kita harus mengetahui software –
software apa yang harus diinstalkan pada komputer
server maupun komputer client. Selain itu perlu juga
diketahui dari sisi hardware apa saja yang diperlukan.
Pada perancangan PC Cloning ini penulis
menggunakan peralatan sebagai berikut :
a. Server dengan spesifikasi :
1) Processor LGA 775 3,0 Ghz
2) Monitor SVGA 15” / VGA Card 64 MB
3) Harddisk 40 GB
4) Memory 1 Gb
5) CD ROM Samsung 52X
6) Keyboard
7) Mouse
8) Floppy Disk
9) Printer
10) LAN CARD (Kartu Jaringan)
b. Sedangkan untuk Client penulis menggunakan :
1) Processor Pentium 100 Mhz
2) Monitor VGA 15” / VGA Card 4 MB
3) Harddisk 10 GB
4) Memory 64 Mb
5) Keyboard
6) Mouse
7) Floppy Disk
8) LAN CARD (Kartu Jaringan)
c. Peralatan Pendukung lainnya seperti :
1) Kabel UTP ( Unshielded Twisted Pair )
2) Konektor RJ-45
3) Hub 16 Port
4) Crimping Tools
d. Perangkat Lunak (Software) yang dibutuhkan
adalah sebagai berikut :
1) Sistem Operasi Windows XP Home Edition (
untuk server )
2) Winconnect versi 1.11.140
3) Sistem operasi Windows 98 (untuk client)
4) Microsoft Office 2003
5) Remote Deskop Protocol
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4.5. Instalasi perangkat keras (Hardwar)
a. Instalasi ethernet card di kedua komputer
Untuk memasang ethernet card di komputer,
pastikan dulu apakah ethernet card sudah onboard
pada komputer. Jika belum pasang ethernet card
pada slot ekspansi yang telah tersedia pada
mainboard. Lalu instal driver bawaan ethernet card
tersebut.
b. Pemasangan kabel UTP secara Straight
Untuk menggunakan kabel UTP (Unshielded
Twisted Pair) secara straight, pasanglah konektor
RJ-45 pada kedua ujung kabel menggunakan
crimping tools.

Gambar 8.Box dialog Computer Name Changes

Gambar 7. Pemasangan kabel pada RJ45
Adapun langkah-langkah pemasangannya adalah
sebagai berikut:
a. Buka selubung kabel kira-kira 5 inchi.
b. Masing-masing kabel buka dari bulirnya
c. Selanjutnya kabel diluruskan hingga benar-benar
lurus dan dilanjutkan dengan pengurutan warna
kabel ( untuk warna lihat gambar di atas )
d. Selanjutnya tahap pemotongan kabel yang
ukurannya disesuaikan dengan konektor RJ-45
kemudian jepit dengan tang crimping.
e. Pastikan kabel UTP benar-benar dicrimping
dengan baik.
4.6. Instalasi perangkat lunak (Software)
a. Konfigurasi TCP/IP
Sebelum mengkonfigurasi TCP/IP sebaiknya
menyamakan
Workgroup
masing-masing
komputer terlebih dahulu. Workgroup harus sama
antara komputer server dan komputer client, jika
nama Workgroup berbeda maka jaringan yang
dibangun tidak akan terkoneksi. Untuk
menyamakan Workgroup klik kanan icon My
Computer lalu pilih properties. Akan terlihat box
dialog System Properties lalu klik tab Computer
Name lalu klik tab Change kemudian muncul box
dialog Computer Name Change seperti yang
terlihat pada gambar 8

Masukkan nama masing-masing komputer seperti
Server, Komp1,Komp2, Lalu samakan nama
workgroupnya (Dalam hal ini workgroupnya diberi
nama MSHOME).
Bila nama Workgroup masing-masing komputer
sudah disamakan, pengkonfigurasian tiap-tiap
komputer sudah dapat dilakukan. Tahap selanjutnya
adalah pengaturan pada properti jaringan (Network
Properties) yaitu TCP/IP. Setting tersebut terletak
pada Start | Setting | Network Connections atau
dengan mengklik kanan icon My Network Place
kemudian pilih Properties. Lalu akan terlihat gambar
seperti dibawah ini.

Gambar 9. Box dialog network connections
Selanjutnya akan dimasukkan nomor IP address
ethernet card. IP address ini diibaratkan sebagai
alamat yang digunakan agar seluruh komputer yang
terhubung ke jaringan dapat saling berkomunikasi.
Caranya klik kanan pada ethernet card lalu pilih
properties, akan terlihat box dialog internet properties
seperti yang terlihat pada gambar
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Gambar 12. Tampilan Instalasi awal
Gambar 10. Box dialog network connections
Kemudian klik Internet Protocol ( TCP/IP )
kemudian klik Properties. Selanjutnya akan muncul
box dialog Internet Protocol ( TCP/IP ) Properties.
Lalu dimasukkan angka-angka dibawah ini :
IP Address
192.168. 10.2
Subnet Mask
255.255.255.0
Gateway
192.168.10.2
Angka–angka ini dikhususkan untuk komputer server
sedangkan untuk komputer client cukup dengan
menambah 1 pada angka terakhir IP address misalnya
: 192.168.10.3, 192.168.10.4, dst.
Untuk mengetes apakah jaringan sudah terhubung
dengan baik lakukan perintah ping kesemua IP
address. Baik itu dari server maupun dari client.
Caranya klik StartRunPing (IP address masing –
masing komputer) bila terhubung komputer yang akan
dipanggil akan merespon seperti gambar dibawah ini:

3) Setelah membaca dan menyetujui persetujuan
licensi klik yes untuk melanjutkan proses instalasi
winconnect

Gambar 13. Licensi Agreement
4) Selanjutnya tinggal mengklik tombol next saja
sampai proses instalasi selesai dan komputer
meminta untuk merestart komputer

Gambar 11. Tampilan Perintah Ping
b. Instalasi Winconnect di server
Adapun langkah – langkah instalasinya sebagai
berikut :
1) Download software Winconnect dari website
www.thinksoftinc.com lalu simpan dihardisk
lalu cari file Setup.exe kemudian double klik.
2) Ikuti perintah di layar kemudian klik tombol
next untuk melanjutkan.
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Gambar 14. Tampilan finish
Setelah restart akan muncul icon Winconnect Server
XP Control Center pada desktop, double klik icon
tersebut akan terlihat jendela yang menerangkan
keadaan status winconnect
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server dihidupkan barulah client dapat menggunakan
sumber daya dari server tersebut.
Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:
a. Untuk mengkoneksikannya double klik icon
Remote Desktop Connection di desktop komputer
client. Akan muncul tampilan seperti dibawah ini.

Gambar 15. Tampilan Winconnect
c. Instalasi Remote Destop di client
Software Remote Desktop dapat meremote server
WinConnect XP untuk menjalankan aplikasi
Windows. Remote Desktop tersedia untuk semua
versi Windows baik itu Windows 95, Windows 98,
Windows Me, Windows NT, Windows 2000,
Windows XP. Tetapi untuk windows versi 9x, ME,
Nt, harus mendownload software remote desktop
ini.
Berikut urutan instalasi software remote desktop
pada komputer client:
a. Download software Remote Desktop dari website
Microsoft. Setelah selesai mendownloadnya
jalankan file setup.exe. akan muncul tampilan
seperti dibawah ini.

Gambar 17. Remote Desktop Protocol
b.
c.

Lalu klik tombol option. Akan muncul box dialog
menu Rdesktop.
Isi dengan alamat komputer tujuan (dalam
percobaan
ini
nama
komputer
tujuan
192.168.10.2), nama user pada windows xp
berikut passwordnya. Lalu klik tombol connect.
Selanjutnya akan muncul box tampilan login
windows xp. Tekan enter untuk masuk kedalam
windows xp

Gambar 18. Box login terminal services
d. Setelah diklik ok atau ditekan enter, tampilan
windows xp sudah bisa dinikmati. Software yang
ada di server dapat kita gunakan di komputer
client. Seperti office, 3d Max, dll.
Gambar 16. Tampilan awal setup
b. Klik next untuk melanjutkan instalasi hingga akan
muncul tombol finish.
c. Klik finish lalu restart komputer agar remote
desktop bisa digunakan
d. Mengoperasikan PC Cloning
Untuk menjalankan proses pc cloning ini, pastikan
semua software sudah terinstal. Winconnect XP pada
Server dan RDP pada sisi client. Setelah komputer
Gambar 19. Masuk ke terminal services
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DAFTAR PUSTAKA
Dari hasil percobaan ini, software yang digunakan
berjalan dengan baik. Semua program yang
terinstal diserver dapat dijalankan dengan mulus.
Terutama aplikasi office. Apalagi dengan
menambah jumlah kapasitas memori RAM sudah
dipastikan kecepatan dan kestabilannya akan
terjaga. Dengan winconnect solusi untuk upgrade
komputer dalam jaringan sudah terpecahkan.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan:
a. Software dan aplikasi yang digunakan berbasiskan
sistem operasi windows sehingga memudahkan
siapa saja yang akan mempraktekkannya.
b. Jaringan ini dapat dikembangkan pada perkantoran
baik pemerintah maupun swasta, sekolah, lembaga
pendidikan,
laboratorium
komputer,
dan
sebagainya.
c. Dengan menggunakan PC Cloning biaya untuk
pengadaan komputer dapat ditekan sehingga dapat
dialokasikan untuk keperluan lain.
d. Untuk mempelajari dan mempraktekkan ilmu
jaringan pc cloning tidaklah sesulit yang kita
bayangkan.
5.2. Saran:
a. Anti virus yang Update yang terinstall di server.
Hal ini untuk mencegah dampak-dampak negatif
dari pertukaran data dalam sistemcloning ini.
b. Server di cek secara kontinyu dan terjadwal untuk
menjamin keberlangsungan system cloning
berjalan dengan baik.
c. Perawatan atau maintencance secara berkala untuk
mendeteksi adanya kerusakan pada PC ataupun
jaringannya secara dini.
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