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Jawaban kasus diatas untuk kelompok 2 

 

200.1.1.32/29 

 

 

 

Untuk menentukan subnet mask pada soal diatas maka  

Langkah Pertama menentukan banyak bit biner yang mewakili banyaknya IP Address 
(termasuk Net ID dan Host ID). Dapat digunakan rumus 2y >= Banyaknya IP Address 

Berdasarkan rumus tsb, maka di dapat  

 2y  >=8   2y = 8  y = 3 

200.1.1.10  192.168.0.1

Proxy Server + NAT

Komputer karyawan 
192.168.0.0/24



Langkah kedua, menuliskan subnet mask dalam format biner dengan ketentuan bahwa nilai y 
adalah banyaknya bit yang mewakili banyaknya IP Address yang dibutuhkan dan dituliskan 
dengan angka nol dihitung mulai sisi kanan (bit akhir), sedangkan bit lainnya ditulis dengan 
angka 1, sehingga dapat ditulis seperti di bawah ini  

 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11111000   

Langkah ketiga, mengkonversi nilai subnet mask dalam format biner diatas (pada langkah 
kedua) ke dalam format decimal, yaitu dengan cara 

Untuk bagian oktet pertama (11111111) akan menghasilkan  

 1 1 1 1 1 1 1 1 

 <=> 1x27 + 1x26 + 1x25 + 1x24 +1x23 +1x22 +1x21 +1x20 

 <=> 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 

 <=> 255 

Dengan demikian untuk oktet kedua, dan ketiga akan bernilai sama dengan oktet pertama 
yaitu 255. 

Selanjutnya menentukan nilai decimal untuk oktet keempat (11111000) 

 1 1 1 1 1 1 1 1 

 <=> 1x27 + 1x26 + 1x25 + 1x24 +1x23 +0x22 +0x21 +0x20 

 <=> 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 0 + 0 + 0 

 <=> 248 

Dengan demikian subnet mask dalam format decimal adalah 255.255.255.248 atau jika ditulis 
dalam format CIDR adalah /29 (angka 29 adalah banyaknya angka 1 pada format biner, lihat 
langkah kedua) 

 

Kesimpulan : 

Subnet mask yang digunakan untuk tiap pelanggan dengan alokasi 8 buah IP Address 
(termasuk Net ID dan Host ID) baik untuk IP 202.21.2.xxx maupun IP 202.21.3.xxx adalah 
255.255.255.248 atau dapat ditulis IP 202.21.2.xxx/29 dan 202.21.3.xxx/29 


