
Static Routing dan Dynamic Routing 
pada Cisco Packet Tracer

Oke, sebelum kita jauh melangkah kita awali dulu dengan berdoa, semoga apa yang kita pelajari dapat 
bermanfaat. Berdoa mulai,,selesai. ;-) hehe

Pertama, apa sich itu Routing?
Routing adalah kegiatan menentukan jalur pengiriman data dalam suatu jaringan, menentukan 

jumlah host dalam jaringan, dan lain-lain sehingga suatu kiriman paket data dapat sampai alamat tujuan 
berdasarkan IP address yang dituju.

Kedua, apa itu Static Routing dan Dynamic Routing?
Static Routing

Static routing adalah metode routing yang tabel jaringannya dibuat secara manual oleh admin 
jaringannya. Static routing mengharuskan admin untuk merubah route atau memasukkan command 
secara manual di router tiap kali terjadi perubahan jalur.

Keuntungan:
– Lebih aman daripada dynamic routing terhadap metode spoofing

Kelemahan:
– rentan terhadap kesalahan penulisan
– lebih merepotkan dibandingkan dynamic routing 

Dynamic Routing
Dynamic  routing  adalah  teknik  routing  dengan  menggunakan  beberapa  aplikasi  networking 

yang bertujuan menangani routing secara otomatis. Tabel routing (ARP table) akan dimaintain oleh 
sebuah protokol routing, biasanya daemon.  Selain itu dynamic routing juga memungkinkan network 
admin untuk men-setup jaringan tanpa harus meng-update konten dari routing table secara manual bila 
terjadi perubahan.

Keuntungan:
– Lebih mudah untuk mengatur network yang besar.
– Akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak.

Kekurangan:
– Update ARP table dibagikan ke semua komputer, berarti mengkonsumsi bandwith
– butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down 
– jalur ditentukan oleh sistem bukan admin 

Ketiga, apa itu Cisco Packet Tracer?
Yaitu sebual tool atau program yang memungkin kita belajar tentang desain jaringan komputer 

dengan standar Cisco sehingga saat terjun di lapangan kita tidak kaget. Hal ini merupakan simulasi apa 
yang akan dilakukan saat kita membangun sebuah jaringan komputer.

Sesuai judul di atas, kita akan membahas tentang static dan dynamic routing di Cisco Packet Tracer. 
Berikut ini skenario/topologi jaringan yang akan dibangun :



Pertama, kita setting dulu pada bagian PC Client nya :
Kita mempunyai 4 PC : PC0,  PC1,  PC2, dan  PC3.
Kita setting IP Address, Subnet Mask dan Gateway.

Screenshoot konfigurasi PC0 :



Screenshoot konfigurasi PC1 :

Screenshoot konfigurasi PC2 :



Screenshoot konfigurasi PC3 :

Yang membedakan static dan dynamic adalah settingan pada routernya. Berikut setting router untuk 
static routing :
Screenshot konfigurasi router (R1)



Screenshot konfigurasi router (R2)

Sedangkan setting router untuk dynamic routing :
Screenshot konfigurasi router (R1)



Screenshot konfigurasi router (R2)

Setelah itu lakukan cek dengan perintah ping antar PC. Berikut hasilnya :



Sekian, semoga bermanfaat.


