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1. Website Dalam Negeri 

➢ bukalapak.com 

 

 

 

Pada gambar diatas merupakan sebuah traceroute dari website bukalapak.com 

menggunakan tools visualroute yang dimana pada gambar diatas terlihat 3 fitur dari visualroute 

yang paling atas merupakan fitur Omnipath yang dimana fitur ini bermanfaat untuk 

mendapatkan pandangan real-time dari semua rute yang mungkin merupakan rute tercepat 

menuju destination , yang ditengah merupakan fitur tabel yang menunjukan rincian dari setiap 

node dari rute tersebut, dan yang paling bawah merupakan hasil dari beberapa alat diagnostik 

jaringan yang penting, diintegrasikan kedalam laporan konektivitas secara keseluruhan dan 

memberikan tampilan grafis dari laporan kinerja koneksi, termasuk hilangnya paket dan latensi 

untuk setiap hop jaringan. 

Pada percobaan ini sourcenya merupakan network netUnsri dengan destination yaitu 

bukalapak.com, terdapat 10 hop untuk menuju website bukalapak.com, berikut adalah ip router 

yang dilewati paket data menuju bukalapak.com : 

Dapat diketahui dari ip 169.254.197.83 – 103.208.137.233 merupakan network ip yang 

dimiliki Unsri, tugas saya adalah untuk mencari informasi baik itu lokasi maupun informasi 

yang lainnya dari ip diluar jangkauan network Unsri. 

Untuk Ip 124.195.38.4 terlihat pada tabel digambar tersebut bahwa ip tersebut 

merupakan network dari PT Indosat yang berlokasikan di Indonesia, setelah di check pada 

Netcraft bahwa informasi tersebut sama, hal tersebut dapat di lihat pada gambar berikut. 

 



 

 

Pada ip 218.100.3.2 dan 218.100.36.81 merupakan ip network dari PT.Millenium 

Internetindo dengan domain openixp.net yang berlokasi di indonesia, dapat dilihat pada 

gambari dibawah. Informasi yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini sama dengan 

informasi yang didapat dari visualroute. 

 

 

 

Pada ip 103.64.14.201 dan 103.117.83.39 merupakan ip network milik bukalapak.com 

 

 



2. Website Luar Negeri 

➢ rakuten.co.jp 

 

 

 

Gambar diatas merupakan traceroute dari source network Unsri menuju destrination 

website rakuten.co.jp yang dimana website tersebut merupakan website jepang. Pada gambar 

diatas terlihat rute tercepat menuju destination memiliki 11 hop. Berikut sedikit penjelasan 

beberapa informasi di setiap ip diluar dari jangkauan network lokal Unsri. 

 

1. Ip 114.5.176.197 – 114.0.78.205 

 

Merupakan Ip yang dimiliki oleh perusahaan provider jaringan indosat yang 

berlokasikan di indonesia. Ip dari provider indosat tercapture mungkin dengan 

tujuan untuk memberikan rute tercepat menuju destination, atau mungkin 

dikarenakan provider yang digunakan oleh Universitas Sriwijaya itu provider 

indosat sehingga paket diarahkan melewati indosat untuk menuju ke website 

rakuten.co.jp. Untuk hope dari ip 114.5.176.197 sampai 114.0.78.205 memiliki 

RTT sebesar 198 ms - 259 ms – 237 ms – 182 ms.  

 



2. Ip 202.72.48.206 – 202.72.48.165 

 

 

Setelah melewati beberapa hop dengan ip di negara Indonesia, selanjutnya 

mulai masuk ke network Jepang. Hop ini dapat disebut sebagai hop transit yang 

diperlukan untuk menuju ke website rakuten.co.jp. Akses dari Indonesia ke hop 

network Jepang memiliki RTT sebagai berikut : 

➢ 202.72.48.206 dengan RTT 459 ms 

➢ 202.72.48.164 dengan RTT 460 ms 

➢ 202.72.48.165 dengan RTT 451 ms 

RTT ( Round-trip time ) merupakan durasi dalam milisecond (ms) yang 

diperlukan untuk permintaan jaringan untuk beralih dari titik awal ke tujuan dan 

kembali lagi ke titik awal. Pada grafis traceroute diatas terlihat bahwa setiap node 

jaringan semakin berwarna merah, hal tersebut terjadi mungkin dikarenakan pada 

saat melakukan test traceroute banyak pengguna lain yang sedang menggunakan 

network Unsri sehingga membuat kecepatan proses request menuju ke website 

rakuten.co.jp menjadi lamban atau memiliki RTT yang besar.  

 

3. Ip 133.237.16.234 

 

 

Merupakan Ip yang dituju yaitu ip dari website rakuten.co.jp. Pada gambar 

diatas terlihat berbagai informasi network dari website rakuten.co.jp. 



 

Gambar diatas merupakan informasi tentang hosting history dari website 

rakuten.co.jp yang didapatkan dari tools netcraft.  

 

 

Gambar diatas merupakan informasi tentang jenis document type 

declaration atau disebut DOCTYPE yang digunakan untuk website tersebut, terlihat 

bahwa teknologi yang digunakan adalah HTML. 

 

  



KESIMPULAN 

 

Dari hasil percobaan traceroute menggunakan aplikasi VisualRoute, dapat diambil 

beberapa kesimpulan bahwa : VisualRoute selain dapat digunakan untuk trace route, aplikasi 

tersebut juga dapat digunakan untuk melihat lokasi dari setiap hop yang dilewati sampai ke 

tujuan dan juga dapat melihat kecepatan setiap provider yang dilewati. 


