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TASK VII 

Computer Networking 

Why IP Address 127 (127.x.x.x) Can’t be Used? 

 

 

IP Address (Internet Protocol Address atau sering disingkat IP) adalah deretan angka 

biner antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap 

komputer host dalam jaringan Internet. Panjang dari angka ini adalah 32 bit (untuk IPv4 atau 

IP versi 4), dan 128 bit (untuk IPv6 atau IP versi 6) yang menunjukkan alamat dari komputer 

tersebut pada jaringan Internet berbasis TCP/IP. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Internet
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=32_bit&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/IPv4
https://id.wikipedia.org/wiki/IPv6
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
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Pada gambar diatas dapat kita lihat bahwa : 

IP Address kelas A range dari 1 sampai dengan 126 

IP Address kelas B range dari 128 sampai dengan 191 

IP Address kelas C range dari 192 sampai dengan 223 

IP Address kelas D range dari 224 sampai dengan 239 

Dan satu kelas IP lagi yaitu IP Address kelas E range dari 240 sampai dengan 255 dan untuk 

kelas E biasanya hanya digunakan untuk keperluan eksperimental. 

 

Pada range kelas-kelas IP Address tersebut dapat dilihat bahwa IP Address dengan 

oktet pertama 127 tidak termasuk dalam kelas manapun, lalu apakah kegunaan dari IP 

tersebut? 

Hal itu dikarenakan IP 127 merupakan IP yang digunakan sebagai IP loopback yang 

berfungsi untuk memeriksa konfigurasi jaringan host. Paket/data/pesan yang dikirimkan ke 

alamat IP tersebut tidak akan dikirimkan kemanapun namun hanya akan dikembalikan 

kembali, Oleh karena itu tidak ada satupun komputer yang 

menggunakan/memiliki/mempunyai IP tersebut. IP ini pada dasarnya banyak pula digunakan 

oleh orang-orang jail kepada orang yang tidak mengetahui tentang IP tersebut dengan cara 

misalkan : X memberitahukan Y bahwa Y dapat mengirikan sebuah virus kepada Z dengan 

alamat IP tujuannya adalah IP loopback tersebut dan hasilnya adalah saat Y mencoba hal 

tersebut yang terjadi adalah virus tersebut dikembalikan lagi kekomputer Y dan komputer Y 

lah yang menerima virus tersebut. 
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