
The Routing Table

Sebagai administrator jaringan, sangatlah penting untuk mengetahui routing table secara
mendalam,baik ketika terjadi troubleshooting masalah jaringan atau masalah lainya. Memahami
struktur dan lookup process tabel routing akan membantu mendiagnosa masalah apapun yang ada
dalam tabel routing - terlepas dari hubungan dengan protokol routing tertentu. Sebagai contoh, Anda
mungkin menghadapi situasi di mana tabel routing memiliki semua rute yang diharapkan untuk
memforward packet, tetapi paket forwarding tidak melakukan seperti yang diharapkan. Mengetahui
bagaimana langkah melalui lookup process dari alamat IP tujuan untuk sebuah paket akan memberikan
anda kemampuan untuk mendiagnosa apakah paket sedang diteruskan seperti yang diharapkan, jika
dan mengapa paket sedang dikirim di tempat lain, atau jika paket telah dibuang.

Dalam bab ini, kita akan melihat lebih dekat tentang routing table. Bagian pertama bab ini
berfokus pada struktur Cisco's IP routing table . Kami akan memeriksa format dari tabel routing dan
belajar tentang tingkat 1 dan tingkat 2 rute. Bagian kedua bab ini menganalisis proses lookup dari tabel
routing. Kita akan membahas perilaku routing yang classful, serta perilaku routing classless, dengan
menggunakan perintah no ip classless dan perintah ip classless.

Gambar 8.1 Show ip route



Lab Topologgy
Dalam bab ini, kita akan menggunakan tiga buah router, seperti yang ditunjukkan pada gambar

dibawah ini. R1 dan R2 menggunakan 172.16.0.0/16 umum dengan subnet 172.16.0.0/24. R2 dan R3
dihubungkan oleh jaringan 192.168.1.0/24. Perhatikan bahwa R3 juga memiliki subnet 172.16.4.0/24
yang terputus, atau tidak berhubungan, dari share network 172.16.0.0 yang R1 dan R2. Efek dari subnet
yang tidak berhubungan akan dibahas kemudian dalam bab ini ketika kita melihat proses pencarian rute.

Gambar 8.1 Lab Topology

Routing Table Entries
Contoh tabel routing pada gambar terdiri dari entri rute dari sumber-sumber berikut:

 Directly connected networks
 Static routes
 Dynamic routing protocols

Sumber rute tidak mempengaruhi struktur dari tabel routing. Angka ini menunjukkan tabel contoh
routing dengan directly connected, static, and dynamic routes.. Perhatikan bahwa subnet 172.16.0.0/24
memiliki kombinasi dari semua tiga jenis sumber routing.

Gambar 8.2 Sample Routing Table



Level 1 rute rute dengan subnet mask sama dengan atau kurang dari classful mask dari alamat
network. 192.168.1.0/24 adalah level 1 rute network, karena subnet masknya sama untuk menutupi
classful jaringan. / 24 adalah classful mask untuk network kelas C, seperti jaringan 192.168.1.0.
level 1 rute dapat berfungsi sebagai :

 Default route adalah Sebuah rute default adalah rute statis dengan alamat 0.0.0.0 / 0.
 Supernet route adalah alamat jaringan dengan mask kurang dari classful mask.
 Network route adalah rute yang memiliki subnet mask yang sama dengan yang classful mask.

Sebuah rute jaringan juga dapat menjadi parent route. Parent routes akan dibahas pada bagian
berikutnya.

Gambar 8.3 Routing Table : level 1 Route

Parent and Child Routes

Pada topik sebelumnya, kita melihat level 1 rute network yang juga merupakan rute utama.
Sekarang mari kita lihat jenis lain dari level 1 rute network, parent route. Angka ini menunjukkan
konfigurasi dari interface 172.16.3.1/24 pada R2 dan output dari perintah show ip route. Perhatikan
bahwa sebenarnya ada dua entri tambahan dalam tabel routing. Satu entri adalah parent route dan
entri lain adalah child route. Mengapa ada dua entri bukan satu?

Gambar 8.4 Parent and Child Route



Ketika subnet 172.16.3.0 ditambahkan ke tabel routing, rute yang lain, 172.16.0.0, juga
ditambahkan. Entri pertama, 172.16.0.0/24, tidak berisi hop berikutnya alamat IP atau informasi yang
exit interface. Rute ini dikenal sebagai level 1 parent route.

 Level 1 parent route adalah rute jaringan yang tidak mengandung next-hop IP address atau exit
interface untuk network apapun.

 level 2 route adalah rute yang merupakan subnet dari alamat classful network.

Gambar 8.5 Routing Table: Parent/Child Relationship

Dibawah ini adalah tabel yang menunjukkan perbedaan classful dan classless routing protocol
level 1 parents route.

Network Type Parent route’s
Classful mask is
Displayed

Term variably
subnetted is seen in
parent route in
routing table

Includes the # of
different masks
of child routes

Subnet mask
included with
each child route
entry

Class-ful No No No No

Class-less Yes Yes Yes Yes

Classful And Classless Routing Behavior

Perilaku Classless and classful routing tidak sama dengan classless and classful routing protocols.
Classful and classless routing protocols mempengaruhi bagaimana tabel routing diisi. Perilaku Classful
and classless routing menentukan bagaimana tabel routing dicari setelah diisi. Dalam gambar, sumber
routing (termasuk classful and classless routing protocols) adalah input yang digunakan untuk mengisi
tabel routing. Perilaku routing, ditentukan dengan perintah ip classless or no ip classless, menentukan
bagaimana proses pencarian rute akan dilanjutkan pada Langkah 3.



Gambar 8.6 Routing Protocols vs Routing Behaviors

Seperti yang Anda lihat, perilaku routing protokol dan routing benar-benar independen satu
sama lain. Tabel routing bisa diisi dengan rute dari sebuah classless routing protocol RIPv2 dan tidak
seperti pada classful routing protocol karena tidak ada perintah no ip classless yang dikonfigurasi.
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