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Definisi
� Jaringan komputer adalah sekumpulan

peralatan komputer yang dihubungkan
agar dapat saling berkomunikasi dengan
tujuan membagi sumber daya (seperti file
dan printer).

� Agar jaringan dapat berfungsi, dibutuhkan
layanan-layanan yang dapat mengatur
pembagian sumber daya.

� Dibutuhkan aturan-aturan (protocols)
yang mengatur komunikasi dan layanan-
layanan secara umum untuk seluruh
sistem jaringan.



Sistem Komunikasi
� Jaringan komputer = jaringan komunikasi data =

sistem komunikasi
� Pertukaran data minimal antar dua entitas

� Model komunikasi umum:

Sumber Pengirim
Sistem

Pengiriman Penerima Tujuan

Sistem Sumber Sistem Tujuan



Sistem Komunikasi (...)

� Contoh:

komputer Modem

Jaringan
Telepon
Umum Modem Server

Sistem Sumber Sistem Tujuan



Komunikasi Data

Sumber Pengirim
Sistem

Pengiriman Penerima Tujuan

Text

Aliran data
digital (bit-bit)

Sinyal
analog

Sinyal
analog

Aliran data
digital (bit-bit)

Text



Jenis-Jenis Jaringan
� Berdasarkan koneksi

(keterhubungan):
� Broadcast Links
� Point-to-point Links

� Berdasarkan skala:
� Local Area Network

(LAN)
� Metropolitan Area

Network (MAN)
� Wide Area Network

(WAN)
� Internetwork (internet)

� Berdasarkan topologi:
� Bus
� Star
� Ring
� dll

� Berdasarkan protokol:
� Ethernet
� Token Ring
� dll

� Berdasarkan
arsitektur
� Peer-to-peer
� Client/Server
� hybrid



LAN

� Jaringan komputer lokal yang dimiliki
oleh sebuah organisasi, dimana
perangkat jaringan yang saling
terhubung terletak didalam sebuah
gedung atau antar gedung yang
berjarak beberapa km.

� Teknologi:
� Ethernet LAN
� Wireless LAN



Contoh konfigurasi LAN



MAN

� Jaringan komputer yang jangkauannya
mencakup kota.

� Teknologi: jaringan TV kabel



Contoh MAN

Head End

Server untuk
Koneksi ke Internet

Junction
Box

Internet melalui Sistem TV Cable



WAN
� Jaringan komputer yang cakupannya

lebih luas dari LAN, yaitu dari negara
sampai benua.

� Teknologi:
� Circuit Switching
� Packet Switching
� Frame Relay
� Asynchronous Transfer Mode (ATM)
� Jaringan wireless seluler



Contoh WAN

LAN

Router



Internet

� Sekumpulan jaringan berbeda (LANs,
WANs, atau keduanya) yang saling
terkoneksi



Contoh internet

LAN

Router
Router



Client/Server
� Definisi:

� Server (back end) = penyedia layanan yang menyediakan akses
ke sumber daya jaringan

� Client (front end) = komputer yang meminta layanan dari server
� Client/Server yaitu jaringan komunikasi data yang terdiri dari

banyak client dan satu atau lebih server.
� Keuntungan:

� Penyimpanan data yang terpusat memberikan kemudahan untuk
pengelolaan dan backup data

� Penggunaan spesifikasi server yang optimal mempercepat
proses komunikasi di jaringan

� Kemudahan mengatur user dan sharing peralatan mahal
� Keamanan lebih terjamin

� Keuntungan:
� Biaya pembelian hardware dan software server
� Dibutuhkan administrator jaringan



Peer-to-Peer
� Sebuah workgroup, dimana setiap

komputer dapat berfungsi sebagai client
dan server sekaligus

� Keuntungan:
� Tidak ada biaya tambahan untuk pembelian

hardware dan software server
� Tidak diperlukan administrator jaringan

� Kekurangan:
� Sharing sumber daya membebani proses di

komputer yang bersangkutan
� Keamanan tidak terjamin



Hybrid

� Menggabungkan keuntungan jaringan
client/server dan peer-to-peer

� User dapat mengakses sumber daya
yang di-share oleh jaringan peer-to-
peer, dan secara bersamaan dapat
menggunakan sumber daya yang
disediakan oleh server



Perangkat Jaringan
� Alat pemroses (PC, printer, IP phone,

laptop, PDA, mobile phone, dll) = host
� Network Interface Card
� Media Transmisi

� Kabel - wired: twisted pair, coaxial dan fibre
optic

� Wireless: antena, microwave, broadcast radio,
infrared, dan bluetooth

� Repeater, Hub, Bridge, Switch, Router dan
Gateways = node



Arsitektur Protokol
� Perangkat lunak dari jaringan komunikasi data
� Terdiri dari layer, protokol dan interface

� Jaringan diorganisasikan menjadi sejumlah level (layer)
untuk mengurangi kerumitannya

� Setiap layer dibuat berdasarkan layer dibawahnya
� Antar layer terdapat sebuah interface yang menentukan

operasi dan layanan yang diberikan layer terbawah untuk
layer diatasnya

� Layer pada level yang sama di dua host yang berbeda
dapat saling berkomunikasi dengan mengikuti sejumlah
aturan dan ketetapan yang disebut sebagai protokol.

� Dua model:
� OSI (hanya sebuah konsep)
� TCP/IP (digunakan secara komersial)



Hubungan antara Layer dan Layanan

Media Fisik

Layer 1 Layer 1

Layer 2 Layer 2

Layer 3 Layer 3

Layer 4 Layer 4

Layer 5 Layer 5
Protokol Layer 5

Protokol Layer 4

Protokol Layer 3

Protokol Layer 2

Protokol Layer 1

Interface antara layer 4 dan 5

Interface antara layer 3 dan 4

Interface antara layer 2 dan 3

Interface antara layer 1 dan 2

Host 1 Host 2

Interface antara layer 4 dan 5

Interface antara layer 3 dan 4

Interface antara layer 2 dan 3

Interface antara layer 1 dan 2



Model OSI
� Open Source Interconnection
� Dibuat oleh International Standard

Organization untuk memberikan model
umum untuk jaringan komunikasi data

� Terdiri dari 7 layer:
� Physical layer
� Data link layer
� Network layer
� Transport layer
� Session layer
� Presentation layer
� Application layer



Model OSI

Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Osi-model.png


Sistem Operasi Jaringan
� Menyediakan fungsi khusus untuk

� menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat
lainnya ke sebuah jaringan

� mengelola sumber daya jaringan
� menyediakan layanan
� menyediakan keamanan jaringan bagi multiple users

� Sistem operasi oleh jaringan client/server yang
umum digunakan: Windows NT Server family
(Windows Server 2000 dan 2003), Novell
NetWare, dan Unix/Linux

� Windows 98, Windows 2000 professional,
Windows XP professional, dan Windows NT
Workstation tidak digunakan oleh server, tetapi
dapat digunakan untuk menyediakan sumber daya
untuk jaringan, seperti dapat mengakses file dan
printer




