
INTERNET 

 

 

 

Jaringan yang menghubungkan jutaan komputer yang tersebar di seluruh dunia. Yang 

menarik, siapapun dapat terhubung kedalam jaringan ini. Dampak positif dari internet yaitu : 

kemudahan dalam mencari informasi, mendukung transaksi dan operasi bisnis (e-Business), 

sistem pembelajaran jarak jauh (e-learning), pencarian lowongan kerja maupun transfer 

uang. 

Dampak negatif dari internet yaitu kemudahan untuk menjiplak karya orang lain, kejahatan 

penggunaan kartu kredit, perusakan sistem melalui virus maupun pornografi. 

 

 

Cara Mengakses Internet 

Secara prinsip, hubungan ke internet dilakukan melalui ISP (Internet Service Provider), 

perusahaan yang melayani koneksi ke Internet seperti INDO.NET. Akses melalui telp 

biasanya didasarkan pada jumlah jam akses, sedangkan akses melalui jalur sewa (leased line) 

memberikan hak pakai untuk terkoneksi ke internet selama 24 jam per hari karena 

didasarkan pada biaya sewa per bulan.  

Koneksi yang digunakan pada warnet umumnya menggunakan media mikrogelombang 

(misalnnya WaveLAN). Layanan terbaru untuk mengakses internet dilakukan melalui 



jaringan TV Kabel. Komunikasi ke internet melalui jalur telp memiliki kecepatan antara 14,4 

Kbps dan 56 Kbps. Media lain menawarkan kecepatan yang lebih tinggi berkisar antara 54 

Kbps sampai dengan 10Mbps 

 

 

Mengenal Alamat IP (Internet Protcol) 

Masing – masing komputer yang dapat diakses oleh pemakai internet memiliki alamat IP 

(Internet Protocol) yang bersifat unik  (tidak ada yang kembar). Cara ini dapat dibayangkan 

seperti pemberian alamat pada setiap rumah. Internet Protocol (IP), protokol internet yang 

diperlukan  yang fungsinya adalah sebagai  berikut : 

 1)  Pengalamatan 

 2)  Fragmentasi datagram pada antar jaringan. 

 3)  Pengiriman datagram pada antar jaringan. 

Format alamat IP 

 Alamat-alamat IP panjangnya 32 it  dan dibagi menjadi 2 Bagian : 

1. Network ID, menunjukkan jaringan kemana host dihubungkan. 

2. Host ID memberikan suatu pengenal unik pada setiap host  pada suatu jaringan. 

 

 

 



Tipe Domain 

Tipe Domain Keterangan 

com atau co Perusahaan komersial 

edu atau ac Institusi pendidikan 

gov atau go Biro atau badan pemerintah 

mil Militer 

net Penyedia jaringan  

org atau or. Organisasi lain - lain 

 

Sumber Daya Internet 

Sumber Daya  Keterangan 

E-mail Digunakan untuk melakukan pertukaran surat elektronis. 

Mailing List Diskusi secara elektronik menggunakan fasilitas E-mail. Jika ada 

seorang anggota kelompok yang mengirimkan surat maka semua 

anggota akan mendapatkan surat tersebut. 

Newsgroup Forum Diskusi yang tidak menggunakan e-mail. Untuk 

mengakses newsgroup diperlukan software newsreader yakni 

program yang dipasang di computer client. Contohnya WinVn. 

File Transfer Protocol 

(FTP) 

Fasilitas ini untuk melakukan pengambilan arsip file secara 

elektronik. Sarana untuk melakukan transfer berkas dari 

computer local ke suatu computer lain atau sebaliknya. 

World Wide Web 

(WWW) 

Sistem yang memungkinkan pengaksesan informasi dalam 

internet melalui pendekatan hypertext. 

IRC (Internet Relay 

Chatting) 

Fasilitas yang memungkinkan pemakai melakukan dialog dalam 

bentuk bahasa tertulis secara interakstif 

Telnet Komponen Client / Server yang terdapat dalam paket TCP/IP 

yang berfungsi untuk melakukan koneksi (login) masuk kedalam 

suatu system computer jarak jauh. Dalam hal ini klien yang 

melakukan telnet akan berfungsi sebagai terminal. 

VoIP(Voice over Internet 

Protocol) 

Teknologi yang memungkinkan percakapan suara melalui 

internet. 

 

e-mail 



Menggunakan perangkat lunak e-mail seperti Eudora, Outlook Express atau Kmail. Alternatif 

lain menggunakan e-mail berbasis web seperti Yahoo dan Lycos. Layanan seperti ini dapat 

diperoleh secara gratis. 

Supaya seseorang dapat mengirimkan dan menerma e –mail, harus memiliki alamat email. 

Seperti pti@yahoo.com. Tanda @ memisahkan antara nama pemakai dan nama domain. 

 

Isi e -mail   

To : Alamat e-mail milik orang yang akan dikirimi surat elektronis 

Cc : Carbon Copy, alamat e-mail orang lain yang mendapat tembusan surat. 

Bcc : Blind Carbon Copy, orang yang mendapat tembusan tetapi orang yang 

disebut To tak bisa mengetahui kalau e-mail ditembuskan ke orang yang 

disebutkan dalam Bcc ini. 

Subject  : menyatakan inti dari surat, agar orang yang menerima bisa mendapatkan 

gambaran isi surat sebelum membukanya. 

Attachment : memungkinkan seseorang menyertakan berkas lain (dapat berupa 

dokumen, gambar, video bahkan musik) kedalam surat. 

 

 

 

Etika mengirim Email  

 Hindari penggunaan huruf kapital terhadap seluruh pesan. Karena dapat diartikan sebagai 

teriakan. 

 Jangan mengirinkan penyertaan berkas (attachment) yang sangat besar. Karena akan 

memperlambat proses pengambilan file. 

 Jika akan menjawab e-mail, terlebih dahulu hapus pesan pengirim yang tidak penting 

hanya yang relevan saja. Karena akan mengakibatkan ukuran e-mail menjadi sangat 

besar. 

 Hindari penggunaan kata – kata pedas. 

 Hindari kesalahan ejaan atau tata bahasa. 

mailto:pti@yahoo.com


 Bacalah FAQ (Frequently asked question) jika anda baru saja tergabung dengan sebuah 

grup diskusi. 

 

E-mail Sampah (spam atau junk) 

Surat elektronis yang tidak diharapkan oleh penerima dan biasanya berupa iklan atau surat 

berantai. 
 

 

WWW (World Wide Web) 

web menggunakan protokol yang disebut HTTP (Hypertext Transfer protocol) yang berjalan 

pada TCP/IP. Hypertext adalah metode yang mengaitkan suatu hubungan (link) pada suatu 

dokumen yang memungkinkan untuk melompat dari suatu dkumen ke dokumen lain melalui 

suatu teks. Penggunaan hypertext pada web juga dikembangkan lebih jauh menuju ke 

hypermedia (gambar, suara bahkan video). 

 Informasi yang terdapat pada web disebut halaman web (web page). Untuk mengakses 

sebuah halaman web dari browser, pemakai perlu menyebutkan URL (Uniform Resource 

Locator).  

 

 

URL terdiri atas 3 bagian: 

 

 

 

 
 

 

Web Portal 

Situs web yang memiliki fitur seperti direktori, mesin pencari (search engine), e-mail atau 

grup diskusi. Contohnya Google, Lycos, Yahoo. 

 

FTP (file transfer protocol)  

Suatu protokol yang digunakan untuk melakukan tranfer berkas. Klien dapat mengirimkan 



berkas ke server FTP atau mengambil berkas dari server FTP. Proses untuk mengirimkan 

berkas milik klien ke server FTP dinamakan upload dan proses untuk mengambil berkas dari 

server FTP dan menyalinnya di komputer klien dinamakan download. 

 

VOIP 

Teknologi yang memungkinkan percakapan suara melalui internet. Pada sumber suara, suara 

yang berupa isyarat analog diubah menjadi isyarat digital. Data suara ini dikirim melalui 

internet dalam bentuk paket – paket. Pada bagian penerima, paket – paket dirakit kembali 

dan data diubah menjadi isyarat analog. Selain menggunakan IP, VoIP juga memanfaatkan 

RTP (Real Time Protocol) untuk memastikan agar paket – paket sampai pada penerima secara 

tepat waktu. 

Keuntungan VoIP: 

 VoIP membuat biaya komunikasi suara jauh lebih murah 

 Penggunaan internet dan jalur suara menjadi lebih sederhana karena dapat dikelola 

dalam jaringan yang sama 

 VoIP memungkinkan aplikasi – aplikasi semacam rapat online (e-conference), yang 

akan sangat menghemat biaya dan waktu perjalanan bagi perusahaan yang memiliki 

banyak cabang. 

 

Membangun Halaman Web 

Aplikasi  berbasis web tidak hanya ditulis dengan menggunakan kode HTML (web statis), 

melainkan juga melibatkan kode – kode lain seperti PHP atau Perl. Tujuannya untuk 

membentuk halaman yang bersifat dinamis (web dinamis). Sehingga aplikasi web dapat 

dikoneksikan ke basis data seperti Mysql. 

 

 

Aplikasi Internet untuk bisnis 

O’Brien (2001) mendefenisikan e-business sebagai penggunaan  teknologi – teknologi 



internet untuk menghubungkan dan memberdayakan proses bisnis, perdagangan elektronis, 

dan komunikasi serta kolaborasi didalam sebuah perusahaan dan dengan para pelanggan, 

pemasok dan mitra bisnis yang lain. 

e-business mencakup 3 bagian yaitu : 

• Sistem komunikasi dan kolaborasi 

Koordinasi : Menyelaraskan setiap usaha yang dilakukan masing – masing individu 

dalam suatu kelompok kerja. 

Komunikasi : Berbagi informasi 

Kolaborasi   : Bekerja sama dan melaksanakan suatu tugas atau proyek. 

 

 

• System bisnis internal 

Untuk melayani proses dan bisnis secara internal. Sehingga seorang manajer yang 

sedang bepergian dapat mengakses basis data perusahaan yang terdapat pada server 

dengan mudah. Beberapa hal yang bisa ditangani melalui system bisnis internal yaitu : 

 Pemrossesan transaksi secara internal 

 Portal perusahaan, sarana informasi berbasis web yang ditujukan secara khusus 

untuk pegawai perusahaan yang bersangkutan. 

 Pemantauan aktivitas dalam perusahaan 

 Pengendalian proses 

 System pendukung manajemen 

 

 

• Perdagangan elektronis (e-commerce), segala bentuk kegiatan pembelian atau 

penjualan, pemasaran produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronis. 

Domain e-commerce berupa : 

 B2B (Business-to-Business) 

Bentuk jual beli produk atau jasa yang melibatkan 2 atau beberapa perusahaan 

dan dilakukan secara elektronis. Perusahaan – perusahaan yang terlibat antara 



lain: pemasok, distributor, pabrik, took dll.  

Keuntungan B2B: 

1. Mempercepat transaksi antara penjual dan pembeli 

2. Menurunkan biaya transaksi kedua belah pihak 

3. Menciptakan pasar baru tanpa dibatasi oleh wilayah geografis 

4. meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara penjual dan pembeli. 

 B2C (Business-to-Consumer) 

Bentuk jual beli produk yang melibatkan perusahaan penjual dan konsumen akhir 

yang dilakukan secara elektronis. Misalnya www.amazon.com, www.cisco.com, 

dan www.dell.com .  

 C2C(Consumer-to-Consumer) 

Model perdagangan yang terjadi antara konsumen dengan konsumen yang 

dilakukan secara elektronis. Misalnya www.ebay.com menyediakan sarana yang 

memungkinkan orang –orang dapat menjual atau membeli barang diantara 

mereka sendiri. 

 C2B(Consumer-to-Business) 

Bisnis yang berbasiskan konsumen ke pebisnis. Misalnya www.priceline.com situs 

yang memungkinkan seseorang menjual rumah ke perusahaan ini. Sehingga 

internet dapat digunakan sebagai sarana bernegosiasi. 

 

Intranet dan Extranet 

Intranet adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP/IP seperti internet hanya 

saja digunakan dalam internal perusahaan, kantor, bahkan warung internet (WARNET) pun 

dapat di kategorikan Intranet. Antar Intranet dapat saling berkomunikasi satu dengan yang 

lainnya melalui sambungan Internet yang memberikan tulang punggung komunikasi jarak 

jauh. Akan tetapi sebetulnya sebuah Intranet tidak perlu sambungan luar ke Internet untuk 

berfungsi secara benar. Intranet menggunakan semua protocol TCP/IP dan aplikasi-nya 

sehingga kita memiliki private Internet. 

http://www.amazon.com/#_blank
http://www.cisco.com/#_blank
http://www.dell.com/#_blank
http://www.ebay.com/#_blank
http://www.priceline.com/#_blank


 

Intranet adalah jaringan computer dalam sebuah perusahaan yang menggunakan teknlogi 

internet, sehingga terbentuk lingkungan seperti internet tetapi bersifat privat bagi 

perusahaan yang bersangkutan. Pengaksesan yang berkaitan dengan system basis data 

dilakukan melalui web browser misalnya internet explorer. 

Intranet juga dapat dihubungkan dengan jaringan internet, dengan dilengkapi firewall. 

 

Firewall adalah sebuah perangkat lunak / perangkat keras yang mengatur akses seseorang 

kedalam intranet. Proteksi dilakukan melalui berbagai parameter jaringan apakah itu IP 

address, nomor port dll. Jika firewall di aktifkan maka akses dapat dikontrol sehingga kita 

hanya dapat mengakses sebagian saja dari Intranet perusahaan tersebut. 

 

Extranet adalah jaringan privat yang menggunakan teknologi internet dan system 

telekomunikasi public untuk membentuk hubungan yang aman antara pemasok, vendor, 

mitra kerja, pelanggan dan pihak bisnis lainnya dalam rangka mendukung operasi bisnis atau 

pengaksesan informasi bisnis. 

Dalam implementasinya, extranet dapat menggunakan hubungan internal yang aman antara 

kedua belah pihak yang akan berkomunikasi (melalui VPN / Virtual Private Network) atau 

pun melalui jaringan intranet yang tak aman tetapi dilangkapi dengan enkripsi data. 

 

Nilai Bisnis Internet 

• Menghasilkan pendapatan baru melalui penjualan online 

• Memperkecil biaya melalui penjualan dan dukungan pelanggan secara online 

• Meningkatkan loyalitas pelanggan lama melalui peningkatan layanan dan dukungan 

web 

• Mengembangkan pemasaran dan saluran distribusi yang baru berbasis web 

• Membuat produk – produk baru agar segera bisa diakses melalui web. 

 



 

Organisasi Virtual 

Suatu jaringan organisasi yang independent yang dihubungkan melalui teknologi informasi 

dengan tujuan untuk mengeksploitasi peluang pasar dengan berbagai keterampilan, biaya dan 

akses pasar. Contoh Global Research Consortium (GRC) www.worldvest.com perusahaan 

yang menawarkan layanan penelitian dan konsultasi kepada perusahaan – perusahaan yang 

berbisnis di Asia dengan hanya memiliki 3 pegawai tetap. Ketika ada proyek, organisasi ini 

akan melakukan subkontrak pekerjaan ke beberapa konsultan dan peneliti independent yang 

memiliki hubungan dengannya. 

 

E-intermediary 

Para anggota saluran distribusi internet yang melakukan salah satu atau dua fungsi berikut: 

• Mengumpulkan informasi tentang para penjual dan menyajikannya dalam bentuk yang 

praktis kepada para konsumen. 

• Membantu menyalurkan produk–produk di internet ke konsumen. 

 

3 macam e-intermediary yaitu:  

• Penjual bersindikat (syndicated seller), situs web yang menawarkan hubungan 

kepada konsumen ke situs –situs web lain dan atas jasa ini web yang 

menghubungkan ke web lain akan mendapatkan komisi. Hubungan dibentuk 

melalui iklan (banner ad) yang dipampangkan dalam halaman web. 

• Agen pembelanjaan (shopping agent / e-agent), suatu situs yang membantu para 

konsumen dengan memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi yang 

diperlukan konsumen dalam rangka membuat keputusan pembelian. Contoh 

www.priscescan.com e-agent terkenal untuk mencari informasi tentang 

komputerdan berbagai produk lain beserta harga.    

• Makelar bisnis-ke-bisnis (business-to-business broker), perantara ini 

menyediakan sarana komunikasi antarpebisnis. Contoh www.edfex.com 

http://www.worldvest.com/#_blank
http://www.priscescan.com/#_blank
http://www.edfex.com/#_blank


menyediakan informasi yang sangat baru tentang produk dan harga yang berasal 

dari para pemasok dan pembeli. 

 

M-commerce dan Teknologi WAP 

Bentuk penjualan dan pembelian produk yang dilakukan melalui peranti seperti telepon 

seluler atau PDA. Teknologi yang mendasari m-commerce adalah WAP (Wireless 

Application Protocol). WAP untuk menghubungkan klien yang mempergunakan peranti 

nirkabel (tanpa kabel) dengan internet. 

Prinsip Komunikasi WAP : 

Klien WAP berkomunikasi dengan gateway WAP dengan mengirimkan permintaan WAP 

dalam format WAP. Kemudian ditranslasikan menjadi permintaan HTTP,  yang dikirimkan 

ke server HTTP. Hal ini memungkinkan klien WAP mengirim permintaan – permintaan ke 

server web. 

Gateway WAP menyampaikan permintaan dari klien (permintaan WAP)dalam bentuk 

WML (sebagai permintaan HTTP). WML (Wireless Markup Language) adalah semacam 

HTML yang lebih sederhana dan terdefenisi dengan baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 


