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11.1. Konsep Jaringan Komputer 

11.1.1. Definisi Jaringan Komputer 

Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling 

berhubungan untuk melakukan komunikasi data. 

 

11.1.2. Sejarah Jaringan Komputer 

 Tahun 1940-an : di Amerika dibuatlah proses beruntun (Batch Processing) 

 Tahun 1950-an : proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS 

(Time Sharing System), maka untuk pertama kali bentuk jaringan (network) 

komputer diaplikasikan. 

 Tahun 1969 : terbentuk sebuah jaringan yang dinamakan ARPANET. 

 Tahun 1974 : muncul cikal bakal protokol TCP (Transmition Control 

Protocol), IBM memunculkan protokol peer-to-peer untuk melakukan 

komunikasi jaringan tanpa harus tergantung dengan komputer pengendali, 

sehingga setiap komputer dianggap sebagai peer (sederajat), yang dikenal 

dengan sebutan token-ring. 

 Tahun 1980-an : diluncurkan Ethernet adalah suatu protokol jaringan untuk 

komunikasi dengan sistem peer-to-peer (jaringan yang sederajat, tidak 

terpusat). Untuk mulailah berkembang teknologi jaringan lokal yang 

dikenal dengan sebutan LAN. 

 

11.1.3. Keuntungan Jaringan Komputer 

 Dapat saling berbagi (sharing) sumber daya peralatan secara bersama. 

 Dapat saling berbagi (sharing) penggunaan file atau data yang ada pada 

server atau pada masing-masing workstation. 

 Aplikasi dapat dipakai bersama-sama (multiuser). 

 Masing-masing pengguna memiliki otorisasi. 

 Pengontrolan para pemakai atau pemakaian data secara terpusat. 

 Mudah dalam melakukan backup data. 

 Data yang selalu up to date. 

 



11.2. Penggolongan Jaringan Komputer 

11.2.1. Fungsi Komputer dalam Jaringan 

a. Jaringan Klien Server 

 Dalam jaringan ini satu komputer berfungsi sebagai pusat pelayanan 

(server) dan komputer yang lain berfungsi meminta pelayanan (klien). 

b. Jaringan peer-to-peer 

 Dalam jaringan ini tidak ada komputer yang berfungsi khusus, dan 

semua komputer dapat berfungsi sebagai klien dan server dalam satu 

saat yang bersamaan. 

 

11.2.2. Komponen Jaringan 

 Node 

 Link 

 

11.2.3. Jangkauan Area Jaringan 

Berdasarkan luas wilayahnya atau letak geografis-nya, jaringan komputer 

dibedakan menjadi : 

 Local Area Network (LAN) 

Jaringan computer yang mencakup area dalam satu ruang, satu gedung atau 

beberapa gedung yang berdekatan. Menggunakan media transmisi berupa 

kabel (UTP, kabel koaksial, serat optic). Namun ada juga yang tidak 

menggunakan kabel (wireless LAN). Kecepatan LAN berkisar 10 Mbps 

sampai 1 Gbps. Menurut tipenya, LAN dapat berupa client/server atau Peer 

to Peer. 

 Metropolitan Area Network (MAN) 

Jaringan yang mencakup area satu kota atau dengan rentang sekitar 10 – 45 

km. Menggunakan media transmisi dengan mikrogelombang atau 

gelombang radio. Contohnya jaringan yang menghubungkan beberapa bank 

yang terletak dalam satu kota. 

 Wide Area Network (WAN) 

Jaringan yang mencakup antarkota, antarprovinsi, antarnegara dan bahkan 

benua. Contohnya jaringan yang menghubungkan ATM (Anjungan Tunai 

Mandiri), Internet. 

 



11.2.4. Topologi Jaringan 

Topologi yang dimaksud disini merupakan struktur jaringan fisik yang 

digunakan untuk mengimplementasikan LAN tersebut. 

Topologi dasar yang bisa digunakan dalam jaringan komputer adalah : 

 Topologi Bus (linear) 

 

 

 

 

 

 

 

Menggunakan Ethernet yang berfungsi sebagai medium untuk 

mentransmisikan data. Node yang merupakan bagian dari jaringan 

dihubungkan seluruhnya ke kabel tersebut. Node-node yang terhubungkan 

mengirim dan menerima data jaringan melalui kabel sebagai pembawa 

sinyal dan melihat apakah data tersebut ditujukan buat dirinya. 

Kelemahan : 

 Jika kabel utama putus maka semua komputer tidak bisa terhubung. 

 Sulit untuk mendeteksi putusnya jaringan  

 Jika banyak komputer  yang aktif akan sering terjadi tabrakan sehingga 

kecepatan pengiriman menjadi berkurang. 

Kelebihan:  

Instalasi mudah dan biayanya murah 

 

 

 Topologi Ring (cincin) 

 

 

 

 

 

Pada topologi Ring, salah satu komputer pada jaringan ini berfungsi sebagai 

penghasil token. Token disini dapat dibayangkan sebagai kendaraan yang 



berfungsi membawa data melalui media fisik. Token akan membawa data 

melalui jalur transmisi hingga menemukan tujuannya.  Keuntungan 

menggunakan topologi Ring ini adalah kemungkinan terjadinya bentrokan 

dalam transfer data ditiadakan. Kelemahannya jika salah satu simpul yang 

mengalami kegagalan, maka semua hubungan terputus serta harga 

implementasinya yang relatif mahal. 

 

 

 Topologi Star (bintang) 

 

 

 

 

 

Topologi Star atau Hub. Susunan atau skema dari topologi ini mirip sebuah 

bintang. Topologi ini memiliki satu hub pusat, data ditransmisikan ke 

seluruh node dalam jaringan. 

Kelebihan : 

 Mudah di pasang dan mudah dalam pengkabelan.  

 Tidak mengakibatkan gangguan pada jaringan ketika memasang atau 

memindahkan perangkat jaringan lainnya. 

 Mudah untuk mendeteksi kesalahan dan memindahkan perangkat-

perangkat lainnya. 

Kelemahan: 

 Membutuhkan lebih banyak kabel daripada topologi jaringan Bus. 

 Membutuhkan hub, dan bilamana hub tersebut jatuh atau rusak node-

node yang terkoneksi tidak terdeteksi. 

 Lebih mahal daripada topologi Bus (linear), karena biaya untuk 

pengadaan hub. 

 Kegagalan pada pusat pengontrol akan menyebabkan kegagalan jaringan 

secara keseluruhan. 

 

 Topologi Tree (pohon) 

 



 

 

 

 

 

 

Topologi tree merupakan perpaduan antara topologi Bus dan Star, yang 

terdiri dari kelompok-kelompok dari workstation konfigurasi bintang yang 

terkoneksi ke kabel utama yang menggunakan topologi Bus.  Topologi ini 

biasanya digunakan pada LAN mengingat kemudahan untuk melakukan 

ekspansi dan mengurangi keruwetan kabel. Dengan menggunakan sebuah 

hub tambahan, sejumlah komputer (atau peranti lain) dapat dihubungkan 

dengan mudah. 

Keuntungan : didukung oleh banyak perangkat keras dan perangkat lunak. 

Kelemahannya : jika jaringan utama/backbone rusak, keseluruhan segmen 

ikut jatuh juga dan sangat sulit untuk dikonfigurasi. 

 

 Topologi Mash (web) 

Topologi ini juga disebut sebagai jaring, karena setiap komputer akan 

terhubungkan pada tiap-tiap komputer lain yang tersambung. Topologi ini 

jarang sekali diterapkan dalam LAN karena alasan pemborosan kabel dan 

sulitnya instalasi, selain itu jiga sulit mendeteksi keamanannya. Biasanya 

model ini diterapkan pada WAN atau internet sehingga disebut sebagai 

topologi Web. Keuntungannya bahwa kita bisa melakukan komunikasi data 

melalui banyak jalur, jika jalur satu terputus, maka kita bisa menggunakan 

jalur yang lain. 

 

 

11.2.5. Media Transmisi 

Secara garis besar media transmisi pada jaringan komputer dibedakan menjadi 

tiga media, yaitu : 

 Kabel  

 Wireless 

 Satelit  



 

11.3. Hardware Jaringan 

Hardware yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan komputer antara lain : 

a. Komputer Server 

b. Klien 

c. Hub atau Switch 

d. Network Interface Card (NIC) atau sering dinamakan Ethernet Card 

e. Jack RJ 45 (untuk kabel UTP) 

f. Kabel UTP 

g. Modem 

h. Sambungan Telpon 

i. UPS 

j. Repeater adalah alat seperti hub yang berfungsi untuk memperpanjang jarak 

LAN, jika sebuah LAN panjangnya 500 m, maka dengan menggunakan repeater 

LAN bisa diperpanjang hingga 3000 m, untuk LAN yang sejenis. 

k. Bridge adalah perangkat yang fungsinya hampir sama seperti repeater, namun 

lebih cerdas, bisa menghubungkan antar LAN dengan protokol standar yang yang 

tidak sejenis (berbeda), dan topologi yang berbeda pula. 

l. Router adalah perangkat bridge yang lebih cerdas karena bisa menghubungkan 

antarjaringan yang sama sekali berbeda arsitekturnya dan Gateway adalah router 

yang lebih besar. 

 


