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Sistem Komunikasi 

• Jaringan komputer = jaringan komunikasi data = 
sistem komunikasi 
– Pertukaran data minimal antar dua entitas 

 

• Model komunikasi umum: 
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Jaringan komputer 

• Adalah sekelompok komputer otonom yang 
saling berhubungan antara yang satu dengan 
lainnya,  

• Menggunakan suatu protokol komunikasi 
melalui media komunikasi sehingga dapat 
saling berbagi dan bertukar informasi  



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 



TIPE JARINGAN 

• Jarak Geografis 
– Local Area Networks (LAN) 

– Metropolitan Area Networks (MAN) 

– Wide Area Networks (WAN) 

• Tipe Informasi 
– Jaringan data vs. jaringan telekomunikasi 

• Tipe Aplikasi 
– Jaringan yang digunakan secara khusus: reservasi pesawat 

terbang, jaringan perbankan, aplikasi SIGO dan SIMAS  

– Jaringan yang digunakan secara umum : Internet  



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 
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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 



Manfaat Jaringan Komputer 

• Berbagi sumber daya (sharing resources)  

• Media komunikasi 

• Integrasi data 

• Pengembangan dan pemeliharaan 

• Keamanan data 

• Sumber daya lebih efisien dan informasi 
terkini. 



Manfaat Jaringan 
• Resource Sharing (Pembagian sumber daya): berbagi 

pemakaian printer, CPU, memori, harddisk. 
• Komunikasi: surat elektronik, instant messaging, 

chatting 
• Akses informasi: web browsing 
• Membantu mempertahankan informasi agar tetap 

andal dan up-to-date 
• Sebagai Sistem penyimpanan data terpusat ataupun 

terdistribusi yang memungkinkan banyak pengguna 
mengaskses data dari berbagai lokasi yang berbeda 
serta membatasi akses ke data sewaktu sedang 
diproses 



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 



PERANGKAT LUNAK 
JARINGAN 



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 



UNIX 

• Multiuser dan multitasking  operating system 

• Dibuat di Bell Laboratories awal tahun 1970an 

• Tidak user friendly 

• Dapat menangani pemrosesan yang besar sekaligus 
menyediakan layanan internet seperti web server, FTP server, 
terminal emulation (telnet), akses database, dan Network File 
System (NFS) yang mengijinkan client dengan sistem operasi 
yang berbeda untuk mengakses file yang di simpan di 
komputer yang menggunakan sistem operasi UNIX 

• Trademark dari UNIX sekarang dipegang oleh the Open Group 



Linux 

• Turunan dari Unix yang merupakan freeware dan powerfull operating 
system 

• Linux dapat digunakan sebagai sistem operasi server dan client 
• Memiliki implementasi lengkap dari arstitektur TCP/IP dalam bentuk 

TCP/IP networking software, yang mencakup driver untuk ethernet card 
dan kemampuan untuk menggunakan Serial Line Internet Protocol (SLIP) 
dan Point-to-Point Protocol (PPP) yang menyediakan akses ke jaringan 
melalui modem 

• Sejumlah layanan yang disediakan oleh Linux yang berbasiskan TCP/IP 
suite: 
– Web server: Apache 
– Web proxy: Squid 
– File dan print sharing: Samba 
– Email: Sendmail 
– Domain Name Server: menyediakan mapping antara nama dan IP address dan 

mendistribusikan informasi tentang jaringan (mail server) contoh BIND 



Novell Netware 

• Dahulu digunakan sebagai LAN-based network operating 
system 

• Dibuat oleh Novell, Inc. 
• Banyak digunakan pada awal sampai pertengahan tahun1990-

an 
• Konsep: pembagian disk space dan printer 
• Pengembangan: 

– File sharing: layanan modul file, pencarian lokasi fisik dilakukan di 
server 

– Caching: meng-caching file yang sedang aktif 
– Netware Core Protocol (NCP) lebih efektif: tidak ada perlu ada 

acknowledgement untuk setiap permintaan atau data yang dikirimkan 
– Pelayanan selain file dan printer sharing seperti web, email, database, 

TCP/IP, IPX, dll 



OS/2 

• 32-bit operating system yang dibuat oleh IBM 
dan Microsoft, tetapi sekarang dikelola hanya 
oleh IBM 

• Mirip seperti windows tetapi mempunyai 
feature yang dimiliki oleh Linux dan Xenix 

• Penggunaan akan dihentikan diakhir tahun 
2006 
– IBM menggunakan Linux dan keluarga Windows 



Windows NT 

• Dibuat oleh Microsoft sebagai kelanjutan dari OS/2 
versi mereka 

• Versi dari keluarga Windows NT: 
– Windows NT 3.51 

– Windows 2000 (NT 5.0) 
• Windows 2000 Professional (workstation version) 

• Windows 2000 Server 

• Windows 2000 Advanced Server 

• Windows 2000 Datacenter Server 

– Windows Server 2003 

– Windows XP 



Perangkat Keras Jaringan Komputer 
dan Fungsinya 

 
 
1. Modem 
 
Modem (Modulator Demodulator) merupakan perangkat yang menghubungkan kita 
ke internet. Perangkat ini berfungsi mengubah sinyal Analog menjadi sinyal 
Digital. Modem mengganti sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog ketika 
melewati medium seperti saluran telepon, kemudian modem merubah kembali sinya 
tersebut menjadi sinya digital saat menuju komputer tujuan. Hal ini dilakukan agar 
bisa dipahami oleh komputer. 
 
2. Kabel Jaringan 
 
Kabel jaringan merupakan peralatan yang berfungsi sebagai media penghubung antara 
komputer dengan komputer atau komputer dengan perangkat jaringan lainnya. 
Berikut adalah jenis-jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer. 
Twisted Pair (UTP dan STP) 
Coaxial 
Fiber Optic 
 
 



3. Network Interface Card (NIC) 
 
Perangkat keras jaringan komputer yang satu ini dikenal dengan istilah 
Ethernet Card atau lebih populer dengan istilah LAN Card. Adalah kartu 
jaringan yang berfungsi sebagai penghubung antar komputer dengan sebuah 
jaringan. Umumnya NIC ini sudah terintegrasi dengan motherboard 
komoputer dan laptop, namun ada juga berupa kartu yang ditancapkan ke 
motherboard. Bahkan seiring dengan maju perkembangan, ada juga yang 
berupa USB. 
 
4. Konektor 
 
Konektor adalah alat yang menghubungkan kabel dengan network adapter. 
Coba bayangkan apabila tidak ada konektor, dengan cara bagaimana kabel-
kabel jaringan dapat terhubung dengan network adapter atau NIC. Jeni 
konektor tentunya disesuaikan dengan jenis kabel yang digunakan. 
Konektor RJ-45 digunakan untuk Kabel UTP 
Konektor BNC/T digunakan untuk Kabel Coaxial 
Konektor ST digunakan untuk Kabel Fiber Optic 
 

 



Protokol 

• Digunakan untuk komunikasi antar entitas dalam 
suatu sistem 

• Harus ‘berbicara’ dalam  bahasa yang sama 

• Entitas 
– User applications 

– e-mail facilities 

– terminals 

• Sistem 
– Komputer 

– Terminal 

– Remote sensor 



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) 



Elemen Kunci dari Protokol 

• Syntax 

– Format data 

– Level  signal 

• Semantiks 

– Control information 

– Penanganan kesalahan 

• Timing 

– Speed matching 

– Sequencing 

 



Arsitektur Protokol 

• Proses komunikasi dibagi menjadi modul 
modul 

• Contoh : 

–  Transfer file dapat dipecah menjadi 3 modul : 

•  Aplikasi transfer file  

•  Layanan komunikasi 

•  Akses jaringan 

 




