
10/10/2010

1

PENGENALAN TEKNOLOGI 

INFORMASI

Materi 10:

Jaringan Komputer

SEJARAH JARINGAN

 Tahun 1940-an di Amerika dari sebuah proyek 

pengembangan computer MODEL 1 

dilaboratorium BELL dan group riset HARVARD 

UNIVERSITY yang dipimpin professor H.Aiken,

membuat proses beruntun (Batch processing)

 Di tahun 1950-an ketika jenis komputer mulai 

membesar sampai terciptanya super computer, 

maka sebuah komputer mesti melayani beberapa 

terminal. Untuk itu ditemukan konsep distribusi 

proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan 

nama TSS (Time Sharing System)

 Tahun 1970-an, mulailah digunakan konsep 

proses distribusi (Distributed Processing), Dalam 

proses ini beberapa host komputer mengerjakan 

sebuah pekerjaan besar secara parallel untuk 

melayani beberapa terminal yang tersambung 

secara seri disetiap host komputer.

 Selanjutnya ketika harga-harga komputer kecil 

mulai menurun dan konseb proses distribusi  

sudah matang, maka penggunaan computer dan 

jaringannya sudah mulai beragam dari mulai 

menangani proses bersama maupun komunikasi 

antar computer (Peer to Peer system) saja tanpa 

melalui computer pusat .
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 Untuk itu mulailah berkembang tehnologi 

jaringan local yang dikenal dengan sebutan LAN. 

Demikian pula ketika Internet mulai 

diperkenalkan, maka sebagaian besar LAN yang 

berdiri sendiri mulai berhubungan dan 

terbentuklah jaringan raksasa WAN.

PENGERTIAN  JARINGAN

Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang 

terdiri atas komputer dan perangkat jaringan 

lainnya yang bekerja bersama-sama untuk 

mencapai suatu tujuan yang sama. 

Agar dapat mencapai tujuan yang sama, setiap 

bagian dari jaringan komputer meminta dan 

memberikan layanan (service). Pihak yang 

meminta layanan disebut klien (client) dan yang 

memberikan layanan disebut pelayan (server). 

Arsitektur ini disebut dengan sistem client-

server, dan digunakan pada hampir seluruh 

aplikasi jaringan komputer.
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KLASIFIKASI BERDASARKAN SKALA :

 Personal Area Network (PAN)

 Campus Area Network (CAN)

 Local Area Network (LAN): suatu jaringan 

komputer yang menghubungkan suatu komputer 

dengan komputer lain dengan jarak yang 

terbatas.

 Metropolitant Area Network (MAN): prinsip sama 

dengan LAN, hanya saja jaraknya lebih luas, 

yaitu 10-50 km.

 Wide Area Network (WAN): jaraknya antar kota, 

negara, dan benua. ini sama dengan internet.

 Global Area Network (GAN)

BERDASARKAN FUNGSI

 Client-server

: Yaitu jaringan komputer dengan komputer 

yang didedikasikan khusus sebagai server. 

Sebuah service/layanan bisa diberikan oleh 

sebuah komputer atau lebih.

 Peer-to-peer

: Yaitu jaringan komputer dimana setiap host 

dapat menjadi server dan juga menjadi client 

secara bersamaan. 

KRITERIA JARINGAN KOMPUTER

DIBEDAKAN MENJADI 4 YAITU:

1. Berdasarkan distribusi sumber informasi/data

- Jaringan terpusat Jaringan ini terdiri dari

komputer klient dan server yang mana

komputer klient yang berfungsi sebagai

perantara untuk mengakses sumber

informasi/data yang berasal dari satu komputer

server.

- Jaringan terdistribusi Merupakan perpaduan

beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat

beberapa komputer server yang saling

berhubungan dengan klient membentuk sistem

jaringan tertentu.
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2. Berdasarkan jangkauan geografis dibedakan

menjadi:

- Jaringan LAN merupakan jaringan yang 

menghubungkan 2 komputer atau lebih dalam

cakupan seperti laboratorium, kantor, serta dalam 1 

warnet.

- Jaringan MAN Merupakan jaringan yang 

mencakup satu kota besar beserta daerah setempat. 

Contohnya jaringan telepon lokal, sistem telepon

seluler, serta jaringan relay beberapa ISP internet.

- Jaringan WAN Merupakan jaringan dengan

cakupan seluruh dunia. Contohnya jaringan PT. 

Telkom, PT. Indosat, serta jaringan GSM Seluler

seperti Satelindo, Telkomsel, dan masih banyak

lagi.

3. Berdasarkan peranan dan hubungan tiap

komputer dalam memproses data.

- Jaringan Client-Server Pada jaringan ini

terdapat 1 atau beberapa komputer server dan

komputer client.

- Jaringan Peer-to-peer Pada jaringan ini tidak

ada komputer client maupun komputer server 

karena semua komputer dapat melakukan

pengiriman maupun penerimaan informasi

sehingga semua komputer berfungsi sebagai

client sekaligus sebagai server.

4. Berdasarkan media transmisi data

- Jaringan Berkabel (Wired Network) Pada jaringan

ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan

komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel

jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim

informasi dalam bentuk sinyal listrik antar

komputer jaringan.

- Jaringan Nirkabel (Wireless Network) Merupakan

jaringan dengan medium berupa gelombang

elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan

kabel untuk menghubungkan antar komputer

karena menggunakan gelombang elektromagnetik

yang akan mengirimkan sinyal informasi antar

komputer jaringan
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TOPOLOGI DALAM JARINGAN

Topologi adalah suatu cara menghubungkan 

komputer yang satu dengan komputer lainnya 

sehingga membentuk jaringan.

Cara yang saat ini banyak digunakan adalah bus, 

token-ring, star dan peer-to-peer network. 

Masingmasing topologi ini mempunyai ciri khas, 

dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. 

TOPOLOGI BUS

 Topologi ini adalah topologi yang awal digunakan 

untuk menghubungkan komputer. Dalam 

topologi ini masing masing komputer akan 

terhubung ke satu kabel panjang dengan 

beberapa terminal, dan pada akhir dari kabel 

harus di akhiri dengan satu terminator. 

Keuntungan 

• Hemat kabel 

• Layout kabel sederhana 

• Mudah dikembangkan 

Kerugian 

• Deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil 

• Kepadatan lalu lintas 

• Bila salah satu client rusak, maka jaringan tidak 

bisa berfungsi. 

• Diperlukan repeater untuk jarak jauh 



10/10/2010

6

TOPOLOGI BINTANG

 Topologi bintang atau yang lebih sering disebut 

dengan topologi star. Pada topologi ini kita sudah 

menggunakan bantuan alat lain untuk 

mengkoneksikan jaringan komputer. 

 Bridge adalah peralatan jaringan yang 

digunakan untuk memecah jaringan. Bridge 

berfungsi untuk menghubungkan dan 

memperluas data. 

 Router Router adalah peralatan jaringan yang 

digunakan untuk memperluas atau memecah 

jaringan dengan melanjutkan paket-pjaringan 

yang lain. 

Keuntungan

 Pemasangan/perubahan stasiun sangat mudah 

dan tidak mengganggu bagian jaringan lain

 Kontrol terpusat

 Kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan 

/kerusakan

 Kemudahaan pengelolaan jaringan

Kerugian

 Boros kabel

 Perlu penanganan khusus

 Kontrol terpusat (HUB) jadi elemen kritis
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TOPOLOGI CINCIN

 Topologi cincin atay yang sering disebut dengan 

ring topologi adalah topologi jaringan dimana 

setiap komputer yang terhubung membuat 

lingkaran. 

 Oleh karena tidak memiliki ujung maka tidak 

diperlukan terminator.Namun demikian topologi 

inipun telah banyak ditinggalkan karena 

memiliki kelemahan yangsama dengan topologi 

bus, selain itu ,pengembangan jaringan dengan 

menggunakan topologi ring ini relatif sulit 

dilakukan.

Keuntungan 

• Hemat Kabel 

Kerugian 

• Peka kesalahan 

• Pengembangan jaringan lebih kaku 
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TOPOLOGI MESH

 Topologi jaringan ini menerapkan hubungan 

antar sentral secara penuh. Jumlah saluran 

harus disediakan untuk membentuk jaringan 

Mesh adalah jumlah sentral dikurangi 1 (n-1, n = 

jumlah sentral). 

 Topologi ini secara teori memungkinkan akan 

tetapi tidak praktis dan biayanya cukup tinggi. 

Topologi Mesh memiliki tingkat redundancy 

yang tinggi 

TOPOLOGI JARINGAN POHON (TREE) 

 Topologi jaringan ini disebut juga sebagai 

topologi jaringan bertingkat. 

 Topologi ini biasanya digunakan untuk 

interkoneksi antar sentral dengan hirarki yang 

berbeda. Untuk hirarki yang lebih rendah 

digambarkan pada lokasi yang rendah dan 

semakin keatas mempunyai hirarki semakin 

tinggi. 

 Topologi jaringan jenis ini cocok digunakan pada 

sistem jaringan komputer . 
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TOPOLOGI JARINGAN HYBRID

(CAMPURAN) 

 Topologi Hybrid adalah jaringan yang dibentuk 

dari berbagai topologi dan teknologi. Sebuah 

topologi hybrid memiliki semua karakterisitik 

dari topologi dasar yang terdapat dalam jaringan 

tersebut. 


