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DIKTAT
Jaringan Komputer dan Komunikasi data

PTI
Cosmas Haryawan

Komunikasi
 Komunikasi: (secara teknis) mengirim data dari sumber ke tujuan.
 Transmiter: alat untuk mengirim
 Receiver: alat untuk menerima

Jenis Sinyal yang ditransmisikan
 Sinyal Analog

 Menggambarkan sinyal elektrik kontinyu (gelombang berkelanjutan)

 Digital
 Menggambarkan sinyal elektrik diskontinyu (getaran diskrit)

Permasalahan Sinyal
 Komputer menggunakan digital (biner)
 Media/dunia nyata menggunakan analog
 Sehingga dibutuhkan Prosessor Komunikasi

 Contoh : Modem, Multiplexer

Modem
 Modulator -- Demodulator
 Modulator: ubah sinyal digital ke analog
 Demodulator: ubah sinyal analog ke digital
 (biasa) digunakan menghubungkan komputer melalui line tel epon (analog)þ
 Modem komputer PC:

 External
 Internal
 PCMCIA
 Port: serial / com, usb, …

Bandwidth : banyaknya bit data yang dapat ditransmisikan per satuan waktu, dinyatakan dalam bps
(bit per second). Secara umum, makin besar bandwith maka makin besar kapasitas salurannya
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Jenis dan Arah Transmisi
 Jenis :

 Transmisi satu arah (simplex) contoh : radio.
 Transmisi dua arah bergantian (half duplex), contoh : HT.
 Transmisi dua arah bersamaan ( full duplex), contoh : telepon.

 Arah :
 Uni Cast, dari satu titik ke satu titik, contoh : telepon.
 Multi Cast, dari satu titik ke beberapa titik, contoh : server internet.
 Broadcast, dari satu titik ke semua arah, contoh : pemancar televisi.

Media Transmisi
 Jalur yang menghubungkan antar komputer dalam jaringan yang dilewati  oleh data, sehingga

data dapat dikirim dan diterima antar komputer yang ada dalam jaringan tersebut
 Secara umum dikelompokkan menjadi 2:
 Bounded Media.

 Merupakan media kabel yang terdiri dari berbagai macam kabel. Misalnya kabel coaxial,
shielded twisted-pair, unshielded twisted-pair, dan fiber optic.

 Boundless Media.
 Merupakan media udara atau sering disebut dengan wireless yang berarti adalah frekwens i,

baik itu frekwensi radio maupun frekwensi microwave

Kabel Coaxial
 Kabel koaksial terdiri dari dua konduktor, dibentuk untuk beroperasi pada pita frekuensi yang

besar.
 Terdiri dari konduktor inti (center conductor) dan dikelilingi oleh kawat -kawat kecil.
 Diantara konduktor inti dengan konduktor sekelilingnya dipisahkan dengan sebuah isolator

(insulator).
 Terdapat shield (outer conductor), untuk melindungi center d ari gangguan EMI (Electromagnetic

Interference)
 Jacket digunakan untuk melindungi dari kerusakan fisik
 Contoh : Antena TV

 Bisa menjangkau jarak 185m
 Terdiri dari Thin Coax dan Thick Coax
 Contoh Instalasi Thin Coaxial

 Satu segmen terdiri dari kabel koaksial RG -58 dan sepasang konektor BNC
 Untuk menghubungkan sebuah node digunakan BNC T
 Satu segmen harus diakhiri dengan terminator BN C
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Kabel Twisted Pair (ganda ulir)
 Dua kabel tembaga yang sudah terbungkus isolator dan saling memilin.
 Pilinan ini mengakibatkan pengurangan gangguan elektromagnetik (EMI) baik itu dari luar ataupun

dari masing-masing kabel itu sendiri

Jenis

Penampang Kabel

Kabel UTP
 Menggunakan konektor RJ-45 (untuk jaringan) atau RJ-11 (untuk telepon)

Shielded Twisted Pair (STP)

 Kabel ini memiliki selubung
pembungkus (meskipun terdapat
pembungkus luar) yang membungkus
2 kabel menjadi 1.

 STP lebih tahan interferensi.
 dapat beroperasi pada kecepatan yang

lebih tinggi sampai 100 mbps, namun
lebih sulit ditangani secara fisik.

Unshielded Twisted Pair (UTP)

 Kabel ini tidak memiliki pembungkus
kabel dalam, hanya ada pembungkus
luar.

 Terdiri dari 8 kategori menurut standar
EIA/TIA

 Lebih mudah ditangani.
 Lebih sering digunakan karena praktis.
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Fiber Optic
 Serat optik adalah salah satu media transmisi yang dapat menyalurkan informasi dengan kapasitas

besar dengan kehandalan yang tinggi.
 Berbeda dengan media transmisi lainnya,  pada serat optik gelombang pembawanya bukan

gelombang elektromagnet atau listrik, akan tetapi sinar/cahaya laser.

Kelebihan dan Kelemahan FO
 Kelebihan

 Redaman transmisi kecil
 Bidang frekuensi lebar
 Ukurannya kecil dang ringan
 Tidak ada intervensi

 Kelemahan
 Harganya sangat mahal
 Sulit dalam instalasi
 Masih dalam pengembangan

Gambar Fiber Optic

Tips pemilihan jenis kabel

Karakteristik Thinnet Thicknet Twisted
Pair Fiber Optic

1. Biaya/harga Lebih mahal dari
twisted pair

Lebih mahal dari
thinnet Paling murah Paling mahal

2. Jangkauan 185 meter 500 meter 100 meter 2000 meter

3. Transmisi 10 Mbps 10 Mbps 1 Gbps > 1 Gbps

4. Fleksibilitas  Cukup fleksibel Kurang fleksibel Paling
fleksibel

Tidak
fleksibel

5. Kemudahan
instalasi

Mudah
instalasinya

Mudah
instalasinya

Sangat
Mudah Sulit

6. Ketahanan
ter-hadap
interferensi

Baik/resistance
terhadap
interferensi

Baik/resistance
terhadap
interferensi

Rentan
terhadap
interferensi

Tidak
terpengaruh
interferensi
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Wireless
 Wireless berarti tanpa kabel. Dalam konteks networking atau jaringan wireless berarti jaringan

tanpa kabel karena menggunakan gelombang radio (frekwensi).
 Standar frekwensi wireless ditetapkan oleh IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers )

secara bertahap.
 IEEE mengeluarkan standar 802.11 pada tahun 1997 yang me ndukung koneksiwireless dengan

bandwith sebesar 1 Mbps sampai dengan 2 Mbps di frekwensi 2,4 GHz.
 Standar IEEE

 802.11a  frek. 5Ghz, speed 54Mbps, jarak 50meter
 802.11b  frek. 2,4Ghz. Speed 11Mbps, jarak 300m
 802.11g  frek. 2,4 – 5 GHz, speed 20 – 54 Mbps

 Media :
 Microwave
 Infrared
 Satelit

Jaringan Komputer

 Jaringan Komputer dapat diartikan sebagai suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer.
 Dua buah komputer dikatakan membentuk suatu network atau jaringan komputer bila keduanya

dapat saling bertukar informasi.

Manfaat Jaringan Komputer
 Manajemen sumber daya lebih efisien, dengan berbagi H/W, S/W maupun data
 Sistem penyimpanan data terpusat memudahkan menjaga tetap up to date dan memungkinkan

pembatasan akses data
 Memudahkan komunikasi antar pengguna jaringan (baik bagi perusahaan dengan klien  maupun

bagi suatu kelompok kerja)

Protocol
 Sekumpulan aturan yang memungkinkan berbagai media, platform atau aplikasi yang berbeda -

beda dapat saling komunikasi dengan benar.
 Contoh protocol:

 TCP/IP oleh IETF   internet saat ini
 OSI oleh ISO dan ITU  standard paling lengkap
 IPX/SPX oleh Novell untuk jaringan NetWare
 SNA oleh IBM untuk Mainframe networks
 AppleTalk oleh Apple computers
 NetBEUI oleh Microsoft untuk jaringan kecil, sederhana.

7 Lapisan OSI

Lapisan Keterangan

Physic Menjamin pengiriman data dalam bentuk deretan bit
melalui media transmisi dari satu simpul ke simpul lainnya

Data Link Menjamin blok data yang mengalir ke lapisan jaringan
benar-benar bebas kesalahan

Network Mengatur rute paket data dari simpul sumber ke simpul
tujuan dengan memilihkan jalur -jalur koneksi

Transport Menyediakan hubungan yang handal antara dua buah
simpul yang berkomunikasi

Session Membentuk, memelihara dan menghentikan koneks i antara
dua buah aplikasi yang sedang berjalan pada simpul -simpul
yang berkomunikasi

Presentasion Melakukan pengonversian pesan

Application Menyediakan layanan komunikasi dalam bentuk program
aplikasi
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Perangkat Keras Jaringan

 Network Interface Cards (NIC) dan Ethernet Card/Kartu Jaringan
 Kartu Jaringan merupakan perangkat yang menyediakan media untuk menghubungkan antar

komputer.
 Kebanyakan kartu jaringan adalah kartu internal, yaitu kartu jaringan yang dipasang pada slot

ekspansi di dalam komputer.
 Kartu Jaringan umumnya telah menyediakan port koneksi untuk kabel koaksial ataupun kabel

twisted pair.

 HUB dan Switch
 Sebuah Konsentrator/Hub adalah sebuah perangkat yang menyatukan kabel -kabel network dari

tiap-tiap workstation, server atau perangkat lain.
 Switch merupakan sebuah konsentrator sama dengan HUB. Perbedaannya adalah pada car a

pengiriman/penyaluran data pada jaringan  HUB dengan Broadcast, Switch dengan MAC
Address

 Repeaters
 Repeater digunakan untuk menghubungkan segmen kabel agar dapat menjangkau jarak yang

lebih jauh. Repeater berfungsi hanya untuk memperkuat sinyal.
 HUB dan Switch juga bisa berfungsi sebagai repeater

 Bridges / Jembatan
 Bridges merupakan perangkat yang membagi satu buah jaringan kedalam dua buah jaringan.
 Bisa mengkoneksikan dua tipe jaringan yang  berbeda topologinya

 Router
 Router peralatan utama yang digunakan dalam Wide Area Network (WAN). Informasi (paket

data) dapat di teruskan ke alamat -alamat yang berjauhan dan berada di network yang
berlainan.

 Pada router proses seleksi atau pe -route-an dilakukan pada network layer dari arsitektur
jaringan komputer. Artinya proses seleksi bukan pada ethernet address tapi pada lapisan yang
lebih tinggi seperti Internet protocol address.

 Dalam suatu inter jaringan di mana terdapat banyak protokol, router dapat memilih jenis
protokol yang harus digunakan dalam jalur yang akan dilaluinya

 Acces Point
 Access Point (AP) pada wirele ss lan berfungsi mirip sebagi HUB, tanpa ac cess point peralatan

wireless hanya dapat berkomunikasi lewat point to point.
 Agar semua komputer dapat berkomunikasi dengan WLAN yang sama, pada

access point akan mengeluarkan sinyal (code) SSID (Service Set
Identification) dan pada semua komputer yang  akan terhubung dengan akses
point tersebut harus di isikan (konfigurasi) mengunakan SSID yang di
keluarkan accsess point tersebut.
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Topologi

 Topologi jaringan komputer adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan
komputer lainnya sehingga membentuk jaringan.

 Yang saat ini banyak dipakai adalah :
 BUS
 Token Ring
 Star
 Star – Bus / Tree

BUS

Token Ring
 Metode token-ring (sering disebut ring saja) menghubungkan komputer sehingga berbentuk ring

(lingkaran). Setiap simpul mempunyai tingkatan yang sama. Jaringan akan disebut sebagai loop,
data dikirimkan kesetiap simpul dan setiap informasi yang diterima simpul diperiksa alamatnya
apakah data itu untuknya atau bukan
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Star
 Topologi ini merupakan kontrol terpusat, semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data

tersebut kesemua simpul atau client yang dipilihnya. Simpul pusat dinamakan stasiun primer atau
server dan lainnya dinamakan stasiun sekunder atau client

Star-Bus / Tree
Topologi Star-Bus adalah topologi gabungan star dan bus. Topologi ini yang paling banyak di pakai
pada jaringan kantor yang lebih besar.
Komputer -komputer dihubungkan ke hub/switch , hub/switch yang satu di hubungkan dengan hub
/switch yang lainnya


