
 

JARINGAN 
 

Pengertian jaringan 

Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer dan peralatan 

lainnya yang terhubung. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel sehingga 

memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, 

mencetak pada printer yang sama dan bersama sama menggunakan hardware/software 

yang terhubung dengan jaringan. Tiap komputer, printer atau periferal yang terhubung 

dengan jaringan disebut node. Sebuah jaringan komputer dapat memiliki dua, puluhan, 

ribuan atau bahkan jutaan node. 

 

Topologi jaringan 

Topologi suatu jaringan didasarkan pada cara penghubung sejumlah node atau 

sentral dalam membentuk suatu sistem jaringan. Topologi jaringan yang umum dipakai 

adalah : Mess, Bintang (Star), Bus, Tree, dan Cincin (Ring). 

a. Topologi Jaringan Mesh  

- Suatu bentuk hubungan antar perangkat dimana setiap 

perangkat terhubung secara langsung ke perangkat 

lainnya yang ada di dalam jaringan. 

- Kelebihan :  

1. data langsung dikirimkan ke komputer tujuan tanpa 

harus melalui komputer lainnya sehingga dapat lebih cepat karena satu 

link digunakan khusus untuk berkomunikasi dengan komputer yang dituju 

saja  

2. Apabila terjadi gangguan pada koneksi komputer A dengan komputer B 

karena rusaknya kabel koneksi (links) antara A dan B, maka gangguan 

tersebut tidak akan mempengaruhi koneksi komputer A dengan komputer 

lainnya.  

3. Privacy dan security pada topologi mesh lebih terjamin, karena 

komunikasi yang terjadi antara dua komputer tidak akan dapat diakses 

oleh komputer lainnya. 

4. Memudahkan proses identifikasi permasalahan pada saat terjadi 

kerusakan koneksi antar komputer. 

 

- Kekurangan  

1. Membutuhkan banyak kabel dan Port I/O 

2. membutuhkan biaya yang relatif mahal. 

3. instalasi dan konfigurasi menjadi lebih sulit karena adanya koneksi antar 

setiap computer 

4. Banyaknya kabel yang digunakan juga mengisyaratkan perlunya space 

yang memungkinkan di dalam ruangan tempat komputer-komputer 

tersebut berada. 



 

b. Topologi Jaringan Bintang (Star) 

- Perangkat pada topologi star ini tidak langsung terhubung sat  

u sama lain, tetapi melalui perangkat pusat pengendali 

(central controller) yang biasa disebut dengan HUB. Pada 

topologi star, HUB berfungsi layaknya seperti pengatur lalu 

lintas. Jika satu komputer ingin mengirimkan data ke 

komputer lainnya maka data tersebut dikirimkan ke HUB terlebih dahulu, 

yang kemudian meneruskannya ke komputer tujuan 

- Kelebihan 

Jika terjadi kerusakan pada satu link, maka hanya berakibat pada komputer 

yang berada pada jalur link itu saja, sedangkan komputer lainnya tetap aktif. 

Sepanjang tidak ada masalah dengan HUB, dengan sifat ini maka kerusakan 

link dapat segera diketahui dan diisolir. 

- Kekurangan 

topologi star ini sangat bergantung kepada HUB sebagai pusat pengendali 

sehingga kerusakan pada HUB berakibat pada "lumpuhnya" seluruh link 

dalam jaringan 

. 

c. Topologi Jaringan Bus 

- Pada topologi ini semua sentral dihubungkan 

secara langsung pada medium transmisi 

dengan konfigurasi yang disebut Bus. 

Transmisi sinyal dari suatu sentral tidak 

dialirkan secara bersamaan dalam dua arah.  

- Kelebihan : 

1. pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan 

dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. 

2. Hemat kabel. 

- Kekurangan :  

1. topologi ini adalah bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat maka 

keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan 

2. Deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil. 

3. Kepadatan lalu lintas. 

4. Diperlukan repeater untuk jarak jauh 

 

d. Topologi Jaringan Pohon (Tree) 

- Topologi Tree pada dasarnya merupakan 

bentuk yang lebih luas dari topologi star. 

Seperti halnya topologi star, perangkat 

(node, device) yang ada pada topologi 

tree juga terhubung kepada sebuah pusat 

pengendali (central HUB) yang berfungsi 



mengatur traffic di dalam jaringan. Meskipu n demikian, tidak semua 

perangkat pada topologi tree terhubung secara langsung ke central HUB. 

Sebagian perangkat memang terhubung secara langsung ke central HUB, 

tetapi sebagian lainnya terhubung melalui secondary HUB 

- Kelebihan 

1. Jika terjadi kerusakan pada satu link, maka hanya berakibat pada komputer 

yang berada pada jalur link itu saja, sedangkan komputer lainnya tetap aktif. 

Sepanjang tidak ada masalah dengan HUB, dengan sifat ini maka kerusakan 

link dapat segera diketahui dan diisolir. 

2. lebih mampu menjangkau jarak yang lebih jauh dengan mengaktifkan fungsi 

Repeater yang dimiliki oleh HUB. 

- Kekurangan 

1. penggunaan kabel dan hub yang lebih banyak  

2. space dan tata letak ruangan karena membutuhkan kabel dan hub yang lebih 

banyak 

3. bergantung kepada HUB sebagai pusat pengendali sehingga kerusakan pada 

HUB berakibat pada "lumpuhnya" link dalam jaringan 

 

e. Topologi Jaringan Cincin (Ring) 

- Setiap link pada topologi ini menghubungkan secara 

langsung (tanpa melalui HUB seperti pada topologi 

star/tree) dua perangkat di dalam jaringan, berbeda 

dengan topologi mesh dimana setiap perangkat 

dapat berhubungan secara langsung dengan semua 

perangkat lainnya. Dengan demikian, sinyal data 

bergerak searah dari satu perangkat ke perangkat lainnya sampai pada 

akhirnya berhenti di perangkat tujuan. 

 

 

- Kelebihan : 

Proses instalasi dan rekonfigurasi relatif mudah karena setiap perangkat (baik 

secara logik ataupun fisik) terhubung satu dan hanya satu dengan perangkat 

di sebelahnya. 

bila ada gangguan atau kerusakan pada suatu sentral maka aliran trafik 

dapat dilewatkan pada arah lain dalam sistem. 

- Kelemahan : 

Karena sinyal data bergerak searah dan melalui perangkat lainnya untuk 

sampai di perangkat tujuan  maka rusak/tidak berfungsinya satu link akan 

mempengaruhi link lainnya. 

 

Yang paling banyak digunakan dalam jaringan komputer adalah jaringan bertipe bus 

dan pohon (tree), hal ini karena alasan kerumitan, kemudahan instalasi dan 

pemeliharaan serta harga yang harus dibayar. Tapi hanya jaringan bertipe 



pohon (tree) saja yang diakui kehandalannya karena putusnya salah satu kabel pada 

client, tidak akan mempengaruhi hubungan client yang lain. 

 

Jenis-Jenis jaringan 

Ada 3 macam jenis Jaringan/Network yaitu : 

a. Local Area Network (LAN) /Jaringan Area Lokal. 

Jaringan yang dibatasi oleh area yang relative kecil, umumnya dibatasi oleh area 

lingkungan seperti sebuah perkantoran di sebuah gedung, atau sebuah sekolah, 

dan biasanya tidak jauh dari sekitar 1 km persegi. 

 

b. Metropolitan Area Network (MAN) / Jaringan area Metropolitan 

Sebuah MAN, biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar 

wilayah dalam satu propinsi. Dalam hal ini jaringan menghubungkan beberapa 

buah jaringan-jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar, sebagai 

contoh yaitu : jaringan Bank dimana beberapa kantor cabang sebuah Bank di 

dalam sebuah kota besar dihubungkan antara satu dengan lainnya. Misalnya 

Bank BNI yang ada di seluruh wilayah Ujung Pandang atau Surabaya. 

 

c. Wide Area Network (WAN) / Jaringan area Skala Besar 

Wide Area Networks (WAN) adalah jaringan yang lingkupnya biasanya sudah 

menggunakan sarana Satelit ataupun kabel bawah laut sebagai contoh 

keseluruhan jaringan BANK BNI yang ada di Indonesia ataupun yang ada di 

Negara-negara lain. 

 

Protokol 

 

Protokol adalah aturan-aturan main yang mengatur komunikasi diantara beberapa 

komputer di dalam sebuah jaringan, aturan itu termasuk di dalamnya petunjuk 

yang berlaku bagi cara-cara atau metode mengakses sebuah jaringan, topologi 

fisik, tipe-tipe kabel dan kecepatan transfer data. 

 

 

 

 

Perangkat keras yang diperlukan untuk membangun jaringan 

 



1. File Servers : komputer yang sangat cepat, mempunyai memori yang besar, 

harddisk yang memiliki kapasitas besar, dengan kartu jaringan yang cepat. 

Sebuah file server bertugas mengontrol komunikasi dan informasi diantara 

node/komponen dalam suatu jaringan. 

2. Workstations : Keseluruhan komputer yang terhubung ke file server dalam 

jaringan 

3. Network Interface : perangkat yang menyediakan media untuk 

menghubungkan antara komputer, kebanyakan kartu jaringan adalah kartu 

inernal, yaitu kartu jaringan yang di pasang pada slot ekspansi di dalam 

komputer. 

4. Concentrators/Hubs :  perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari 

tiap-tiap workstation, server atau perangkat lain. 

5. Repeaters : untuk menguatkan sinyal dari kabel 

6. Bridges/jembatan : perangkat yang membagi satu buah jaringan kedalam 

dua buah jaringan, ini digunakan untuk mendapatkan jaringan yang efisien, 

dimana kadang pertumbuhan network sangat cepat makanya di perlukan 

jembatan untuk itu. 

7. Routers : Sebuah Router mengartikan informarsi dari satu jaringan ke jaringan 

yang lain, dia hampir sama dengan Bridge namun agak pintar sedikit, router 

akan mencari jalur yang terbaik untuk mengirimkan sebuah pesan yang 

berdasakan atas alamat tujuan dan alamat asal. Sementara Bridges dapat 

mengetahui alamat masing-masing komputer di masing-masing sisi jaringan, 

router mengetahui alamat komputerr, bridges dan router lainnya. router dapat 

mengetahui keseluruhan jaringan melihat sisi mana yang paling sibuk dan dia 

bisa  menarik data dari sisi yang sibuk tersebut sampai sisi tersebut bersih. 

 

INTERNET 
 

Pengertian Internet ( Inter-Network) 

Sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, 

komersial, organisasi, maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan 

telekomnunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di 

seluruh dunia. Layanan internet meliputi komunikasi langsung (email, chat), diskusi 

(Usenet News, email, milis), sumber daya informasi yang terdistribusi (World Wide Web, 

Gopher), remote login dan lalu lintas file (Telnet, FTP), dan aneka layanan lainnya. 

 

Aplikasi Internet 

1. WWW (World Wide Web) 

WWW atau "web" adalah merupakan aplikasi internet yang paling populer. 

Demikian populernya hingga banyak orang yang keliru mengidentikkan web 

dengan internet. 

Secara teknis, web adalah sebuah sistem dimana informasi dalam bentuk teks, 

gambar, suara, dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah internet webserver 

dipresentasikan dalam bentuk hypertext. Informasi di web dalam bentuk teks 



umumnya ditulis dalam format HTML (Hypertext Markup Language). Informasi 

lainnya disajikan dalam bentuk grafis (dalam format GIF, JPG, PNG), suara 

(dalam format AU, WAV), dan objek multimedia lainnya (seperti MIDI, 

Shockwave, Quicktime Movie, 3D World). 

 

2. Electronic Mail/Email/Messaging 

Email atau surat elektronik, adalah aplikasi yang memungkinkan para pengguna 

internet untuk saling berkirim pesan melalui alamat elektronik di internet. 

 

3. File Transfer 

Fasilitas ini memungkinkan para pengguna internet untuk melakukan pengiriman 

(upload) atau menyalin (download) sebuah file antara komputer lokal dengan 

computer lain yang terhubung dalam jaringan internet. Protokol standar yang 

digunakan untuk keperluan ini disebut sebagai File Transfer Protocol (FTP) 

4. IRC (Internet Relay Chat) 

Layanan IRC, atau biasa disebut sebagai "chat" saja adalah sebuah bentuk  

komunikasi di intenet yang menggunakan sarana baris-baris tulisan yang 

diketikkan melalui keyboard. 

 

 Aplikasi Internet Lainnya 

A) SMS (Short Message Service) ialah fasilitas pengiriman pesan dari 

internet ke handphone. SMS ini tidak bisa dilakukan secara dua arah. 

B) WAP (Wireless Application Protocol) ialah fasilitas pengaksesan internet 

melalui handphone. WAP ini terbatas hanya untuk web site tertentu yang 

menggunakan protokol yang sama namun diramalkan protokol ini akan terus 

berkembang. 

C) VOIP (Voice Over Internet Protocol) ialah penggunaan telepon melalui 

intenet. VOIP merupakan teknologi penggabungan antara suara dan data. 

D) Tele Conference ialah seperti kita bertemu dengan orang lain untuk 

bertatap muka, tetapi dipisahkan oleh jarak dan waktu. Tele Conference ini 

merupakan teknologi penggabungan antara suara, data dan gambar. 

E) Mailing Lists merupakan pengembangan dari E-Mail, dimana melaui Mailing 

Lists ini kita dapat membentuk suatu grup tertentu dengan menggabungkan 

alamat – alamat E-Mail orang – orang yang akan bergabung ke dalam Mailing 

Lists tersebut. 

 

Interaksi secara elektronis 

1. E-Commerce 

istilah e-commerce mengacu pada kegiatan komersial di internet. Contoh 

paling umum dari kegiatan e-commerce adalah aktifitas transaksi perdagangan 

melalui sarana internet. Dengan memanfaatkan e-commerce, para penjual 

(merchant) dapat menjajakan produknya secara lintas negara karena memang 

sifat internet sendiri yang tidak mengenal batasan geografis. Transaksi dapat 



berlangsung secara real time dari sudut mana saja di dunia asalkan terhubung 

dalam jaringan internet. 

 

2. E-Banking 

Electronic Banking, atau e-banking bisa diartikan sebagai aktifitas perbankan di 

internet. Layanan ini memungkinkan nasabah sebuah bank dapat melakukan 

hampir semua jenis transaksi perbankan melalui sarana internet, khususnya via 

web. Mirip dengan penggunaan mesin ATM, lewat sarana internet seorang 

nasabah dapat melakukan aktifitas pengecekan rekening, transfer dana antar 

rekening, hingga pembayaran tagihantagihan rutin bulanan (listrik, telepon, 

dsb.) melalui rekening banknya. Jelas banyak keuntungan yang bisa 

didapatkan nasabah dengan memanfaatkan layanan ini, terutama bila dilihat 

dari waktu dan tenaga yang dapat dihemat karena transaksi e-banking jelas 

bebas antrian dan dapat dilakukan dari mana saja sepanjang nasabah dapat 

terhubung dengan jaringan internet. 

 

3. E-Government 

Istilah ini baru kedengaran beberapa waktu belakangan ini, seiring dengan 

maraknya pemanfaatan teknologi internet dalam bidang pemerintahan. 

Walaupun namanya egovernmet, tapi jangan dibayangkan ini adalah sistem 

pemerintahan yang  sepenuhnya berbasis internet. E-government, khususnya 

di Indonesia, masih diartikan secara sempit sebagai sebuah sistem di internet 

(entah web, alamat email kontak, atau milis) yang mengeksploitir potensi di 

suatu daerah dengan maksud mengundang pihak-pihak yang mungkin dapat 

memberikan keuntungan bagi daerah bersangkutan, entah itu sebagai investor 

atau turis. 

 

4. e-Learning 

Istilah e-Learning dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk penerapan 

teknologi informasi di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah maya. Namun 

istilah e-Learning lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat sebuah 

transformasi proses belajarmengajar di sekolah dalam bentuk digital yang 

dijembatani oleh teknologi Internet. 

 

 


