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PENGANTAR JARINGAN KOMPUTER 
 
Tujuan Pembelajaran :  Siswa mampu memahami Fungsi dan cara kerja jaringan untuk 

keperluan komunikasi  
INDIKATOR : 
1. Mengidentifikasi Macam-macam Jaringan Komputer  

• Mengenal Jaringan Komputer 
• Media di network 
• Hardware Dasar di Jaringan  

• Topologi Jaringan 
2. Perbedaan LAN dan WAN  
3. Melakukan Komunikasi di LAN 
 
PENGERTIAN 
Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan 
lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Tujuan dari 
jaringan komputer adalah: 
• Membagi sumber daya (hardware – software) : contohnya berbagi pemakaian printer, CPU, 

memori, harddisk  

• Komunikasi: contohnya surat elektronik, instant messaging, chatting  

• Akses informasi: contohnya web browsing  

 
MEDIA JARINGAN KOMPUTER 
Media yang dipakai untuk membentuk sebuah jaringan komputer dengan berbagai pheriperalnya 
dapat dibedakan menjadi : 

• Jaringan memakai kabel (wireline) 
• Jaringan tanpa kabel / nirkabel (wireless)  
 

Berbagai jenis kabel yang dipakai sebagai media jaringan komputer antara lain : 
1.  Kabel Coaxial 

Kabel ini mempunyai karakteristik sebagai berikut :  
Kecepatan transfer data maksimal 10 Mbps. 
Coaxial sering digunakan untuk thick ethernet, thin 
ethernet, dan ARCnet. 

2.  Fiber Optic  
Kabel ini mempunyai karakteristik  
sebagai berikut :  
• Mahal  
• Kecepatan transfer data maksimal 1 Gbps. 

3. Twisted Pair (Shielded dan Unshielded) 



Pengantar Jaringan Komputer by Marjuki, SMAN 1 Pacitan                                                              

Email : marjuki@sman1-pacitan.sch.id  

2 

 

Kabel twisted pair terdiri dari dua jenis, yaitu yang terbungkus  (shielded twisted pair / STP)  
dan yang tidak terbungkus (unshielded twisted pair / UTP). Karakteristik yang dimiliki kabel 
ini adalah : 

• Sepasang kabel yang di-twist, yang 
jumlah pasangannya dapat terdiri 
dari dua, empat atau lebih.  

• Kecepatan transfer data yang dapat 
dilayani sampai 1 Gbps.        
Konektor yang biasa digunakan adalah RJ-45  

 
Berbagai media yang dipakai pada jaringan tanpa kabel antara lain : 

• Infrared ( Irda ) 
• Bluethoot 
• Wifi ( Wireles Fidelity )  

 
HARDWARE DASAR UNTUK MEMBENTUK JARINGAN KOMPUTER 
Hardware yang dipakai untuk membentuk jaringan komputer antara lain dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini : 
Hardware Jaringan Kabel Jaringan Nirkabel 

Media Kebel (Coaxial, Fiber Optik , UTP) 
Gelombang Radio (Bluthoot, Irda, 
Wifi) 

Interface 
LAN Card / Ethernet Card 

 

PCI Wireless  
u/ PC 
 
 
 
PCMCI 
Wireless  
u/ Laptop 
 

Switch Hub / Switch Hub 

 

Access Point  
 

 

 
JENIS JARINGAN KOMPUTER BERDASARKAN TOPOLOGI 
Topologi Jaringan adalah bentuk koneksi dari suatu komputer ke komputer lain dalan jaringan 
dan bagaimana mereka berkomunikasi antar komputer di jaringan tersebut  
Berdasarkan [topologi jaringan], jaringan komputer dapat dibedakan atas: 
• Topologi bus  

• Topologi bintang  
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• Topologi cincin  

 
Topologi bus (Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
Pada topologi Bus, kedua unjung jaringan harus diakhiri dengan sebuah terminator. Barel 
connector dapat digunakan untuk memperluasnya. Jarin
yang menggunakan kabel BNC. Komputer yang ingin terhubung ke jaringan dapat mengkaitkan 
dirinya dengan mentap Ethernetnya sepanjang kabel. Linear Bus: Layout ini termasuk layout 
yang umum. Satu kabel utama menghubu
mengaksesnya ujung dengan ujung. 

Kesulitan yang sering dihadapi adalah kemungkinan terjadinya tabrakan data karena mekanisme 
jaringan relatif sederhana dan jika salah satu node putus maka akan me
trafik seluruh jaringan. Keunggulan topologi Bus adalah pengembangan jaringan atau 
penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation 
lain. Kelemahan dari topologi ini adalah bila terdapat gangguan di
keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Topologi linear bus merupakan topologi yang 
banyak dipergunakan pada masa penggunaan kabel Coaxial menjamur. Dengan menggunakan T
Connector (dengan terminator 50ohm pada ujung networ
jaringan lainnya bisa dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Kesulitan utama dari 
penggunaan kabel coaxial adalah sulit untuk mengukur apakah kabel coaxial yang dipergunakan 
benar-benar matching atau tidak. Karena kalau t
merusak NIC (network interface card) yang dipergunakan dan kinerja jaringan menjadi 
terhambat, tidak mencapai kemampuan maksimalnya. Topologi ini juga sering digunakan pada 
jaringan dengan basis fiber optic (ya
menghubungkan dengan client atau node).
Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org/wiki/Topologi_bus

Topologi Bintang / StarDari Wikipedia Indonesia
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Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
Pada topologi Bus, kedua unjung jaringan harus diakhiri dengan sebuah terminator. Barel 
connector dapat digunakan untuk memperluasnya. Jaringan hanya terdiri dari satu saluran kabel 
yang menggunakan kabel BNC. Komputer yang ingin terhubung ke jaringan dapat mengkaitkan 
dirinya dengan mentap Ethernetnya sepanjang kabel. Linear Bus: Layout ini termasuk layout 
yang umum. Satu kabel utama menghubungkan tiap simpul, ke saluran tunggal komputer yang 
mengaksesnya ujung dengan ujung.  

Masing-masing simpul dihubungkan ke dua simpul 
lainnya, kecuali mesin di salah satu ujung kabel, yang 
masing-masing hanya terhubung ke satu simpul lainnya. 
Topologi ini seringkali dijumpai pada sistem client/server, 
dimana salah satu mesin pada jaringan tersebut 
difungsikan sebagai File Server, yang berarti bahwa 
mesin tersebut dikhususkan hanya untuk pendistribusian 
data dan biasanya tidak digunakan untuk pemrosesan 
informasi. Instalasi jaringan Bus sangat sederhana, murah 
dan maksimal terdiri atas 5-7 komputer.  

Kesulitan yang sering dihadapi adalah kemungkinan terjadinya tabrakan data karena mekanisme 
jaringan relatif sederhana dan jika salah satu node putus maka akan mengganggu kinerja dan 
trafik seluruh jaringan. Keunggulan topologi Bus adalah pengembangan jaringan atau 
penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation 
lain. Kelemahan dari topologi ini adalah bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat maka 
keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Topologi linear bus merupakan topologi yang 
banyak dipergunakan pada masa penggunaan kabel Coaxial menjamur. Dengan menggunakan T
Connector (dengan terminator 50ohm pada ujung network), maka komputer atau perangkat 
jaringan lainnya bisa dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Kesulitan utama dari 
penggunaan kabel coaxial adalah sulit untuk mengukur apakah kabel coaxial yang dipergunakan 

benar matching atau tidak. Karena kalau tidak sungguh-sungguh diukur secara benar akan 
merusak NIC (network interface card) yang dipergunakan dan kinerja jaringan menjadi 
terhambat, tidak mencapai kemampuan maksimalnya. Topologi ini juga sering digunakan pada 
jaringan dengan basis fiber optic (yang kemudian digabungkan dengan topologi star untuk 
menghubungkan dengan client atau node). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Topologi_bus" 

Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
 
 
Topologi bintang merupakan bentuk 
topologi jaringan yang berupa 
konvergensi dari node tengah ke setiap 
node atau pengguna. Topologi jaringan 
bintang termasuk topologi jaringan 
dengan biaya menengah.
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Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.) 
Pada topologi Bus, kedua unjung jaringan harus diakhiri dengan sebuah terminator. Barel 

gan hanya terdiri dari satu saluran kabel 
yang menggunakan kabel BNC. Komputer yang ingin terhubung ke jaringan dapat mengkaitkan 
dirinya dengan mentap Ethernetnya sepanjang kabel. Linear Bus: Layout ini termasuk layout 

ngkan tiap simpul, ke saluran tunggal komputer yang 

masing simpul dihubungkan ke dua simpul 
lainnya, kecuali mesin di salah satu ujung kabel, yang 

masing hanya terhubung ke satu simpul lainnya. 
eringkali dijumpai pada sistem client/server, 

dimana salah satu mesin pada jaringan tersebut 
difungsikan sebagai File Server, yang berarti bahwa 
mesin tersebut dikhususkan hanya untuk pendistribusian 
data dan biasanya tidak digunakan untuk pemrosesan 

masi. Instalasi jaringan Bus sangat sederhana, murah 
 

Kesulitan yang sering dihadapi adalah kemungkinan terjadinya tabrakan data karena mekanisme 
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trafik seluruh jaringan. Keunggulan topologi Bus adalah pengembangan jaringan atau 
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sepanjang kabel pusat maka 
keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Topologi linear bus merupakan topologi yang 
banyak dipergunakan pada masa penggunaan kabel Coaxial menjamur. Dengan menggunakan T-

k), maka komputer atau perangkat 
jaringan lainnya bisa dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Kesulitan utama dari 
penggunaan kabel coaxial adalah sulit untuk mengukur apakah kabel coaxial yang dipergunakan 

sungguh diukur secara benar akan 
merusak NIC (network interface card) yang dipergunakan dan kinerja jaringan menjadi 
terhambat, tidak mencapai kemampuan maksimalnya. Topologi ini juga sering digunakan pada 

ng kemudian digabungkan dengan topologi star untuk 

, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia. 
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yang berupa 

tengah ke setiap 
. Topologi jaringan 

bintang termasuk topologi jaringan 
dengan biaya menengah. 
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Kelebihan 
• Kerusakan pada satu saluran hanya akan mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan station 

yang terpaut.  
• Tingkat keamanan termasuk tinggi.  
• Tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk.  
• Penambahan dan pengurangan station dapat dilakukan dengan mudah.  

Kekurangan 
• Jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan terhenti.  

Penanganan 
• Perlunya disiapkan node tengah cadangan. 

 
Topologi Cincin / Ring  

adalah topologi jaringan dimana setiap titik terkoneksi ke 
dua titik lainnya, membentuk jalur melingkar membentuk 
cincin. Pada topologi cincin, komunikasi data dapat 
terganggu jika satu titik mengalami gangguan. Jaringan 
FDDI mengantisipasi kelemahan ini dengan mengirim 
data searah jarum jam dan berlawanan dengan arah jarum 
jam secara bersamaan. 
 

 
JENIS JARINGAN KOMPUTER BERDASARKAN CAKUPAN AREA 
Berdasarkan luas cakupan dari sebuah jaringan komputer, maka jenis jaringannya dapat 
dibedakan sebagai berikut : 

• LAN (Lokal Area Network) ataupun WLAN (Wireless Lokal Area Network) 
• MAN (Metropolitan Area Network) 
• WAN (Wide Area Network) 

• Internet 
• Intranet 

• Extranet  
 
 
LAN (Lokal Area Network) ataupun WLAN (Wireless Lokal Area Network) 
Suatu sistem yang menghubungkan komputer dan peralatan lain bersama-sama dalam sebuah 
jaringan yang tidak luas, seperti di dalam satu kantor atau gedung.  
Perbedaan LAN dan WLAN hanya ada pada medianya saja, LAN memakai media kabel 
sedangkan WLAN memakai media wireless (tanpa kabel) 
 

MAN (Metropolitan Area Network) 
MAN adalah sistem jaringan yang memiliki radius pelayanan terbatas pada sebuah kota. 
Umumnya MAN menggunakan medium gelombang elektromagnetik (wireless). 
WAN (Wide Area Network) 
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Internet 

 
Intranet 

Intranet adalah miniatur jaringan internet yang biasanya berorientasi pada sebuah jaringan lokal 
suatu kantor atau gedung.  
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Suatu sistem jaringan 
menghubungkan antar jaringan lokal yang 
satu dengan yang lain, sehingga terbentuk 
sistem jaringan yang lebih luas.
 
 
 
 

Sebuah sistem jaringan 
global, yaitu jaringan 
komputer seluruh dunia 
yang melibatkan 
berbagai infrastruktur 
jaringan sepe
Server, Web server, E
Mail Server, dan lain
lain 
 

Intranet adalah miniatur jaringan internet yang biasanya berorientasi pada sebuah jaringan lokal 
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Suatu sistem jaringan yang 
menghubungkan antar jaringan lokal yang 
satu dengan yang lain, sehingga terbentuk 
sistem jaringan yang lebih luas.  

Sebuah sistem jaringan 
global, yaitu jaringan 
komputer seluruh dunia 
yang melibatkan 
berbagai infrastruktur 
jaringan seperti DNS 
Server, Web server, E-
Mail Server, dan lain-

Intranet adalah miniatur jaringan internet yang biasanya berorientasi pada sebuah jaringan lokal 
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Extranet  
Extranet memiliki skala lebih luas dibandigkan intranet. Extranet biasanya diterapkan untuk 
perusahaan-perusahaan besar yang memiliki gedung atau cabang-cabang yang berjauhan atau 
kolaboasi beberapa perusahaan yang berbeda. 
 
JENIS JARINGAN KOMPUTER BERDASARKAN FUNGSI/TYPENYA 
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. 
 
Pada dasarnya setiap jaringan komputer ada yang berfungsi sebagai client dan juga server. Tetapi 
ada jaringan yang memiliki komputer yang khusus didedikasikan sebagai server sedangkan yang 
lain sebagai client. Ada juga yang tidak memiliki komputer yang khusus berfungsi sebagai server 
saja. Karena itu berdasarkan fungsi/typenyanya maka ada dua jenis jaringan computer : 
• Client-server 
• Peer-to-peer 
 
Client-server  
Yaitu jaringan komputer dengan komputer yang didedikasikan khusus sebagai server. Sebuah 
service/layanan bisa diberikan oleh sebuah komputer atau lebih. Contohnya adalah sebuah 
domain seperti www.detik.com yang dilayani oleh banyak komputer web server. Atau bisa juga 
banyak service/layanan yang diberikan oleh satu komputer. Contohnya adalah server 
jtk.polban.ac.id yang merupakan satu komputer dengan multi service yaitu mail server, web 
server, file server, database server dan lainnya. 
 

Peer-to-peer  
Yaitu jaringan komputer dimana setiap host dapat menjadi server dan juga menjadi client secara 
bersamaan. Contohnya dalam file sharing antar komputer di Jaringan Windows Network 
Neighbourhood ada 5 komputer (kita beri nama A,B,C,D dan E) yang memberi hak akses 
terhadap file yang dimilikinya. Pada satu saat A mengakses file share dari B bernama 
data_nilai.xls dan juga memberi akses file soal_uas.doc kepada C. Saat A mengakses file dari B 
maka A berfungsi sebagai client dan saat A memberi akses file kepada C maka A berfungsi 
sebagai server. Kedua fungsi itu dilakukan oleh A secara bersamaan maka jaringan seperti ini 
dinamakan peer to peer. 
 
 


