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SEKILAS  

JARINGAN KOMPUTER 

 

 Definisi Jaringan Komputer 

Sekumpulan komputer, printer dan peralatan lainnya (peripherals I/O) yang saling berhubungan. 

Dengan jaringan informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel/ media koneksi sehingga 

memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat bertukar dokumen dan data, mencetak pada 

printer yang sama dan bersama-sama menggunakan hardware/software yang terhubung dalam 

jaringan tersebut.     

 

 Manfaat Jaringan  

 Perusahaan 

 Resources sharing, penggunaan bersama sumber daya yang dimiliki 

 High reliability, keandalan yang tinggi, misal bank replikasi data 

 File Sharing, akses pertukaran dan penggunaan dokumen atau file/folder bersama. 

 Saving money, penghematan biaya jika menggunakan jaringan dibandingkan 

menggunakan komputer stand alone. Komputer mainframe berkecepatan kira-kira 10 kali 

lipat dibanding PC, tetapi harganya bisa mencapai seribu kali lebih mahal sehingga rasio 

kinerjanya menjadi lebih baik menggunakan PC. 

 Perorangan 

 Akses informasi jarak jauh misal : WWW (World Wide Web), FTP (File Transfer Protocol) 

 Komunikasi orang ke orang : e-mail, chatting, video conference 

 Hiburan interaktif : game, web-radio, web-tv, film interaktif dll  

 Kebutuhan perangkat :  

 Minimum satu komputer sebagai pusat data / file server 

 Workstation/terminal/client, jumlahnya tergantung keperluan  

 Peralatan jaringan : NIC (network interface card/ Ethernet/ LAN Card), hub dll 
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Gb 1. Kartu jaringan (LAN Card) ISA dengan konector BNC dan RJ45 

 

 Media penghubung jaringan (kabel, gelombang radio, satelit, dll) 

 Sistem operasi jaringan : Windows NT server, Windows 2000, Novell Netware, Linux dll 

 Sistem operasi untuk client : DOS, Win9x, Win XP, Linux , OS 2 dll 

 Ethernet 

 10Base2=thin ethernet, kabel thin-BNC, connector RG58  

 10Base5=thick ethernet, kabel thick-BNC, connector RG-8 atau RG-11 

 10BaseT, untuk topologi star, kabel UTP, connector RJ-45 

 10BaseF, untuk kabel serat optik, berkecepatan tinggi, harga mahal. 

 100BaseT=fast ethernet,  

 100VG-AnyLAN 

 Media penghubung jaringan : 

 Kabel  

 Twisted pair: Shielded Twisted Pair dan Un-shielded Twisted Pair 

 Coaxial == kabel antena TV 

 Fiber optic 

 Tanpa kabel : gelombang radio, microwave, infra merah 

 Teknologi transmisi : 

Jenis jaringan berdasarkan teknologi transmisi dibagi menjdi dua, yaitu jaringan broadcast dan 

jaringan poin to point. 

 Jaringan broadcast 

Jaringan ini menggunakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan semua komputer atau 

mesin yang terhubung dalam jaringan ini secara bersama-sama. Data yang berukuran kecil 

dalam paket dikirimkan oleh satu mesin dan akan diterima oleh mesin-masin lainnya yang 

terhubung dalam jaringan. Mesin yangmenerika paket tersebut akan mengecek alamat tujuan 

paket, bila paket tersebut ditujukan pada mesin yang menerima, maka paket akan diproses dan 

jika ditujukan alamat mesin lain, maka mesin akan mengabaikan paket tersebut.    

 Jaringan point-to-point 

Jaringan ini terdiri atas beberapa computer atau mesin yang sering kali harus memiliki banyak 

rute karena jaraknya berbeda. Dalam mengirimkan paket dari satu mesin sumber ke suatu 

tujuan, paket jenis jaringan ini harus melalui mesin perantara yang bisa melalui banyak rute. 

Pemilihan penggunaan teknologi transmisi menggunakan jaringan broadcast pada umumnya 

jaringan local atau jaringan yang secara geografis kecil, sedangkan jaringan yang lebih besar dapat 

menggunakan point to point. 
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 Berdasarkan jarak, jaringan dapat dibedakan : 

 LAN (Local Area Network) 

 MAN (Metropolitan Area Network) 

 WAN ( Wide Area Network) 

Jarak antar procesor Lokasi Jenis 

0,1 m PCB Data flow machine 

1 m Sistem Multicomputer 

10 m Ruangan   

LAN 100 m Gedung 

1 km Kampus 

10 km Kota MAN 

100 km Negara  

WAN 1.000 km Benua 

10.000 km Planet 

Pada umumnya semua jenis jaringan mempunyai komponen, fungsi dan kemampuan sebagai 

berikut : 

 Server, komputer yang menyediakan resource agar dapat diakses oleh semua pengguna 

jaringan. 

 Clients, komputer-komputer yang dapat mengakses server dan dapat menggunakan resource 

yang tersedia. 

 Media, cara komputer dalam sebuah jaringan dapat saling terhubung. 

 Shared data, file atau folder yang disediakan server melalui jaringan. 

 Shared printer dan device lain, resource lain yang disediakan server. 

 Resource, berupa file, printer atau jenis lain yang digunakan oleh pengguna jaringan.  

 

 Media Penghubung / Pengakabelan dalam Jaringan 

 Coaxial 

 

Gb 2. Jenis Kabel Coaxial 
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 Twistead Pair 

 

Gb 3. Jenis kabel Twistead Pair dan Konector RJ45 

 

 

Gb 4. Warna kabel Twistead Pair 

 

 Straight Cable 

Menghubungkan ujung satu dengan ujung lain dengan satu warna. Sebenarnya urutan 

warna dari masing-masing kabel tidak menjadi masalah, namun ada standard  secara 

internasional yang digunakan untuk straight cable ini, seperti tabel berikut : 
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Gb 5.  Koneksi dengan cara straight untuk menghubungkan 

komputer ke HUB / Router dengan 

 

 Cross Cable 

 

 

 

Gb 6. Hubungan dua computer tanpa menggunakan HUB  

atau menghubungkan HUB dengan HUB 
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 Fiber Optic 

Jaringan yang menggunakan Fiber Optic (FO) biasanya perusahaan besar, dikarenakan harga 

dan proses pemasangannya lebih sulit. Namun demikian, jaringan yang menggunakan FO dari 

segi kehandalan dan kecepatan tidak diragukan. Kecepatan pengiriman data dengan media FO 

lebih dari 100Mbps dan bebas pengaruh lingkungan. Berikut ini adalah gambar media 

penghubung Fiber Optic : 

 

 

Gb 7. Jenis kabel Fiber Optic dan Konector 

 

RANGKUMAN 

1. Jaringan Komputer adalah sekumpulan komputer, printer dan peralatan lainnya (peripherals I/O) 

yang saling berhubungan, yangakan memberikan manfaat untuk : 

a. Perusahaan : resource sharing, high reliability, saving money dan file sharing 

b. Individu / Perorangan : akses informasi, komunikasi dan hiburan 

2. Jaringan koputer berdasarkan jarak ada : 

a. Data Flow Machine 

b. Multicomputer 

c. LAN ( Local Area Network) 

d. MAN ( Metropolitan Area Network) 

e. WAN ( World Area Network) 

3. LAN tersusun dari beberapa elemen dasar yang meliputi komponen hardware dan software. 

Komponen hardware meliputi : Personal Computer (PC), Network Interface Card (NIC) dan Kabel. 

Sedangkan komponen software meliputi : Sistem Operasi Jaringan, Network Adapter Driver dan 

Protokol Jaringan. 
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4. Ada tiga jenis kabel yang dikenal secara umum, yaitu :  

a. Coaxial cable  

b. Fiber Optic  

c. Twisted pair (UTP unshielded twisted pair dan STP shielded twisted pair) 

5. Dikenal dua jenis kabel coaxial, yaitu thick coaxial cable (mempunyai diameter lumayan besar) dan 

thin coaxial cable (mempunyai diameter lebih kecil). 

6. Ada 2 type penyambungan kabel untuk jaringan komputer, yaitu straight cable dan crossover 

cable dimana masing-masing punya fungsi yang berbeda. Straight cable digunakan untuk 

menghubungkan client ke HUB/Router, sedangkan crossover cable digunakan untuk 

menghubungkan client ke client atau dalam kasus tertentu digunakan untuk menghubungkan HUB 

ke HUB. 

 

TUGAS 

Amati dan tulislah laporan singkat yang terkait dengan system jaringan pada computer yang anda 

hadapi. Isi laporan meliputi jawaban pertanyaan dan sertakan pembahasan jika diperlukan. 

1. Tulis No Komputer yang anda pakai 

2. Sistem Operasi apa yang digunakan dalam system jaringan computer anda 

3. Apa jenis media penghubung dan connector yang terpasang dalam system jaringan computer 

ini. Jelaskan!. 

4. Apa jenis LAN Card yang terpasang dalam computer anda 

Star  My Computer klik kanan Properties  Klik/Tab Hardware  Device Manager  

Network Adapter (jenis adapter/LAN Card) 

 


