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Pengenalan OSI

 OSI merupakan singkatan dari Open System Interconnection 

 Model ini disebeut juga dengan “Model tujuh lapis” (OSI 7 Layer)

 Dikembangkan oleh badan International Organization for 

Standardization (ISO) di Eropa tahun 1977

 Dibuat untuk mengatasi berbagai kendala internetworking akibat

perbedaan arsitektur dan protokol jaringan



OSI 7 Layer



Aplication (Layer 7 OSI)

 Sebagai antarmuka aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur 

bagaimanan aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian 

membuat pesan-pesan kesalahan. User “berinteraksi dengan 

jaringan”.

 Contoh protocol yang berada pada lapisan ini : 

FTP, telnet, SMTP, HTTP, POP3, dan NFS



Presentation (Layer 6 OSI)

 Mentranslaikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke 

dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan.

 Kompresi data dan enkripsi

 Protokol yang berada pada level ini :

Sejenis redirector software, seperti network shell semacam Virtual 

Network Computing (VNC) atau Remote Dekstop Protokol (RDP)



Session (Layer 5 OSI)

 Mendefinisikan bagaimana koneksi dimulai, dipelihara, dan diakhiri. 
Dilakukannya resolusi nama.

 Kadang disalah artikan sebagai prosedur logon pada network dan
berkaitan dengan keamanan

 Contoh :

 NETBIOS, protocol yang dikembangkan IBM

 NETBEUI, (NETBIOS Extended User Interface) digunakan pada Microsoft 
networking

 ASDP (AppleTalk Data Stream Protocol)

 PAP (Printer Access Protocol) – untuk printer Postscript pada jaringan
AppleTalk



Transport (Layer 4 OSI)

 Memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor 
urut setiap paket sehingga dapat disusun kembali setelah diterima.

 Paket yang diterima dengan sukses akan diberi tanda
(acknowledgement)

 Sedangkan paket yang rusak atau hilang ditengah jalan akan dikirim
ulang.

 Contoh protokol:

UDP, TCP, dan SPX (Sequence Packet Exchange)



Network (Layer 3 OSI)

 Mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, 

dan melakukan routing melalui internetworking dengan menggunakan

router dan switch layer-3

 Melakukan proses deteksi error dan mentransmisi ulang paket-paket

yang error

 Contoh Protokol:

IP, IPX



Data Link (Layer 2 OSI)

 Menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format 

yang disebut frame.

 Pada level ini terjadi error correction, flow control, pengamatan 

perangkat keras (MAC Address), dan menentukan bagaimana 

perangkat-perangkat jaringan seperti bridge dan switch layer 2 

beroperasi

 Contoh protocol:

Ethernet (802.2 & 802.3), Tokenbus (802.4), Tokenring (802.5), Deman

Priority (802.12)



Physical (Layer 1 OSI)

 Mendefinisikan media transmisi jaringan metode pensinyalan, 

sinkronisasi bit, arsitektur jaringan (seperti halnya Ethernet atau Token 

Ring), toplogi jaringan dan pengabelan.

 NIC berinteraksi dengan media wire atau wireless

 Berkaitan langsung dengan besaran fisis seperti listrik, magnet, 

gelombang

 Data biner dikodekan berbentuk sinyal yang dapat ditransmisikan

melalui media jaringan



Konsep Enkapsulasi

 Data yang dikirimkan oleh user 
akan menuruni 7 layer model 
OSI dari layer application
sampai layer physical.

 Setiap layer akan membungkus
data user dengan sebuah
header. Proses ini disebut
enkapsulasi data.

 Header berisi informasi-
informasi yang spesifik pada
setiap layer.



Konsep Dekapsulasi

 Data yang diterima oleh user akan
menaiki 7 model OSI dari layer Physical
sampai application.

 Setiap layer akan mengupas bungkus
header yang bersesuaian, layer 
Network akan mengupas header yang 
ditambahkan oleh layer Network 
pengirim. Proses ini disebut dekapsulasi
data.

 Informasi yang ada pada header akan
dibaca untuk di proses lebih lanjut.



Pengenalan TCP/IP

 Meski Model OSI telah diakui secara universal, 
namun standard yang dipakai Internet hingga
kini adalah standard TCP/IP.

 Model TCP/IP dan TCP/IP Protocol Suite
memungkinkan komunikasi data antara 2 
komputer dari mana pun dengan sangat cepat.

 Model TCP/IP dibuat oleh Department of 
Defense (DoD) Amerika karena menginginkan
sebuah network yang bisa survive dalam
kondisi apapun, meski dalam keadaan perang.



Application

 Menyediakan akses aplikasi terhadap jaringan TCP/IP

 Menangani high-level protocol, masalah representasi data, proses 

encoding dan dialog control yang memungkinkan terjadinya

komunikasi antar-aplikasi

 Contoh Protokol:

 Telnet, DHCP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, SNTP, dll



Transport/Host-to-host

 Membuat komunikasi antardua host

 Menyediakan layanan pengiriman dari sumber data menuju ke tujuan

data dengan cara membuat logical connection diatara keduanya

 Memecah data dan menyatukan kembali data yang diterima dari

application layer

 Contoh Protokol : TCP dan UDP



Internet/Internetworking

 Melakukan routing dan pembuatan IP menggunakan Teknik 
encapsulation

 Memilih rute terbaik yang akan dilewati oleh sebuah paket data 
dalam sebuah jaringan

 Melakukan packet switching 

 Contoh Protokol:

Internet Protocol (IP), Internet Control Message Protocol (ICMP), Address 
Resolution Protocol (ARP), Reverse Address Resolution Protocol (RARP)



Physical/Network Interface

 Meletakan frame-frame data yang akan dikirim ke media jaringan

 Mengatur semua hal yang diperlukan sebuah paket IP

 Contoh :

Beberapa arsitektur jaringan local seperti: Ethernet, Token Ring, serta layanan

WAN seperti POTS, ISDN, Frame Relay, dan ATM



Operasi protokol pada TCP/IP



Proses Enkapsulasi



Interaksi Web Server dan Web Browser

 Berikut ini adalah contoh interaksi antara web server dan client
dimana melibatkan sejumlah protokol (protocol suite) dalam 
prosesnya.

 Berbagai macam protokol yang berbeda bekerja sama untuk 
memastikan pesan yang dikirimkan dapat diterima dan 
dimengerti oleh kedua pihak.



Peran Tiap Layer

 HTTP mendefinisikan konten dan format sebuah request dan respon antara

client dan server.

 TCP memotong HTTP messages menjadi potongan kecil yang disebut segment. 

Protokol ini juga bertanggung jawab untuk Menangani isu-isu reliability, flow 

control, dan error correction.

 IP menyediakan pengalamatan logik (IP Address) sehingga setiap komputer

memiliki IP address yang berbeda (unik). Menentukan proses routing dan 

memilih jalur terbaik (best path) yang harus ditempuh oleh paket.

 Memformat data menjadi sebuah unit yang disebut frame dan mengkonversi

frame tersebut menjadi arus data (elektrik, cahaya, signal, dll) sesuai dengan 

medium transmisi yang digunakan.



Perbandingan OSI dan TCP/IP

 Internet dibangun menggunakan
standard protokol-protokol TCP/IP. 

 Model TCP/IP  mendapat kepercayaan
karena protokol-protokol yang 
dimilikinya. 

 Sebaliknya, model OSI tidak digunakan
untuk membangun jaringan komputer. 

 Model OSI digunakan sebagai
panduan untuk memahami proses 
komunikasi yang terjadi dalam jaringan




