
PENGANTAR
TEKNOLOGI INFORMASI



Materi 
&

Referensi

MATERI SEBELUM MID

1.Pengenalan Dunia 
Komputer

2.Internet dan World Wide 
Web

3.Piranti Lunak Aplikasi

4.Pengenalan Komponen 
Komputer

5.Perangkat Input dan 
Output

6.Pengenalan Sistem 
Operasi dan Program Utiliti

7.MID Test

MATERI SETELAH MID

1.Pengenalan Media 
Penyimpanan

2.Komunikasi dan Jaringan

3.Sistem Informasi

4.Sistem Informasi

5.Keamanan Sistem 
Informasi

6.Etika dan Dampak Sosial 
Teknologi Informasi

7.Final Test

Referensi:
 Gary B. Shelly, Thomas J. Cashman, Misty E. Vermaat. 2008. Discovering 

Computers Fundamentals 4th Edition. Thomson Course Technology, Boston

 Introduction To Technology Information 3rd Edition, Efraim Turban, dkk, 2006,  Wiley, 

ISBN – 979-9550-71-8



8
KOMUNIKASI 

&
JARINGAN



Outline Materi
1. Konsep Jaringan

2. Jenis Jaringan

3. Topologi Jaringan



8.1
Konsep Jaringan



What is 
Network?

 Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan media 
komunikasi serta hardware dan software, yang dibutuhkan oleh 
2/lebih sistem komputer.

 Jaringan menyediakan sejumlah layanan yang dirancang untuk 
memungkinkan transmisi data yang cepat, akurat, dan 
berkapasitas tinggi melalui jenis jaringan apapun.

 Jaringan memungkinkan komputer yang saling berkomunikasi 
untuk memakai sumberdaya yang ada secara bersama-sama



Why is it 
Important?

1

Memungkinkan perusahaan untuk lebih fleksibel dan mudah beradaptasi dalam menghadapi kondisi bisnis yang 
cepat berubah

2

Memungkinkan perusahaan untuk berbagi sumber daya  (piranti keras, aplikasi komputer, basis data) di lintas 
perusahaan

3

Memungkikan karyawan dan unit kerja yang tersebar secara geografis untuk tetap bisa berbagi dokumen, ide, 
pendapat, pandangan kreatif, inovasi dan interaksi yang lebih efisien dan efektif.

4

Menghubungkan berbagai perusahaan, dan antara perusahaan dengan pelanggan



Network 
Protocol

 Protokol  serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur 
transmisi data dan informasi melintasi jaringan

Jenis Protokol Penjelasan

Ethernet Protokol jaringan yang paling umum. Ethernet 10BaseT 
artinya jaringan tersebut memiliki kecepatan 10 Mbps.

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
protokol transfer yang dapat mengirimkan file informasi 
berukuran besar melintasi jaringan (yang kadang kurang 
andal), dengan jaminan bahwa file tersebut akan diterima 
tanpa kerusakan. 
Merupakan protokol internet, yang memungkinkan 
transmisi secara efisien dan bebas kesalahan antar 
berbagai sistem yang berbeda.



Network 
Architecture
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Application Layer

Presentation Layer

Session Layer

Transport Layer

Network Layer

Data Link Layer

Physical Layer

Menentukan cara program aplikasi, seperti e-
mail berinteraksi dengan jaringan

Menentukan cara format, konversi dan kode 
data

Mengkoordinasikan komunikasi dan menjaga 
kelangsungan sesi selama dibutuhkan, termasuk 
fungsi keamanan dan log on

Menentukan berbagai protokol untuk 
merestrukturisasi pesan

Menentukan protokol untuk meneruskan data 
agar dapat memastikan bahwa informasi sampai 
pada tujuan yang benar

Memvalidasi integritas aliran data

Menentukan mekanisme untuk berkomunikasi 
dengan media transmisi dan piranti keras 
antarmuka



Network 
Processing 
Strategy
Client - Server

 Client/Server menghubungkan 2/lebih komputer dalam sebuah 
susunan, dimana beberapa mesin (Server) melakukan berbagai fungsi 
komputasi untuk PC pengguna akhir (client). 



Network 
Processing 
Strategey
Peer to Peer

 Peer to Peer  jenis pemrosesan terdistribusi client/server yang 
memungkinkan 2/lebih komputer menggabungkan sumber dayanya, 
sehingga masing-masing komputer dapat menjadi client/server secara 
bersamaan



8.2
Jenis Jaringan



Network Types Network 
Types

PAN

LAN

MAN

WAN



Personal Area 
Network

 Hubungan antara komputer 
dan perangkat lain seperti 
HP, PA, Wireless headset, 
kamera, dll.

 Jarak jangkauan 4-6 m

 Dihubungkan melalui port 
USB atau firewire, dapat juga 
melalui teknologi wireless 
seperti bluetooth atau wifi
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Local Area 
Network

 Jaringan yang menghubungkan berbagai peralatan komunikasi dalam 
area geografis terbatas (satu gedung).

 Jangkauan jarak hingga 10 Km.

 Kelebihan : biaya operasional lebih murah, transfer data lebih cepat, 
tidak membutuhkan operator telekomunikasi

 Kekurangan : cakupan wilayah yang terbatas membuat sulitnya untuk 
berkomunikasi keluar
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Metropolitan 
Area Network

 Jangkauannya lebih luas daripada LAN, hingga 80 Km. 

 Menggunakan gelombang radio

 Kelebihan : dapat berhubungan dengan jaringan TV Kabel, tidak 
membutuhkan banyak kabel jaringan

 Kekurangan : biaya operasional mahal, membutuhkan waktu yang 
lama untuk perbaikan apabila terjadi kerusakan
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Wide Area 
Network

 Jaringan yang disediakan oleh penyedia telekomunikasi umum dan 
cakupan areanya luas, seperti antarkota, provinsi, negara, bahkan 
antar benua. 

 Dihubungkan dengan gelombang elektromagnetik dengan bantuan 
satelit

 Kelebihan : pengiriman informasi lebih terjaga kerahasiannya

 Kekurangan : biaya operasional mahal, membutuhkan keamanan data 
yang tinggi.



Wide Area 
Network
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8.3
Topologi Jaringan



What is 
Topology?

 Topologi jaringan adalah tata letak fisik dan konektivitas jaringan.

 Topologi merujuk pada cara saluran menghubungkan berbagai 
node (titik yang saling terhubung)



Network 
Topology

Topology
Bus 

Topology

Star 
Topology

Ring 
Topology

Mesh 
Topology

Tree 
Topology



Bus Topology



Bus Topology

 Karakteristik :
 Komputer dihubungkan secara serial di sepanjang kabel, maksimal 

5-7 komputer

 Pada masing-masing ujung kabel ditutup dengan terminator

 Jenis kabel yang dgunakan adalah kabel coaxial

 Menggunakan T-Connector

 Kelebihan
 Tidak membutuhkan banyak kabel sehingga lebih hemat biaya

 Sederhana dalam hal instalasi

 Kelemahan :
 Keseluruhan rangkaian tidak dapat berfungsi jika terdapat masalah 

dengan kabel utama

 Sering terjadi collision (tabrakan) yang menyebabkan performa 
jaringan menurun



Star Topology



Star Topology

 Karakteristik
 Komputer saling terhubung menggunakan Hub/Switch

 Jenis kabel yang digunakan adalah kebel UTP

 Kelebihan
 Tingkat keamanan tinggi

 Tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk

 Penambahan dan pengurangan komputer lebih mudah

 Kerusakan dapat lebih mudah diperbaiki

 Kelemahan
 Memerlukan lebih banyak kabel sehingga membutuhkan biaya yang 

tidak sedikit

 Jika node pusat mengalami kerusakan, seluruh rangkaian sistem 
akan terganggu



Ring Ropology



Ring Topology

 Karakteristik :
 Menggunakan sebuah kabel backbone untuk transmisi data

 Jenis kabel yang digunakan adalah twisted pair

 Setiap node dalam jaringan akan selalu ikut mengelola paket data 
yang dilewatkan dalam jaringan, sehingga bila terdapat gangguan 
pada satu node, seluruh jaringan akan terganggu

 Paket dapat mengalir dalam satu arah

 Kelebihan :
 Dapat menghindari tabrakan file/data yang dikirim

 Mudah untuk dibangun

 Tidak ada kompter yang memonopoli jaringan, karena setiap 
komputer mempunyai hak akses yang sama

 Kelemahan: 
 Jika ada kabel yang putus, maka semua komputer tidak dapat 

digunakan

 Sulit mengatasi kerusakan yang terjadi

 Menambah atau mengurangi komputer akan mengganggu jaringan



Mesh Topology

 Memiliki hubungan yang 
berlebihan antar 
perangkat yang ada

 Susunan pada setiap 
perangkat dalam jaringan, 
saling terhubung



Mesh Topology

 Kelebihan:
 Jika ingin mengirimkan data ke komputer tujuan, tidak 

membutuhkan komputer lain

 Memiliki sifat robust, yaitu, jika komputer A mengalami gangguan 
koneksi dengan komputer B, koneksi komputer A dengan komputer 
lain akan tetap baik

 Lebih aman

 Memudahkan proses identifikasi kesalahan

 Kelemahan 
 Membutuhkan banyak kabel

 Instalasi dan konfigurasi yang sulit

 Perlunya ruang yang yang cukup besar



Tree Topology



Tree Topology

 Pengembangan dari Bus Topology

 Terdapat beberapa rangkaian node

 Tree Topology dimulai dari suatu titik yang disebut Headend. Dari 
Headend beberapa kabel ditarik menjadi cabang, dan pada setiap 
cabang terhubung beberapa terminal dalam bentuk Bus

 Perlu suatu mekanisme untuk mengatur transmisi dari terminal 
dalam jaringan



Tree Topology

 Kelebihan :
 Pembentukan suatu kelompok yang dibutuhkan dapat dilakukan setiap

saat

 Kontrol manajemen lebih mudah karena bersifat terpusat dan terbagi
dalam tingkatan jenjang

 Mudah dikembangkan

 Paling baik untuk jaringan komputer yang besar dibanding topologi 
lainnya, karena membagi seluruh jaringan menjadi bagian yang mudah
diatur

 Jika salah satu segmen rusak, segmen lainnya tidak terpengaruh

 Kekurangan :
 Apabila simpul yang lebih tinggi tidak berfungsi, maka kelompok lain 

yang berada dibawahnya juga menjadi tidak efektif

 Dapat terjadi tabrakan file data (collision)

 Konfigurasi lebih sulit



Thank You 


