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STANDAR KOMPETENSI
 Pada akhir semester, mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan dan

menganalisa sistem jaringan komputer

 Menguasai konsep networking (LAN &WAN)
 Megnuasai hardware networking
 Menguasai cabling 
 Menguasai WAN techonolgies
 Menguasai konsep wireless network
 Menguasai network operating system
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HARDWARE NETWORKING
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CABLING

• Kabel adalah media melalui mana informasi biasanya bergerak dari satu
perangkat jaringan yang lain.

• Jenis kabel :

UTP CoaxialSTP Fiber optic



WAN TECHNOLOGIES

 Circuit switching

 Packet switching

 Leased line

 Frame relay

 Dial up

 ISDN

 HDLC

 ATM



CIRCUIT SWITCHING

 Jaringan Circuit Switching adalah jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit (atau
kanal) yang dedicated diantara nodes dan terminal yang digunakan pengguna untuk
berkomunikasi.

 Circuit switching mengakomodasi 2 tipe transmisi :
Datagram transmission
Data-strean transmission

 Biasanya digunakan secara besar-besaran dalam jaringan perusahaan telepon,
circuit switching beroperasi seperti layaknya panggilan telepon.



CIRCUIT SWITCHING

 Contoh : ISDN – Integrated Services Digital Network
ISDN ini sebuah servis digital yang mengirim voice dan data melewati line telepon.



PACKET SWITCHING

 Packet Switching adalah metode switching WAN di mana perangkat network
melakukan share single PPP untuk mengantarkan paket dari sumber ke tujuan
melalui network pembawanya.

 Packet switching berhubungan dengan protocol, dimana message/data dibagi
menjadi paket-paket kecil sebelum dikirimkan.

 Jaringan packet switch merupakan kumpulan distribusi dari node-node packet
switch sehingga selalu ada delay waktu antara perubahan status dalam satu
porsi dari jaringan dan pengetahuan dari perubahan itu dimana saja.

 Contoh :
Frame Relay
HDLC
ATM – Asyncronous Transfer Mode



PACKET SWITCHING

Konsep packet switching



CIRCUIT VS PACKET SWITCHING

 Perbedaan yang mendasar antara Packet Switching dengan Circuit Switching 
adalah bahwa jalur komunikasi tidak ditujukan untuk meneruskan message dari
sumber ke tujuan. 

 Dalam Packet Switching, message-message yang berbeda (ataupun paket-paket
yang berbeda) dapat melewati rute yang berbeda, dan ketika ada “dead time” 
antara sumber dan tujuan, maka jalurnya dapat digunakan oleh rute lain.

 Dalam jaringan circuit switched, koneksi menyediakan transmisi pada kecepatan
data yang konstan. Dengan demikian masing-masing dari 2 device yang 
dikoneksi harus mentransmit dan menerima pada kecepatan data (data rate) 
yang sama dengan yang lainnya. 

 Hal ini membatasi pemakaian dari jaringan dalam interkoneksi dari komputer-
komputer host dan terminal-terminal. Namun, Circuit Switching dapat digunakan
untuk mentransmisikan data secara real time, misalnya audio dan video.



LEASED LINE

 Leased line media komunikasi yang secara kontinyu digunakan untuk
menghubungkan titik titik yang ingin berkomunikasi serta ditujukan
untuk bekerja tanpa henti, tanpa dibagi oleh siapapun dan tanpa dapat
dicampuri oleh data yang bukan milik penggunanya.



FRAME RELAY

 FR merupakan teknologi packet switching yang mulai dirilis awal
tahun 90’an 

 FR yang merupakan spesifikasi data link dan physical layer 
menyediakan layanan dengan performansi tinggi.

 FR bersifat lebih cost-effective dibanding dengan PPP dan bisa
menembus speed dari 64 Kbps menjadi 45 Mbps.

 FR menyediakan feature untuk alokasi bandwidth yang bersifat
dinamik dan congestion control



FRAME RELAY

FR mentransmisikan data dari sumber ke tujuan melalui virtual circuit, di 
mana terdapat path/jalur logic dari titik asal menuju ke titik tujuan.



FRAME RELAY

 Virtual circuit ini menyediakan jalur komunikasi bidirectional dari
perangkat terminal ke titik lainnya dengan menggunakan
identitas unik/ DLCI (Data Link Connection Identifier)

 Nomor DLCI ini bisa di multiplex menjadi single physical circuit 
untuk transmisi melewati network.

 Kemampuan inilah yang mampu mengurangi perangkat dan
tingkat kompleksitas network yang dibutuhkan untuk connect ke
beberapa terminal device.



FRAME RELAY

Frame Relay Application



FRAME RELAY

Karakteristik FR



DIAL UP

 dial-up saja adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris
yang mengacu kepada akses Internet dengan menggunakan jalur
telepon tetap atau telepon bergerak.

 Pertama-tama, komputer melalui modem melakukan pemanggilan
telepon (dial-up) ke Penyelenggara Jasa Internet.

 Setelah terhubung maka komputer dapat segera mengakses Internet
dan kemudian mengakhiri koneksi dengan memutuskan hubungan
telepon.



HDLC
 HDLC (High Level Data Link Control) adalah connection-oriented protocol pada data 

link layer.

 HDLC tidak sengaja diciptakan untuk enkapsulasi multiple network layer protocol 
melalui link yang sama.

 Header pembawa HDLC tidak memiliki identifikasi pada tipe protokol di dalam
proses enkapsulasi HDLC

 HDLC suport untuk 16 / 32 bit checksum



HDLC

HDLC Frame Format



ATM

 Asyncronous Transfer Mode berbasis connection oriented transport

 ATM merupakan gabungan/hybrid dari circuit switching dan packet 
switching.

 ATM support multiple QoS

 Virtual path + virtual channel = Virtual Circuit

 Speed up to 2,5 Gbps



ATM

ATM function layer



ATM

ATM application



ATM

Karakteristik ATM



ALL
Semua teknologi WAN bergabung :



KONSEP WIRELESS NETWORK

 Jaringan lokal tanpa kabel atau WLAN adalah suatu
jaringan area lokal tanpa kabel dimana media
transmisinya menggunakan frekuensi radio (RF) dan
infrared (IR), untuk memberi sebuah koneksi jaringan
ke seluruh penggunadalam area disekitarnya



KONSEP WIRELESS NETWORK

 Kelebihan :

Mobile
Instalasi mudah
Fleksibel
Jangkauan luas
Biaya murah
Infrastruktur berdimensi kecil
Mudah dalam pengembahangan



KONSEP WIRELESS NETWORK

 Kelemahan :

Transmit data kecil, 
Alatnya cukup mahal. 
Mudah terjadi gangguan antara pengguna yang 
Kapasitas jaringan terbatas. 
Keamanan data kurang terjamin. 
Intermittence ( sinyal putus-putus ) 
Mengalami gejala yang disebut multipath yaitu propagasi radio dari pengirim ke 

penerima melalui banyak jalur yang LOS. 
Mempunyai latency yang cukup besar dibandingkan dengan media transmisi 

kabel. 



NETWORK OPERATING SYSTEM

 NOS adalah perangkat lunak yang berjalan pada server dan
memungkinkan server untuk mengelola data, pengguna,
kelompok, keamanan, aplikasi, dan fungsi jaringan lainnya.

 Contoh :
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows Server 2008
UNIX
Linux
Mac OS X, dan
Novell NetWare .




