
Open System Interconnection 



 Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model 
for open networking adalah sebuah model arsitektural jaringan 
yang dikembangkan oleh badan International Organization for 
Standardization (ISO) di Eropa pada tahun 1977.  

 OSI = singkatan dari Open System Interconnection. Model ini 
disebut juga dengan model "Model tujuh lapis OSI" (OSI seven 
layer model). 

 Sebelum munculnya model referensi OSI, sistem jaringan 
komputer sangat tergantung kepada pemasok (vendor).  

 OSI berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk 
menunjang interoperatibilitas antar pemasok yang berbeda. Dalam 
suatu jaringan yang besar biasanya terdapat banyak protokol 
jaringan yang berbeda. Tidak adanya suatu protokol yang sama, 
membuat banyak perangkat tidak bisa saling berkomunikasi. 
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 Jaman dulu untuk melakukan komunikasi jaringan komputer tidaklah 

mudah sebab masing-masing vendor dan developer pada waktu itu 

menggunakan protokol/aturan jaringan mereka masing-masing, 

sehingga menyulitkan pengguna ketika akan melakukan pertukaran 

data dari komputer satu dengan komputer lainnya, hal ini disebabkan 

karena protokol jaringan yang dimiliki masing-masing komputer 

tersebut berbeda. 

 Maka untuk mempermudah hal itu, badan standarisasi internasional 

yaitu International Organization for Standardization (ISO) membuat 

sebuah model referensi yang disebut OSI yang terdiri dari tujuh 

layer. 

 

 



 OSI (Open System Interconnection) menggambarkan 
bagaimana informasi dari software aplikasi di sebuah 
komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke 
suatu software aplikasi di komputer lain. 
 

 Model referensi OSI secara konseptual terbagi ke dalam 7 
lapisan dimana masing-masing lapisan memiliki fungsi 
jaringan yang spesifik.  



 Protokol adalah sekumpulan dari beberapa aturan 
(bahasa kesepakatan) dalam komunikasi data antara 
beberapa alat komunikasi.  
 

 Protocol menspesifikasikan secara detail bagaimana 
komputer berinteraksi, termasuk didalamnya format 
pesan yang mereka tukar dan bagaimana kesalahan 
ditangani.  
 

 Tiga aspek utama yang diperhatikan oleh protokol 
komunikasi adalah:  

 bagaimana data direpresentasikan dan dikodekan,  

 bagaimana ditransmisikan, dan  

 bagaimana kesalahan dan kegagalan diketahui dan 
ditangani.  
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 Contoh menulis surat. ketika akan mengirimkannya, harus 
memasukkan secarik kertas ke dalam amplop dan melengkapinya 
dengan prangko. Gunanya adalah untuk memudahkan jasa layanan 
pos dalam mengelompokkan surat-surat tersebut sesuai alamat 
yang dituju. 

 Dengan kata lain, amplop dan prangko berfungsi sebagai 
identitas yang membedakan antar surat sekaligus sebagai acuan 
dalam proses pengiriman hingga tiba di destinasi.  

 Apabila surat dikirim tanpa kedua benda tersebut, pasti tidak akan 
sampai ke tujuan. 

 Sama ketika akan memaketkan barang, supaya dapat sampai ke 
lokasi tanpa hambatan, paket harus dibungkus dengan kertas, dus 
atau packaging lainnya dengan rapi disertai nama penerima dan 
alamatnya.  

 Dengan begitu, kurir tidak akan kebingungan ketika mengantarkan 
barang tersebut. 
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• Mengatur pertukaran data 
secara fisik terjadi pada lapis 
fisik  

• Deretan bit pembentuk data di 
ubah menjadi sinyal-sinyal listrik 
yang akan melewati media 
transmisi.  

• Diperlukan sinyal yang cocok 
untuk lewat di media transmisi 
tertentu.   

• Dikenal tiga macam media 
transmisi yaitu :  

• kabel logam,  

• kabel optik dan  

• gelombang radio 
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 Menyajikan format data untuk 

lapis fisik / pembentukan frame,  

 pengendalian kesalahan (Error 

Control)  

 Pengendalian arus data (flow 

control)  
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 Untuk meneruskan paket-
paket dari satu node ke 
node yang lain dalam 
jaringan komputer 

 Fungsi utama :  
 Pengalamatan  
 Memilih jalan (routing) 

 Contoh Protokol 
 IP 
 ICMP 
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• Berfungsi untuk transfer data 
yang handal, bertanggung jawab 
atas keutuhan data dalam 
transmisi data dalam melakukan 
hubungan pertukaran data 
antara kedua belah fihak  

• Paketisasi : 
• panjang paket  
• banyaknya paket,  
• penyusunannya  
• kapan paket-paket tersebut 

dikirimkan 

Application 

Presentation 

Session 

Transport 

Network 

Data-Link 

Physical 



 Berfungsi untuk mengontrol 
komunikasi antar aplikasi, 
membangun, memelihara dan 
mengakhiri sesi antar aplikasi.  

 Contoh pelayanan atau 
protokolnya:  
 XWINDOWS, SQL, RPC, 

NETBEUI, Apple Talk Session 
Protocol (ASP), dan Digital 
Network Architecture Session 
Control Program (DNASCP)  

 Penggunaan lapis sesi akan 
menyebabkan proses pertukaran 
data dilakukan secara bertahap 
tidak sekaligus 
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 Untuk mengemas data dari sisi 
aplikasi sehingga mudah untuk 
lapisan sesi mengirimkannya 
atau sebaliknya,  

 Berfungsi untuk mengatasi 
perbedaan format data, 
kompresi, dan enkripsi data  

 Contoh pelayanan atau 
protokolnya:  

 ASCII, JPEG, MPEG, Quick 
Time, MPEG, TIFF, PICT, MIDI, 
dan EBCDIC. 
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 Sebagai interface user ke 
lingkungan OSI. 

 User biasa berinteraksi melalui 
suatu program aplikasi (software)  

 Contoh pelayanan atau 
protokolnya:  

 e-mail (pop3, smtp) 

 file transfer (ftp) 

 browsing (http) 
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 Sebelum TCP/IP digunakan sebagai standart untuk komunikasi 
data, OSI (Open System Interconnection) lebih dulu digunakan dan 
dikembangkan walaupun pada saat yang bersamaan TCP/IP sudah 
mulai diteliti dan dikembangkan.  

 Pada saat itu OSI diyakini akan menjadi standart komunikasi data 
yang terakhir.  

 Namun kenyataannya adalah TCP/IP yang dijadikan sebagai 
standart dan menjadi model arsitektur standart yang “berkuasa” 
yang mana hingga saat ini arsitektur TCP/IP terus dikembangkan 
dan diuji. 

 Arsitektur TCP/IP sendiri mulai diteliti dan dikembangkan oleh 
Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US Department of 
Defense) pada tahun 1973.  

   



 Proyek penelitian ini muncul dikarenakan adanya maksud untuk 

menghubungkan sejumlah networks yang berbeda yang mana 

networks tersebut dibangun oleh beberapa vendor yang berbeda 

kedalam suatu jaringan yang berada pada jaringan yang lebih 

banyak dan luas (network of networks/internet). 

 Kemudian, pada tahun 1977 diadakan suatu pengujian terhadap 

arsitektur TCP/IP.  

 Selanjutnya, pada tahun 1983, TCP/IP menjadi protokol resmi untuk 
ARPANET (Advanced Research Project Agency Network )dan kemudian 

protokol TCP/IP begitu mendominasi dan menjadi protokol yang 

paling populer dan banyak digunakan sebagai standart untuk 

komunikasi data. 

 Protokol TCP/IP-pun berevolusi seiring dengan waktu mengingat 

kebutuhan yang meningkat terhadap jaringan komputer dan 

internet.  

 

 



 Pengembangan tersebut dilakukan oleh beberapa badan seperti 

Internet Society (ISOC), Internet Architecture Board (IAB), dan 

Internet Engineering Task Force (IETF). 

 Macam-macam protokol yang berjalan di atas TCP/IP, skema 

pengalamatan, dan konsep TCP/IP didefinisikan dalam dokumen 

yang disebut sebagai Request for Comment (RFC) yang dirilis oleh 

IETF. 
 





IP (Internet Protocol) 

 Protokol jaringan terpopuler didunia 

 Kelebihan: 

 Mempunyai ratusan juta alamat (tidak ada alamat yang sama, 

unik) 

 Mendukung banyak aplikasi (protokol lapis 7: FTP, HTTP, SNMP, 

dll) 

 Ada 2 jenis IP : IP standar atau IP versi 4 (sejak 1970) 

dan IPv6 (mulai 199x) 

 IPv4: 32 bit ≈ 4G alamat 

 IPv6: 128 bit ≈ 256G4 

Paket TCP 
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 IP address adalah sumber daya yang terbatas 

 Perlu dihemat dengan alokasi yang jelas dan 

terencana 



 32 bit, 4 blok (1 blok = 8 bit), tiap blok 

dipisahkan dengan “.” (dot) 

 Ilustrasi : 

xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx 

X adalah  0 atau 1 (biner) 

 Contoh IP 

 Biner : 11000000.10101000.10.1 

 Decimal : 192.168.2.1 



 IP : alamat host  

 192.168.2.1 

 Netmask : pembatas network  

 255.255.255.0 

 Broadcast : alamat network 

 192.168.2.255 



 IP : 192.168.2.1 
 Netmask : 255.255.255.0 
 Broadcast : 192.168.2.255 

 
 Biasa juga ditulis 192.168.2.0/24 
 “24” berasal dari jlh bit netmask : 

11111111.11111111.11111111.00000000 



 Misalnya ada network 192.168.2.0/29 
 Tentukan : 

 Jumlah host (IP dari berapa s.d. berapa?) 

 Netmask 

 Broadcast address 



 Prefix /29 biner nya : 11111111.11111111.11111111.11111000 
 Jlh host (IP) dihitung bds bit 0 yang ada : yaitu rentang 000 s.d. 111, detilnya : 
 000 = 0 : netID 
 001 = 1 : IP host 
 010 = 2 : IP host 
 011 = 3 : IP host 
 100 = 4 : IP host 
 101 = 5 : IP host 
 110 = 6 : IP host 
 111 = 7 : Broadcast Address 
 
 Bit awal = netID, Bit akhir : broadcast addr 
   jumlah host = 6 (192.168.2.1 sd. 192.168.2.6) 
   Netmask = 255.255.255.248 
   Broadcast = 192.168.2.7 



Karakteristik Kelas A Kelas B Kelas C 

Bit pertama 0 10 110 

Panjang NetID 8 bit 16 bit 24 bit 

Panjang HostID 24 bit 16 bit 8 bit 

Byte pertama 0 – 127 128 – 191 192 – 223 

Jumlah network 126 kelas A (0 dan 127 

dicadangkan) 

16.384 kelas B 2.097.152 kelas C 

Jumlah host IP 16.777.214 IP address 

pada tiap kelas A 

65.532  IP address 

pada tiap kelas B 

254 IP address pada 

tiap kelas C 



Karakteristik Kelas D Kelas E 

4 Bit pertama 1110 1111 

Bit multicast 28 bit - 

Byte Inisial 224 – 247 248 – 255 

Bit cadangan -   28 bit 

Jumlah 268.435.455 kelas D  268.435.455 kelas E 

Deskripsi Digunakan untuk multicast dicadangkan utk keperluan 

eksperimental 



 IP Private  

 192.x.x.x 

 10.x.x.x 

 172.x.x.x 

 IP Public 

 Selain diatas 



 a network node equipped for interfacing with 
another network that uses different protocols. 

 Gateway adalah remote host address interface 
yang digunakan sebagai penerus paket 
network lainnya 



 Contoh : 

 



Untuk mengkonfigurasi TCP/IP maka lakukan langkah-langkah berikut : 

1. Buka Network Connections. 

2. Untuk membuka Network Connections, klik Start, klik Control Panel, klik 

Network and Internet Connections, kemudian klik Network Connections 

3. Klik kanan Local Area Network yang akan dikonfigurasi, kemudian klik 

Properties. 

4. Di General tab (untuk koneksi) klik Internet Protocol (TCP/IP), dan 

kemudian klik Properties. 

5. Di General tab, Klik Use the following IP Address. Kemudian masukan 

values yang sesuai dari: 

 IP Address 

 Subnet mask 

 Default gateway 

 Preferred and alternate DNS server 

 Preferred and alternate WINS server 

 

Setelah semuanya selesai klik OK: 

 





















 Setelah dilakukan konfigurasi terhadap TCP/IP maka 

perlu adanya ujicoba untuk membuktikan apakah kita 

sudah berhasil mengkonfigurasi jaringan tersebut.  

 Berikut tool-tool atau aplikasi yang dapat digunakan 

untuk melakukan test jaringan.  (Ingat semua dijalankan 

dari command prompt, DOS) 

 



1. Ping 
 Program yang digunakan untuk mengecek komunikasi antara 

computer dalam sebuh jaringan melalui protocol TCP / IP. Ping 
akan mengirimkan Internet Control Message Protocol (ICMP) 
echo request message pada IP Address computer yang dituju 
dan meminta respon dari computer tersebut. 

Kegunaan: 

a. Mengetahui status up/down komputer dalam jaringan 

b. Memonitor availability status komputer dalam jaringan 

c. Mengetahui responsitifitas komputer sebuah jaringan 
2. Ipconfig 
 Program yang digunakan untuk mengetahui konfigurasi 

komputer dalam suatu jaringan dengan menggunakan perintah 
dos. 

 



3. Tracert 
 Suatu perintah untuk menentukan hop atau alamat host, 

subnetmask, dan metode untuk routing. 
4. Netstat 
 Netstat digunakan untuk mengetahui status 

jaringan(netstat singkatan dari network status). 
5. Nslookup 
 Perintah untuk mengetahui nama server jaringan yang 

dipakai dan alamat IPnya. 

 


