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OVERVIEW FROM THE FUTURE



BAGAIMANA PENGARUH JARINGAN DALAM 
KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Keberadaan dan adopsi teknologi internet
membentuk sebuah bentuk baru dalam cara 
berkomunikasi

Instant messaging
 Komunikasi secara Real time antara dua orang atau 

lebih melalui metode typed text

Weblogs (Blogs)
 Kebanyakan digunakan untuk mengekspresikan sesuatu 

secara online, share foto dan join ke dalam sebuah 
komunitas

Wikis

Podcasting

Collaboration Tools



BAGAIMANA PENGARUH JARINGAN 
DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Memeriksa kondisi cuaca ataupun meramalkan 
keadaan cuaca di kemudian hari

Menampilkan video mengenai keadaan lalu 
lintas yang terjadi di saat tersebut

Memeriksa saldo di bank dan membayar 
tagihan secara online.

Mengirim dan menerima e-mail, melakukan 
internet phone call

Mendapatkan informasi kesehatan dan 
nasihat dari experts di seluruh dunia, dan 
membagikan ke forum mengenai informasi 
kesehatan dan health treatment ke forum

Memposting dan membagikan photo, video 
dan pengalaman dengan teman atau dengan 
seluruh dunia



PENGARUH TERHADAP CARA BELAJAR

• Current and accurate training materials.

• Availability of training to a wide audience.

• Consistent quality of instruction. 

• Cost reduction



PENGARUH TERHADAP CARA BEKERJA
Dulu, data jaringan pada operasi bisnis hanya digunakan
untuk:

 informasi finansial internal, 

 informasi customer dan 

 sistem penggajian pegawai.

Sekarang, bisa meliputi

 e-mail, 

 video, 

 messaging, 

 telephony.

 Intranets, jaringan private yang digunakan sebuah perusahaan, agar setiap pegawai didalamnya dapat 

berkomunikasi dan melakukan transaksi antar sesamanya di sekitar lokasi ataupun kantor cabangnya.

 Extranets, menyediakan akses terbatas kepada supplier, vendors ataupun kustomer mengenai status order, 

inventaris ataupun hal-hal yang berpengaruh kepada pelaku usaha lainnya

 Internet ???



FUTURE NETWORK TECHNOLOGY 



PENGERTIAN DASAR JARINGAN KOMPUTER

Jaringan merupakan sebuah sistem yang terdiri atas komputer, perangkat komputer tambahan dan 
perangkat jaringan lainnya yang saling terhubung dengan menggunakan media tertentu dengan aturan 
yang sudah ditetapkan

Perangkat Komputer :

• Komputer (di dalam ada perangkat yang menghubungkan 
dgn jaringan misal (NIC, Modem)

• Printer
• Scanner

Perangkat Jaringan :

• NIC
• Modem
• Hub
• Switch
• Router
• Firewall

Media :

• Kabel
• Non Kabel (wireless)

Aturan / Standarisasi :

• OSI Layer
• TCP/IP
• Etc…



HARDWARE JARINGAN



TERMINOLOGI JARINGAN



TERMINOLOGI JARINGAN CON’T



TERMINOLOGI JARINGAN CON’T



TOPOLOGI JARINGAN



TOPOLOGI JARINGAN CON’T



TOPOLOGI JARINGAN CON’T



TOPOLOGI JARINGAN CON’T

Topology RING

Topology TREE

Topology MESH



KONVERGENSI JARINGAN



APA SYARAT UNTUK DAPAT BERKOMUNIKSI 
MELALUI JARINGAN KOMPUTER???



BAGAIMANA BER-KOMUNIKASI ??
Rules:

Aturan umum dalam proses 

komunikasi manusia:

 Identifikasi terhadap 

pengirim dan penerima 

pesan

 Persetujuan terhadap 

metode yang digunakan 

(face-to-face, telephone, 

letter, photograph)

 Bahasa yang akan digunakan

 Kecepatan dan waktu 

pengiriman

 Konfirmasi terhadap pesan 

yang diterima



BAGAIMANA KOMUNIKASI MELALUI JARINGAN??

4 Elemen dalam komunikasi jaringan komputer:

1.Aturan bagaimana pesan itu dikirim, diarahkan, diterima dan ditafsirkan

2.Format pesan atau unit informasi yang berpindah dari satu perangkat ke 
perangkat lainnya

3.Medium yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan

4.Perangkat dalam jaringan yang digunakan untuk bertukar pesan



STANDARISAI JARINGAN

OSI Layer



STANDARISAI JARINGAN CON’T

TCP/IP  Layer



HOW IT WORKS



TUGAS

Buat Artikel Mandiri yang menjelaskan Pengertian, Fungsi, Penggunaan, golongan
OSI layer, Perkembangan Teknologi dan Contoh Product dari:

1. Router

2. Switch

3. Hub

4. Manageable switch
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