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Pertemuan – 1 

 

Dasar Jaringan Komputer 

 

A. Sistem Komunikasi 

Sistem komunikasi membutuhkan medium sebagai pembawa sinyal (carrier). Sistem 

transmisi sinyal bisa berupa kabel, gelombang elektromagnetik (RF) dan cahaya. Untuk 

dapat menyampaikan data, sistem komunikasi juga membutuhkan aturan (rule/protocol). 

Sistem komunikasi sendiri adalah sebuah sistem kompleks yang dibangun dari medium 

transmisi, carrier dan protokol. 

Protokol komunikasi (communication protocol) adalah satu set aturan yang dibuat 

untuk mengontrol pertukaran data antar node (misalkan komputer), termasuk proses 

inisialisasi, verifikasi, cara berkomunikasi dan cara memutuskan komunikasi. Jaringan 

komunikasi ini memungkinkan adanya komunikasi antar pengguna komputer, baik 

melalui email, chating voice atau video. Jika membutuhkan semua aplikasi diatas, 

tampaknya jaringan komputer adalah solusi yang dapat menyediakan sarana komunikasi 

secara efektif. 

 

Inti protokol itu berfungsi sebagai berikut: 

1. Agar sebuah komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lain, kedua komputer 

tersebut harus membutuhkan kesepakatan tentang tata cara berkomunikasi. Tata cara 

atau aturan komunikasi ini yang disebut dengan protokol. 

2. Mendefinisikan apa yang dikomunikasikan, bagaimana dan kapan terjadinya 

komunikasi. 

 

Ada tiga protokol jaringan yang sering digunakan sebagai berikut. 

1. NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface), menggunakan aturan penamaan 

dengan 16 karakter, 15 karakter untuk nama dan 1 karakter untuk tipe dari entity. 

NetBEUI tidak memiliki kemampuan routing, sehingga jaringan dengan NetBEUI 

bersifat lokal, atau tidak bisa menghubungkan dua jaringan NetBEUI. 
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2. IPX/SPX (Internet / Sequence Packet eXchange), merupakan pengembangan dari 

NetBEUI dengan penambahan kemampuan routing dan remote console. 

3. TCP/IP (Transmission Control / Internet Protocol), menggunakan aturan penamaan 

dengan beberapa angka numerik yang dipisahkan dengan titik (dot decimal). TCP/IP 

merupakan protokol jaringan yang paling banyak digunakan, karena didorong dari 

kenyataan bahwa internet menggunakan protokol TCP/IP. 

 

B. Jaringan Komputer 

Jaringan komputer (computer network) dapat diartikan sebagai dua atau lebih 

komputer yang dihubungkan dengan menggunakan sebuah sistem komunikasi, melalui 

media transmisi atau media komunikasi hingga dapat saling berbagi data, aplikasi dan 

berbagi perangkat keras. 
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Gambar: Jaringan Dua Komputer 

 

Perbedaan mendasar dari jaringan komputer dan komunikasi data sebagai berikut: 

1. Komunikasi data lebih cenderung pada keandalan dan efisiensi transfer sejumlah bit-

bit dari satu titik ke tujuannya. 

2. Jaringan komputer menggunakan teknik komunikasi data, tetapi lebih mementingkan 

arti dari tiap bit dalam proses pengiriman hingga diterima ditujuannya. 

 

Prinsipnya, data yang ada pada sebuah host dikirimkan melewati aturan (protokol 

yang ada), kemudian dilanjutkan melalui kartu jaringan dan media transportasi (wire atau 

wireless). Selanjutnya data diterima kembali oleh kartu jaringan sesuai dengan tujuan 

data, kemudian dicocokkan dengan aturan yang berlaku, setelah itu data dapat diakses 

pada host tujuan. 
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a) Perlunya Jaringan Komputer 

Awalnya komputer didefenisikan sebagai sistem yang terdiri dari perangkat keras dan 

perangkat lunak, sehingga manusia sebagai brainware-nya. Namun saat ini, sebuah 

sistem komputer didefinisikan sebagai perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan, 

manusia tetap berdiri sebagai pengelola yang membangun sistem, memberikan perintah 

dan menjaganya. 

 

b) Manfaat Jaringan Komputer 

Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dalam suatu jaringan komputer. 

Manfaat-manfaat tersebut sebagai berikut: 

 

Network Client : 
(access data on other 

Systems) 

Network Protocol : 
- NetBEUI 
- IPX/SPX 
- TCP/IP 

Network Server : 
(allow other system to 
access data on your 

local disk) 

Network Protocol : 
- NetBEUI 
- IPX/SPX 
- TCP/IP 

Network Adapter Network Adapter 

Network cable 

Gambar: Cara Kerja Jaringan 
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1. Jaringan komputer memungkinkan seseorang untuk mengakses file yang dimilikinya, 

atau file orang lain yang telah diizinkan untuk diakses dimana pun dan kapan pun. 

2. Jaringan komputer memungkinkan proses pengiriman data berlangsung secara cepat 

dan efisien. 

3. Jaringan komputer memungkinkan adanya sharing hardware antar client. 

4. Jaringan komputer memungkinkan seseorang berhubungan dengan orang lain di 

berbagai negara dengan menggunakan komunikasi via teks, gambar, audio dan video 

secara real time. 

5. Jaringan komputer dapat menekan biaya operasional, seperti pemakaian kertas, 

pengiriman surat atau berkas, telepon dan pembelian hardware. 

 

c) Tipe Jaringan 

Beberapa tipe jaringan komputer sebagai berikut. 

1. Peer to peer (workgroup) 

Pada jaringan tipe ini semua komputer berkedudukan sama, dapat bertindak sebagai 

sebuah PC client (information requestor) maupun PC server (information provider). 

2. Client server (domain) 

Pada jaringan tipe ini terdapat sebuah PC server yang berfungsi untuk mengatur dan 

membagikan informasi ke setiap PC client yang terhubung dengannya. Server 

(pelayan) menyediakan sarana pada client (pemakai jasa) untuk mengambil data, 

sharing perangkat keras dan mengkonfigurasi security pada suatu jaringan. 

3. Dump terminal 

Model jaringan ini menjadikan seluruh sistem terpusat ke server (sistem operasi, 

aplikasi, storage, dan media lainnya akan terpusat di server). Hanya ada LAN card 

yang sudah dikonfigurasi agar waktu dinyalakan dapat langsung tersambung ke 

server. 

Pada sisi client yang menggunakan tipe jaringan ini, berupa komputer lama yang 

sudah tidak terpakai lagi, atau juga bisa membeli perangkat khusus yang ditujukan 

untuk tipe jaringan model ini. Diantara contoh perangkat yang sering dipakai adalah 

office station, office star dan optoma. 
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Alat office station, cocok sekali untuk perusahaan kecil menengah, penghematan luar 

biasa, maintenance yang sangat mudah, keamanan data lebih terjamin, dan 

administrator jaringan hanya menjaga servernya saja. 

 

 
 

Gambar: Office Station 


