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A. PENDAHUL UAN 

 

Jaringan bukanlah sesuatu yang baru saat ini. Sudah sejak lama istilah dan 

praktik ini dilakukan, pasti di setiap perusahaan / komunitas menggunakan sistem 

jaringan untuk memperlancar serta mempermudah arus informasi di dalam 

perusahaan / komunitas tersebut. Jaringan yang mulai populer saat ini adalah 

suatu jaringan dengan istilah “berkaki” hasil rekayasa manusia yang merupakan 

pola dimana jaringan ini mutlak saling terhubung dan dapat saling berinteraksi. 

Hal ini disadari terjadi karena keterbatasan manusia dalam banyak hal, tenaga 

misalnya, juga banyak hal lain yang relatif tentunya. 

Untuk itu sistem jaringan ini diciptakan, bayangkan seandainya jika kita 

memberikan informasi dari satu belahan dunia yang lain ke belahan dunia yang 

berbeda tanpa menggunakan jaringan, sudah barang tentu menyita waktu, 

tenaga, biaya dan lainya yang sangat sangat besar. Bagaimana dengan kodrat 

manusia, salah satunya “umur” , praktis jika kita berbicara umur maka identik 

dengan tenaga. Pertanyaan yang paling substansial adalah “ masih punyakah kita 

tenaga untuk melakukan hal itu? “, jawabanya “belum tentu bahkan tidak 

mampu“. 

Coba uraikan pertanyaan pertanyaan diatas dan coba cari contoh yang lain. 

Contoh diatas hanyalah sebagian kecil dari contoh contoh yang lain, tetapi 

ironisnnya tidak kita sadari, bahkan tidak kita ketahui. 

Luar biasa…., jika anda berhasil menguraikan serta menemukan contoh 

contoh yang lebih fantastis dari yang sudah ada diatas, kalimat ini sepertinya yang 

paling pantas untuk diucapkan bagi beliau yang pertama sekali menemukan dan 

mempraktikanya. 

Kalau demikian halnya, pastilah anda mengerti makna dibalik jaringan itu. 

Kalimat yang paling simpel  untuk mendefinisikannya adalah, dua atau lebih 

sekumpulan yang saling berhubungan satu sama lain apapun bentuknya, inilah 

yang disebut jaringan. 

 Jika itu terbukti efisien, optimal, dan yang pasti luar biasa, maka ciptakanlah 

sebuah pola berbentuk jaringan. 
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B. JARINGAN KOMPUTER 

 

1) Pengertian 

Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer dan peralatan 

lainnya yang terhubung. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel sehingga 

memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan 

data, mencetak pada printer yang sama dan bersama sama menggunakan 

hardware/software yang terhubung dengan jaringan. Tiap komputer, printer atau 

periferal yang terhubung dengan jaringan disebut node. Sebuah jaringan 

komputer dapat memiliki dua, puluhan, ribuan atau bahkan jutaan node. 

Sebuah jaringan biasanya terdiri dari 2 atau lebih komputer yang saling 

berhubungan diantara satu dengan yang lain, dan saling berbagi sumber daya 

misalnya CDROM, Printer, pertukaran file, atau memungkinkan untuk saling 

berkomunikasi secara elektronik. Komputer yang terhubung tersebut, 

dimungkinkan berhubungan dengan media kabel, saluran telepon, gelombang 

radio, satelit, atau berupa sinar sensor. 

 

2) Jenis-jenis Jaringan 

Ada 3 macam jenis jaringan/network :  

® LAN (local area network)   
® MAN (metropolitan area network) 

Sebuah MAN, biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN,misalnya 
antar wilayah dalam satu propinsi. Dalam hal ini jaringan menghubungkan 
beberapa buah jaringan-jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih 
besar, sebagai contoh yaitu : jaringan Bank dimana beberapa kantor cabang 
sebuah Bank di dalam sebuah kota besar dihubungkan antara satu dengan 
lainnya. Misalnya Bank BNI yang ada di seluruh wilayah Ujung Pandang atau 
Surabaya. 

 
® WAN (wide area network) 

Wide Area Networks (WAN) adalah jaringan yang lingkupnya biasanya sudah 
menggunakan sarana Satelit ataupun kabel bawah laut sebagai contoh 
keseluruhan jaringan BANK BNI yang ada di Indonesia ataupun yang ada di 
Negara-negara lain. Menggunakan sarana WAN, Sebuah Bank yang ada di 
Bandung bisa menghubungi kantor cabangnya yang ada di Hongkong, hanya 
dalam beberapa menit. Biasanya WAN agak rumit dan sangat kompleks, 
menggunakan banyak sarana untuk menghubungkan antara LAN dan WAN ke 
dalam Komunikasi Global seperti Internet. Tapi bagaimanapun juga antara LAN, 
MAN dan WAN tidak banyak berbeda dalam beberapa hal, hanya lingkup 
areanya saja yang berbeda satu diantara yang lainnya. 
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3) Mengapa menggunakan jaringan komputer 

 

Secara umum, jaringan mempunyai beberapa manfaat yang lebih 

dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri dan dunia usaha telah pula 

mengakui bahwa akses ke teknologi informasi modern selalu memiliki keunggulan 

kompetitif dibandingkan pesaing yang terbatas dalam bidang teknologi.  

Jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Misalnya, 

banyak pengguna dapat saling berbagi printer tunggal dengan kualitas tinggi, 

dibandingkan memakai printer kualitas rendah di masing-masing meja kerja. 

Selain itu, lisensi perangkat lunak jaringan dapat lebih murah dibandingkan lisensi 

stand-alone terpisah untuk jumlah pengguna sama.  

Jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up-to-

date. Sistem penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan baik 

memungkinkan banyak pengguna mengaskses data dari berbagai lokasi yang 

berbeda, dan membatasi akses ke data sewaktu sedang diproses.  

Jaringan membantu mempercepat proses berbagi data (data sharing). Transfer 

data pada jaringan selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagi data lainnya 

yang bukan jaringan.  

Jaringan memungkinkan kelompok-kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. 

Surat dan penyampaian pesan elektronik merupakan substansi sebagian besar 

sistem jaringan, disamping sistem penjadwalan, pemantauan proyek, konferensi 

online dan groupware, dimana semuanya membantu team bekerja lebih 

produktif.  

Jaringan membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. 

Akses jarak-jauh ke data terpusat memungkinkan karyawan dapat melayani klien 

di lapangan dan klien dapat langsung berkomunikasi dengan pemasok. 
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C. PEMBAHASAN L A N  

 

1) Pengertian 

L A N adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya 

dibatasi oleh area lingkungan disebuah komunitas seperti perkantoran, gedung, 
atau sebuah sekolah, dan biasanya tidak jauh dari sekitar 1 km persegi. Beberapa 
model konfigurasi LAN, satu komputer biasanya di jadikan sebuah file server. Yang 
mana digunakan untuk menyimpan perangkat lunak (software) yang mengatur 
aktifitas jaringan, ataupun sebagai perangkat lunak yang dapat digunakan oleh 
komputer komputer yang terhubung ke dalam network. Komputer-komputer yang 
terhubung ke dalam jaringan (network) itu biasanya disebut dengan workstation. 
Biasanya kemampuan workstation lebih di bawah dari file server dan mempunyai 
aplikasi lain di dalam harddisknya selain aplikasi untuk jaringan. Kebanyakan LAN 
menggunakan media kabel untuk menghubungkan antara satu komputer dengan 
computer lainnya. 

 

Ini adalah salah satu dari sekian banyak 

piranti (hardware) model eksternal yang 

dibutuhkan untuk menjadikan subuah 

jaringan, inilah yang biasa disebut dengan  

L A N card.  

Piranti ini digunakan sebagai akses 

komunikasi dari satu komputer ke komputer 

yang lain atau yang lebih dikenal dengan peer 

to peer. Meskipun tanpa piranti ini, saat ini 

satu komputer dengan komputer lain sudah dapat berinteraksi, hal ini disebabkan 

tingginya kebutuhan pasar serta pesatnya perkembangan teknologi mengenai 

workstation. 

Langkah ini yang menjadi trigger beberapa vendor bahkan semua dari produsen 

produksi mobo (motherboard) mem-bundel fasilitas L A N pada Motherboard itu 

sendiri, atau yang lebih dikenal dengan nama L A N onboard.  
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2) Sistem pengkabelan L A N workstation 

Ada beberapa tipe pengkabelan pada workstation yang dapat digunakan 

dalam mengaplikasikan OS, yaitu : 

® Thin Ethernet (thinnet) 
Thin Ethernet atau Thinnet memiliki keunggulan dalam hal biaya yang relatif 

lebih murah dibandingkan dengan tipe pengkabelan lain, serta pemasangan 
komponennya lebih mudah. Panjang kabel thin coaxial/RG-58 antara 0.5 – 185 
m dan maksimum 30 komputer terhubung. 

 

 

 

® Thick Ethernet (thicknet) 
Dengan thick Ethernet atau thicknet, jumlah komputer yang dapat 

dihubungkan dalam jaringan akan lebih banyak dan jarak antara komputer 
dapat diperbesar, tetapi biaya pengadaan pengkabelan ini lebih mahal serta 
pemasangannya relatif lebih sulit dibandingkan dengan Thinnet. Pada Thicknet 
digunakan transceiver untuk menghubungkan setiap komputer dengan sistem 

jaringan dan konektor yang digunakan adalah konektor tipe DIX. Panjang kabel 
transceiver maksimum 50 m, panjang kabel Thick Ethernet maksimum 500 m 
dengan maksimum 100 transceiver terhubung. 

 

 

 

® Twisted pair Ethernet 

Kabel Twisted Pair ini terbagi menjadi dua jenis yaitu shielded dan 

unshielded. Shielded adalah jenis kabel yang memiliki selubung 
pembungkus sedangkan unshielded tidak mempunyai selubung 

pembungkus. Untuk koneksinya kabel jenis ini menggunakan konektor RJ -

11 atau RJ-45. Pada twisted pair (10 BaseT) network, komputer disusun 
membentuk suatu pola star. Setiap PC memiliki satu kabel twisted pair yang 

tersentral pada HUB. Twisted pair umumnya lebih handal  

(reliable) dibandingkan dengan thin coax karenaHUB mempunyai 

kemampuan data error correction 
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dan meningkatkan kecepatan transmisi. 

Saat ini ada beberapa grade, atau kategori dari kabel twisted pair. 
Kategori 5 adalah yang paling reliable dan memiliki kompabilitas yang 

tinggi, dan yang paling disarankan. Berjalan baik pada10Mbps dan Fast 

Ethernet (100Mbps). Kabel kategori 5 dapat dibuat straight-through atau 
crossed. Kabel straight through digunakan untuk menghubungkan 

komputer ke HUB. Kabel crossed digunakan untuk menghubungkan HUB ke 

HUB. Panjang kabel maksimum kabel Twisted-Pair adalah 100 m. 
 

 

                                                                                                                                                                                                                          

Konektor RJ-45 

 

 

 

® Fiber Optic 

Jaringan yang menggunakan Fiber Optic (FO) biasanya perusahaan besar, 
dikarenakan harga dan proses pemasangannya lebih sulit. Namun demikian, 

jaringan yang menggunakan FO dari segi kehandalan dan kecepatan tidak 

diragukan. Kecepatan pengiriman data dengan media FO lebih dari 

100Mbps dan bebas pengaruh lingkungan.  
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3) Topologi L A N 

 
 

Topologi L A N adalah bagaimana atau bentuk dari sistem jaringan. Topologi 
suatu jaringan didasarkan pada cara penghubung sejumlah node atau sentral 
dalam membentuk suatu sistem jaringan. Topologi jaringan yang umum dipakai 
adalah : Mesh, Bintang (Star), Pohon (Tree), Cincin (Ring), Bus. 

 
 

® Topologi jaringan Mesh 
 

 
Topologi jaringan ini menerapkan 

hubungan antar sentral secara penuh. Jumlah 
saluran harus disediakan untuk membentuk 
jaringan Mesh adalah jumlah sentral dikurangi 
1(n-1, n = jumlah sentral). Tingkat kerumitan 
jaringan sebanding dengan meningkatnya 
jumlah sentral yang terpasang. Dengan 
demikian disamping kurang ekonomis juga 
relatif mahal dalam pengoperasiannya. 
 

 
® Topologi jaringan Bintang (Star) 

 

Dalam topologi jaringan bintang, salah 
satu sentral dibuat sebagai sentral pusat. Bila 
dibandingkan dengan sistem mesh, sistem ini 
mempunyai tingkat kerumitan jaringan yang 
lebih sederhana sehingga sistem menjadi lebih 
ekonomis, tetapi beban yang dipikul sentral 
pusat cukup berat. Dengan demikian 
kemungkinan tingkat kerusakan atau 
gangguan dari sentral ini lebih besar. 
 

 
® Topologi jaringan Pohon (Tree) 
 
 

Topologi jaringan ini disebut juga sebagai 
topologi jaringan bertingkat. Topologi ini 
biasanya digunakan untuk interkoneksi antar 
sentral dengan hirarki yang berbeda. Untuk 
hirarki yang lebih rendah digambarkan pada 
lokasi yang rendah dan semakin keatas 
mempunyai hirarki semakin tinggi. Topologi 
jaringan jenis ini cocok digunakan pada sistem 
jaringan komputer . 
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® Topologi jaringan Cincin (Ring) 
 
 

Untuk membentuk jaringan cincin, setiap 
sentral harus dihubungkan seri satu dengan yang 
lain dan hubungan ini akan membentuk loop 
tertutup. Dalam sistem ini setiap sentral harus 
dirancang agar dapat berinteraksi dengan sentral 
yang berdekatan maupun berjauhan. Dengan 
demikian kemampuan melakukan switching ke 
berbagai arah sentral. Keuntungan dari topologi 
jaringan ini antara lain : tingkat kerumitan jaringan 
rendah (sederhana), juga bila ada gangguan atau 

kerusakan pada suatu sentral maka aliran trafik dapat dilewatkan pada arah 
lain dalam sistem. 

 
 
 

® Topologi jaringan Bus 
 

 
Pada topologi ini semua sentral 

dihubungkan secara langsung pada medium 
transmisi dengan konfigurasi yang disebut Bus. 
Transmisi sinyal dari suatu sentral tidak 
dialirkan secara bersamaan dalam dua arah. 
Hal ini berbeda sekali dengan yang terjadi pada 
topologi jaringan mesh atau bintang, yang pada 
kedua sistem tersebut dapat dilakukan 

komunikasi atau interkoneksi antar sentral secara bersamaan. topologi jaringan 
bus tidak umum digunakan untuk interkoneksi antar sentral, tetapi biasanya 
digunakan pada sistem jaringan komputer. 

 
 
 
 

Yang paling banyak digunakan dalam jaringan komputer adalah jaringan 
bertipe bus dan pohon (tree), hal ini karena alasan kerumitan, kemudahan 
instalasi dan pemeliharaan serta harga yang harus dibayar. Tapi hanya jaringan 
bertipe pohon (tree) saja yang diakui kehandalannya karena putusnya salah satu 
kabel pada client, tidak akan mempengaruhi hubungan client yang lain. 

 
 
 
 
 
 
 



 
L A N card  |   Organisasi Sistem Komputer 

© Copyright 2008 

 

[9] 
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