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DEFINISI JARINGAN KOMPUTER

• Jaringan Komputer adalah sekumpulan komputer yang 
saling terhubung satu sama lain sehingga dapat berbagi
sumber daya yang dimilikinya, seperti Printer, CDROM, 
Share File, ataupun komunikasi secara elektronik antar
computer yang terhubung dalam jaringan tersebut.

• Hubungan antar computer tersebut dapat menggunakan
media kabel. Telepon, gelombang radio, satelit, maupun
sinar infra merah (Infra red).

Manfaat Jaringan

1. Resource sharing/ berbagi sesumber: seluruh program, peralatan dan  
data yang dapat digunakan oleh  setiap orang yang ada dijaringan tanpa 
dipengaruhi lokasi sesumber dan pemakai.  Misalnya: Staff BIRO 
Akademik mengirimkan daftar mahasiswa baru ke perpustakaan dalam 
bentuk print out dengan langsung mencetaknya di printer perpustakaan 
dari komputer di BIRO akademik. Atau sebaliknya staff perpustakaan 
mendapatkan langsung file daftar mahasiswa baru yang disimpan di 
komputer staff BIRO akademik.

2. High reliability/kehandalan tinggi: tersedianya sumber-sumber alternatif 
kapanpun diperlukan. Misalnya pada aplikasi perbankan  atau militer, jika 
salah satu mesin tidak bekerja, kinerja organisasi tidak terganggu karena 
mesin lain mempunyai sumber yang sama.

3. Menghemat uang: membangun jaringan dengan komputer-komputer 
kecil lebih murah dibandingkan dengan menggunakan mainframe. Data 
disimpan di sebuah komputer yang bertindak sebagai server dan 
komputer lain yang menggunakan data tersebut bertindak sebagai 
client. Bentuk ini disebut Client-server.

Manfaat Jaringan

4. Scalability/ skalabilitas: meningkatkan kinerja dengan 
menambahkan komputer server atau client dengan mudah tanpa 
mengganggu kinerja komputer server atau komputer client yang 
sudah ada lebih dulu.

5. Medium komunikasi: memungkinkan kerjasama antar orang-
orang yang saling berjauhan melalui jaringan komputer baik 
untuk bertukar data maupun berkomunikasi.

6. Akses informasi luas: dapat mengakses dan mendapatkan
informasi dari jarak jauh. 

7. Komunikasi orang-ke-orang: digunakan untuk berkomunikasi dari
satu orang ke orang yang lain

MACAM2 JARINGAN KOMPUTER

Jaringan komputer dapat terbagi menjadi beberapa

macam jenis klasifikasi, di antaranya yaitu

berdasarkan:

Teknologi transmisi
Jarak
Fungsi (Type)
Topologi
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TEKNOLOGI TRANSMISI

1. Jaringan BROADCAST

Jaringan ini memiliki saluran komunikasi tunggal yang dipakai 
bersama-sama oleh semua mesin yang ada pada jaringan. 
Pesan-pesan berukuran kecil, disebut paket, yang dikirimkan 
oleh suatu mesin akan diterima oleh mesin-mesin lainnya. Field 
alamat pada sebuah paket berisi keterangan tentang kepada 
siapa paket tersebut ditujukan. Saat menerima paket, mesin 
akan mencek field alamat. Bila paket tersebut ditujukan untuk 
dirinya, maka mesin akan memproses paket itu, namun bila 
paket ditujukan untuk mesin lainnya, maka mesin tersebut akan 
mengabaikannya

2. Jaringan POINT TO POINT

Jaringan ini terdiri dari beberapa koneksi pasangan individu dari
mesin-mesin. Untuk mengirim paket dari sumber ke suatu tujuan, 
sebuah paket pada jaringan jenis ini mungkin harus melalui satu
atau lebih mesin-mesin perantara. Seringkali harus melalui banyak
route yang mungkin berbeda jaraknya. Karena itu algoritma rout 
memegang peranan penting pada jaringan point-to-point. 

JARAK (AREA)

1.1. Local Area Network (LAN)Local Area Network (LAN)
LAN digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dalam suatu
Instansi (negeri maupun swasta) untuk memakai bersama resource 
(misalnya, printer, scanner) dan saling bertukar informasi. LAN dapat 
dibedakan dari jenis jaringan lainnya berdasarkan tiga karakteristik: 
ukuran, teknologi transmisi dan topologinya.

LAN seringkali menggunakan jenis topologi Bus dan Ring, dengan
teknologi transmisi kabel tunggal (Broadcast). LAN tradisional beroperasi
pada kecepatan mulai 10 sampai 100 Mbps (mega bit/detik)  dengan
delay rendah (puluhan mikro second) dan mempunyai faktor kesalahan
yang kecil. LAN-LAN modern dapat beroperasi pada kecepatan yang lebih 
tinggi, sampai ratusan megabit/detik.

JARAK (AREA)

2.2. Metropolitan  Area Network (MANMetropolitan  Area Network (MAN)
Metropolitan  Area Network (MAN) pada dasarnya merupakan versi
LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi
yang sama dengan LAN.  Disebut Metropolitan Area Network 
(MAN), karena jaringan ini menjangkah antar wilayah dalam satu
propinsi, misalnya Sebuah Bank, katakanlah BRI yang memiliki
jaringankomputer di setiap cabangnya akan dapat berhubungan
satu sama lain, sehingga nasabahnya dapat melakukan transaksi
menyimpan uang, mengambil uang ataupun transaksi lainnya di
cabang manapun juga dalam satu propinsi yang sama.

JARAK (AREA)

3.3. Wide Area Network (WAN)Wide Area Network (WAN)
Wide Area Network  (WAN) mencakup daerah geografis yang luas, 
seringkali mencakup sebuah negara atau benua.  WAN terdiri dari 
kumpulan mesin/ komputer yang bertujuan untuk mejalankan 
program-program aplikasi. 
Jaringan WAN dapat menghubungkan satu computer dengan
computer lainnya dengan menggunakan satelit ataupun kabel
bawah laut. Komunikasi dan transformasi data antar computer  
dapat dilakukan dari beberapa wilayah/Negara dengan
menggunakan perangkat mesin/computer yang disebut dengan
Host. 
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Tabel Klasifikasi Processor Interkoneksi Tabel Klasifikasi Processor Interkoneksi 
Berdasarkan JarakBerdasarkan Jarak

Jarak antar
prosesor

Prosesor di tempat 
yang sama

Contoh

0.1 m Papan rangkaian Data flow machine
1 m Sistem Multicomputer
10 m Ruangan

Local Area Network100 m Gedung
1 km Kampus

10 km Kota
Metropolitan Area 

Network

100 km Negara
Wide area Network1000 km Benua

10000 km Planet The Internet

TYPE (ARSITEKTUR)

1.1. JaringanJaringan CLIENT CLIENT -- SERVERSERVER

Pada Jaringan  ini terdapat satu computer yang dijadikan sebagai 
Server, yaitu komputer yang menyediakan fasilitas bagi 
komputer-komputer lain  (client) didalam jaringan tersebut. Jadi, 
client adalah komputer-komputer yang menerima atau 
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh server. Server
dijaringan tipe client-server disebut dengan Dedicated Server
karena murni berperan sebagai server yang menyediakan 
fasilitas kepada workstation dan server tersebut tidak dapat 
berperan sebagai workstation.

2.2. JaringanJaringan PEER TO PEERPEER TO PEER

Bila ditinjau dari peran server di kedua tipe jaringan tersebut, 

maka server di jaringan tipe peer to peer di-istilahkan non-

dedicated server, karena server tidak berperan sebagai server 

murni melainkan sekaligus dapat berperan sebagai workstation.

TOPOLOGI (INSTALASI)

Topologi Jaringan adalah bentuk koneksi dari suatu komputer ke 

komputer lain dalan jaringan dan bagaimana mereka berkomunikasi antar 

komputer di jaringan tersebut. 

Star Ring Bus Mesh Tree

TOPOLOGI MESH

Jaringan Mesh ini adalah type jaringan yang paling rumit, karena setiap
computer yang terhubung dalam jaringan ini adalah sebagai

Node/Sentral.  Di mana masing-masing nodes dari jaringan terhubung 
dengan nodes lain dalam jaringan dengan hubungan point to point. 

Setiap computer harus menyediakan sejumlah saluran kabel yang 
dibutuhkan untuk masing-masing node computer lainnya. Jika dalam

sebuah Tipologi jaringan Mesh terdiri dari n-komputer (nodes/sentral), 
maka setiap computer yang terhubung dalam jaringan mesh harus

menyediakan sebanyak (n-1)  saluran kabel. (n = jumlah computer/node). 

Semakin banyak jumlah computer/node, maka akan semakin tinggi
tingkat kerumitan dalam jaringan tersebut. Dengan demikian kelemahan

Tipologi Jaringan Mesh  ini secara umum kurang ekonomis dan terlalu
mahal dan rumit untuk diterapkan. 
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TOPOLOGI STAR

Topologi Jaringan Bintang (Star ) memiliki  satu komputer sebagai node 

pusat (central) . Setiap komputer dalam jaringan dihubungkan langsung 

Sehingga menjadikan kontrol terpusat, artinya semua link harus melewati 

central yang menyalurkan data tersebut kesemua komputer  client yang 

dipilihnya. Simpul pusat dinamakan stasium primer (server) dan lainnya 

dinamakan stasiun sekunder (client server). Setelah hubungan jaringan 

dimulai oleh server maka setiap client server sewaktu-waktu dapat 

menggunakan hubungan jaringan tersebut tanpa menunggu perintah dari 

server.

Kelebihan

1. Penambahan jumlah saluran hanya dilakukan oleh satu komputer
saja sebagai central (server) dengan menggunakan hub.

2. Jaringan tidak mudah terganggu oleh adanya koneksi baru
maupun saat adanya computer yang tidak disambung

Bila terjadi gangguan pada salah satu saluran/kabel, maka hanya
saluran tersebut saja yang mengalami gangguan hubungan
dengan server., sehingga Mudah mendeteksi gangguan pada
jaringan.

1. Beban komputer central (server) cukup berat, sehingga memungkinkan 
terjadinya kerusakan pada komputer server.

2. Jika hub/concentrator gagal berfungsi maka semua jaringan akan 
terputus.

3. Lebih mahal dengan adanya concentrator 

Kekurangan

TOPOLOGI BUS

Topologi Jaringan Bus menggunakan sebuah kabel tunggal atau
kabel pusat yang menghubungkan seluruh komputer client dengan
komputer server. Kesulitan yang sering dihadapi adalah
kemungkinan terjadinya tabrakan data karena mekanisme Kesulitan
yang sering dihadapi adalah kemungkinan terjadinya tabrakan data 
karena mekanisme jaringan relatif sederhana dan jika salah satu
node putus maka akan mengganggu kinerja seluruh jaringan.

Kelebihan :

Hemat kabel karena hanya memiliki satu jalur utama.

Pengembangan jaringan dan penambahan workstation dengan mudah 

tanpa  mengganggu workstation lain.

Kelemahan :

Bila terdapat gangguan di sepanjang kabel utama maka keseluruhan 

jaringan akan mengalami gangguan.

Kepadatan pengiriman data akan menghambat kecepatan akses.

TOPOLOGI RING

Topologi Jaringan Ring terdiri dari beberapa peralatan saling
dihubungkan satu dengan lainnya dan pada akhirnya akan
membentuk bagan seperti halnya sebuah cincin. Jaringan cincin
tidak memiliki suatu titik yang bertindak sebagai pusat ataupun
pengatur lalu lintas data, semua simpul mempunyai tingkatan yang 
sama. Data yang dikirim akan berjalan melewati beberapa simpul
sehingga sampai pada simpul yang dituju.

Dalam proses informasi, setiap server dan client akan menerima
dan melewati satu komputer ke komputer lainnya. Namun
informasi hanya akan diterima bila sesuai dengan alamat
sever/client, bila tidak sesuai, maka informasi tersebut hanya akan
dilewatkan.
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TOPOLOGI RING

Kelebihan :
Hemat kabel.
Tidak terjadi tabrakan pengiriman data, seperti pengiriman data 

pada topologi bus karena data hanya dapat dikirim oleh satu
node pada saat yang bersamaan.

Kelemahan :
Pengembangan jaringan lebih kaku.
Setiap node yang terdapat dalam jaringan akan ikut serta

mengelola informasi yang dilewatkan dalam jaringan, sehingga
bila terdapat gangguan pada suatu node maka keseluruhan
jaringan akan terganggu.

TOPOLOGI TREE

Topologi Jaringan Tree memadukan karakteristik dari jaringan Bus 
dan jaringan Star. Jaringan ini terdiri kumpulan workstation 
berkonfigurasi dengan struktur bintang yang terhubung dengan 
kabel bus backbone. Jaringan pohon memungkinkan perluasan dari 
sub jaringan yang telah ada. 

Pada jaringan pohon, terdapat beberapa tingkatan simpul (node). 
Pusat atau simpul yang lebih tinggi tingkatannya, dapat mengatur 
simpul lain yang lebih rendah tingkatannya. Data yang dikirim perlu 
melalui simpul pusat terlebih dahulu. Misalnya untuk bergerak dari 
komputer dengan node-3 kekomputer node-7 seperti halnya pada 
gambar, data yang ada harus melewati node-3, 5 dan node-6 
sebelum berakhir pada node-7

TOPOLOGI TREE
Kelebihan :
Bila salah satu kabel pada Workstation client putus, maka tidak

akan mempengaruhi hubungan Client lainnya dengan sever.
Kemudahan dalam penginstalan dan pemeliharaan.

Kelemahan :
Cakupan segmen jaringan tergantung dari jenis kabel yang 

digunakan.
Jika jalur backbone putus, seluruh segmen jaringan akan putus
Lebih sulit dimplementasikan dibandingkan dengan tipologi 

jaringan yang lain

MESH

STAR

BUS

RING

TREE
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Perangkat Jaringan Komputer

Suatu jaringan komputer tersusun dari perangkat/elemen 
dasar yaitu perangkat keras (Hardware) dan perangkat lunak 
(software). 

Perangkat keras yang dimaksud di sini mencakup:  Komputer, 
network interface card (NIC), hub, switch, repeater, bridge, 
router, dan kabel. 

Sedangkan Perangkat lunak yang jelas dibutuhkan adalah 
sistem operasi jaringan, network adapter driver dan protokol 
jaringan. 

1. NIC (Network interface card)

Kartu Jaringan atau disebut dengan istilah NIC (Network
Interface Card) atau LAN CARD atau Ethernet Card..

Kartu Jaringan memiliki dua fungsi utama , yaitu:

1. Peranti yang menyambungkan kabel jaringan dengan
komputer.

2. Peranti yang menyediakan pengalamatan secara fisik. 
Artinya kartu jaringan memiliki kode tertentu yang unik

Type NIC 2. Kabel Jaringan

Kabel merupakan komponen penting dalam jaringan. Kabel 
merupakan medium untuk membuat data bisa mengalir di jaringan, 
kecuali jika kita menggunakan jaringan tanpa kabel (wireless). 

Setiap  jenis kabel  mempunyai  kemampuan dan spesifikasinya yang 
berbeda, oleh   karena   itu   dibuatlah   pengenalan   tipe   kabel.       

Ada tiga tipe kabel yang digunakan dalam membangun jaringan 
komputer, yaitu :

1.  twisted pair, 

2.  coaxial, 

3.  fiber optik.
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a. KABEL TWISTER PAIR (UTP) 

Kabel twisted pair terdiri dari dua jenis, yaitu yang terbungkus (shielded 

twisted pair / STP)  dan yang tidak terbungkus (unshielded twisted pair / 

UTP). 

Kabel UTP menggunakan konektor RJ-45, sedangkan hub yang  tersedia

untuk konfigurasi jumlah koneksi RJ-45, umumnya terdiri atas 4, 8, 12, 15 

atau 24 port koneksi. 

KARAKTERISTIK KABEL UTP 

� Kabel UTP ( Unshielded Twisted Pair ), secara Fisik terdiri atas empat

pasang kawat medium, setiap pasang di pisahkan oleh lapisan

pelindung.

� Kecepatan dan keluaran 10 - 100 Mbps

� Biaya rata-rata per node murah.

� Media dan ukuran konektor kecil

� Panjang Kabel maksimal yang diizinkan yaitu 100 meter (pendek)

TYPE PENYAMBUNGAN KABEL UTP

1.1. KabelKabel StraightStraight

Pada tipe ini, susunan warna kabel UTP memiliki warna yang sama antara 

ujung yang satu dengan ujung yang  lain. Jika yang dipakai adalah Tipe A maka

kedua ujung kabel UTP  memiliki susunan kabel dengan Tipe A, begitu

pula  jika yag dipakai adalah Tipe B.  kabel Straight,  biasanya digunakan

untuk menghubungkan antara dau device  yang  berbeda, misalnya antara

PC dengan Switch ataupun HUB.

2.2. KabelKabel CrossCross

Pada Crossover,  terdapat perbedaan dengan straigt. Susunan warna kabel

pada kedua ujung kabel berbeda satu sama lain.  Jika pada ujung

pertama dipasang Tipe A, maka pada ujung yang  satunya dipasang tipe yang  

lain yaitu Tipe B.  Jenis kabel Cross  ini,  digunakan untuk menghubungkan

2 device yang  sejenis, Misalnya antara PC dengan PC  , HUB dengan Hub, 

Switch dengan Switch, Router dengan Router, PC dengan Router atau PC 

dengan Modem.
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b. KABEL COAXIAL 

Kabel coaxial atau lebih populer dikenal dengan “coax” terdiri atas
konduktor silindris melingkar, yang mengelilingi sebuah kabel
tembaga inti yang konduktif. Untuk LAN, kabel koaksial dapat
dijalankan dengan tanpa banyak membutuhkan bantuan repeater 
sebagai penguat untuk komunikasi jarak jauh di antara node network.
KARAKTERISTIK KABEL COAXIALKARAKTERISTIK KABEL COAXIAL
� Kecepatan dan keluaran 10 - 100 MBps

� Biaya Rata-rata per node murah

� Media dan ukuran konektor medium

� Panjang kabel maksimal yang di izinkan yaitu 500 meter (medium)

JENIS KABEL COAXIAL 

1. Thick coaxial cable (Kabel Coaxial “gemuk”)

Kabel   coaxial   jenis   ini   dispesifikasikan   berdasarkan   standar   IEEE   

802.310BASE5, dimana kabel ini mempunyai diameter rata-rata 12mm, dan 

biasanya diberi warna kuning; kabel jenis ini biasa disebut sebagai standard 

ethernet atau thick   Ethernet,   atau   hanya   disingkat  ThickNet.

2.2. Thin coaxial cable (Thin coaxial cable (KabelKabel Coaxial “Coaxial “KurusKurus”)”)

Kabel coaxial jenis ini banyak dipergunakan di kalangan radio amatir, 

terutama untuk transceiver   yang   tidak memerlukan output   daya

yang   besar.   Untuk digunakan sebagai perangkat jaringan, kabel coaxial 

jenis ini harus memenuhi standar IEEE 802.3 10BASE2, dimana diameter 

rata-rata  berkisar  5 mm dan  biasanya  berwarna  hitam atau  warna  gelap   

lainnya.

c.  KABEL FIBER OPTIK 

� Kabel fiber optic merupakan media networking medium yang 

mampu digunakan untuk transmisi-transmisi modulasi. Jika

dibandingkan dengan media-media lain, fiber optic memiliki

harga lebih mahal, tetapi cukup tahan terhadap interferensi

elektromagnetis dan mampu beroperasi dengan kecepatan dan

kapasitas data yang tinggi.  

� Jaringan yang menggunakan Fiber Optic (FO) biasanya

perusahaan besar, dikarenakan harga dan proses

pemasangannya lebih sulit. Namun demikian Kecepatan

pengiriman data dengan media FO lebih dari 100Mbps dan 

bebas pengaruh lingkungan.

TABEL PEMILIHAN JENIS KABEL 

Tipe Kecepatan Jarak Konektor

UTP
Kategori 5 10 Mbps ±±±± 300 kaki RJ45

Kabel koaksial 10 Mbps ±±±± 2500 kaki BNC Connector

Kabel Telepon Konverter RJ11

Wireless
lebih dari 10
Mbps

Tergantung 
jenis dan 
merek

Serat Optik 100 Mbps ±±±± 3 mil
ST (spring 
loaded twist)
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3.  HUB / 3.  HUB / CONCETRATOR CONCETRATOR 

� Secara fisik HUB berbentuk kotak kecil persegi panjang. HUB 
berfungsi menghubungkan komputer- komputer, sehingga dapat 
membentuk satu segment jaringan.

� Melalui HUB, setiap computer dapat saling berkomunikasi secara 
langsung. Kebanyakan HUB yang diproduksi saat ini men-support 
card jaringan (Ethernet) standar. Orang-orang cukupmemasukkan 
salah satu ujung kabel (yang terpasang konektor RJ-45) ke salah 
satu port yg tersedia pada HUB, sedang ujung lannya ke NIC 
computer. 

� HUB memang tidak selamanya harus diikutkan dalam membangun 
jaringan. Jika kabel jaringan yang dipakai  berjernis coaxial atau 
coax, HUB tidak dibutuhkan. Namun jika kabel jaringan berjenis UTP, 
HUB mutlak diperlukan untuk jumlah klien tiga PC atau lebih.

HUB HUB / CONCRETATOR / CONCRETATOR 

4.  SWITCH 4.  SWITCH 

Pada  dasarnya  switch  adalah  sebuah HUB  yang memiliki  
kepandaian  yang lebih  daripada  HUB  biasa.  Switch  memiliki  
kemampuan  untuk menentukan  tujuan MAC  address  dari  tiap  
paket  yang  diterimanya. Dan hanya meneruskan paket  tersebut 
ke computer dengan alamat yang  sama dengan alamat yang ada 
MAC Address dan tidak meneruskan semua paket ke  seluruh  
computer.  Dengan  cara  kerjanya  tersebut,  switch  dapat 
mengurangi network  traffic yang semula ditimbulkan oleh HUB 
dan  juga switch dapat bekerja lebih cepat daripada HUB.

5.  BRIDGE 5.  BRIDGE 

Bridge merupakan perangkat yang menghubungkan beberapa jaringan 

terpisah (menghubungkan tipe jaringan berbeda maupun tipe jaringan yang 

sama)

Bridge adalah sebuah perangkat yang menghubungkan beberapa jaringan

untuk mendapatkan jaringan yang efiesien. Kebanyakan bridge dapat

mengetahui masing-masing alamat dari tiap segmen komputer pada

jaringan disekitarnya
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6.  ROUTER6.  ROUTER

Router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk
menghubungkan satu jaringan dengan jaringan lainnya untuk
mendapatkan route (jalur) terbaik.  

Router muncul untuk menangani perlunya membagi jaringan secara
logikal bukan fisikal. Sebuah IP router bisa membagi jaringan menjadi
beberapa subnet sehingga hanya lalu lintas yang ditujukan untuk IP 
address tertentu yang bisa mengalir dari satu segmen ke segmen lain. 

7.  REPEATER7.  REPEATER

Repeater bekerja meregenerasi atau memperkuat kembali sinyal-sinyal yang 

masuk atau yang diterimanya dan kemudian diteruskan melaui kabel UTP. 

Pada ethernet kualitas transmisi data hanya dapat bertahan dalam range 

waktu dan jangkauan terbatas, yang selanjutnya mengalami degradasi. 

Repeater akan berusaha mempertahankan integritas sinyal dan mencegah

degradasi sampai paket-paket data menuju tujuan. 

8.  Connector

• Connector adalah Perangkat keras yang digunakan untuk

menghubungkan kabel dengan komputer , untuk jaringan komputer

dikenal dengan Istilah RJ45 yang merupakan konektor standar

untuk kabel Ethernet Categori 5, serta biasanya digunakan untuk

Kabel UTP

OSI Layer

• Model referensi OSI (Open System Interconnection) menggambarkan
bagaimana informasi dari suatu 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. 

• Model Open Systems Interconnection (OSI) diciptakan oleh
International Organization for Standardization (ISO) yang menyediakan
kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data 
berinteraksi melalui jaringan. Standard ini dikembangkan untuk industri
komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang 
berbeda secara efisien.

• Terdapat 7 layer pada model OSI. Setiap layer bertanggungjawab secara
khusus pada proses komunikasi data. Misalnya, satu layer 
bertanggungjawab untuk membentuk koneksi antar perangkat, 
sementara layer lainnya bertanggungjawab untuk mengoreksi
terjadinya “error” selama proses transfer data berlangsung.
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• Model Layer OSI dibagi dalam dua group: 
“upper layer” dan “lower layer”. “Upper 
layer” fokus pada applikasi pengguna dan 
bagaimana file direpresentasikan di 
komputer. Untuk Network Engineer, 
bagian utama yang menjadi perhatiannya 
adalah pada “lower layer”. Lower layer 
adalah intisari komunikasi data melalui 
jaringan aktual.

• Tujuan utama penggunaan model OSI 
adalah untuk membantu desainer jaringan 
memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang 
berhubungan dengan aliran komunikasi 
data. Termasuk jenis-jenis protokol 
jaringan dan metode transmisi.

Application Layer

• Aplication Layer : Lapisan ke-7 ini menjelaskan spesifikasi
untuk lingkup dimana aplikasi jaringan berkomunikasi dg 
layanan jaringan. Menyediakan jasa untuk aplikasi
pengguna. 

• Layer ini bertanggungjawab atas pertukaran informasi
antara program komputer, seperti program e-mail, dan
service lain yang jalan di jaringan, seperti server printer 
atau aplikasi komputer lainnya. 

• Berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan
fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat
mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan
kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini
adalah HTTP, FTP, SMTP, DNS, TELNET, NFS dan POP3.

Presentation Layer

• Presentation Layer : Lapisan ke-6 ini berfungsi
untuk mentranslasikan data yang hendak
ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang 
dapat ditransmisikan melalui jaringan. 

• Protokol yang berada dalam level ini adalah
perangkat lunak redirektor (redirector software), 
seperti layanan Workstation (dalam Windows NT) 
dan juga Network shell (semacam Virtual 
Network Computing (VNC) atau Remote Desktop 
Protocol (RDP)).

Session Layer

• Session layer: Lapisan ke-5 ini berfungsi untuk

mendefinisikan bagaimana koneksi dapat

dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. 

• Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi

nama. Protokol yang berada dalam lapisan ini

adalah RPC (Remote Procedure Call), dan DSP

(AppleTalk Data Stream Protocol).
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Transport Layer

• Transport layer : Lapisan ke-4 ini berfungsi untuk
memecah data ke dalam paket-paket data serta
memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut
sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan
setelah diterima. 

• Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda
bahwa paket diterima dengan sukses
(acknowledgement), dan mentransmisikan ulang
terhadp paket-paket yang hilang di tengah jalan. 
Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah UDP, 
TCP, dan SPX ( Sequence Packet Exchange).

Network Layer

• Network layer : Lapisan ke-3 ini berfungsi
untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, 
membuat header untuk paket-paket, dan
kemudian melakukan routing melalui
internetworking dengan menggunakan router 
dan switch layer-3. 

• Protokol yang berada dalam lapisan ini
adalah DDP (Delivery Datagram Protocol), Net 
BEUI, ARP, dan RARP (Reverse ARP).

Data Link Layer

• Data-link layer : Lapisan ke-2 ini berfungsi untuk
menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan
menjadi format yang disebut sebagai frame. 

• Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow 
control, pengalamatan perangkat keras (seperti halnya
Media Access Control Address (MAC Address)), dan
menetukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan
seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 
beroperasi. 

• Spesifikasi IEEE 802, membagi level ini menjadi dua
level anak, yaitu lapisan Logical Link Control (LLC) dan
lapisan Media Access Control (MAC).

Physical Layer

• Physical layer : Lapisan ke-1 ini berfungsi untuk
mendefinisikan media transmisi jaringan, metode
pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan
(seperti halnya Ethernet atau Token Ring), 
topologi jaringan dan pengabelan. 

• Selain itu, level ini juga mendefinisikan
bagaimana Network Interface Card (NIC) dapat
berinteraksi dengan media kabel atau radio. 
Protokol yang berada dalam lapisan ini
adalah Ethernet, FDDI (Fiber Distributed Data 
Interface), ISDI, dan ATM.


