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PAN, LAN, WAN , MAN

� Konsep Teknologi Jaringan Komputer

� PAN

� LAN

�MAN

�WAN
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� 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
� Protocol

� Resource Sharing (Pembagian sumber 
daya): berbagi pemakaian printer, CPU, 
memori, harddisk.

� Komunikasi: surat elektronik, instant 
messaging, chatting

� Akses informasi: web browsing
� Membantu mempertahankan informasi

agar tetap andal dan up-to-date
� Sebagai Sistem penyimpanan data 

terpusat ataupun terdistribusi yang 
memungkinkan banyak pengguna
mengaskses data dari berbagai lokasi
yang berbeda serta membatasi akses ke
data sewaktu sedang diproses
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�Jaringan komputer = jaringan komunikasi
data = sistem komunikasi
� Pertukaran data minimal antar dua entitas

�Model komunikasi umum:

Sumber Pengirim
Sistem

Pengiriman
Penerima Tujuan

Sistem Sumber Sistem Tujuan

Sumber Pengirim
Sistem

Pengiriman
Penerima Tujuan

Text

Aliran data 

digital (bit-bit)
Sinyal

analog
Sinyal

analog

Aliran data 

digital (bit-bit)

Text
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� Berdasarkan koneksi
(keterhubungan):
� Broadcast Links

� Point-to-point Links

� Berdasarkan skala:
� Personal Area Network (PAN)

� Local Area Network (LAN)

� Metropolitan Area Network 
(MAN)

� Wide Area Network (WAN)

� Internet

� Berdasarkan topologi:
� Bus

� Star

� Ring

� dll

� Berdasarkan protokol:
� Ethernet

� Token Ring

� dll

� Berdasarkan arsitektur
� Peer-to-peer

� Client/Server

� hybrid
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� Personal area network (PAN) adalah jaringan

komunikasi satu perangkat lain dengan

perangkat lainnya dalam jarak sangat dekat, 

hanya dalam beberapa meter saja. 

� PAN atau Personal Area Network merupakan

titik akses ke berbagai perangkat pribadi

seperti komputer, telpon, ponsel, televise 

sistem keamanan rumah yang berbasis

komunikasi data, maupun perangkat

komunikasi publik seperti internet. 

� 1) Menghubungkan perangkat-perangkat

computer 

� 2) Sebagai media komunikasi antara

perangkat sendiri (komunikasi personal) 
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�Menghubungkan HP dengan Laptop 

menggunakan Bluetooth.

�Menghubungkan mouse dengan Laptop 

menggunakan Bluetooth.

�Menghubungkan Printer dengan Laptop 

menggunakan Bluetooth 
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� Local Area Network biasa disingkat LAN 

adalah jaringan komputer yang jaringannya

hanya mencakup wilayah kecil; seperti

jaringan komputer kampus, gedung, kantor, 

dalam rumah, sekolah atau yang lebih kecil. 

�Mempunyai pesat data yang lebih tinggi

�Meliputi wilayah geografi yang lebih sempit

� Tidak membutuhkan jalur telekomunikasi

yang disewa dari operator telekomunikasi

� Biasanya salah satu komputer di antara

jaringan komputer itu akan digunakan

menjadi server yang mengatur semua sistem

di dalam jaringan
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�Router 

� Switch 

� EthernetCard

� EthernetCable

� Peralatan lain : 

� Crimping tool, LAN tester, gunting, multimeter. 
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� meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya
antar wilayah dalam satu propinsi. 

� Menghubungkan beberapa buah jaringan-jaringan
kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar

� jaringan komputer yang membutuhkan router dan

saluran komunikasi publik. Internet merupakan

contoh dari jaringan WAN ini Jika Wide Area Network 

sudah mencakup area intercontinental maka disebut

jaringan informasi global atau internet. 

� Jangkauan dari MAN ini berkisar antara 10 hingga 

50 km.

� Jaringan Bank dimana beberapa kantor

cabang sebuah Bank di dalam sebuah kota

besar dihubungkan antara satu dengan

lainnya. Misalnya Bank BRI yang ada

diseluruh wilayah Wonosobo.
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�WAN (Wide Area Network) merupakan

jaringan komputer yang mencakup area yang 

besar sebagai contoh yaitu jaringan

komputer antar wilayah, kota atau bahkan

negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai

jaringan komputer yang membutuhkan router 

dan saluran komunikasi publik. 

� Internet merupakan contoh dari jaringan

WAN ini.


