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Jaringan & Komputer ?

Jaringan : 

Hubungan antara satu atau lebih titik (node) yang 

saling berinteraksi.

Komputer : 

Perangkat yang berfungsi untuk melakukan proses 

perubahan dari Data menjadi Informasi



  

Konsep OSI (Open System Interconnection)

Model referensi OSI adalah suatu model konseptual 
yang terdiri atas tujuh layer, masing- masing layer 
mempunyai fungsi yang berbeda.

7 Application

6 Presentation

5 Session

4 Transport

3 Network

2 Data Link

1 Physical



  

OSI Layer (1)

Physical Layer, Bertanggung  jawab  atas  proses 
data  menjadi  bit  dan  mentransfernya  melalui 
media,  seperti  kabel,  dan  menjaga  koneksi  fisik 
antar sistem.  Contoh media fisik Kabel

Data Link Layer Menyediakan  link  untuk  data,  
memaketkannya  menjadi  frame  yang  
berhubungan  dengan  “hardware”  kemudian  
diangkut  melalui  media.  komunikasinya  dengan  
kartu jaringan, mengatur komunikasi layer physical  
antara sistem koneksi dan penanganan error.  
Contoh Medium access control (MAC) Address



  

OSI Layer (2)

Network Layer, Network  Layer:  Bertanggung  
jawab  menentukan  alamat  jaringan,  menentukan  
rute  yang  harus  diambil  selama  perjalanan,  dan  
menjaga  antrian  trafik  di  jaringan.  Data  pada  
layer  ini  berbentuk  paket. Contoh Protokol Routing 
OSPF (Open Shortest Path First), RIP (Routing 
Information Protocol), dll

Transport Layer, Bertanggung  jawab  membagi 
data  menjadi  segmen,  menjaga  koneksi  logika 
“end‐to‐end”  antar  terminal,  dan  menyediakan  
penanganan error (error handling). Contoh TCP 
(Transfer Control Protocol).



  

OSI Layer (3)

Session Layer, Menentukan  bagaimana  dua  
terminal  menjaga,  memelihara  dan  mengatur  
koneksi,‐  bagaimana  mereka  saling  berhubungan  
satu  sama  lain.  Koneksi di layer  ini  disebut  
“session”. Contoh CCITT X.225

Presentation Layer, Bertanggung jawab 
bagaimana data  dikonversi  dan  diformat  untuk  
transfer  data.  Contoh konversi format text ASCII 
untuk dokumen, .gif  dan  JPG  untuk  gambar.  Layer 
ini  membentuk  kode  konversi,  translasi  data,  
enkripsi  dan  konversi



  

OSI Layer (4)

Application Layer, Menyediakan jasa untuk aplikasi 
pengguna.  Layer  ini  bertanggung jawab  atas  
pertukaran  informasi antara  program  komputer,  
seperti program e‐mail, dan service lain yang jalan  
di  jaringan, seperti  server  printer  atau  aplikasi  
komputer lainnya, Contoh TELNET, Protocol SMPTP, 
Protocol FTP



  

TCP (Transfer Control Protocol) / IP 
(Internet Protocol)

TCP / IP adalah Protocol jaringan komputer yang 
berfungsi untuk menghubungkan antara satu atau 
lebih komputer, sehingga bisa saling berkomunikasi.

TCP / IP, menggunakan konsep IP Address untuk 
memberikan Alamat unik, untuk masing-masing Host 
(Komputer). 



  

IP address

IP address adalah sekumpulan bilangan yang terdiri 
dari 32 bit yang dibagi kedalam 4 blok yang masing-
masing blok terdiri dari 8 Bit.

Contoh : 

255 255 255 255

8 8 8 8

11111111 11111111 11111111 11111111



  

Jenis Jaringan Komputer

Wire adalah model jaringan komputer yang 
menggunakan kabel sebagai media transmisi 
untuk dapat bertukar data dan informasi.

WireLess adalah model jaringan komputer yang 
tidak menggunakan kabel, akan tetapi 
menggunakan signal / gelombang sebagai media 
transmisi.



  

Topologi Jaringan Komputer (1)

Topologi adalah model atau rancangan sebuah 
jaringan komputer. Berikut Contoh Topologi Jaringan : 



  

Topologi Jaringan Komputer (2)

Topologi adalah model atau rancangan sebuah 
jaringan komputer. Contoh Topologi Jaringan : 



  

Pengenalan Perangkat Jaringan



  

Pengenalan Perangkat Simulasi
Packet Traccer



  

Implementasi Topologi Jaringan Peer-To-
Peer



  

Implementasi Topologi Jaringan Client-
Server
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Sekian, dan Terimakasih
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