
  

Pembelajaran 1 
Jaringan Komputer

“Konsep dasar Jaringan Komputer”

Kelompok Studi Linux UNG
2013 @kslung1



  

Konsep Dasar (1)

“Prinsip hidup manusia (makhluk sosial) yang 
membutuhkan orang lain (manusia lain) untuk 
bisa hidup”

“Kebutuhan manusia untuk bersosialisasi / 
berinteraksi dengan manusia yang lain”



  

Konsep Dasar (2)

Jaringan merupakan sebuah hubungan / 
interaksi antara 1 titik (node) ke titik yang lain.

Tujuan didesainnya sebuah Jaringan adalah 
agar antara titik-titik yang berbeda dapat saling 
berhubungan / berinteraksi.



  

Jaringan Komputer ???

Kembali ke konsep dasar (1) 
dan konsep dasar (2)

Awalnya perangkat komputer yang digunakan 
oleh manusia hanya bekerja secara stand alone 

(sendiri-sendiri)



  

Network Definition : 

Menurut Tannenbaum (1981) Jaringan 
interconnected collection of autonomous 
computers.

Suatu kumpulan interkoneksi dari komputer-
komputer yang otonom.
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Stand Alone



  

Sistem komputer dengan model standalone tidak 
berlangsung lama, model sistem komputasi 
dikembangkan menjadi konsep sistem komputasi 
berbasis jaringan.

Berdasarkan pada kebutuhan informasi yang 
telah dipaparkan pada konsep dasar (1) dan (2).



  

PC 1

PC 5

PC 3

PC 4

Konsep komputasi yang telah terdistribusi 
dalam jaringan



  

Konsep OSI
(OpenSystem Interconnection)
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Layer OSI

OSI terdiri dari 7 Layer dimana masing-masing 
layer memiliki tugas yang berbeda-beda namun 
memiliki 1 tujuan yaitu mengantarkan informasi 
antar komputer, sehingga berdasarkan 
pembagian pada masing-masing layer, proses 
pertukaran informasi jauh lebih cepat dan mudah 

(Rachmat Rafiudin - 2006)



  

Pertemuan Ke 2

Pembahasan tentang Konsep OSI Layer dan 7 
Layer OSI



  

Pertemuan selanjutnya....
Konsep protocol TCP / IP Address



  

Pertemuan selanjutnya....
Konsep pemodelan jaringan...



  

Pertemuan selanjutnya....
Konsep topologi jaringan komputer



  

Pertemuan selanjutnya....
Konsep keamanan jaringan komputer



  

Konsep server jaringan komputer



  

Sekian,
Semoga bermanfaat...!!!

Tetap semangat dan terus belajar...

@kslung1 Go_OpenSource
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