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TEKNOLOGI INFORMASI 

WIRELINE

A. JARINGAN KOMPUTER: hubungan 

dari beberapa komputer dan berbagai 

sumber daya sehingga antara komputer 

yang satu dengan yang lainnya dapat 

saling “berkomunikasi” saling “berkomunikasi” 

B. INTERNET:kumpulan yang sangat luas 

dari jaringan komputer besar dan kecil 

yang saling berhubungan dengan 

menggunakan jaringan komunikasi yang 

ada di seluruh dunia 



JENIS JARINGAN KOMPUTER 

BERDASARKAN JANGKAUAN

� LAN(Local Area Network): jaringan 

komputer lokal dengan cakupan 

sekitar 1 km, misal dalam satu sekitar 1 km, misal dalam satu 

gedung, satu fakultas, lab. Dll.

� MAN(Metropolitan Area Network): 

jaringan komputer yang lebih besar 

dari LAN dengan teknologi yang sama 

dengan LAN, misal satu kota.



•• WAN(Wide Area Network): gabungan dari WAN(Wide Area Network): gabungan dari 

banyak MAN yang meliputi negara dan banyak MAN yang meliputi negara dan 

benua atau dunia.benua atau dunia.

•• Komunikasi data WAN melalui subnetKomunikasi data WAN melalui subnet

•• Subnet terdiri dari dua: jalur transmisi dan Subnet terdiri dari dua: jalur transmisi dan •• Subnet terdiri dari dua: jalur transmisi dan Subnet terdiri dari dua: jalur transmisi dan 

routerrouter

•• Router Router adalah suatu komputer khusus yang adalah suatu komputer khusus yang 

digunakan untuk menghubungkan dua jalur digunakan untuk menghubungkan dua jalur 

transmisi atau lebih.transmisi atau lebih.



LAN terdiri:LAN terdiri:

Server Server adalah komputer yang adalah komputer yang 
difungsikan sebagai komputer difungsikan sebagai komputer 
pusat.pusat.

Workstation Workstation adalah komputer yang adalah komputer yang Workstation Workstation adalah komputer yang adalah komputer yang 
difungsikan sebagai komputer difungsikan sebagai komputer 
cabang.cabang.

InterfaceInterface: antarmuka/komponen : antarmuka/komponen 
perantaraperantara



� Media: kabel, Fiber optik

� Switch hub/Switch: terminal penghubung 

untuk kabel-kabel sehingga komputer dalam untuk kabel-kabel sehingga komputer dalam 

LAN saling tersambung.

� Komponen pengendali: komputer khusus 

untuk memprotek virus



SPESIFIKASI LAN:SPESIFIKASI LAN:

�� AREANYA TERBATASAREANYA TERBATAS

�� MEMUNGKINKAN BANYAK MEMUNGKINKAN BANYAK 

PENGGUNA UNTUK MENGAKSES PENGGUNA UNTUK MENGAKSES 

MEDIA DENGAN MEDIA DENGAN BANDWITH BANDWITH MEDIA DENGAN MEDIA DENGAN BANDWITH BANDWITH 

TINGGITINGGI

�� MENYEDIAKAN KONEKTIVITAS MENYEDIAKAN KONEKTIVITAS 

FULLFULL--TIME TIME UNTUK AREA LOKALUNTUK AREA LOKAL



ADALAH STRUKTUR DARI JARINGAN 
KOMPUTER

DALAM DEFINISI TOPOLOGI DIBAGI 
MENJADI DUA: (1) TOPOLOGI FISIK 

TOPOLOGI JARINGAN

MENJADI DUA: (1) TOPOLOGI FISIK 
YANG MENUNJUKKAN PEMASANGAN 
KABEL SECARA FISIK, (2) T. LOGIK 
YANG MENUNJUKKAN BAGAIMANA 
SUATU MEDIA DIAKSES OLEH HOST 
(KOMPUTER DALAM JARINGAN)



Topologi Fisik

� T Bus: Menyambung host secara 
langsung.

� T Ring: jaringan berbentuk Ring

� T. Star: menghubungkan semua � T. Star: menghubungkan semua 
kabel pada host ke satu titik utama

� T. extended star: pengembangan 
star.

� T. heirarki:mirip extended star

� T. Mesh: ,menghub. Titik ke titik




