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Pertemuan ke-1 

BAB I  Local Area Network 
1. Pendahuluan 

Sejak berkembangnya internet dan dipasarkan sistem operasi Windows95 oleh Microsoft, 

menghubungkan beberapa komputer baik komputer pribadi (PC) maupun server dengan sebuah 

jaringan dari jenis LAN (Local Area Network) sampai WAN (Wide Area Network) menjadi sebuah 

hal yang biasa. Demikian pula dengan konsep "downsizing" maupun "lightsizing" yang bertujuan 

menekan anggaran belanja khususnya peralatan komputer, maka sebuah jaringan merupakan 

satu hal yang sangat diperlukan. Dalam pada penulisan ini akan dibahas sebagian komponen 

yang diperlukan untuk membuat sebuah jaringan komputer.  

2. Pengertian Jaringan Komputer 

Konsep jaringan komputer lahir pada tahun 1940-an di Amerika dari sebuah proyek 

pengembangan komputer MODEL I di laboratorium Bell dan group riset Harvard University yang 

dipimpin profesor H. Aiken. Pada mulanya proyek tersebut hanyalah ingin memanfaatkan sebuah 

perangkat komputer yang harus dipakai bersama. Untuk mengerjakan beberapa proses tanpa 

banyak membuang waktu kosong dibuatlah proses beruntun (Batch Processing), sehingga 

beberapa program bisa dijalankan dalam sebuah komputer dengan dengan kaidah antrian.  

Ditahun 1950-an ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya super 

komputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. (Lihat Gambar 1.) Untuk 

itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS (Time 

Sharing System), maka untuk pertama kali bentuk jaringan (network) komputer diaplikasikan. 

Pada sistem TSS beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah host komputer. Dalam 

proses TSS mulai nampak perpaduan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang 

pada awalnya berkembang sendiri-sendiri.  
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Gambar 1. Jaringan komputer model TSS. 

Memasuki tahun 1970-an, setelah beban pekerjaan bertambah banyak dan harga 

perangkat komputer besar mulai terasa sangat mahal, maka mulailah digunakan konsep proses 

distribusi (Distributed Processing). Seperti pada Gambar 2., dalam proses ini beberapa host 

komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara paralel untuk melayani beberapa terminal 

yang tersambung secara seri disetiap host komputer. Dalam proses distribusi sudah mutlak 

diperlukan perpaduan yang mendalam antara teknologi komputer dan telekomunikasi, karena 

selain proses yang harus didistribusikan, semua host komputer wajib melayani terminal-

terminalnya dalam satu perintah dari komputer pusat.  

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Jaringan Komputer merupakan sekelompok 

computer yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya menggunakan protokol 

komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi sumber daya, serta dapat 

dikendalikan oleh suatu komputer pusat. 

 

 

Gambar 2. Jaringan komputer model distributed processing. 



  

 
© 2004 Maart Adhie, Lely H. All Rights Reserved. 

 

 
H a l a m a n

 
7 

Selanjutnya ketika harga-harga komputer kecil sudah mulai menurun dan konsep proses 

distribusi sudah matang, maka penggunaan komputer dan jaringannya sudah mulai beragam dari 

mulai menangani proses bersama maupun komunikasi antar komputer (Peer to Peer System) 

saja tanpa melalui komputer pusat. Untuk itu mulailah berkembang teknologi jaringan lokal yang 

dikenal dengan sebutan LAN. Demikian pula ketika Internet mulai diperkenalkan, maka sebagian 

besar LAN yang berdiri sendiri mulai berhubungan dan terbentuklah jaringan raksasa WAN.  

3. Penggolongan Jaringan Komputer 

Dalam mempelajari macam-macam jaringan komputer terdapat dua klasifikasi yang sangat 

penting yaitu teknologi transmisi dan jarak. Berdasarkan luas daerah atau jarak yang dapat 

dijangkau, maka jaringan komputer dapat digolongkan ke dalam 3 jenis: 

1. Lokal Area Network 

Jarak jangkauan 10 km. Biasanya merupakan jaringan komputer untuk satu kantor yang 

digunakan untuk koordinasi antar bagiannya yang bersifat lokal. Dengan memperhatikan 

kecepatan transmisi datanya LAN dpt digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu Low speed 

PC Network ( kurang dari 1 Mbps), Medium Speed Network (1-20 Mbps), High Speed 

Network (lebih dari 20 Mbps) 

2. Metropolitan Area Network 

Jarak jangkauan 10 – 50 km. Biasanya merupakan jaringan komputer antar perusahaan 

ataupun antar pabrik dalam satu wilayah kota. MAN biasanya mampu menunjang data 

teks dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel 

3. Wide Area Network 

Jarak jangkauan lebih dari 50 km. Jaringan ini memiliki jangkauan yang sangat jauh, 

sehingga dapat mencapai seluruh bagian dunia. 

Berdasarkan teknologi transmisinya jaringan dapat dibedakan menjadi :  

1. Jaringan Broadcast 

Jaringan broadcast memiliki saluran komunikasi tunggal yang dipakai bersama-sama oleh 

semua mesin yang ada pada jaringan. Pesan-pesan berukuran kecil yang disebut paket, 

dikirimkan oleh suatu mesin dan akan diterima oleh mesin –mesin lainnya. Field alamat 

pada sebuah paket berisi keterangan tentang kepada siapa paket tersebut ditujukan. 

Saat menerima paket,  mesin akan mengecek field alamat. Bila paket tersebut berisi 
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alamat yang dituju sesuai maka mesin akan memproses paket data tersebut, bila tidak 

sesuai akan diabaikan saja. 

2. Jaringan Point-to-Point 

Jaringan Point-to-Point terdiri dari beberapa koneksi pasangan individu dari mesin-mesin. 

Untuk  mengirim paket dari sumber satu ke sumber tujuan, sebuah paket pada jaringan 

mungkin harus melalui lebih dari satu mesin-mesin perantara, dan sering harus melalui 

route yang jaraknya berbeda-beda. Sehingga pada jenis jaringan algoritma route 

memegang peranan penting.  

Pada umumnya jaringan yang lebih kecil dan terlokalisasi secara geografis cenderung ,e,akai 

broadcasting, sedangkan jaringan yanglebih besar menggunakan point-to-point. 

4. Tujuan Dibangunnya Jaringan Komputer 

 Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah membawa informasi secara tepat dan 

cepat tanpa adanya kesalahan dari pihaki pengirim (transmitter) menuju ke pihak penerima 

(receiver) melalui media komunikasi.  Adapun sasaran terbentuknya jaringan komputer 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

 Sharing Resource 

Sharing Resource bertujuan agar seluruh program, peralatan atau pheripheral yang 

terdapat dalam jaringan komputer dapat dimanfaatkan dengan baik oleh  setiap orang 

yang terdapat dalam  jaringan komputer tersebut. 

 Komunikasi 

Jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna dengan lebih 

baik dan cepat serta murah 

 Integrasi data 

Dengan jaringan komputer proses data tidak harus dilakukan pada satu komputer saja, 

namun dapat didistribusikan ke komputer-komputer yang lain. Oleh karena itu maka 

dapat terbentuk data yang terintegrasi sehingga memudahkan pemekai untuk 

memperoleh dan mengolah informasi setiap saat 
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KOMPONEN PEMBENTUK JARINGAN 
KOMPUTER 

 

Suatu jaringan LAN terbentuk atas beberapa komponen, yaitu: 

a. Komponen perangkat keras : 

• Personal Komputer 

Untuk server (komputer pusat/central) dan workstation (terminal pemakai) 

• Media transmisi 

Dapat berupa kabel, radio atau sarana lain yang dapat mengalirkan data 

• Network Interface Card (NIC) 

Berfungsi sebagai proses pengiriman dan penerimaan data 

• Konsentrator 

Suatu alat yang memungkinkan beberapa sinyal komunikasi menggunakan sebuah channel 

transmisi bersama-sama, sehingga dapat menghemat biaya transmisi 

• Konektor 

Sebagai penghubung media transmisi ke peralatan 

• Media penyimpanan data (storage) 

Berupa hardisk yang berfungsi untuk menyimpan perangkat lunak jaringan, perangkat lunak 

aplikasi, dan data 

b. Komponen perangkat lunak : 

• Driver interface 

Driver interface menjembatani kartu jaringan dengan perangkat lunak jaringan pada server 

maupun workstation. 

• Network Operating System (NOS) 

NOS berjalan pada server dan bertanggung jawab untuk memproses request, mengatur 

jaringan dan mengendalikan layanan dan device ke semua workstation. 

c. Perangkat lunak aplikasi  

Program aplikasi yang digunakan untuk keperluan perusahaan tersebut 
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1. TERMINOLOGI UMUM 

Ada beberapa terminologi umum yang dikenal dalam sistem komputer, yaitu : 

• Terminal Server 

Adalah suatu terminal pasif berupa Video Display Unit dan keyboard yang terhubung ke 

komputer pengolah pusat, terminal-terminal tersebut tidak memiliki unit pengolah (CPU) 

sendiri  semua pengolahan data dilakukan di komputer pusat yang disebut HOST  

• Multiuser 

Kemampuan sebuah komputer untuk melayani lebih dari satu pengguna 

• Multitasking 

Adalah suatu terminal aktif yang dlengkapi mikroprosesor, yang memiliki kemampuan untuk 

melakukan beberapa proses sekaligus dalam waktu yang bersamaan 

• Multiprogramming 

Adalah suatu terminak aktif yang dilengkapi mikroprosesor, yang dapat mengerjakan 

beberapa program sekaligus dalam waktu yang relatif bersamaan 

• Multiprocessor 

Adalah terminal aktif dengan lebih dari satu mikroprosesor yang berbeda fungsi. Terdiri dari 

Asymmetric Multiprocessor dan Symmetric Multiprocessor. 

• Stand Alone 

Adalah terminal aktif yang memiliki mikroprosesor dan berdiri sendiri (tidak terhubung ke 

jaringan) 

2. TERMINOLOGI JARINGAN 

Ada beberapa terminologi yang dikenal dalam sistem komunikasi maupun jaringan, yaitu : 

• Node 

Node biasanya diasumsikan sebagai terminalk/workstation 

• Dumb Terminal 

Adalah terminal yang hanya terdiri dari VDU (Video Display Unit) dan keyboard. Terminal in 

tidak memiliki unit pengolah (CPU) sendiri. Pengolahan dilakukan pada computer central 

(Host) 

• Intellligent Terminal 
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Adalah terminal yang terdiri dari CPU (Central Processing Unit), VDU, dan Keyboard. Terminal 

ini memiliki CPU sendiri. 

• Virtual 

Makna dari virtual adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tetapi terlihat. Misalnya virtual 

drive. Benda tersebut sebenarnya ridak ada secara fisik, tetapi tersedia. 

• Transparent 

Makna dari transparent adalah kebalikan dari virtual, yaitu sesuatu yang sebenarya ada 

namun tidak terlihat. Sebagai contoh adalah transparent proxy, pengguna seolah – olah 

seperti tidak menggunakan proxy, namun sebenarnya menggunakan proxy. 

• Physical 

Makna dari physical adalah sesuatu yang dapat dilihat dan disentuh/diraba. Misalnya 

harddisk, floppy disk, dan lain sebagainya 

• Logical 

Makna dari logical adalah sesuatu yang dapat dilihat, tapi tidak dapat disentuh/diraba 

• Centralized Processing 

Adalah suatu system pengolahan data, yang mana pengaturan seluruh anggota system 

dilakukan oleh pengendali pusat. Contoh pada computer kelas mini dan mainframe 

• Distributed Processing 

Adlah suatu system pengolahan data, yang mana pengolahan data tersebut dilakukan pada 

masing-masing terminal yang diatur oleh server 

• Card Adapter 

Adalah suatu kartu antarmuka yang terpasang apada masing-masing terminal agar dapat 

terjadi omunikasi antar terminal tersebut. Pada LAN, card adapter biasa disebut NIC 

(Network Interface Card) 

• Host 

Adalah suatu alat yang berfungsi sebagai pengendali utama suatu jaringan dimana semua 

proses pengolahan data berlangsung. Pada umumnya, host merupakan computer kelas mini 

atau mainframe 

 

 

• Server 
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Adalah seuatu alat yang berfungsi sebagai terminal-termnal yang terhubung dengannya. 

Server tidak melakukan pengolahan data. Tugasnya mengarah kepada manajemen jaringan 

dan penyediaan sumber daya 

• Workstation 

Adalah seuatu alat yang berfungsi sebagai terminal pemakai yang terhubung 

server.Workstation merupakan Inteleigent Terminal yang dapat mengolah datanya sendiri 

karena dilengkapi dengan CPU sendiri 

• Routing 

Adalah pengaturan rute antar node dalam jaringan computer. Routing dapat dikelompokan 

ke dalam 2 jenis, yaitu: 

- Routing Statis, yaitu pengiriman data melalui rute yang telah ditentukan 

- Routing Dinamis, yaitu pengiriman data dapat dilakukan melalui rute selain yang telah 

ditetapkan 

• Repeater 

Adalah suatu alat yang berfungsi untuk memperkuat sinyal 

• Bridge 

Adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua buah LAN yang 

mempunyai perbedaan pada lapisan OSI I dan II. Misalnya LAN dengan Ethernet akan 

dihubungkan dengan LAN yang menggunakan metode Token Bus. 

• Router 

Adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua buah jaringan yang 

memiliki perbedaan pada lapisan OSI I, II, dan III. Misalnya LAN dengan Netware akan 

dihubungkan dengan jaringan yang menggunakan UNIX. 

• Brouter 

Adalah suatu perangkat yang merupakan penggabungan antara Brigde dan Router. 

Perangkat tersebut dapat berfungsisebagai brigde maupun sebagai router. 

• Gateway 

Adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua buah jaringan yang 

memiliki perbedaan pada seluruh lapisan OSI. Misalnya jaringan dengan arsitektur SNA 

(System Network Architecture) akan dihubungkan dengan jaringan yang menggunakan 

arsitektur DNA (Digital Network Architecture). 
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BAB II 

Dalam bab ini dibahas beberapa hal yang berhubungan erat dengan Local Area 

Network, yang terdiri dari masalah OSI, komponen LAN, karakteristik LAN dan 

konsep dasar jaringan 

Lapisan OSI (Open System Interconnection) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Lapisan OSI 

 

Dalam mendesain suatu system jaringan, kita harus memperhatikan arsitektur 

standar yang telah dibuat oleh sebuah badan dunia yaitu International Standard 

Organization (ISO). Standar yang dibuat adalah Open System Interconnection (OSI) 

yang terdiri atas 7 lapisan / layers. Standar ini merupakan bentuk baku dari 

arsitektur jaringan, agar berbagai mereka dari berbagai perusahaan memiliki standar 

yang sama sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. 
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Model Referensi OSI ini menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software 

aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati melalui sebuah media jaringan ke 

suatu software aplikasi di komputer lain. Tujuh lapisan OSI adalah sebagai berikut : 

Physical Layer 
Lapisan ini merupakan lapisan pertama atau terendah dari tujuh lapisan OSI. Lapisan 

ini berhubungan langsung dengan fisik saluran yang digunakan untuk transmisi, 

berupa peralatan mekanis dan elektrik beserta prosedur untuk memulai, memelihara 

dan membubarkan hubungan fisik untuk penyaluran bit. Lapisan harus 

memungkinkan digunakannya beberapa macam media fisik untuk interkoneksi 

dengan berbagai macam kotrol yang berbeda. 

Data Link Layer 
Lapisan ke-2 ini merupakan teknik khusus (specific technique) yang digunakan pada 

prosedur untuk memungkinkan pengiriman data melalui media yang relative 

memiliki error data rate yang tinggi (misalnya saluran telpon) dengan cara memecah 

data yang dikirim menjadi blok-blok, dimana pada tiap blok ditambahkan informasi 

untuk mengenali error, sehingga lapisan tersebut dapat mengenali blok yang 

diterima dengan baik atau meminta pengiriman kembali bagi blok-blok yang 

mengalami error. 

Network Layer 
Lapisan yang menjamin adanya connection path agar informasi yang dikirim dapat 

sampai pada alamat yang dituju. Lapisan juga bekerja sebgai traffic controller yang 

mengatur prioritas pengiriman informasi. 

Transport Layer 
 Lapisan ini mengatur transport informasi secara keseluruhan melalui berbagai 

node sampai ke tujuan dan mengatur agar blok-blok yang di kirim dapat di terima 

dengan urutan yang benar Lapisan transport juga bertugas mencari cara yang  

paling baik dalam memanfaatkan karakteristik jaringan agar didapatkan transmisi 

yang paling efektif 
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Session Layer 
 Lapisan ini bertugas mengatur, mengorganisir, dan mensinkronkan dialog 

dalam pertukaran data. 

Presentation Layer 
 Lapisan yang bertugas dalam presentasi dan manipulasi data. Lapisan ini 

hanya berhubungan dengan syntax (presentasi data) dan tidak bersangkut paut 

dengan semantik (arti dari data) yang hanya dimengerti oleh layer berikutnya. 

Application Layer 
 Lapisan. ini melakukan information processing agar dapat dimengerti Oleh 

suatu proses aplikasi yang dapat berupa proses manual atau proses komputer. 

PROTOKOL 

Protokol jika diambil contoh dalam komunikasi antar manusia yang memiliki 

bahasa yang berlainan adalah suatu penterjemah. Misalnya seseorang yang hanya 

dapat berbicara dalam bahasa Belanda akan berkomunikasi dengan seseorang yang 

hanya dapat berbicara dalam bahasa Jepang. Jika keduanya berbicara langsung 

tanpa adanya penterjemah, maka tentunya mereka tidak akan mengerti satu sama 

lam mengenai apa yang sedang dibicarakan. Tetapi jika dijembatani oleh seorang 

penterjemah yang mengerti bahasa Jepang dan Belanda, maka komunikasi antar 

keduanya akan berjalan lancar. 

Contoh lain dari protokol misalnya kita akan menghadap Kepala Negara. 

Untuk menghadap Kepala Negara tentunya, ada tata cara yang harus kita penuhi 

terlebih dulu. 

Kita tidak dapat langsung saja menemuinya tanpa minta izin terlebih dulu. 

Pelanggaran akan tata cara/prosedur tersebut akan berakibat fatal, yaitu kita tidak 

diizinkan bertemu. 

 Demikian juga dalam komunikasi antar mesin. Yang dimaksud dengan 

protokol disini adalah suatu tata cara/prosedur berkomunikasi. Misalnya dilakukan 

komunikasi antara Workstation dan Server. Keduanya memiliki interpretasi data 

yang berbeda Untuk itu, dibuat suatu protokol yang berfungsi untuk menjembatani 

komunikasi antara Workstation dan Server tersebut agar keduanya saling mengerti. 
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 Jadi  sebuah protokol adalah sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa 

fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer, misalnya mengirim pesan, data, 

informasi dan fungsi lainnya yang harus dipenuhi oleh pihak pengirim dan penerima 

agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar. 

Jenis Protokol 

 Dalam sebuah jaringan komputer, ada berbagai jenis protokol yang dapat 

digunajan. Dari sekian banyak enis protokol yang umumnya digunakan dalam 

sebuah jaringan adalah sebagai berikut : 

a. NetBEUI Frame Protokol (NBF) 

Protokol ini dikembangkan tahun 1985 oleh IBM. Protokol NBF ini 

menyediakan alokasi memori otomatis yang sewaktu-waktu dapat digunakan, 

namun kekuranganya adalah ketidakmampuannya di-routekan yang berarti 

secra virtual tidak berguna untuk sebuah WAN, dan ketergantungan BNF pada 

pesan broadcast untuk mengkomunikasikan data diantara banyak komputer 

dalam jaringan. 

b. NetBIOS 

Protokol ini dikembangkan oleh IBM juga. Fungsi protokol ini berkisar diatas 

tiga layer yang paling atas  (session, presentation dan aplikation), ia memberi 

programmer akses ke berbagai sumber data untuk menciptakan hubungan 

dua komputer atau antara dua aplikasi pada komputer yang sama. 

c. NWLink 

Dibuat  oleh microsoft yang digunakan untuk menciptakan hubungan antara 

komputer Windows NT, Komputer MS-DOS, Windows dan Windows NT lainnya 

d. IPX/SPX 

Adalah protokol yang diimplementasikan dalam jaringan Novell Netware. IPX 

bertanggung jawab untuk routing dalam pengiriman paket. Sementara SPX 

menciptakan hubungan dan menyediakan acnowledgement dari pengiriman 

paket tersebut. 
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e. TCP/IP 

Protokol ini dikembangkan oleh ARPA (Advence Research project Agency) 

untuk departemen pertahanan Amerika (1969). Sebuah alamat TCP/IP  

adalah nilai biner berukuran 32 bit yang diberikan ke setiap host dalam 

sebuah jaringan Setiap host yang terhubung harus memiliki satu alamat unik 

TCP/IP, setiap alamt terbagi atas dua komponen, yaitu Network ID dan Node 

ID. Contoh alamat IP : 202.149.240.66, pada kondisi ini 202.149.240.XXX 

disebut dengan network ID, sedangkan XXX adalah nodeID-nya. 

Alamat IP dibagi atas beberapa kelas yang ditujukan pada tabel berikut: 

Jns Kls Alamat IP Kegunaan Jaringan/Host ID 

A 1-126 Negara N.H.H.H 

B 128-191 Perusahaan Menengah N.N.H.H 

C 192-223 Perusahaan Kecil N.N.N.H 

D 224-239 

E 240-254 

Multicasting 

Percobaan, digunakan untuk penelitian 

Untuk LAN umumnya digunakan adalah kelas A, Kelas B dan kelas C. Untuk 

kelas A mempunyai kapasitas menampung 16.777.214komputer, kelas B 

65.534 komputer dan kelas C 254 komputer. 

Kelas Network ID Host ID Default Subnet Mask 

A xxx.0.0.1 xxx.255.255.254 255.0.0.0 

B xxx.xxx.0.1 xxx.xxx.255.254 255.255.0.0 

C xxx.xxx.xxx.1 xxx.xxx.xxx.254 255.255.255.0 

IP address kelas A diberikan untuk jaringan dengan jumlah host yang sangat 
besar. Range IP 1.xxx.xxx.xxx. – 126.xxx.xxx.xxx, terdapat 16.777.214 (16 
juta) IP address pada tiap kelas A. IP address kelas A diberikan untuk 
jaringan dengan jumlah host yang sangat besar. Pada IP address kelas A, 
network ID ialah 8 bit pertama, sedangkan host ID ialah 24 bit berikutnya. 
Dengan demikian, cara membaca IP address kelas A, misalnya 113.46.5.6 
ialah: 

 

Network ID = 113 

Host ID = 46.5.6 

Sehingga IP address diatas berarti host nomor 46.5.6 pada network nomor 
113. IP address kelas B biasanya dialokasikan untuk jaringan berukuran 
sedang dan besar. Pada IP address kelas B, network ID ialah 16 bit pertama, 
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sedangkan host ID ialah 16 bit berikutnya. Dengan demikian, cara membaca 
IP address kelas B, misalnya 132.92.121.1 

Network ID = 132.92 

Host ID = 121.1 

Sehingga IP address di atas berarti host nomor 121.1 pada network nomor 
132.92. dengan panjang host ID 16 bit, network dengan IP address kelas B 
dapat menampung sekitar 65000 host. Range IP 128.0.xxx.xxx – 
191.155.xxx.xxx IP address kelas C awalnya digunakan untuk jaringan 
berukuran kecil (LAN). Host ID ialah 8 bit terakhir. Dengan konfigurasi ini, 
bisa dibentuk sekitar 2 juta network dengan masing-masing network memiliki 
256 IP address. Range IP 192.0.0.xxx – 223.255.255.x. Pengalokasian IP 
address pada dasarnya ialah proses memilih network Id dan host ID yang 
tepat untuk suatu jaringan. Tepat atau tidaknya konfigurasi ini tergantung 
dari tujuan yang hendak dicapai, yaitu mengalokasikan IP address seefisien 
mungkin. 

 

Domain Name System (DNS) 

Domain Name System (DNS) adalah suatu sistem yang memungkinkan nama suatu 
host pada jaringan komputer atau internet ditranslasikan menjadi IP address. Dalam 
pemberian nama, DNS menggunakan arsitektur hierarki. 

1. Root-level domain: merupakan tingkat teratas yang ditampilkan sebagai 
tanda titik (.) 

2. Top level domain: kode kategori organisasi atau negara misalnya: .com untuk 
dipakai oleh perusahaan; .edu untuk dipakai oleh perguruan tinggi; .gov 
untuk dipakai oleh badan pemerintahan. Selain itu untuk membedakan 
pemakaian nama oleh suatu negara dengan negara lain digunakan tanda 
misalnya .id untuk Indonesia atau .au untuk Australia. 

3. Second level domain: merupakan nama untuk organisasi atau perusahaan, 
misalnya: microsoft.com; yahoo.com, dan lain-lain. 

 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

IP address dan subnet mask dapat diberikan secara otomatis menggunakan Dynamic 

Host Configuration Protocol atau disi secara manual. DHCP berfungsi untuk 

memberikan IP address secara otomatis pada komputer yang menggunakan protokol 

TCP/IP. DHCP bekerja dengan relasi client-server, dimana DHCP server menyediakan 

suatu kelompok IP address yang dapat diberikan pada DHCP client. Dalam 

memberikan IP address ini, DHCP hanya meminjamkan IP address tersebut. Jadi 

pemberian IP address ini berlangsung secara dinamis. Topologi Jaringan adalah 

gambaran secara fisik dari pola hubungan antara komponen-komponen jaringan, 
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yang meliputi server, workstation, hub dan pengkabelannnya. Terdapat tiga macam 

topologi jaringan umum digunakan, yaitu Bus, Star dan Ring. 

KOMPONEN-KOMPONEN LAN 

 Dalam membangun sebuah Local Area Network (LAN) kita harus menentukan 

komponen-komponen yang akan digunakan pada LAN tersebut. Dalam pemilihan 

komponen harus di lihat pula berbagai kondisi dari lokasi yang akan di bangun LAN. 

Komponen-komponen tersebut ada enam buah yaitu topologi jaringan, metode 

akses, teknik komunikasi, standar LAN, protokol, dan media pengirim. 

TOPOLOGI JARINGAN 

Yang dimaksud dengan Topologi adalah bentuk hubungan dari suatu jaringan (map 

of network), Topologi jika ditinjau dari segi keberadaannya dapat diklasifikasikan ke 

dalam 2 jenis yaitu : 

1. Physical Topology 

Menjelaskan hubungan perkabelan dan lokasi node atau workstation. 

2. Logical Topology 

Menjelaskan aliran message/data dari satu user ke user lainnya dalam 

jaringan. 

Jika dilihat secara umum, maka topologi terdiri dari beberapa jenis antara lain: 

TOPOLOGI BUS 
Pada topologi bus. semua terminal terhubung ke jalur komunikasi. Informasi yang 

hendak dikirimkan melewati semua terminal pada jalur tersebut. Jika alamat 

terminal sesuai dengan alamat pada informasi yang dikirim, maka informasi tersebut 

akan diterima dan diproses Jika tidak, informasi tersebut akan diabaikan terminal 

yang dilewatinya. Sistem bus menggunakan media yang dipakai bersama antar 

node, contoh jaringan 10base-2 dan 10Base-5 yang menggunakan kabel coaxial. 
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Keuntungan dan kerugian topologi bus adalah sebagai berikut 

Keuntungan: 

• Mudah dikembangkan 

• Jarak LAN tidak terbatas. 

• Keterandalan jaringan tinggi.  

• Kecepatan pengiriman tinggi.  

• Jumlah terminal dapat ditambah ataupun dikurangi tanpa mengganggu operasi 

yang telah berjalan 

• Tidak diperlukan pengendali pusat. 

• Kondusif untuk konfigurasi jaringan pada gedung bertingkat. 

Kerugian: 

• Jika lalu lintas data terlalu tinggi dapat terjadi kemacetan (congestion). 

• Diperlukan repeater untuk menguatkan sinyal pada pemasangan jarak jauh. 

• Operasional jaringan LAN bergantung pada setiap terminal. 

TOPOLOGI STAR 
Dalam topologi star, sebuah terminal pusat bertindak sebagai pengatur dan 

pengendali semua komunikasi data yang terjadi. Terminal-terminal lain terhubung ke 

terminal pusat tersebut dan pengiriman data dari satu terminal ke terminal lainnya 

melalui terminal pusat. Terminal pusat akan menyediakan jalur komunikasi khusus 

pada dua terminal yang akan berkomunikasi. 

Keuntungan dan kerugian topologi star adalah sebagai berikut 

Keuntungan : 

• Keterandalan terbesar diantara topologi yang lain. 

• Mudah dikembangkan 

• Keamanan data tinggi 

• Kemudahan akses ke jaringan LAN lain. 

Kerugian 

• Lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan lambat. 

• Jaringan tergantung pada terminal pusat 
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TOPOLOGI RING 
LAN pada topologi ring terdiri dari terminal-terminal yang membentuk hubungan 

seperti cincin (ring). Bentuk topologi ring secara fisik sebenarnya adalah "Star" 

(Physical Topology), tetapi secara logic adalah 'Ring" (Logical Topologi). Setiap 

informasi yang diperoleh diperiksa alamatnya oleh terminal yang dilewatinya. Jika 

bukan untuknya, informasi diputar lagi sampai menemukan alamat yang benar. 

Setiap terminalnya saling bergantungan, sehingga jika terjadi kerusakan pada satu 

terminal seluruh jaringan akan terganggu 

Keuntungan dan kerugian topologi ring adalah sebagai berikut 

Keuntungan 

• Laju data (transfer rate) tinggi 

• Dapat melayani lalu lintas data yang padat 

• Tidak diperlukan Host, relatif lebih murah 

• Dapat melayani berbagai media pengirim 

• Komunikasi antar terminal mudah 

• Waktu yang diperlukan untuk mengakses data optimal. 

Kerugian 

• Penambahan atau pengurangan terminal sangat sulit 

• Kerusakan pada media pengirim dapat menghentikan kerja seluruh jaringan 

• Harus ada kemampuan untuk mendeteksi kesalahan dan metode pengisolasian 

kesalahan 

• Kerusakan pada salah satu terminal dapat mengakibatkan kelumpuhan jaringan 

• Tidak kondusif untuk pengiriman suara, gambar dan data. 

 

Analisis Pemilihan Topologi 
Pada saat pemilihan topologi jaringan, cukup banyak pertimbangan yang harus 

diambil tergantung pada kebutuhan. Adapun faktor-faktor yang menjadi 

pertimbangan adalah : 

1. Biaya  

2. kecepatan 

3. Lingkungan 

4. Ukuran 

5. Konektivitas 
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METODE AKSES 
Metode akses adalah suatu cara yang digunakan oleh jaringan untuk mengakses 

data yang diperolehnya. Dalam berkomunikasi perlu adanya pengaturan penggunaan 

jalur jaringan agar tidak terjadi tabrakan data, sehingga data dapat sampai 

ditujukan dengan benar. 

Ada beberapa metode akses yang digunakan pada LAN, salah satu yang menjadi 

perhatian pada kursus ini adalah 

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/with Collision 
Detection) 

Metode ini paling banyak digunakan pada topologi bus. Metode yang 

digunakan pada CSMS/CD adalah mendeteksi apakah terjadi tabrakan (collision) 

data. Jika terjadi tabrakan (collision), maka terminal pengirim yang mendeteksi tadi 

akan menghentikan pengiriman dan mengisyaratkan waktu tunda pengirimannya, 

secara acak, sehingga akan meminimumkan terjadinya kembali tabrakan. Jika waktu 

tunda sudah habis terminal akan mencoba mengirim kembali datanya. Kelemahan 

dari metode ini adalah terbatasnya. jumlah terminal dan laju data tinggi hanya pada 

saat lalu lintas data tidak padat. Namun efisiensi pada kondisi normal tinggi. 

Token adalah suatu paket yang terdiri dari 3 byte data yang dapat 

dianalogikan seperti tongkat estafet Paket tersebut terdiri dari I byte Start Delimiter, 

I byte Access Control, dan I byte End Delimiter. Dalam pengoperasiannya, paket 

token terdiri dari, 2 jenis, yaitu Free Token dan Busy Token. Free Token adalah 

paket token yang siap untuk digunakan oleh terminal dalam mengirim data ke 

terminal lainnya. Busy Token adalah' paket token yang sedang digunakan oleh suatu 

terminal dalam mengirim data ke terminal lainnya, Dalam keadaan Busy Token, 

paket token tersebut tidak dapat digunakan oleh terminal lainnya untuk mengirim 

data sampai terminal yang menggunakannya mengubah bit token menjadi Free 

Token. Paket Token tersebut terus berputar mencari terminalterminal yang 

membutuhkan pelayanan pengiriman data, Perubahan bit dari Free Token ke Busy 

Token atau sebaliknya adalah mengubah paket tersebut pada byte ke-2, yaitu 

Access, Control. Ada dua jenis Token yang digunakan jika dilihat dari topologi yang 
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digunakan;, yaitu Token Bus (pada topologi bus) dan Token Ring (pada topologi 

ring). Bentuk logical dari metode Token adalah Ring. 

TEKNIK KOMUNIKASI 
Dikenal dua teknik komunikasi saat ini, yaitu Baseband dan Broadband. Kedua teknik 

ini merupakan cara pengiriman sinyal elektrik melalui media pengirimnya. 

TEKNIK KOMUNIKASI BASEBAND 
Teknik komunikasi Baseband menggunakan data berbentuk pulsa. Pulsa 

tersebut dikirim melalui media pengirim (Kabel atau serat optik) ke terminal tujuan. 

Data pada teknik komunikasi ini mempunyai kemungkinan besar terganggu. oleh 

derau ataupuw interferensi. Oleh sebab itu, pengiriman yang jauh atau pengiriman 

dengan laju data tinggi memerlukan repeater untuk mernperkuat sinyal agar data 

dapat sampai ditempat tujuan dengan benar. 

Pada teknik komunikasi Baseband, hanya satu data yang dapat melalui 

saluran pada satu saat. Oleh sebab itu perlu adanya metode pembagian waktu 

giliran pengiriman yang dikenal dengan Time Division Multiplexing (TDM). 

TEKNIK KOMUNIKASI BROADBAND 
Teknik komunikasi Broadband menggunakan data dalam bentuk sinyal analog 

yang kontinyu Data, tersebut dikirim melalui media pengirim dalam bentuk 

gelombang elektromagnetik. Untuk itu, jika digunakan dalam: LAN sinyal analog 

tersebut harus, diubah dulu ke sinyal digital agar dapat ditransmisikan pada media 

transmisi dari LAN, tersebut. Teknik komunikasi Broadband membagi media pengirim 

menjadi beberapa saluran yang dibedakan menurut besarnya frekuensi. 

Ada saluran dengan frekuensi tertentu yang digunakan untuk mengirim sinyal 

dan, ada pula saluran dengan frekuensi lain yang digunakan untuk menerima sinyal. 

Dengan adanya beberapa saluran, teknik komunikasi Broadband memungkinkan kita 

untuk mengirim data digital, video, dan suara secara bersamaan pada jalur-jalur 

yang herbaria tanpa mengganggu jalur lainnya. Teknik tersebut dikenal dengan 

istilah Frequency Division Multiplexing (FDM). 
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MEDIA TRANSMISI 

Media transmisi adalah media yang, berfungsi untuk menyalurkan informasi 

dari suatu tempat ke, tempat lain, Dalam Local Area Network (LAN), semua media 

yang dapat menyalurkan gelombang listrik elektromagnetik, dan cahaya dapat 

digunakan sebagai, media pengirim baik untuk, pengiriman maupun penerimaan 

data. Media transmisi Ini dapat berupa kabel maupun radio frequency. Pemilihan 

jenis media transmisi yang akan digunakan bergantung pada kebutuhan dari 

jaringan yang akan dibangun Faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media 

transmisi adalah sebagai berikut: 

• Harga 

• Keterandalan (reliability). 

• Kemudahan instalasi, dan perawatan. 

• Laju pengiriman data maksimal, 

• Keamanan data. 

• Ketahanan terhadap interferensi. 

• Kemudahan konfigurasi, 

 

JENIS MEDIA TRANSMISI 

Jenis media transmisi adalah sebagai berikut 

Kabel Coaxial 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kabel BNC / Coaxial 
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Kabel Coaxial terbuat dari tembaga yang dikelilingi oleh anyaman tembaga 

halus dan diantara keduanya terdapat isolator. Kabel ini dapat digunakan untuk 

pengiriman suara, teks, dan garnbar, serta dapat digunakan juga sebagai tulang 

punggung jaringan (backbone). 

Kabel Twisted Pair 

 

 

 

 

Gambar 5. Kabel Twisted Pair (kanan), Konektor RJ 45 (kiri) 

 

Kabel ini sering digunakan sebagai kabel telepon, paling mudah digunakan, 

dan harganya paling murah. Namun interferensi listrik pada kabel jenis ini 

memungkinkan adanya kesalahan pada pengiriman data kecepatan tinggi. Kabel 

yang demikian disebut dengan Unshielded Twisted Pair (UTP) cable. Hal tersebut 

kemudian dapat ditanggulangi dengan penggunaan Shielded Twisted Pair (STP) 

cable. Perbedaan diantara keduanya adalah ada tidaknya lapisan pelindung 

interferensi. Hal lain yang mempengaruhi besar kecilnya derau ataupun interferensi 

adalah jumlah anyaman (twisting) dari kabel tersebut. 

 

Kabel Serat Optik 

 

Gambar 6. Fiber Optic. 

Media ini merupakan media terbaik untuk LAN. Harganya jauh lebih mahal 

dari kedua jenis kabel di atas dan penggunaannya juga jauh lebih sulit. Kabel Serat 

Optik memiliki jangkauan keda lebih luas jangkauan frekuensi lebih tinggi, lebih 
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ringan, berukuran kecil tidak ada radiasi elektrik, kebal terhadap derau, dan isolasi 

ground yang baik. 

Dalam pentransmisian data menggunakan kabel jenis ini diperlukan alat 

tambahan, yaitu Light Emitting Diode (LED) atau Injection dan Light Detector (yang 

biasanya berupa Positive Intrinsic Negative (PIN) diode ataupun Avalanche 

Photodiode (AVD). 

 

Gelombang Mikro (Microwave) 

Gelombang mikro dapat digunakan untuk mengirim data pada jarak yang 

jauh. Penggunanya harus mengikuti aturan penggunaan frekuensi radio. Beberapa 

kerugian dalam penggunaan gelombang mikro adalah : 

• Sukar diperoleh karena spektrum frekuensi terbatas. 

• Instalasi, pengoperasian, dan pemeliharaan mahal. 

• Keamanan kurang terjamin 

• Pengaruh derau luar cukup besar. 

 

Sinar Infra Merah (Infra Red) 

Media ini mirip gelombang mikro, tetapi kecepatan peng~riman datanya tidak 

terlalu tinggi dan mudah terpengaruh oleh derau dari keadaan disekelilingnya. 

 

STANDARISASI LAN 
Standarisasi dalam LAN dibuat oleh badan-badan dunia yang terdiri dari IEEE (Institute of 

Electrical and Electronic Engineers) 

Standar- standar tersebut adalah: 

- IEEE (Institute of Electrical and Electric Engineer) 

o IEEE 802.1 

Mendefinisikan semua dokumen kontrol arsitektur dari slandar 802, 

o IEEE 802.2 

Mendefinisikan lapisan Data Link. 
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o IEEE 802.3 

Metode akses CSMA/CD. 

o IEEE 802.4 

Metode akses Token Bus. 

o IEEE 802.5 

Metode akses Token Ring. 

o IEEE 802.6 

Metropolitan Area Network (MAN). 

 

- ANSI (American National Standards Institute) 

Standarnya FDDI (Fiber Distributed Data Interchange)  

Penerapan Serat Optik pada metode Token Ring. 

- ISO (International Standard Organization) 

Standar OSI 7 Layer 

- NBS (National Bureau of Standards) 

- CCITT (Comite Consultatif International Telegraphique et Telephonique) 

- EIA (Electronic Industries Association) 

- OSF (Open System Foundation) 

 

SPESIFIKASI LOCAL AREA NETWORK 
Dalam membentuk 1 suatu: jaringan LAN, ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan 

berdasarkan jenis maupun kondisi jaringan yang akan dibangun, Ada berbagai macam jenis 

jaringan yang dapat digunakan, yaitu: 

• ArcNet 

• EtherNet 

• Token Ring 

ArcNet 
 

 

 

 

 

Gambar 7. ArcNet 
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ArcNet adalah sistem jaringan. yang menggunakan teknik komunikasi baseband dan 

metode akses token passing. Jaringan ArcNet memiliki fleksibilitas yang tinggi dan berharga 

murah. Kecepatan transmisi data yang ditawarkan adalah 2.5 MBit/sec. Topologi yang dapat 

digunakan untuk ArcNet adalah Star dan Bus. 

Beberapa aturan dan keterbatasan ArcNet adalah: 

• Hanya 3 workstation yang dapat digabungkan pada I passive hub. 

• Jarak hubungan antara workstation dengan passive hub maksimum 50 feet. 

• Node yang tidak terpakai pada passive hub harus dimatikan (terminate) dengan 
terminator 93 ohm. 

• Passive hub tidak dapat dihubungkan dengan passive hub lain. Active hub memiliki 8 
node. 

• Jarak hubungan antara passive hub dan active hub maksimum 100 feet. 

• Jarak hubungan antara workstation dengan active hub maksimum 2000 feet. 

• Jumlah station maksimum sebanyak 255. 

• Jarak maksimum antara station diujung yang satu dengan ujung yang lain adalah 20000 
feet. 

• Jarak hubungan maksimurn antar 2 active hub adalah 2000 feet. 

• Jarak hubungan maksimum antara 2 passive hub adalah 100 feet. 

 

EtherNet 
EtherNet pertama kali ditemukan oleh Xerox dan DEC. Sistem EtherNet sesungguhnya 

pertama kali di desain untuk digunakan dengan kabel coaxial, tetapi saat ini jenis kabel lain 

sudah dapat digunakan. EtherNet memiliki kecepatan transmisi data 10 Mbit/sec. Topologi yang 

digunakan oleh EtherNet adalah topologi Bus dengan metode akses CSMA/CD. 

Ada 2 jenis EtherNet, yaitu 

THICK EtherNet 

 

Gambar 8. Thick Ethernet 
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Thick EtherNet bisa disebut sebagai EtherNet standar Jenis EtherNet ini membutuhkan 

transceiver untuk menghubungkan Network Interface Card (NIC) yang terpasang pada setiap 

terminal ke jaringan, Kabel yang digunakan adalah kabel Coaxial. 

 Thick EtherNet memiliki aturan dan keterbatasan sbb 

• Panjang maksimum dari trunk segment adalah 1640 feet. 

• Tranceiver dihubungkan dengan trunk segment. 

• Jarak maksimum antara workstation dan transceiver adalah 164 feet. 

• Jarak minimum ke transceiver berikutnya adalah 8 feet. 

• 5 buah trunk segment dapat digabungkan menggunakan 4 repeater. 

• Panjang maksimum trunk pada network adalah 8200 feet. 

• Jumlah maksimum workstation dalam satu trunk termasuk repeater adalah 100 buah. 

• Pada setiap ujung trunk segment harus diberi terminator, dan salah satu ujungnya harus 
di-ground-kan. 

 

THIN EtherNet 

 

Gambar 9. Thin Ethernet 

Jenis Thin EtherNet tidak membutuhkan transceiver. Sistem ini memiliki aturan dan keterbatasan, 

sebagai berikut : 

• Panjang maksimum trunk segment adalah 607 feet. 

• Konektor jenis T digunakan untuk menghubungkan NIC dengan kabel. 

• 5 buah trunk segment dapat digabungkan menggunakan 4 repeater. 

• Panjang maksimum dari trunk pada jaringan adalah 303 5 feet. 

• Jumlah maksimum workstation dalam satu trunk termasuk repeater adalah 30 buah. 

• Pada setiap ujung trunk segment harus dipasang terminator, dan salah satu ujungnya 
harus di-ground-kan. 
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Token Ring 

 

Gambar 10. Token Ring 

Token Ring ditemukan oleh IBM dengan menggunakan metode akses token passing, 

serta menggunakan topologi star dan ring. Jaringan ini menggunakan sebuah Alat yang diberi 

nama Multistation Access Unit (MAU) dalam melakukan token passing, Workstation yang 

terhubung ke MAU sebanyak 8 buah dan membentuk topologi fisik star. Token Ring menyediakan 

kemampuan untuk tersedianya topologi star dan ring dalam satu desain. 

Aturan dan keterbatasan dari jaringan Token Ring adalah sebagai berikut 

• Jumlah maksimum terminal adalah 96 buah 

• 8 workstation dapat dihubungkan ke MAU. 

• Jumlah MAU maksimum dalam jaringan adalah 12 buah. 

• Jarak maksimum antara workstation dengan MAU adalah 150 feet, 
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BAB III 

IMPLEMENTASI LAN 

Dalam implementasi LAN, ada beberapa faktor utama yang patut diperhatikan, yaitu  

Pemilihan Perangkat Keras    

• Pemilihan Perangkat Lunak.  

• Aspek Pendukung Sistem.  

• Metode Implementasi. 

 

PEMILIHAN PERANGKAT KERAS 
Jika kita pahami lebih jauh, arsitektur suatu LAN terdiri dari dua hal yaitu 

• Aspek fisik, seperti jenis kabel, konektor, file server, node, modem, gateway, router, 

repeater, transceiver, bridge. Jadi peralatan perangkat keras disini adalah semua 

peralatan pendukung LAN, baik berupa peralatan pengolah data atau DTE (Data 

Terminal Equipment), maupun peralatan komunikasi data atau. DCE (Data  

Communication Equipment). 

• Aspek logik, seperti protokol dan perangkat lunak.  

 

APA SAJA YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN ? 
Untuk menentukan jenis peralatan yang akan dipilih, akan muncul suatu pertanyaan yaitu "LAN 

macam apa yang akan digunakan ?" Jawaban dari pertanyaan tersebut tergantung dari 

kebutuhan organisasi. Beberapa kondisi di bawah ini mungkin akan membantu dalam 

menentukan sistem yang bagaimana yang akan dirunakan, yaitu 

• Seberapa besar LAN yang akan di bentuk ? 

• Berapa File Server yang diperlukan ? 

• Berapa jumlah workstation ? 

• Berapa besar daerah geografis yang tercakup ? Misalnya dalam satu lantai antar lantai 
atau antar gedung ? 

• Berapa aplikasi harus dijalankan secara bersamaan ? 

• Apakah sistem berupa PC, atau gabungan antara PC dan minicomputer ataupun 
mainframe ? 
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• Perangkat lunak aplikasi apa yang akan segera digunakan ? 

• Apakah aplikasi utama membutuhkan suatu metode akses tertentu untuk pengendalian 
proses atau sistem probabilitas untuk otomasi kantor atau kombinasi keduanya ? 

• Apakah. dibutuhkan pertukaran data dengan kecepatan tinggi atau rendah ? 

• Apakah ada perangkat lunak tertentu dengan kondisi yang harus dipenuhi ? 

• Apakah kabel mudah diinstalasi ? 

• Apakah ada staf pendukung yang kompeten ? 

• Apakah pemasok, menyediakan peralatan standar yang dibutuhkan ? 

 

Setelah kita selesai memecahkan masalah tersebut di atas, masih ada beberapa hal yang harus 

diperhitungkan juga untuk pengembangan jaringan untuk masa yang akan datang yaitu: 

Seberapa besar LAN akan diperluas dalam 1, 2, atau 5 tahun mendatang ? 

• Apa yang akan dilakukan pengguna jaringan terhadap LAN dalarn 1,2, atau 5 tahun 
mendatang ? 

• Nilai tambah apa yang dibutuhkan ? Misalnya Electronic Mail, Fax Server, dan lain 
sebagainya. 

• Apakah dibutuhkan pelayanan komunikasi tambahan (audio, video) sekarang atau dalam 
1,2, atau 5 tahun mendatang, mengingat kecenderungan komunikasi saat ini sudah 
mengarah sampai document conference. 

• Router, Bridge, dan Gateway yang bagaimana yang dibutuhkan oleh jaringan? 

• Kebutuhan institutional apa yang dibutuhkan LAN tersebut untuk berhubungan dengan 
LAN atau WAN lain ? 

 

Dengan adanya kebutuhan terhadap berbagai macam peralatan perangkat keras, maka 

kompatibilitas sistem menjadi faktor penting. Dalam usaha mencari tingkat kompatibilitas yang 

tinggi, beberapa ketentuan di bawah ini dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan 

perangkat keras yang akan digunakan. 

Standar 
Faktor ini tidak boleh diabaikan, karena pada dasarnya setiap peralatan dibuat dengan 

standar tertentu yang mengikuti standar industri dunia atau standar yang dibuatnya sendiri 

Kesepakatan pada standar ini diperlukan karena beberapa peralatan menggunakan kode yang 

berbeda sehingga timbul banyak kode. Agar pengiriman data dengan kode yang berbeda-beda 

tersebut dapat berlangsung cepat, maka dibutuhkan suatu standar untuk mencapai kompatibilitas 

yang optimal. 
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Kesesuaian dengan jaringan luar 
Dalam pengembangan selanjutnya, suatu LAN akan lebih berfungsi jika dapat 

berhubungan dengan LAN lain, Dengan kata lain suatu LAN dibangun dengan kemampuan untuk 

berhubungan dengan jaringan telepon, telex, facsimile, atau jaringan data dunia seperti 

INTERNET, ARPANET, UNINET, Dow Jones, dlsb. Dengan demikian informasi dari mancanegara 

dapat diakses dan didistribusikan, 

Kecepatan 
Faktor ini yang membedakan LAN dengan jaringan PABX (Private Atuomated Branch 

Exchange)/CBX (Commercial Branch Exchange). LAN: pada -umumnya digunakan dalam 

komunikasi data, sedang PABX/CBX digunakan untuk suara, dimana kecepatan LAN lebih tinggi 

dibanding PABX/CBX. Kecepatan sesungguhnya dari sebuah mesin tidak dapat diukur hanya dari 

kecepatan clock CPU-nya, tetapi juga dihitung dari kecepatan rata-rata waktu tanggapan 

(response time). 

Metode Akses 
Metode ini perlu dipahami, karena terminal komputer yang terhubung dalam suatu 

jaringan harus mempunyai cara untuk memberitahukan kepada jaringan, bahwa ia akan 

mengirim data dan hal itu tidak mengganggu peralatan lain dalam jaringan. 

Media Transmisi 
Ada pertimbangan kemampuan dan biaya dalam menentukan media transmisi yang akan 

digunakan. Penggunaan serat optik dengan unjuk kerja lebih baik tentu akan memakan biaya 

lebih besar dibanding pemakaian kabel coaxial, twisted pair. 

Topologi 
Pola hubungan terminal ke jaringan perlu dipilih topologi dengan pertimbangan 

pengembangan jaringan di masa depan Pemilihan topologi juga berhubungan erat dengan 

metode akses dan media transmisi yang digunakan. 

Kapasitas memori 
Pemilihan jumlah memori yang tersedia tergantung pada jenis Network Operating 

System dan jenis perangkat lunak aplikasi yang akan digunakan. selain itu jumlah data yang akan 

disimpan dan diolah juga turut menentukan besarnya kapasitas memori. 
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Konfigurasi sistem secara keseluruhan 

• Apakah akan menggunakan Router, Bridge, Gateway ? 

• Apakah menggunakan komputer PC, mini, ataupun mainframe ? 

Lokasi penempatan peralatan tersebut tergantung pada aliran informasi yang terjadi dalam 

organisasi. Konfigurasi sistem LAN yang dibangun harus fleksibel, mudah diimplementasikan dan 

mudah dipelihara. 

Organisasi hard disk secara efektif 
Hard disk dengan kemampuan menyimpan data ratusan Megabyte membutuhkan suatu 

pengaturan file. Disini perlu ditentukan Root Directory dan Sub Directory untuk setiap perangkat 

lunak aplikasi dan pengguna. Demikian pula penempatan Operating System dalam partisi-partisi 

hard disk. 

Peralatan backup yang cepat dan andal 
Bekerja dalam suatu jaringan LAN dimana data digunakan bersama oleh seluruh terminal 

dan sering diperbarui, jelas membutuhkan peralatan cadangan, Peralatan ini dapat berupa hard 

disk, tape drive, ataupun tape DAT (Digital Audio Tape) yang sanggup menyimpan data dalam 

besaran Megabyte hingga Gigabyte. 

Memahami spesifikasi produk 
Spesifikasi yang ditawarkan oleh setiap produk biasanya berlainan. Untuk itu, Anda perlu 

mempertimbangkannya dari segi biaya maupun kinerjanya. 

Spesifikasi perangkat lunak aplikasi 
Setiap perangkat lunak aplikasi memiliki spesifikasi perangkat keras yang tidak sama, 

Kapasitas memori RAM dan hard disk harus dapat memenuhi kebutuhan perangkat lunak yang 

digunakan dan perangkat lunak lain yang akan digunakan di kemudian hari 

Pertimbangan Keamanan dan Integritas data 
Adanya pengguna yang tidak dikehendaki atau ancaman virus cukup mengganggu 

validitas data. Faktor tersebut juga harus dipertimbangkan dalam pemilihan perangkat keras, 

karena semakin tinggi tingkat keamanan yang diinginkan, semakin' kompleks pula konfigurasi 

peralatan yang akan digunakan. 
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Biaya 
Keterbatasan dana bukan berarti keterbatasan kemampuan peralatan LAN, namun 

menentukan prioritas pembelian adalah keputusan yang sangat bijaksana, agar pengembangan 

dimasa mendatang tetap dapat mengantisipasi tujuan organisasi. 

Alokasi File 
Penempatan file memegang peran penting dalam faktor prioritas dan efektifitas, 

Penempatan file data yang sangat besar sebaiknya diletakkan pada pemroses pusat, bisa berupa 

minicomputer ataupun mainframe. Untuk mempermudah akses file dan program diperlukan 

dokumentasi lokasi dari masing-masing file dan program tersebut, Pembatasan modul yang tak 

penting dalam disk akan meningkatkan efektifitas kerja 1/0 (Input/Output). 

Protokol 
Protokol yang dipilih harus menyediakan fasilitas koreksi kesalahan (error correction) dan 

menj amin penyampaian pesan kepada semua terminal dalam jaringan. 

Teknologi masa depan 
Kecenderungan meningkatnya teknologi dimasa depan harus dapat diantisipasi dalam 

perencanaan pembelian peralatan perangkat keras, agar investasi yang telah dan akan 

ditanamkan tidak sia-sia. 

JENIS PERANGKAT KERAS 
Jenis perangkat keras yang dibutuhkan untuk membentuk suatu LAN bergantung pada 

jaringan macam apa yang akan dibentuk Berikut ini adalah jenis jaringan yang dapat menjadi 

pilihan beserta peralatan yang dibutuhkan: 

ArcNet 
Peralatan yang dibutuhkan: 

Network Interface Card (NIC) 

  

Gambar 11. NIC. 
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NIC untuk ArcNet tersedia dari banyak produsen. Card tersebut harus memiliki konektor 

jenis BNC yang terletak dibagian belakangnya. Tersedia untuk bus 8-bit dan 16-bit ArcNet 

dengan 16-bit bus lebih cepat dibanding yang 8-bit. Untuk workstation tanpa menggunakan disk 

drive, dibutuhkan Boot PROM yang terpasang pada card tersebut, yang berfungsi untuk 

melakukan login ke jaringan tanpa disket sistem, 

 

Passive Hub 

Passive Hub adalah konektor dengan 4 port menggunakan konektor jenis BNC, yang 

digunakan sebagai pusat perkabelan yang datang dari workstation. Port yang tidak terpakai 

harus di terminate. 

Active Hub 

Active Hub adalah relay dari jaringan dan berfungsi mernperkuat sinyal yang melaluinya. 

Active Hub memiliki 8 port dengan konektor jenis BNC. Port yang tidak terpakai tidak perlu di 

terminate. 

Kabel 

Kabel yang digunakan untuk ArcNet adalah kabel coaxial RG-62/U dengan impedansi 93 

ohm dan menggunakan konektor jenis BNC. 

Terminator BNC 

 

Gambar 12. BNC Terminator 

Digunakan untuk menutup port dari passive hub yang tidak digunakan, 

EtherNet 
Untuk EtherNet terdapat perbedaan peralatan yang dibatuhkan antara Thick EtherNet 

dan Thin EtherNet, yaitu: 
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Thick EtherNet 

Peralatan yang dibutuhkan : 

 

Network Interface Card (NIC) 

Sebagian besar card EtherNet dapat digunakan baik untuk Thick EtherNet maupun untuk Thin 

EtherNet. Card tersebut harus memiliki konektor jenis DIX female untuk dapat dihubungkan 

dengan transceiver. Tersedia untuk 8-bit, 16-bit, dan bahkan sekarang sudah ada yang 32-bit 

Semakin besar jumlah bitnya, tentunya kecepatan transfer datanya semakin tinggi. Untuk 

workstation tanpa menggunakan disk drive, dibutuhkan Boot PROM yang terpasang pada card 

tersebut, yang berfungsi untuk melakukan login ke jaringan tanpa disket sistem. 

Repeater 

Repeater merupakan peralatan yang bersifat optional yang berfungsi untuk menggabungkan 2 

buah trunk segment dan memperkuat sinyal yang melaluinya. Sebuah transceiver dibutuhkan 

pada setiap kabel pada trunk yang hendak dihubungkan dengan repeater. Kabel yang akan 

dihubungkan ke repeater harus tersedia di transceiver. 

Transceiver 

 

Gambar 13. Transceiver. 

Transceiver adalah sebuah kotak percabangan yang berfungsi untuk menghubungkan 

workstation ke jaringan. Transceiver memiliki 3 konektor. Dua konektor berfungsi sebagai IN dan 

OUT, serta satu konektor berfungsi untuk hubungan ke workstation. 
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Kabel Transceiver 

Kabel Transceiver biasanya termasuk ke dalam Transceiver itu sendiri. Konektor jenis DIX 

male dan female terpasang pada kedua ujung kabel tersebut. Konektor tersebut memiliki kunci 

untuk mengunci kabel/konektor pada NIC maupun pada transceiver itu sendiri. 

Kabel 

Kabel yang digunakan adalah kabel khusus untuk Thick EtherNet, yaitu berupa kabel 

coaxial dengan impedansi 50 ohm dan diameter 0,4 inch. Kabel ini berbeda dengan, kabel yang 

digunakan pada transceiver. 

Konektor jenis N male 

 

Gambar 14. Konektor N Male 

Konektor ini yang terpasang pada ujung-ujung kabel Thick EtherNet. 

Konektor jenis N barrel 

 

Gambar 15. Konektor N Barrel 

Konektor ini berfungsi untuk menyambung dua segment kabel. 

Terminator Jenis N 

Berfungsi untuk menutup (terminate) ujung-ujung segment kabel. Satu sisi ujungnya 

harus disertai kabel ground yang panjangnya 3 sampai 4 feet. Ujung yang satunya tidak perlu 

kabel ground. 
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Thin EtherNet 

Peralatan yang dibutuhkan,: 

Network Interface Card (NIC) 

Sebagian besar card EtherNet dapat digunakan baik untuk Thick EtherNet maupun untuk 

Thin EtherNet. Card tersebut harus memiliki konektor jenis BNC. Untuk dapat dihubungkan 

dengan jaringan dibutuhkan konektor BNC berbentuk huruf T, agar dapat dihubungkan dengan 

NIC lainnya. Tersedia untuk 8-bit, 16-bit, dan bahkan sekarang sudah ada yang 32-bit Semakin 

besar jumlah bitnya, tentunya kecepatan ,transfer datanya semakin tinggi. Untuk workstation 

tanpa menggunakan disk drive, dibutuhkan Boot PROM yang terpasang pada card tersebut, yang 

berfungsi untuk melakukan login ke jaringan tanpa disket sistern, 

Repeater 

Repeater merupakan peralatan yang bersifat optional yang berfungsi untuk 

menggabungkan 2 buah trunk segment dan memperkuat sinyal yang melaluinya. Sebuah 

konektor BNC berbentuk huruf T dibutuhkan pada setiap kabel pada trunk yang hendak 

dihubungkan dengan repeater. 

Kabel 

Kabel yang digunakan adalah kabel coaxial RG-58A/U dengan impedansi 50 ohm dan 

diameter 0,2 inch. 

Konektor jenis BNC bentuk T 

 

Gambar 16. BNC bentuk T 

Konektor ini yang terpasang pada bagian belakang dari NIC. 
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Konektor jenis BNC barrel 

 

Gambar 17. BNC Barrel 

Konektor ini berfungsi untuk menyambung dua segment kabel. 

Terminator jenis BNC 

 

Gambar 18. BNC Terminator 

Berfungsi untuk menutup (terminate) ujung-ujung segment kabel. Satu sisi ujungnya 

harus disertai kabel ground yang panjangnya 3 sampai 4 feet. Ujung yang satunya tidak perlu 

kabel ground. 

Token Ring 
Peralatan yang dibutuhkan: 

Token Ring Adapter 

IBM Token Ring adapter/card tersedia dalam 8-bit dan 16-bit, serta bus microchannel. 

Kecepatannya 4 Mbit/sec dan 16 Mbit/sec. Card yang memfliki kecepatan 16 Mbit/sec akan 

bekerja dengan kecepatan 8 Mbit/sec apabila terpasang pada jaringan yang memiliki server 4 

Mbit/sec. Untuk menggabungkan dua network yang memiliki server yang berbeda kecepatan, 

harus menggunakan bridge agar masing-masing bekerja sesuai dengan kecepatan transfer card 

yang terpasang. Untuk workstation tanpa menggunakan disk drive, dibutuhkan Boot PROM yang 

terpasang pada card tersebut, yang berfungsi untuk melakukan login ke jaringan tanpa disket 

sistem. 
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Multistation Access Unit (MAU) 

Sebuah MAU digunakan untuk menghubungkan sampai 8 work station. MAU inilah yang 

membentuk hubungan logical ring, meskipun secara fisik jaringan token ring berbentuk star. 

Kabel Token Ring Adapter 

Konektor untuk dihubungkan dengan NIC token ring adalah konektor 9-pin yang disebut 

Token Ring Connector. Demikian juga yang dihubungkan dengan MAU. Kabel standarnya. adalah 

kabel unshielded twisted pair dan disebut juga IBM Type 6. 

Kabel Patch 

Kabel ini adalah dari jenis IBM Type 6 dan berfungsi untuk memperpanjang jarak antara 

workstation dengan MAU, ataupun antara MAU dengan MAU. 

LAN Support Program 

Program ini harus diikutsertakan dalam CONFIG.SYS, yang merupakan software driver 

dari token ring adapter. 

PEMILIHAN PERANGKAT LUNAK 
Dalam LAN diperlukan 3 jenis perangkat lunak, yaitu: Disk Operating System (DOS) 

Network Operating System (NOS) Perangkat Lunak Aplikasi Tetapi dalam hal ini hanya dibahas 

NOS dan Perangkat lunak Aplikasi saja. 

NETWORK OPERATING SYSTEM (NOS) 
Pada LAN berbasis PC, NOS memiliki dua tingkatan fungsi, yaitu menyediakan 

pengelolaan sumber daya pada server dan menyediakan perangkat lunak aplikasi pada tiap 

workstation yang terhubung ke jaringan. Setiap LAN membutuhkan mekanisme pengendalian 

untuk mengatur pembagian/penggunaan sumber daya secara bersama-sama, Hal itu yang 

menyebabkan, mengapa dibutuhkan NOS dalam suatu sistem jaringan. 

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan jenis NOS yang akan digunakan, 

yaitu  : 

Hardware independence 

Yaitu suatu kemampuan NOS untuk bekeda pada berbagai macam perangkat keras jaringan. 

Bridging 

Kemampuan NOS untuk men-support konektifitas antara dua atau lebih perangkat 
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keras jaringan yang berbeda dengan NOS yang sama. . 

Multiple server support 

Kemampuan untuk men-support lebih dari satu server dan menjadikan pengaturan komunikasi 

antar server bersifat transparan. 

Multiprocessor server support 

Dapat berbeda pada sistem dengan multiprocessor, baik symmetric maupun asymmetric. 

Multiuser support 

Dapat memproteksi perangkat lunak aplikasi dan file datanya pada lingkungan multiuser. 

Network management 

Menyediakan sarana pemeliharaan jaringan seperti system back up, security management, fault 

tolerance, performance monitoring, dll 

Security and access control 

Menyediakan tingkatan keamanan jaringan yang tinggi, yang dapat mengendalikan user maupun 

sumber daya. 

User Interface 

Menyediakan menu tampilan, perintah-perintah, dan pep-endalian user terhadap penggunaan 

sumber daya jaringan. 

PERANGKAT LUNAK APLIKASI 
Ada 3 jenis perangkat lunak aplikasi yang beroperasi di Local Area Network. Yang 

pertama adalah perangkat lunak yang tidak di desain untuk lingkungan multiuser. Perangkat 

lunak yang demikian di desain untuk seorang user pada sebuah workstation (stand alone). 

Beberapa perangkat lunak tersebut dapat bekerja di LAN dengan syarat tidak lebih dari satu user 

yang menggunakannya pada saat yang sama. Cara lain dapat dilakukan dengan memberikan flag 

read only pada perangkat lunak tersebut. Dengan demikian user dapat melakukan download dari 

server tanpa bisa melakukan modifikasi terhadap perangkat lunak tersebut. Jenis kedua adalah 

perangkat lunak yang memang di desain untuk jaringan, sehingga memfliki, fasilitas multiuser 

protection. Contohya adalah perangkat lunak manajemen database yang dapat dibaca oleh 

semua orang pada saat yang bersamaan, tetapi dibatasi hanya beberapa orang saja yang dapat 

melakukan modifikasi. 
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Jenis yang ketiga adalah perangkat lunak yang di desain untuk bekerja dalam group, 

yang dikenal dengan istilah Groupware. Contohnya Windows for Workgroup. 

ASPEK PENDUKUNG SISTEM 
Aspek pendukung sistem sebenarnya lebih banyak bergantung pada faktor manusianya. 

Dalam membentuk suatu jaringan LAN, kita juga harus berpikir untuk membentuk manusianya 

terlebih dahulu. Misalnya dengan adanya pemberian pengertian terlebih dahulu kepada user 

mengenai sistem yang akan dibentuk metode pengambilan keputusan, tingkatan pengguna, 

sampai efisiensi penggunaan jaringan. Jika tidak diberikan di awal kemungkinan kita akan 

menemui kesulitan dalam mendeskripsikan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh para 

pengguna jaringan. Contohnya dalam suatu sistem informasi manajemen, bahwa seorang 

pimpinan perusahaan belum tentu dia dapat dijadikan seorang Network Administrator yang bisa 

melihat seluruh data yang ada di dalam jaringan, Jika ada seorang Direktur Utama meminta hal 

seperti itu, kita harus dapat menjelaskan kepadanya, bahwa dia hanya seorang pengambil 

keputusan yang hanya perlu melihat data yang sudah matang (misalnya sudah dalam bentuk 

grafik). Jadi kemampuannya hanya Read Only. 

METODE IMPLEMENTASI 
Ada dua metode yang digunakan untuk membangun sebuah sistem Local Area Network 

(LAN), yaitu: 

• Metode Bottom Up (dari bawah ke atas)  

Metode Bottom Up artinya LAN dibangun berdasarkan kebutuhan setiap unit di dalam 

suatu organisasi. Misalnya divisi Pembelian membeli 7 unit PC membentuk sebuah 

konfigurasi LAN Pembelian. Setelah itu divisi Keuangan membentuk juga sebuah 

konfigurasi LAN Keuangan. LAN Keuangan kemudian disesuaikan dengan LAN Pembelian 

yang telah terlebih dahulu ada. 

• Metode Top Down (dari atas ke bawah) 

Metode Top Down artinya pembuat keputusan dari suatu, organisasi mengambil 

keputusan untuk membeli sebuah LAN dengan perhitungan kebutuhan komputer beserta 

fasilitasnya untuk seluruh divisi yang dikelolanya. 

Metode yang sering digunakan adalah Bottom Up. Metode demikian dapat menimbulkan 

perbedaan konfigurasi pada masing-masing divisi. Contohnya pada divisi Pembelian dan 

Keuangan tersebut. 
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Soal-soal latihan : 

1. Sebutkan dan Jelaskan ! 

a. Definisi jaringan komputer 

b. Tujuan dan Sasaran dibentuknya jaringan komputer 

c. Penggolongan Jaringan Komputer 

2.  Apa saja komponen pembentuk jaringan komputer ? 

3.  Apa perbedaan dari multiuser, multiasking, multiprogramming dan multi processor  

4.  Apa yang dimaksud dengan : 

a. Server 

b. Workstation 

c. Distributed processing 

d. Centralized processing 

e. Routing 

f. Brige 

g. Gateway 

h. Reapeter 

5. Sebutkan dan jelaskan model lapisan OSI ! 

6. Apa fungsi dari protokol ? 

7. Tuliskan jenis-jenis protokol yang kamu ketahui ? 

8. Apa yang dimaksud dengan Topologi dalam jaringan komputer ? 

9. Sebutkan dan jelaskan tehnik Komunikasi yang ada dalam jaringan komputer ? 

10.  Ada berapa macam media transmisi yang kamu ketahui ? Jelaskan ! 

11. Apa perbedaan dari ArcNet, Ethernet dan Token Ring ? 

12.  apa saja yang patut diperhatikan dalam implementasi LAN ? Jelaskan ! 

13. apa fungsi dari Network Operating System ? 

14. Apa yang dimaksud dengan  istilah,Bridging,Multiple Support Server,Network 
Management, Security and acces control dalam Network Operating System 
(NOS) ! 

15.  Apa perbedaan metode Bottom up dan Top Down dalam implementasi LAN ? 
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BAB IV 

Konfigurasi LAN pada Windows 98 

Untuk menggunakan fasilitas dan komponen jaringan yang ada pada Windows98, harus terlebih 

dahulu menginstall dan mengkonfigurasinya. Tulisan ini akan mendiskusikan bagaimana cara 

untuk menginstall dan mengkonfigurasi komponen-komponen jaringan. 

Proses pertama memberi nama komputer (unik) untuk memastikan bahwa komputer yang 

dipakai dapat dikenali oleh pemakai komputer lain yang terhubung di dalam jaringan komputer. 

Menginstall hardware, software untuk membuat komputer terhubung ke dalam jaringan, dan 

kemudian mengkonfigurasi protokol yang digunakan komputer untuk “berkomunikasi” dengan 

komputer lain. 

1. Mengidentifikasi komputer di dalam jaringan 

Berikan nama komputer yang unik untuk mengidentifikasi komputer yang akan 

digunakan agar dapat “berkomunikasi” dengan komputer lain di dalam jaringan. 

2. Memberi nama komputer 

Komputer dengan sistem operasi Windows98 di dalam jaringan komputer harus 

menggunakan nama yang unik untuk menghindari adanya tumpang-tindih dengan 

komputer lain. 

Note: 

Your computer name can have up to 15 characters name, and should contain no blank 

spaces. Although Windows98 allows you to enter spaces in a computer name, spaces can 

cause problems with network connectivity. For example, MS-DOS clients cannot connect 

to a computer with spaces in its name. The names are not case sensitive. 

Computer Description 

Anda bisa saja mengabaikan deskripsi komputer yang dipakai. Deskripsi komputer akan 

terlihat oleh orang lain pada saat browsing di jaringan, bila Anda mengisi computer 

descripton. 

Ikuti prosedur dibawah untuk memberikan nama untuk komputer: 

1. Pilih Start, Settings, dan Control Panel. 
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2. Double-klik ikon Network dan klik tab Identification (gambar 3.1). 

3. Masukkan nama komputer, workgroup dan deskripsi komputer untuk komputer yang 

akan digunakan. 

4. Klik OK. 

 

Gambar 19. Mengidentifikasi komputer di dalam jaringan 

 

 

3. Menginstall dan Mengkonfigurasi Network Adapter Card 

Network adapter card (kartu jaringan) harus dipasang di dalam komputer, agar komputer 

yang dapat “berinteraksi” di dalam jaringan. Kartu jaringan menggunakan media fisik 

untuk tipe network, media dan protokol. 

Windows98 mendukung beberapa tipe network, yaitu: 
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1. Ethernet, 

2. Token Ring, 

3. Attached Resource Computer Network (ARCNet), 

4. Fiber Distributed Data Interface (FDDI), 

5. Wireless, infrared, 

6. Asynchronous Transfer Mode (ATM). 

Windows 98 mendukung 4 buah kartu jaringan sekaligus di dalam 1 komputer. Setelah 

memasang kartu jaringan selanjutnya, memasang driver kartu jaringan. Untuk 

menginstall dan mengkonfigurasi kartu jaringan dilakukan dengan cara icon Add New 

Hardware Wizard atau Network di Control Panel. 

 

Gambar 19 Menginstall kartu jaringan 

Windows 98 secara otomatis memberikan interrupt request (IRQ) dan input/output (I/O) 

address untuk kartu jaringan. The base I/O port address defines a memory address 

through which data will flow to and from the adapter. 

Prosedur yang dilakukan untuk menginstall dan mengkonfigurasi kartu jaringan: 

1. Control Panel, double-klik icon Network. 

2. Pilih tab Configuration, klik Add 
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3. Setelah itu muncul kotak dialog Select Network Component Type, klik Adapter, 

lalu klik Add 

4. Pilih jenis adapter yang digunakan, setelah itu klik OK. 

5. Klik OK untuk menutup kotak dialog Network Properties. Setelah meng-copy file 

yang dibutuhkan untuk menginstall kartu jaringan, Windows 98 akan me-restart 

komputer. 

6. Setelah komputer di-restart, konfigurasi kartu jaringan dari Control Panel dan 

double-klik icon Network.  

7. Pilih Adapter, lalu klik Properties. 

 

4. Menginstall Protokol Jaringan 

Untuk dapat “berkomunikasi” antara dua buah komputer atau lebih dalam jaringan 

komputer, gunakan protokol yang sering (umum) digunakan. Prosedur yang dilakukan 

untuk menginstall protokol jaringan: 

1. Buka Control Panel dan double-klik ikon Network. 

2. Dalam tab Configurasi klik Add.  

3. Pada kotak dialog Select Network Component Type, pilih Protocol dan klik Add. 

4. Pilih Manufacturer dan Network Protocol dan klik OK. (lihat Gambar 20). 

 

Gambar 20. Menginstall protokol jaringan 
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Windows98 menyediakan multiple-protokol di dalam satu komputer meliputi 

1. NetBIOS Enhanced User Interface (NetBEUI) protokol sederhana yang dapat 

digunakan untuk hubungan LAN sederhana dengan hanya satu subnet yang bekerja 

berdasarkan penyiaran (broadcast base). 

2. Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange (IPX/SPX) protokol yang 

digunakan dalam lingkungan Novell NetWare. IPX/SPX tidak direkomendasikan untuk 

penggunan non-NetWare, karena IPX/SPX tidak universal seperti TCP/IP. 

3. Microsoft Data-link Control(DLC) dibuat oleh IBM digunakan untuk IBM mainframe 

dan AS/400. 

4. Transmission Control Protocol/Internet Protokol(TCP/IP) protokol standar yang 

umum digunakan. 

5. Fast Infrared Protocol  digunakan secara wireless (tanpa kabel), protokol yang 

mendukung penggunaan hubungan jarak dekat dengan menggunakan infrared. IrDA 

(infrared Data Association) digunakan antara lain oleh komputer, kamera, printer, 

dan personal digital assistant (PDA) untuk saling berkomunikasi. 

6. Asynchronous Transfer Mode (ATM) teknologi jaringan high-speed yang mampu 

mengirim data, suara, dan video secara real-time. 

 

5. Mengkonfigurasi TCP/IP 

Implementasi TCP/IP pada Windows98 meliputi protokol standar TCP/IP, kompatible 

dengan TCP/IP berbasis jaringan. Protokol standar TCP/IP termasuk: 

1. Internet Protocol,  

2. Transmission Control Protocol (TCP), 

3. Internet Control Message Protocol (ICMP), 

4. Address Resolusion Protocol (ARP), 

5. User Datagram Protocol (UDP). 

TCP/IP harus dikonfigurasikan sebelum dahulu agar bisa “berkomunikasi” di dalam 

jaringan komputer. Setiap kartu jaringan komputer yang telah diinstall memerlukan IP 

address dan subnet mask. IP address harus unik (berbeda dengan komputer lain), 

subnet mask digunakan untuk membedakan network ID dari host ID. 
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Memberikan IP Address 

IP address dan subnet mask dapat diberikan secara otomatis menggunakan Dynamic 

Host Configuration Protocol (DHCP) atau diisi secara manual.  

 

 

Gambar 21 IP address dalam TCP/IP properties 

Prosedur yang dilakukan untuk mengisikan IP address: 

1. Buka Control Panel dan double-klik icon Network. 

2. Di dalam tab Configuration, klik TCP/IP yang ada dalam daftar untuk kartu 

jaringan yang telah diinstall. 

3. Klik Properties. 

4. Di dalam tab IP Address, terdapat 2 pilihan: 

* Obtain an IP address automatically 
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IP address akan diperoleh melalui fasilitas DHCP. DHCP berfungsi untuk memberikan 

IP address secara otomatis pada komputer yang menggunakan protokol TCP/IP. 

DHCP bekerja dengan relasi client-server, dimana DHCP server menyediakan suatu 

kelompok IP address yang dapat diberikan pada DHCP client. Dalam memberikan IP 

address ini, DHCP hanya meminjamkan IP address tersebut. Jadi pemberian IP 

address ini berlangsung secara dinamis. 

* Specify an IP address 

IP address dan subnet mask diisi secara manual. 

Important 

If you use a static IP address, make sure the address is accurate. If you assign an 

incorrect number, your computer may not able to communicate on the network. You 

should also prevent another user from being able to use the network. 

5. Klik OK. 

6. Jika diperlukan masuk kembali ke dalam kotak dialog TCP/IP Properties, klik tab 

Gateway, masukkan nomor alamat server. 

7. Klik OK. 

8. Jika diperlukan untuk mengaktifkan Windows Internet Naming Service (WINS) 

server, kembali ke dalam kotak dialog TCP/IP Properties, klik tab WINS 

Configuration, dan klik Enable WINS Resolution serta masukan nomor alamat 

server. 

9. Jika diperlukan untuk mengaktifkan domain name system (DNS), kembali ke dalam 

kotak dialog TCP/IP Properties, klik tab DNS Configuration, klik Enable DNS, 

masukkan nomor alamat server.  

10. Klik OK. 
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Gambar 22. Gateway                                   Gambar 23. Wins 

 

Gambar 24. Wincfg 
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Konfigurasi LAN pada Windows 2000 

Cara mengkonfigurasi jaringan Windows 2000 adalah sebagai berikut : 

Klik Start, Settings, Network dan Dial-up Connection 

 

Gambar 25. Control Panel 

Klik kanan pada Local Area Connection, kemudian pilih Properties, kotak dialog Local Area 

Connection Properties akan tampil seperti berikut : 

 

 

Gambar 26. Tab Properties 



  

 
© 2004 Maart Adhie, Lely H. All Rights Reserved. 

 

 
H a l a m a n

 
55 

Pilih Internet Protocol {TCP/IP} 

Pilih Properties, tampilan jendela yang akan terlihat adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 27. Jendela TCP/IP Properties 

 

Menampilkan File dan Printer Sharing 

Untuk menampilkan file, printer dan dokumen atau data lain yang telah disharing prosedur yang 

harus dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Pilih MyNetwork Places atau Network Neighborhood. 

2. Pilih Entire Network. 

3. Klik Workgroup. Klik 2 kali nama komputer yang ada di Workgroup. 

 


