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KONSEP JARINGAN 

Apa itu Jaringan Komputer ? 

Kumpulan dari beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain. 

Jaringan Komputer menurut area : 

1. LAN : Komputer yang terhubung masih dalam satu area atau lokasi. Biasanya masih dalam 

satu gedung. 

2. MAN : Seperti LAN tetapi memiliki jangkauan yang luas. Biasanya mencapai radius 50km. 

3. WAN : kumpulan dari beberapa LAN yang telah berbeda area atau lokasi. Contoh LAN 

dikantor pusat yang terhubung dengan LAN dikantor cabang. 

4. Internet : Jaringan komputer yang terhubung di seluruh dunia. 

5. Intranet : Gabungan dari Internet dan LAN. 

Cara komputer saling berkomunikasi : 

1. ISO mengembangkan 7 layer konseptual untuk menjelaskan proses komunikasi data yang 

terjadi didalam komputer yang diberi nama 7 Layer OSI. Dimana setiap lapisan layer 

mempunyai fungsi masing-masing. 

 



2. Penjelasan fungsi 7 Layer OSI : 

1. Layer Physical : Layer ini menangani tentang media penghantar (medium), dimana 

medium tersebut dibagi menjadi 3 tipe : 

1. Medium Tembaga 

2. Medium Udara 

3. Medium Cahaya 

Data yang diterima pada layer Physical sering disebut “BITSTREAM”. Dimana terjadi 

penambahan Header data dari layer Data Link. 

2. Layer Data Link : Data yang diterima pada layer Data Link terjadi penambahan Header 

dan Trailer (ekor). Hanya pada layer ini saja yang terjadi penambahan ekor. Data pada 

layer ini yang telah ditambahkan Header dan Trailer disebut dengan “BYTE“ yang 

kemudian akan dilakukan pengecekan error dan lost data. Dari keseluruhan fungsinya, 

layer ini lebih ke pengalamatan hardware yang dinamakan MAC (Media Access 

Control) addressing, yang setiap hardware memiliki MAC yang unik dan tidak dapat 

dirubah oleh user. 

3. Layer Network : Layer ini berfungsi untuk membawa data dengan memilih jalur 

tercepat. Data pada layer ini disebut dengan “PAKET”. Pada layer ini dikenal dengan 

pengalamatan yang dikenal sebagai IP (Internet Protocol). Dimana IP dapat dirubah 

oleh user. 

4. Layer Transport : Layer ini bertugas untuk mengurusi metode yang cepat dalam 

pengiriman data. Nama data yang telah di beri header pada layer ini bergantung pada 

protocol apa yang digunakan, jika menggunakan TCP (Transmission Control Protocol) 

data yang ditransfer bernama segment, tetapi ketika menggunakan UDP (User 

Datagram Protocol) data disebut dengan nama Datagram. Perbedaannya adalah dari 

cara pengirimannya. Berikut penjelasannya : 

1. Connection Oriented : Memastikan dulu apakah yang dituju adalah benar. Jika 

benar, maka pengiriman data dilakukan. Tetapi jika salah, maka pengiriman data 

dibatalkan. Metode pengiriman ini menggunakan protokol TCP. 



2. Connectionless Oriented : Tidak perlu menunggu terjadinya koneksi, data langsung 

saja dikirimkan. Metode pengiriman ini menggunakan protokol UDP. 

5. Layer Session : Layer ini berfungsi sebagai membuka, merawat, mengendalikan dan 

melakukan terminasi. Contoh real nya adalah ketika kita sedang browsing dengan 

membuka lebih dari satu tab, tidak akan tertukarah tab yang satu dengan tab yang lain. 

Ini merupakan tugas dari sistem operasi (OS) yang bersangkutan. 

6. Layer Presentation : Layer ini berfungsi untuk mepresentasikan suatu data. 

7. Layer Application : Layer ini berfungsi sebagai User Interface. 

Proses Enkapsulasi : 

 

Pada awal komunikasi antar komputer, data berasal dari 3 layer teratas. Dalam konsep TCP / IP 

disebut dengan layer Application. Data berasal dari layar Application dikirim ke layer Transport. 

Pada layer Transport, data diterima dan terjadi penambahan header. Data disebut Segment atau 

Datagram. Jika pengiriman data menggunakan protocol TCP maka data disebut Segment, jika 

menggunakan UDP maka data disebut Datagram. Kemudian dikirim ke layer Network. Layer 

Network, data diterima dan terjadi penambahan header. Pada layer Network data disebut Packet. 

Lalu data dikirim ke layer Data Link. Pada layer Data Link, data diterima dan terjadi penambahan 

header dan trailer. Data ini disebut Frame. Terakhir dikirim ke layer Physical. Pada layer ini, data 

diterima dan terjadi penambahan header. Data disebut sebagai Bitstream. 

Proses Dekapsulasi : 

Proses pelepasan header dan trailer mulai dari layer Physical sampai layer Application merupakan 

proses Dekapsulasi. 



Percobaan Switch dan Hub 

1. Menggunakan Switch 

Topologi 

 

Percobaan ini menggunakan switch untuk penghubung antara komputer satu dengan 

lainnya. PC 1 memiliki IP 192.168.4.2, PC 2 memiliki IP 192.168.4.3, dan PC 3 memiliki 

IP 192.168.4.4.  

Dengan menggunakan data sederhana yaitu ping dari PC 1 ke PC 2. Bisa dilihat paket yang 

dikirim adalah ICMP Message. 



 

Ini adalah data yang dikirim beserta header yang ditambahkan oleh layer 3, yaitu layer 

Network, dimana header berisi IP Source dan IP Destination. 



 

Setelah dari layer 3 data akan dikirim ke penerima melalui switch yang akan masuk ke 

layer 1 sebagai media penghantar dan kemudian masuk ke layer 2 untuk menemukan 

MAC Address dari penerima. 



 

Berikutnya switch akan membroadcast MAC Address dengan menggunakan 

FFFF.FFFF.FFFF menggunakan protokol ARP, dan akan dibroadcast ke semua PC 

kecuali pengirim data. 



 

Dengan ini switch akan menerima MAC Address penerima 



 

Setelah switch mendapatkan MAC Address penerima, maka MAC Address tersebut 

dikirm ke PC pengirim data yang nantinya digunakan sebagai header dari data yang 

dikirim. 



 

Selanjutnya adalah pemasangan Header, karena MAC Src dan MAC Dst sudah ada maka 

komunikasi data dapat dilanjutkan, untuk selanjutnya tidak dibutuhkan kembali pencarian 

MAC Address penerima karena sebelumnya sudah disimpan pada memori switch. 



 

Hasilnya adalah  

 



2. Menggunakan HUB 

Topologi 

 

Perbedaan Switch dengan Hub akan dijelaskan sebagai berikut : 

Jika menggunakan Switch, pada saat data dikirim dari PC penerima ke switch maka 

switch hanya mengirim data ke PC yang memberi data. Sedangkan dengan menggunakan 

Hub, pada saat data dikirim dari PC penerima ke Hub maka Hub akan mengirim data 

kesemua PC yang berada dalam satu jaringan. Jika PC penerima bukan PC yang 

melakukan ping, maka data akan ditolak, tetapi jika PC penerima adalah PC yang 

melakukan ping maka data diterima. 



 

Kemudian saat sudah mendapatkan MAC Address dari penerima, hub membroadcast 

kembali untuk menemukan MAC Address pengirim, dan seterusnya, jadi hub tidak 

menyimpan informasi MAC dari host yang sedang melakukan komunikasi. 

  



Jalannya data : 

 

 



 

 



 


