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Pembahasan

Membahas komponen-komponen yang 
dibutuhkan untuk berkomunikasi dan

mengenal berberapa perangkat pengirim
dan penerima.

Menjelaskan kegunaan-kegunaan dari
komunikasi komputer.

Manfaat-manfaat menggunakan jaringan, 
dan perbedaan antara LAN, MAN dan WAN.

Membedakan client/server dan jaringan
peer-to-peer, dan menjelaskan bagaimana

jaringan P2P bekerja.

Membedakan jaringan star, jaringan bus, 
dan jaringan ring.

Menjelaskan standar-standar
komunikasi jaringan

Menjelaskan kegunaan dari peranti lunak
jaringan.

Menjelaskan beberapa jenis jalur
komunikasi melalui jaringan telepon.

Menjelaskan perangkat-perangkat
komunikasi yang lazim digunakan.

Mendiskusikan cara-cara membuat
jaringan di rumah.

Menyebutkan berbagai media 
transmisi fisik dan nirkabel.



Komunikasi
• Komunikasi komputer adalah sebuah 

proses di mana dua atau beberapa 
komputer atau perangkat memindahkan 
data, perintah, dan informasi.

Sending device Communications 
channel Receiving device



Komunikasi



Kegunaan dari Komunikasi Komputer
Blogs Chat rooms E-mail Fax

FTP Instant 
messaging Internet Newsgroups

RSS Video 
conferencing VoIP Web

Web 2.0 Web folders Wikis



Kegunaan dari Komunikasi Komputer
• Pengguna dapat mengirim dan menerima 

pesan instan nirkabel menggunakan 
layanan pesan nirkabel.



Kegunaan dari Komunikasi Komputer

Pesan Teks (Text messaging) memungkinkan pengguna
mengirim dan menerima SMS (short text messages)/ pesan
pendek pada smart phone, perangkat mobile lainnya atau
komputer lain

Pesan Gambar (Picture messaging) memungkinkan
pengguna untuk mengirim file gambar dan suara

Pesan Video (Video messaging ) memungkinkan pengguna
untuk mengirim klip video singkat

Pesan Instan Nirkabel (Wireless instant messaging ) 
memungkinkan pengguna nirkabel dapat bertukar pesan
dengan satu atau beberapa perangkat bergerak atau
pengguna online.



Kegunaan dari Komunikasi Komputer
• Titik akses Internet nirkabel (Wireless 

Internet access points) memungkinkan 
orang-orang berhubungan dengan Internet 
secara nirkabel dari rumah, tempat kerja, 
sekolah dan berbagai lokasi publik.



Kegunaan dari Komunikasi Komputer
• Cybercafe adalah kafe atau restoran 

yang menyediakan banyak PC dengan 
akses internet bagi pelanggannya.
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Kegunaan dari Komunikasi Komputer
• Global Positioning System (GPS) adalah

sistem navigasi yang terdiri atas satu atau
beberapa penerima di bumi yang 
menerima dan menganalisis sinyal yang 
dikirimkan satelit dengan tujuan
menentukan lokasi geografis si penerima.

Tertanam dalam
perangkat mobile

Tersedia sebagai
perangkat yang 

digenggam

Tersedia pada
alat transportasi

baru

• Penerima GPS adalah :



Kegunaan dari Komunikasi Komputer



Kegunaan dari Komunikasi Komputer
Groupware

• Membantu sekelompok
orang bekerja sama dalam
proyek dan berbagi
informasi melalui jaringan.

• Merupakan bagian dari
workgroup computing

• Fitur utamanya adalah
penjadwalan kelompok.

Voice mail

• Memungkinkan seseorang
untuk untuk meninggalkan
pesan suara untuk orang
lain.

• Komputer di sistem mesin
penjawab mengonversi
pesan analog suara menjadi
bentuk digital.

• Kotak pesan suara adalah
lokasi penyimpanan dalam
hard disk di dalam sistem
voice mail.



Kegunaan dari Komunikasi Komputer
• Peranti lunak kolaborasi (Collaboration 

software) mengandung peranti-peranti yang 
membuat pengguna dapat berbagi dokumen
melalui pertemuan online dan berkomunikasi
dengan pengguna lain yang terhubung

Pertemuan
online

Konferensi
Web

Sistem
pengaturan
dokumen



Kegunaan dari Komunikasi Komputer
• Layanan web (Web 

services) memungkinkan 
pemrogram membuat 
aplikasi yang 
berkomunikasi dengan 
komputer di tempat lain 
melalui Internet dan 
melalui jaringan internal 
perusahaan.

• Mashup adalah aplikasi web 
yang mengkombinasikan
pelayanan dari dua atau lebih
sumber



Jaringan
• Jaringan (network) adalah sekumpulan 

komputer dan perangkat yang saling 
berhubungan melalui perangkat 
komunikasi dan media transmisi.
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Memfasilitasi
komunikasi

Berbagi peranti
keras

Berbagi data dan
informasi

Berbagi peranti
lunak Mentransfer uang

• Manfaat dari jaringan antara lain :



Jaringan



Jaringan
• Local area network 

(LAN) adalah jaringan
yang menghubungkan
beberapa komputer
dan perangkat di
dalam wilayah
geografis yang 
terbatas.

• Wireless LAN 
(WLAN) adalah LAN 
yang tidak
menggunakan kabel
atau LAN nirkabel



Jaringan
• Metropolitan area 

network (MAN)
menghubungkan LAN di
dalam wilayah
metropolitan.

• Wide area network (WAN) 
adalah jaringan yang 
mencakup wilayah yang luas



Jaringan
• Rancangan dari komputer, perangkat, dan 

media dalam sebuah jaringan , terkadang 
disebut arsitektur jaringan.

Client/server network Peer-to-peer network



Jaringan
• P2P menggambarkan jaringan internet di 

mana seorang pengguna mengakses hard 
disk pengguna lainnya dan bertukar file 
secara langsung melalui Internet



Jaringan
• Topologi jaringan (network topology) adalah

tatanan banyak komputer dan perangkat dalam
suatu jaringan komunikasi

Jaringan Bintang Jaringan Bus Jaringan Cincin



Jaringan

Intranet
adalah jaringan

internal yang 
menggunakan

teknologi
internet.

Extranet
memungkinkan
pelanggan atau

pemasok mengakses
sebagian dari intranet 

perusahaan



Standar Komunikasi Jaringan

Ethernet Token ring TCP/IP Wi-Fi

Bluetooth UWB IrDA RFID

WiMAX WAP



Standar Komunikasi Jaringan

Ethernet adalah standar jaringan yang tidak
memiliki komputer atau perangkat pusatnya pada
jaringan (percabangan) yang dapat mengendalikan
kapan data dapat ditransmisikan

Token ring menyatakan bahwa komputer dan
perangkat dalam jaringan berbagi atau
menyampaikan suatu sinyal khusus (token)

TCP/IP adalah standar jaringan yang menetapkan
cara pesan (data) disampaikan dari satu ujung
jaringan ke ujung lainnya pada jaringan yang 
sama.



Standar Komunikasi Jaringan



Standar Komunikasi Jaringan
• Wi-Fi mengidentifikasi 

jaringan berdasarkan 
standar 802.11 yang 
menetapkan konfigurasi 
jaringan nirkabel secara 
fisik

• Kadang-kadang
dianggap sebagai
Ethernet.



Standar Komunikasi Jaringan
• Bluetooth menyatakan cara dua perangkat

Bluetooth menggunakan gelombang pendek
radio untuk mengirimkan data

• UWB (ultra-wideband) menjelaskan
bagaimana dua perangkat tertentu
menggunakan gelombang radio yang kecil
untuk berkomunikasi dengan kecepatan
tinggi

• IrDA untuk mengirimkan data secara nirkabel
melalui gelombang inframerah

• RFID menggunakan sinyal radio untuk
berkomunikasi dengan label yang 
ditempatkan pada suatu objek, binatang, atau
manusia.



Standar Komunikasi Jaringan



Standar Komunikasi Jaringan

WiMAX (802.16)

• Dikembangkan oleh IEEE
• Menara dapat menjangkau

radius 30 mil
• Dua tipe yaitu wireless tetap

dan wireless bergerak
• Menyediakan akses internet 

nirkabel berkecepatan tinggi

Wireless Application 
Protocol (WAP)

• Menyatakan bagaimana
beberapa perangkat
bergerak nirkabel dapat
menampilkan isi dari
layanan internet
• Web
• E-mail
• Chat rooms

• Menggunakan jaringan
client/server



Peranti Lunak Jaringan
• Peranti lunak komunikasi 

(Communications software) terdiri dari 
program yang 

Membantu pengguna
membuat

sambungan ke
komputer atau

jaringan lainnya

Mengatur transmisi
data, perintah, 

informasi

Menyediakan antar
muka bagi

pengguna untuk
saling

berkomunikasi



Komunikasi Melalui Jaringan Telepon
• Jaringan telepon umum (Public Switch 

Telephone Network-PSTN) adalah sistem 
telepon global yang menangani panggilan 
telepon berbasis suara.



Komunikasi Melalui Jaringan Telepon

Saluran Dial-
up 

Saluran
Khusus Saluran ISDN

DSL FTTP Saluran T-
carrier

ATM



Komunikasi Melalui Jaringan Telepon



Komunikasi Melalui Jaringan Telepon
• ADSL(Asymmetric digital subscriber line) 

adalah salah satu jenis DSL yang mendukung
transfer lebih cepat ketika menerima
data(kecepatan downstream) daripada
mengirim data (kecepatan upstream)



Perangkat-perangkat Komunikasi
• Perangkat komunikasi (communications 

device) adalah berbagai jenis peranti keras 
yang mampu mentransmisi data, perintah, 
dan informasi antara perangkat pengirim 
dan perangkat penerima

• Sebuah modem dial-up mengkonversi 
sinyal antara analog dan digital



Perangkat-perangkat Komunikasi
• Modem digital mengirim dan menerima 

data dan informasi ke dan dari jalur digital

DSL modem Cable 
modem



Perangkat-perangkat Komunikasi



Perangkat-perangkat Komunikasi
• Modem nirkabel (wireless modem) 

menggunakan telepon selular untuk 
mengakses Internet secara nirkabel dari  
komputer notebook, smart phone, atau 
perangkat bergerak lainnya



Perangkat-perangkat Komunikasi
• Network card 

membuat komputer 
atau suatu 
perangkat mampu 
mengakses 
jaringan

• Tersedia dalam 
berbagai jenis

• Wireless network 
cards biasanya 
dilengkapi antena



Perangkat-perangkat Komunikasi
• Wireless access point merupakan

perangkat komunikasi terpusat yang 
memungkinkan beberapa komputer dan
perangkat mentransfer data secara
nirkabel atau memindahkan data ke
jaringan dengan kabel



Perangkat-perangkat Komunikasi
• Router 

menghubungkan
berbagai komputer
atau router lainnya
secara bersamaan
dam 
mentransmisikan
data ke tempat
tujuan yang ada
dalam jaringan.

• Umumnya
dilindungi oleh
firewall bawaan



Perangkat-perangkat Komunikasi
• Hub atau switch menghubungkan 

beberapa perangkat dalam sebuah 
jaringan secara bersamaan



Jaringan Rumahan
• Jaringan rumahan menyediakan komputer-

komputer dengan kemampuan-kemampuan
seperti :

Terhubung ke
internet pada

waktu
bersamaan

Berbagi
sambungan

internet tunggal
yang berkecepatan

tinggi

Mengakses file dan
program pada

komputer lainnya di
rumah

Berbagi perangkat
tambahan

Bermain game 
multiplayer

Menghubungkan
game console ke

internet

Berlangganan dan
menggunakan

VoIP



Jaringan Rumahan
• Jenis-jenis jaringan rumahan dengan kabel 

Ethernet

Jaringan kabel
lisrik

Jaringan saluran
telepon



Jaringan Rumahan



Saluran Komunikasi
• Jumlah data, perintah, dan informasi 

yang dapat berpindah melalui saluran 
komunikasi disebut bandwidth

• Latency adalah waktu yang diperlukan 
sinyal berjalan dari satu lokasi ke lokasi 
lain pada sebuah jaringan

• Media transmisi mampu membawa satu 
atau beberapa sinyal

• Media Broadband mentransmisikan 
banyak sinyal dalam waktu yang 
bersamaan



Saluran Komunikasi



Media Transmisi Fisik



Media Transmisi Fisik
Twisted-pair cable

Coaxial cable

Fiber-optic cable



Media Transmisi Nirkabel



Media Transmisi Nirkabel
• Radio Seluler (Cellular radio) adalah

suatu bentuk radio pemancar yang 
digunakan secara luas untuk komunikasi
bergerak



Media Transmisi Nirkabel
• Gelombang mikro (Microwaves)

gelombang radio yang mampu 
melakukan transmisi sinyal berkecepatan 
tinggi



Media Transmisi Nirkabel
• Satelit komunikasi

(communications 
satellite) adalah
stasiun ruang angkasa
yang menerima sinyal
gelombang mikro dari
stasiun bumi, 
memperjelas
(memperkuat ) sinyal, 
dan memancarkan
sinyal tersebut ke
sejumlah stasiun di
bumi
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