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HISTORY NETWORK
• 1957 DoD membentuk ARPA (Advanced 

Research Projects Agency) untuk membuat
peer-to-peer komunikasi komputer antar
komputer di amerika UCLA, UCSB, U-Utah 
& Standford

• 1969 ARPANET terbentuk menghubungkan
• 1973 ARPANET terhubung ke University 

College  london dan royal university Norway
• 1982 Internet mulai dikembangkan
• 1990 ARPANET dikenal dengan

INTERNET.



PENDAHULUAN LAN

• Komputer standalone atau single user.
• Melakukan tugas secara individu
• Hanya menggunakan sumber daya

yang ada pada sistem tersebut
• Keterbatasan kemampuan
• Membutuhkan peralatan lain.



continue
• LAN (Local Area Network) = jaringan

komputer yang mencover area lokal, seperti
rumah, kantor atau group dari bangunan. 

• Komputer-komputer yang saling terhubung ke
suatu computer server dengan menggunakan
topologi tertentu, dalam satu area tertentu

• Biasanya menggunakan teknologi standart
IEEE (Institute of Electrical and Electronic 
Engineers)

• IEEE = Lembaga internasional independent 
yang membuat standar untuk networking.



MANFAAT LAN

• Pemakaian Peralatan secara bersama
• Hubungan antar sistem yang berbeda
• Pemakaian data secara bersama
• Peperless
• Kemudahan mendapatkan informasi
• Meningkatkan kinerja (efektif)
• Keamanan data lebih terjamin dan

terpusat





TOPOLOGY

• Topologi mengambarkan struktur
jaringan secara logical, atau bagaimana
sebuah jaringan didesain dan
dihubungkan

• Topologi yang umum digunakan ;
– BUS, Ring, Star, Mesh,…



• Bus
– Teknologi lama, dihubungkan dengan satu kabel

dalam satu baris
– Tidak membutuhkan peralatan aktif untuk

menghubungkan terminal/komputer
– Sangat berpengaruh pada unjuk kerja komunikasi

antar komputer, karena hanya bisa digunakan
oleh satu komputer

– Kabel “cut” dan digunakan connector BNC tipe T
– Diujung kabel dipasang 50 ohm connector
– Jika kabel putus maka komputer lain tidak dapat

berkomunikasi dengan lain
– Susah melakukan pelacakan problem
– Discontinue Support



Contoh topology bus

- Menggunakan BNC konektor
- Jumlah maksimum station per segmen = 30 PC
- Jarak minimum antar 2 station = 0.5m
- Jarak maksimum antar 2 station = 925m



Sumber : http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page



Sumber : www.windowsnetworking.com







• RING
– Teknologi IBM yang biasa dipasangkan dengan

mesin IBM AS/400
– Standart IEEE 802.5
– Membentuk “cincin”
– Setiap segmen di hubungkan dengan “hub 

central” MSAU = Multistation Access Unit
– Konektor AUI : Attachment User Interface
– Teknologi token pasing untuk mengirimkan paket

data dalam ring
– Jika komputer satu down maka data masih bisa

mengalir
– Discontinue Support



Contoh topology RING

- Digunakan untuk jaringan backbone
- Jarak maksimum untuk tiap segmen = 500m
- Jumlah maksimum host per segmen = 100 PC
- Jarak minimum antar 2 station = 2.5m

Sumber : www.pcmag.com/encyclopedia_term/





• Star
– Topology yang banyak digunakan sampai saat ini
– Perangkat dihubungkan ke sebuah terminal (hub/ 

switch)
– Teknologi Ethernet IEEE 802.3 
– Disebut 10Base T
– Konektor RJ 45
– Jika salah satu komputer down tidak

mempengaruhi yang lain & pelacakan kesalahan
sangat cepat

– Akses ke komputer lain lebih cepat & mudah
untuk di upgrade

– Jaraknya hanya 100 mtr
– Mudah upgrade



- Menggunakan kabel UTP cat 3/ 4/ 5
- Jarak maksimum untuk tiap segmen = 100m
- Jumlah maksimum host per segmen = tergantung hub
- Jarak minimum antar 2 station = tidak ada
- Jarak maksimum antar 2 station = 100 meter

Sumber : HP Cisco IT Essential



Compare

Sumber : HP Cisco IT Essential



Mesh

• Konsep Internet
• Tidak ada client server, semuanya bisa

bertindak sebagai client server
• Peer to peer



LAN ARCHITECTURES

• Ada 3 macam teknologi arsitektur LAN
– Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
– Token Ring
– Fiber Distributed Data Interface (FDDI)



Ethernet

• Diciptakan oleh Xerox tahun 1970
• Standar IEEE802.3
• Sebuah metode akses media jaringan

dimana semua host dijaringan berbagi
bandwidth yang sama dari sebuah link

• Relatih mudah dan murah dalam
implementasi

• Bagaimana cara kerjanya akan
dijelaskan di chapter berikutnya…



• Menggunakan protocol CSMA / CD : 
Carrier Sense Multiple Access With 
Collsion Detections. Sebuah protocol 
membantu perangkat jaringan berbagi
bandwidth tanpa ada Collusion

• Standarisasi Ethernet
– 10 Mbps/100 Mbps/ 1000 Mbps



• 10 BaseT (Ethernet)
– Menggunakan kabel UTP & Konektor RJ 45
– Dapat melewatkan data 10 Mbps 
– Jarak 100 meter
– Rentan electromagnetic interference (EMI) & 

kekuatan signal akan turun jika terlalu jauh / 
melebihi 100 meter

– Sangat mudah di upgrade, meningkatkan transfer 
bandwdith dengan mengganti NIC, Hub dan kabel
UTP cat 5

– Sudah mencukupi untuk melewatkan aplikasi
content saat ini



• 100 Base-TX (Fast Ethernet)
– Hanya mengganti hub & NIC
– Dapat di implementasikan di kabel jaringan

menggunakan 10 BaseT,100 Base TX / 
100Base-FX

– Kecepatan Transfer data lebih cepat 10 x 
dari 10BaseT

– Kelemahan utamanya adalah EMI & jarak
yang cuman 100 meter



• 1000 Base-T (Gigabit Ethernet)
– Standart IEEE 802.3ab
– Mendukung transfer data kecepatan tinggi

1 gigabit persecond (Gbps) 
– 10 X lebih cepat dari Fastethernet
– Tidak perlu mengganti kabel karena dapat

berjalan di kabel UTP cat 5 (baiknya cat 
5enhanced / cat 6)

– Sangat memungkinkan untuk aplikasi yang 
“hunger” bandwidth seperti content-contect
aplikasi saat ini (Video, Streaming, …)



Token Ring
• Standart IEEE 802.5
• Dibuat oleh IBM dengan menggunakan topology ring, 

diawali dan diakhiri pada komputer yang sama
• Prakteknya komputer dihubungkan ke jaringan token 

ring melalui suatu Hub khusus Media Access Unit
(MSAU) atau Multi-Station Access Unit (MSAU) 

• MSAU mempunyai ring Input port dan output port dan
sejumlah port untuk terhubung ke pc lainnya.



• Panjang lingkaran token tidak boleh lebih dari
121.2 meter (tidak termasuk panjang lobe)

• Lobe adalah kabel untuk menghubungkan
komputer ke Port MSAU dengan UTP 
maksimum 45.5 meter  

Sumber : http://www.cadvision.com



Sumber : HP Cisco IT Essential



Sumber : Internetworking Tech Handbook



• Prinsip kerja berbeda dengan ethernet
• Tidak akan terjadi collision seperti di Ethernet 

karena Frame (3 bytes) yang berisi sources 
dan destination akan terus menerus
terhubung

• Jika suatu komputer menerima frame maka
berhak untuk terus menerus mengirimkan
data lewat jaringan tersebut

• Dan jaringan akan digunakan oleh komputer
lain disaat komputer sebelumnya telah
melepaskan framenya.

• Tetapi lebih rumit dari ethernet



• Tetapi lebih rumit dari ethernet
• Komputer harus menunggu sampai token 

yang digunakan oleh komputer lain 
dilepaskan

• Dinamakan Token Ring karena ini dinamakan
logical topology dan menggunakan metode
Token Passing

• Rata-rata kecepatan transfer sampai dengan
4 – 16 Mbps

• Tokeng Ring adalah model Topology yang 
sangat aktif, dimana signal bolak-balik
berputar antara satu ke lainnnya NIC



• Contoh implement Token Ring
• http://techpubs.sgi.com/library/tpl/cgi-

bin/getdoc.cgi?coll=hdwr&db=bks&fnam
e=/SGI_EndUser/Altix350_UG/ch02.ht
ml



Fiber Distributed Data Interface (FDDI)
• Dibuat oleh standart America Nasional

Standart Institute (ANSI)
• Seperti 100 Mbps token passing dan Dual 

Ring LAN menggunakan kabel Fiber Optic/ 
FO.

• Menggunakan Timed-Token Protocol, setiap
statiun digaransi untuk dapat akses ke
jaringan pada periode tertentu yang diatur
pada saat jaringan mulai berfungsi

• Biasanya digunakan untuk backbone LAN 
yang besar dalam suatu kawasan industri



• FDDI menggunakan dua lingkaran yang 
disebut primary dan secondary yang 
mengirim data dengan arah yang 
berlawanan

• Pada saat kondisi normal maka primary 
menjadi jalan utama dan secondary 
akan digunakan disaat jaringan primary 
failure



Sumber : Internetworking Tech Handbook



• Ciri khusus dari FDDI adalah penggunaan
perangkat seperti Single-attachment station
(SAS), dual-attachment station (DAS) dan
concentrator

• DAS mempunyai 2 port yang terkoneksi ke
dua line FO ring.



•Single-attachment station (SAS) dual-attachment station (DAS)

Sumber : http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/



• Semua jaringan FDDI dihubungkan ke
concentrator, ada 2 jenis concentrator
– Single Attachment Concentrator (SAC)
– Dua Attachment Concentrator (DAC)

• Komputer yang dihubungkan dengan
SAC disebut SAS

• Komputer yang dihubungkan dengan
DAC disebut DAS



Sumber : Internetworking Tech Handbook





• FDDI mendukung kecepatan 100 Mbps 
dengan FO Tipe Multimode

• Satu jaringan FDDI dapat
menghubungkan 500 DAS dengan jarak
mencapai 100 km





• Kelemahan utamanya adalah sangat
mahal dalam implementasinya, 
memerlukan “skill” khusus dalam
maintenance 

• dukungan produknya sudah mulai
hilang dipasaran.


