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Pengorganisasian OSI Layer

 Lapisan 1, 2 dan 3 adalah network
support layer (lapisan-lapisan
pendukung jaringan).

 Lapisan 5, 6 dan 7 merupakan user
support layer (lapisan-lapisan
pendukung pengguna).pendukung pengguna).

 Lapisan 4 adalah transport layer, yang
maksudnya adalah lapisan yang
menghubungkan 2 subgroup sehingga
lapisan user support

 layer dapat “mengerti” pesan yang
dikirim network support layer.



Apa yang dilakukan oleh 7 layer OSI ?

Pada saat data melewati satu layer dari sisi pengirim, maka akan
ditambahkan satu “header” sedangkan pada sisi penerima
“header” dilepas sesuai dengan layernya.



Komunikasi antara 2 PC

Pertukaran data menggunakan model OSI (Terlihat Lapisan 7 yang merupakan data asli)



Konsep dan kegunaan layer

Layer Aplikasi
Berurusan dengan program komputer yang digunakan oleh
user (program yang hanya mengakses jaringan).



Konsep dan kegunaan layer

Layer Presentasi
Bertugas mengurusi format data yang dipahami oleh berbagai
macam media



Konsep dan kegunaan layer

Layer Sesi ( Session)
Bagaimana memulai, mengontrol dan mengakhiri suatu
komunikasi



Session Layer



Konsep dan kegunaan layer



Konsep dan kegunaan layer



Konsep dan kegunaan layer



Konsep dan kegunaan layer



Konsep dan kegunaan layer



Konsep dan kegunaan layer



Konsep dan kegunaan layer

Layer Datalink

EncapArbitration, pemilihan media fisik

Addressing, pengalaman fisik

Error Detection, menentukan apakah data Error Detection, menentukan apakah data 
telah berhasil terkirim.

 Identify Data sulation, menentukan pola 
header pada suatu data.



Konsep dan kegunaan layer



Susunan Protokol TCP/IP dan model OSI



OSI Model



Protocol TCP/IP



TOPOLOGI JARINGAN



Topologi Jaringan Komputer

 Topologi jaringan komputer adalah suatu cara
menghubungkan komputer yang satu dengan
komputer lainnya sehingga membentuk jaringan.

 Topologi pada dasarnya adalah peta dari sebuah
jaringan.jaringan.



Arsitektur topologi 

Pada sistem LAN terdapat tiga topologi utama yang
paling sering digunakan, yaitu : Bus, Star, dan Ring.
Topologi jaringan ini kemudian berkembang menjadi
Topologi Tree dan Mesh yang merupakan kombinasi dari
Star, Mesh, dan Bus. Berikut jenis-jenis topologiStar, Mesh, dan Bus. Berikut jenis-jenis topologi
Topologi :

1. Topologi Bus 

2. Topologi Ring (Cincin) 

3. Topologi Star (Bintang) 

4. Topologi Tree (Pohon) 

5. Topologi Mesh (Tak Beraturan) 



Topologi Bus
Topologi bus ini sering juga disebut sebagai topologi

backbone, dimana ada sebuah kabel coaxial yang dibentang kemudian
beberapa komputer dihubungkan pada kabel tersebut.



 Kelebihan Topologi Bus 
 Instalasi relatif lebih mudah 

 Kerusakan satu komputer client tidak akan mempengaruhi 
komunikasi antar client lainnya 

 Biaya relatif lebih murah 

 Kelemahan Topologi Bus 

 Jika kabel utama (bus) atau backbone putus maka komunikasi gagal 

 Bila kabel utama sangat panjang maka pencarian gangguan menjadi 

sulit Kemungkinan akan terjadi tabrakan data (data collision) apabila 

banyak client yang mengirim pesan dan ini akan menurunkan 

kecepatan komunikasi.



Topologi Ring
Topologi cincin merupakan untaian media transmisi dari satu

terminal ke terminal lainnya hingga membentuk suatu lingkaran,
dimana jalur transmisi hanya “satu arah”. Tiga fungsi yang diperlukan
dalam topologi cincin : penyelipan data, penerimaan data, dan
pemindahan datapemindahan data



Topologi Star (Bintang) 

topologi star karena bentuknya seperti bintang,
sebuah alat yang disebut concentrator bisa berupa hub
atau switch menjadi pusat, dimana semua komputer dalam
jaringan dihubungkan ke concentratorjaringan dihubungkan ke concentrator



• Kelebihan Topologi Bintang
– Karena setiap komponen dihubungkan langsung ke simpul pusat

maka pengelolaan menjadi mudah, kegagalan komunikasi mudah
ditelusuri.

– Kegagalan pada satu komponen/terminal tidak mempengaruhi
komunikasi terminal lain.komunikasi terminal lain.

• Kelemahan Topologi Bintang
– Kegagalan pusat kontrol (simpul pusat) memutuskan semua

komunikasi

– Bila yang digunakan sebagai pusat kontrol adalah HUB maka
kecepatan akan berkurang sesuai dengan penambahan komputer,
semakin banyak semakin lambat



Topologi Tree (Pohon) 
Topologi pohon adalah

pengembangan atau generalisasi
topologi bus. Media transmisi
merupakan satu kabel yang
bercabang namun loop tidakbercabang namun loop tidak
tertutup. Topologi pohon dimulai
dari suatu titik yang disebut
“headend”. Dari headend beberapa
kabel ditarik menjadi cabang, dan
pada setiap cabang terhubung
beberapa terminal dalam bentuk
bus, atau dicabang lagi hingga
menjadi rumit.



Topologi Mesh (Tak beraturan) 

Topologi Mesh adalah topologi yang tidak
memiliki aturan dalam koneksi. Topologi ini biasanya
timbul akibat tidak adanya perencanaan awal ketika
membangun suatu jaringan.membangun suatu jaringan.



PERANGKAT JARINGAN



Perangkat Jaringan



Gambar Perangkat Jaringan yang Diperlukan



File Server

Sebuah file server merupakan jantungnya
kebayakan Jaringan, merupakan komputer yang
sangat cepat, mempunyai memori yang besar,
harddisk yang memiliki kapasitas besar, dengan
kartu jaringan yang cepat.kartu jaringan yang cepat.

Sistem operasi jaringan tersimpan disini,
juga termasuk didalamnya beberapa aplikasi dan
data yang dibutuhkan untuk jaringan.



Workstation 

• Keseluruhan komputer yang terhubung
ke file server dalam jaringan disebut
sebagai workstation.

• Sebuah workstation minimal
mempunyai Kartu jaringan, Aplikasi
jaringan (sofware jaringan), kabel untukjaringan (sofware jaringan), kabel untuk
menghubungkan ke jaringan, biasanya
sebuah workstation tidak begitu
membutuhkan Floppy karena data yang
ingin di simpan bisa dan dapat
diletakkan di file server.



Ethernet Card / Kartu Jaringan 
Ethernet

Kartu Jaringan ethernet umumnya telah menyediakan port
koneksi untuk kabel Koaksial ataupun kabel twisted pair,
jika didesain untuk kabel koaksial konenektorya adalah
BNC, dan apabila didesain untuk kabel twisted pair maka
akan punya konektor RJ-45.akan punya konektor RJ-45.



Repeter



Bridges/Jembatan

• sebuah perangkat yang membagi satu buah
jaringan jaringan untuk kedalam dua buah
jaringan, ini digunakan mendapatkan
jaringan yang efisien, dimana kadang
pertumbuhan network sangat cepatpertumbuhan network sangat cepat
makanya di perlukan jembatan.

• Diibaratkan bahwa Bridges ini seperti polisi lalu lintas yang
mengatur di persimpangan jalan pada saat jam-jam sibuk. Dia
mengatur agar informasi di antara kedua sisi network tetap
jalan dengan baik dan teratur.
• Bridges juga dapat di gunakan untuk mengkoneksi diantara

network yang menggunakan tipe kabe



Routers 

Sebuah Router mengartikan informarsi dari satu jaringan
ke jaringan yang lain, dia hampir sama dengan Bridge
namun lebih pintar, router akan mencari jalur yang terbaik
untuk mengirimkan sebuah pesan yang berdasarkan atas
alamat tujuan dan alamat asal.alamat tujuan dan alamat asal.



Koneksi Komponen Secara Fisik



MEDIA PHYSIK JARINGAN



Media Jaringan

• Beberapa Media yang dipakai di jaringan :

Tembaga
 Coaxial

 Twisted Pair

Fiber OptikFiber Optik

 Wireless



Wireless
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