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2.1. Teori Jaringan Komputer Sederhana

Pada tingkat dasar dmi jaringan yang sederhana adalah hanya terdiri dari

dua komputer yang dihubungkan satu sama lain dengan media kabel sehingga

tersebut dapat saiing berkomunikasi dan berbag sumber daya. Sejumlah

komputer dan peralatan lain yang dihubungkan bersama-sama disebut dengan

jaringan (network) dan konsep menghubungkan komputer dengan komputer lain

untuk saling bertukar sumber daya disebut dengan network[ng.

Beberapa keuntungan yang diperoleh dengan adanya jaringan komputer

adalah sebagai berikut :

1. Pemakaian bersama sumber daya seperti , dat4printer, modem dan lainnya.

2. Meningkatkan unjuk kerja.

' 3. Meningkatkanproduktivitas

4. Meningkatkan pengiriman file dan perhrkaran informasi antar komputer.

5. Menghubungkan komputer dengan sistem operasi yangberbda.

2.1.1. Model Jaringan

Berdasarkan fungsi komputer sebagai client / server, maka jaringan secara

garis besar dapat dibagi menjadi 2 kategoi, yaifri Peer to Peer Network dan Server

Based Network-



A. Peer to Peer Network

Jaringan ini disebut dengan workgroup. Pada jaringan ini, semua komputer

memiliki tingkat yang sama- Semua komputer berperan sebagai server dan client

sekaligus. Para pemakai komputer bisa menentukan apa saja yang dapat dibagi

(share) kepada pemakai lain. Model jaringan ini lebih efektif digunakan pada

jaringan kecil, yaitu untuk komputer yang terhubung kurang dari 10 unit- Namun

keamanan bukan menjadi tujuan utama dari jaringan jenis ini. Contoh sistem operasi

peer to peer pada produk Microsoft adalah Windows 3.11, Windows 95/98 dan

Windows NT Workstation.

B. Sewer Based Netulork

Jaringan ini disebut juga jaringan client-server. Padajaringan ini terdapat

komputer yang bertindak sebagai semer serta komputer-komputer lain bertindak

sebagai elient- Komputer server ini bertugas mengelola jaringan, menjaga keamanan

serta memberi layanan kepada para pemakai jafingan Sedangkan client adalah

pemakai, adalah dalam hal ini pengguna sumber daya yang diberikan oleh server.

Selain itu komputer server juga memastikan bahwa komputer klien yang mengajukan

permintaan penggunaan layanan tersebut memang meliki hak untuk menggunakan

fasilitas layanan tersebut. Sehingga hal ini menyebabkan model jaringan ini memiliki

tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi daripada model jaringan yang sederajat.

Oleh karena itu model jaringan ini sangat sesuai digunakan pada sistem jaringan

dengan pengguna yang banyak atau pada sistem jaringan yang melibatkan banyak

komputer di dalamny4 atau pada jaringan yang memiliki data-data informasi yang



penting. Contoh sistem operasi server based network pada product Microsoft adalah

Windows NT Server.

2.1.2. Topologi Jaringan

Topologi jaringan adalah bagaimana cara dan bentuknya secara fisik untuk

menghubungkan antar komputer. Dapat pula diartikan sebagai suatu skema logika

yang menggambarkan hubungan suatu komputer dengan yang lain dalam

sebuah sistem jaringan komputer. Ada 3 jenis topologi jaringan yang umum

digunakan dalam pembuatan sistem jaringan komputer, yaitu ; topologi bas, topologi

s/ar, topologs ring.

A. Topologt Bus

Jaringan yang menggunakan model ini memiliki bentuk yang cukup

sederhana- Komputer-komputer yang terhubung dalam jaringan terhubung pada

sebuah kabel yang mernbentuk hrl*g pmggung sistem jaringan yang pada umunnya

disebut backbone dan keberadaannya sangat penting dalam sistem jaringan ini. Pada

umurnnya topologi jenis ini menggunakan kabel koaksial sebagai media transmisi,

dimana pada ujung dan pangkal dar i backbone tersehut diberi BNC terminator yang

berfungsi sebagai peredam sinyal dari sistem jaringan tersebut. Topologi jenis ini

baik digunakan untuk jartngan dengan jumlah komputer yang kecil. Hal ini

dikarenakan penempatan server akan sangat mempengaruhi kecepatan penerimaan

datakepada client yang letaknya paling berjauhan dengan server.
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Gambar 2.1. Topologi Bus

B. Topolo$Star

Jaringan yang menggunakan topologi ini membutuhkan sebuah hub sebagai

konsentrator. Dimana seluruh komputer-komputer yang ada dalam jaringan tersebut

akan terhubung pada hub.Padaumunnya topologi ini yang paling sering digunakan,

dengan menggunakan kabel UTP/STP sebagai media transmisi. Hal ini disebabkan

karena desain jaringan dengan topologi dan media transmisi tersebut yang termasuk

efisien dari segi biaya dengan kemampuan yang cukup memadai bagi kebuhrhan

perusahaan pada umumnya. Selain kinerja jaingan yang lebih baik, pada topologi ini

juga lebih memudahkan dalam hal mengadakan perawatan komputer terhadap klien-

klien yang ada di dalam jaringan. Karena pada topologi ini terputusnya hubungan

sebuah klien tidak hubungan jaringan ke klien yang lain.

Gambar 2.2. T apalagi Star



C. Topologi Ring

Pada topologi ini, jika dilihat secara logika maka akan tampak hubungan

antar komputer dalam jaringan tersebut membentuk suatu lingkaran yang tertutup.

Hal ini mengakibatkan jika sebuah klien terputus hubungannya denganjarioga.r maka

hal ini akan berakibat pada putusnya hubungan ke jaringan komputer-komputer klien

yang lain. Hal ini akan mempersulit dalam hal melakukan perawatan terhadap

komputer-komputer klien yang ada dalam janngan tersebut.

@
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Gambar 2.3. Topologi Ring

2.1.4. Metode Akses

Metode akses merupakan suatu cara yang digunakan unhrk mengirimkan

sinyal kepada komputer yang lainnya di dalan suatu jaringan. Metode akses yang

digunakan pada umumnya ada 3 jenis, yaitu ; metode akses Csrrier Sense Mukiple

Access with Collision Detection (CSMA/CD), metode akses Corrier Sense Multiple

Access with Collision Avoidonce {CSMA/CA), dan metode akses dengan Token.

A. Carrier Sense Makiple Access wi& {al$sbn Detefiion (CSMA/CD)

CSMA/CD merupakan metode akses yang fada umunnya digunakan pada

jatir{gan korripilter derrgan topologi star atau bus- Cara kerja metode ini adalah

dedgarr caia ntendeteksi tabrdkan antar sinJ'al yang dikirimkan oleh kompder-
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komputer yang berbeda di d,alam sebuah janngan. Tabrakan tersebut menyatakan

bahwa ada dua pihak atau lebih yang bersamaan bermaksud mengadakan hubungan

transmisi' oleh karena itu akan ditimbulkan suatu waktu tunda secara acak antar

komputer-komputer yang saling bertabrakan tersebut sehingga dapatdiatur kemudian

komputer mana ytng ttarftinya dapat terlebih dahulu melakukan hubungan transmisi

sehingga tidak terjadi tabrakan lagi- Contoh peralatan yang menggunakan teknologi

CSMA/CD adildtkartu jaringan Ethernet.

B. carrier sense Muttiple Aecess with collision Avoidance(csMA/cA)

Pa'da metode akses ini, komputer mengirimkan signal pendahuluan sebelum

melakukan pengiriman sinyal transmisi- Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui

bahwa transmisi tidak ada yang menggunakannya. Setelah memastikan bahwa tidak

ada yafig menggrrnakan media transmisi maka komputer bersangkutan baru

mengadakan mengadakan hubungan transmisi- Hal ini dapat menghindari terjadinya

tabrakan antar signal transmisi di dalam jaringan. pada metode csMA/cA, tabrakan

antar signal dihindari untuk mengurangi waktu tunda acak yang te4adi pada metode

kecepatan transmisi data- waktu tunda acak tersebut apabila terjadi, dapat

mengurangi kecepatan transmisi data.

C. Token

Metode ini pada umurnnya digunakan pada jaringan dengan toporogi ring:-

Cara kerja metode akses taken ini adalah dengan menggunakan suatu pola bit khusus

(yan$ disebut token) yang melakukan sirkulasi di rtilam media transmisi jaringan
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secara terus menerus. Token tersebut pada trap putaran akan singgah pada setiap

komputer yang ada di dalam jaringan. Komputer yang akan melakukan hubungan

transmisi dapat memeriksa apakah token yang singgah itu kosong atau sudatr ada

isinya. Jika token tersebut kosong maka data dapat ditempatkan setelah token

tersebut. Hal ini disebabkan pada metode token hanya terdapat satu buah token saja,

maka menghindari tabrakan yang mtngkin terjadi pada saat melakukan hubungan

transmisi dataantar komputer dalam janngan.

2.1.5. Model Referensi Jaringan

Model referensi janngan yang pada umumnya digunakan sebagai standar

intemasional untuk pengembangan arsitektur jaringan, yaitu : standar Internatianal

Standard Organization (ISO), dimana standar tersebut dikenal dengan Open System

Interconnecrion (OSI) dan standar protokol TCPAP. Standar OSI dipergunakan

sebagai standar pembuatan protokol, tetapi tidak ada sebuah protokol yang benar-

benar dapat stsndar OSI.

A, Apen System Interconnec.tion (Oil)

Open System Interconnection (OSI) adalah suatu sf4ndap yang menjelaskan

mengenai fungsi kerja jaringan komputer yang terbagi menjadi 7 l4pisan, yaitu :

A.1. Lepisan Physical

Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengaktifkdil dan mengatqr physical

interfcce jaingan komputer. Pada lapisan idi h[bUhgan antara interface-interface dal
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perangkat keras diatur seperti hubungan antara DTE dan DCE. Interfoce-interface

yang didefinisikan pada lapisan ini antara lain l0BaseT, l0OBaseTX, V-35,X.21 dan

HSSI.

A.2. Lrpisan Dota Link

Lapisan ini mengatur topologi jaringan, enor notification danflow control.

Switch dan bridge bekerja di lapisan ini. Lapisan ini mengolah paket dari lapisan

diatasnya menjadi frame.

A3. LapisanNetwork

Lapisan network ini berfingsi meneruskan paket-paket dari suatu node ke

node larn dalam jaringan komputer. Pada lapisan ini segmen-segmen diubah menjadi

paket-paket dengan menambah informasi mengenai damat lP address yang drtuju,

dan alamat asal dari paket. Router bekerja pada lapisan ini-

A.4. Lapisan Transport

Lapisan ini bertanggung jawab atas keutuhan dari transmisi data. tapisan

ini sangat penting karena bertugas memisahkan lapisan tingkat atas dengan lapisan

bawah. Pada laoisan inr da;ta diubah menjadi segmen Xaudata sheam.

A.5. Lapisan,Sessioz

Laprsan ini membuka, mengatur dan menutup suatu sesqien antara aplifpsi-

aplikasi. Pnrtokol yang berfrrngsi pada lapisan ini antara lain adalah IrlFS, NETBEU\
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RPC, SQL, X Windows System, Apple Talk Session Protokol (ASP), dan Digital

Network Architecture Session Control Program (DNASCP).

A.5. Lapis sn Presentatian

Lapisan ini merupakan lapisan ke-6 model OSI, bertanggung jawab untuk

presentasi grafik dan visual image. LaFisan ini memberikan sarana-sarana pelayanan

untuk konversi, format dan enkreipsi data{ata- Lapisan presentation bekerja dengan

file format seperti ASCII, EBCDIC, JPEG, MPEG, TIFF, PICT, MIDI dan Quick

Time.

A.7. Lrpis tn Application

Lapisan ini mempakan lapisan ke-7 model OSI, bertugas memberikan

sararuL-sarana pelayanan pada jaringan komputer untuk aplikasi-aplikasi pemakai dan

mengadakan komunikasi dari program ke program. Pengiriman e-mail, selancar di

internet dan bulletin boa4 membuka telnet session atau menjalankan FTP, semua

proses tersebut t"tjudi di lapisan ini.

B. Prctokol TCP/F

Protokol TCPfiP tidak secara tepat mengikdi sandar dai OSI sphingga

protokol TCP/IP hanya memiliki 5 lapisan saja tetapi ini bukan berarti protokol

TCPAP tidak memiliki 2 laprsan lairnya. Melainkan ada bebenpa lapisan pada OSI

yang tergabung ke dalam sebuah lapisan saja pada protokol TCPIP. LEpisan-lapisan

protokol TCP/IP adalah sebagai berikut :
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8.1. Lapisan Phpsicol

Lapisan ini merupakan lapisan yang menangani perangkat keras secara

langsung, misalnya kar*r jaringan Ethernet maupun sistem kabelnya.

B.2. Lapisa;nNetwork

Lapisan ini pada jaringan yang berfimgsi sebagai host atau komputer lokal.

Melalui lapisan inilah data dikirim kelapisarl' plrysical.

8.3. Lepistn Internet

Pada saat ftosl lokal melakukan respon terhadap host yang lain maka lapisan

ini mengambil paket dari lapisan transport dan lalu menambahkan informasi IP ke

dalamnya unhrk selanjutnya mengirimkannya ke lapisan network-

8.4. Lapisa;nTrensport

Pada lapisan ini protokol TCP dan UDP menambahkan data informasi

transport ke paket dan kemudian mengirimkannya ke lapisan internet.

8.5. Lapis an Applieotion

Pada lapisan ini terdapat program-program aplikasi yang menggunakan

protokol TCPAP, misalnya: FTP, Telnet, SMTP dan lain sebagainya.
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2.2. P ersngkat Lunak Pendukun g

Perangkat lunak pendukung yang digunakan selama persiapan

pelaksanaan proyek adalah sistem operasi jaringan Windows NT Server 4.0

program Lotus Domino Server R.5

2.2.1. Sistem Operasi Jaringan

Sistem operasi jaringan adalah sistem operasi komputer yang memiliki

kemampuan untuk menangani banyak pengguna dan dalam waktu yang bersamaan

dapat menjalankan beberapa proses sekaligus. Sistem operasi jaringan ini memang di

desain khusus untuk menangani tuntutan kinerja dan keamanan yang tinggi di dalam

suatu sistem jaringan. Sistem oprasi jaringan yang umum digunakan adalah :

Windows NT 4-0" Linux dan Novell Netware-

A.1. Windows NT Sewer 4.0

Windows NT Server 4.0 merupakan sistem operasi jaringan yang

dikembangkan oleh Microsoft- Merupakan versi jaringan dari sistem operasi

bertampilan deskap seperti Windows 95/98. dengan teknologi antar muka berbasis

grafik yang pertama kali unhrk sistem operasi jaringan maka Windows NT Server 4.0

langsung menarik perhatian sebagian besar para pengguna sistem operasi jaringan,

Hal ini disebabkan karena Windows NT Server 4-0 menawarkan kemudahan yang

tidak bisa di dapat dari sistem operasijaringan lainnya.

Protokol utama Windows NT Server 4.0 adalah Netbeui, tetapi karena

hanya berftmgsi sebagai protokol untuk jmingan lokal, maka Microsoft juga

dan

dan
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menrberikan dukungan penuh terhadap protokol TCP/IP di dalam Windows NT

Server 4.0- hal ini dapat terlihat dengan terintegrasinya dengan baik protokol TCP^P

ke dalam sistem operasi jaringan Windows NT Server 4-0. Dengan TCP/IP, Windows

NT Server 4-0 juga mampu untuk menangani jaringan besar yang terhubung ke

Internet-

A.2. Lotus Domino Server R.5

Lotus Domino Server adalah Program dimiliki IBM memiliki layanan tidak

hanya mail server tetapi berberbgai macam lainnya seperti scheduling, calender,

meeting, pencarina jadwal. Database karyawan dan work flow managemen untuk

perusahaan dari skala kecil maupun skala dunia yang sangat handal- Salah satu

layarrxrrrya adalah mail server yang tidak hanya berupa database mail tetapi user

diberi keleluasaan untuk memilih apakah mail tersebut tersimpan di server atau di

client bahkan user memiliki bebasan rmutk memilih mail client yang digrmakan. Dari

segi teknik

Lotus Domino mendukung IMAP (Internet Messaging Access Protocol) dan

POP3 (Past Affiee Prataeol).IMAP memungkinkan memilih surat mana yang ingin

dibaca dan lampiran (attachment) mana yang ingin di download ke komputer pribadi.

Dengan POP3, pengguna yang terhubung ke mail server dan WAt mqlakirkan

dawnload selunrh e-mail, jika telah mengambil e-mnil, maka e-mail lersebrrt akan

Wp* dan server.
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2.3. Perangkat Keras Pendukung

Perangkat keras pendukung yang digunakan selama persiapan dan

pelaksanaan proyek adalah kabel UTP kategori 5, kartu jaringan (NIC) dan Hub.

23.1. Kabel

Kabel yang digunakan adalah kabel UTP kategori 5, kabel ini di dalamnya

terdapat S kabel kecil berwama yang dipilin dengan spesifikasi tertentu. Kabel ini

marnFu membawa data sampai kecepatan l0O Mbps. Keunggulan kabel jenis ini

adalah harganya yang relatif murah jika dibandingkan dengan media transmisi lain,

disamping itu penggunaannya relatif mudah-

2,3.2. NIC (Nefrork Interface Card)

Network Tnterface Card adalah yang biasa disebut sebagai kartu jaringan

merupakan perangkat utama dari jaringan dan harus ud. puda setiap komputer untuk

dapat berkomunikasi-

2.3.3. Hub

Hub adalah suatu perangkat keras jaringan yang berfungsi untuk

menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnyadi dalam jaringan. Hub

biasanya mempunyai 8 pott, 12 prt, 16 port alau 24 port untuk koneksi di dalam

jaringan.




