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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1  Jaringan Komputer 

3.1.1  Pengertian Jaringan Komputer 

Jaringan komputer merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa 

komputer dan perangkat lainnya. Jaringan komputer dirancang untuk dapat bekerja 

bersama dalam berbagai manfaat dan tujuan antara lain untuk berkomunikasi, 

mengakses informasi, dan menerima maupun memberikan layanan. Bagian yang 

menerima layanan disebut client dan bagian yang memberikan layanan disebut 

server. Sistem ini dikenal sebagai sistem client-server yang sudah digunakan pada 

hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. 

Jaringan komputer sangat diperlukan pada era modern ini, karena 

teknologi yang semakin maju dan berkembang, jaringan komputer dapat 

dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah sebagai berikut : 

1. Berbagi sumber daya / pertukaran data 

2. Mempermudah berkomunikasi / bertransaksi 

3. Membantu akses informasi 

4. Mampu memberikan akses informasi dengan cepat dan up-to-date 

 

3.1.2  Jenis Jaringan Komputer 

Ada beberapa jenis jaringan komputer yang dapat di gunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Jenis – jenis jaringan komputer dibedakan berdasarkan jarak 

penggunaan, fungsi, topology, dan juga media transmisi.  
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Di bawah ini adalah beberapa jenis jaringan komputer berdasarkan jarak 

penggunaan : 

1.  LAN ( Local Area Network) 

Local Area Network sering digunakan pada perkantoran, kampus, maupun 

warnet. Jaringan ini dapat menghubungkan lebih dari 2 komputer di ruangan 

jarak dekat (terbatas) hingga beberapa KM saja. Jaringan ini biasanya terdiri 

dari komputer, printer, dan perangkat lainnya. 

2.  MAN (Metropolitan Area Network) 

Sesuai dengan namanya maka jenis jaringan ini memberikan layanan hingga 

wilayah yang luas dan kemampuan transfer data dengan kecepatan sangat 

tinggi. Wilayah yang dapat menjadi cakupannya berkisar hingga kurang lebih 

50 KM, ini merupakan rangkaian LAN yang berukuran dan berjarak lebih 

besar. 

3.  WAN (Wide Area Network) 

Jenis jaringan ini memberikan layanan lebih luas lagi dibanding MAN yaitu 

dapat menghubungkan suatu wilayah bahkan negara lain. WAN pada dasarnya 

merupakan kumpulan beberapa LAN yang ada di beberapa lokasi sehingga 

dibutuhkan sebuah device untuk menghubungkannya yaitu disebut dengan 

router. 

Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan fungsinya adalah sebagai berikut : 

1.  Client - Server 

Merupakan jaringan komputer yang dikhususkan sebagai client dan server, 

layanan ini bisa diberikan oleh 1 atau lebih komputer. 
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2. Peer-to-Peer 

Merupakan jaringan komputer yang setiap host nya dapat menjadi sebuah 

server atau menjadi client secara bersamaan. 

Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan topologi adalah sebagai berikut : 

1.  Topologi Bus 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Topologi Bus. 

Jenis topologi bus ini menggunakan kabel tunggal, seluruh komputer 

saling berhubungan secara langsung hanya menggunakan satu kabel saja. 

Kabel yang menghubungkan jaringan ini adalah kabel koaksial dan dilekatkan 

menggunakan T-Connector. Untuk memaksimalkan penggunaan jaringan ini 

sebaiknya menggunakan kabel Fiber Optic karena kestabilan resistensi 

sehingga dapat mengirimkan data lebih baik. 

Kelebihan Topologi Bus : 

1. Mudah untuk dikembangkan 

2. Tidak memerlukan kabel yang banyak 

3. Hemat biaya pemasangan 

Kelemahan topologi bus : 
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1. Tidak stabil, jika salah satu komputer terganggu maka jaringan akan 

terganggu 

2. Tingkat deteksi kesalahan sangat kecil 

3. Sulit mencari gangguan pada jaringan 

4. Tingkat lalu lintas tinggi / sering terjadi antrian data 

5. Untuk jarak jauh diperlukan repeater 

2.  Topologi Ring 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Topologi Ring. 

Jenis topologi ring ini, seluruh komputer dihubungkan menjadi satu 

membentuk lingkaran (ring) yang tertutup dan dibantu oleh Token, Token 

berisi informasi yang berasal dari komputer sumber yang akan memeriksa 

apakah informasi tersebut digunakan oleh titik yang bersangkutan, jika ada 

maka token akan memberikan data yang diminta oleh titik jaringan dan menuju 

ke titik berikutnya. seluruh komputer akan menerima setiap signal informasi 

yang mengalir, informasi akan diterima jika memang sudah sesuai dengan 

alamat yang dituju, dan signal informasi akan diabaikan jika bukan merupakan 
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alamatnya sendiri. Dengan kata lain proses ini akan berlanjut terus hingga 

sinyal data diterima ditujuan. 

Kelebihan : 

1. Tidak menggunakan banyak kabel 

2. Tingkat kerumitan pemasangan rendah 

3. Mudah instalasi 

4. Tidak akan terjadi tabrak data 

5. Mudah dirancang 

Kekurangan : 

1. peka kesalahan jaringan 

2. Sulit untuk dikembangkan 

3. Jika salah satu titik jaringan terganggu maka seluruh komunikasi data dapat 

terganggu 

3. Topologi Tree 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Topologi Tree 
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Topologi tree ini merupakan hasil pengembangan dari topologi star dan 

topologi bus yang terdiri dari kumpulan topologi star dan dihubungkan dengan 

1 topologi bus. Topologi tree biasanya disebut juga topologi jaringan bertingkat 

dan digunakan interkoneksi antar sentral. 

Pada jaringan ini memiliki beberapa tingkatan simpul yang ditetapkan 

dengan suatu hirarki, gambarannya adalah semakin tinggi kedudukannya maka 

semakin tinggi pula hirarki-nya. Setiap simpul yang memiliki kedudukan tinggi 

dapat mengatur simpul yang memiliki kedudukan yang rendah. Data dikirim 

dari pusat simpul kemudian bergerak menuju simpul rendah dan menuju ke 

simpul yang lebih tinggi terlebih dahulu. 

Topologi tree ini memiliki kelebihan dan kelemahan yang sama dengan 

topologi star antara lain : 

Kelebihan : 

1. Deteksi kesalahan mudah dilakukan 

2. Perubahan bentuk suatu kelompok mudah dilakukan dan tidak mengganggu 

jaringan lain 

3. Mudah melakukan control 

Kekurangan : 

1. Menggunakan banyak kabel 

2. Sering terjadi tabrakan data 

3. Jika simpul yang lebih tinggi rusak maka simpul yang lebih rendah akan 

terganggu juga 

4. Cara kerja lambat 
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4.  Topologi Mesh 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Topologi Mesh 

Topologi Mesh merupakan rangkaian jaringan yang saling terhubung 

secara mutlak dimana setiap perangkat komputer akan terhubung secara 

langsung ke setiap titik perangkat lainnya. Setiap titik komputer akan 

mempunyai titik yang siap untuk berkomunikasi secara langsung dengan titik 

perangkat komputer lain yang menjadi tujuannya. 

Kelebihan : 

1. Dinamis dalam memperbaiki setiap kerusakan titik jaringan komputer 

2. Data langsung dikirimkan ke tujuan tanpa harus melalui komputer lain 

3. Data lebih cepat proses pengiriman data 

4. Jika terjadi kerusakan pada salah satu komputer tidak akan mengganggu 

komputer lainnya 

Kekurangan : 

1. Biaya untuk memasangnya sangat besar. 

2. Perlu banyak kabel 
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3. Perlu banyak port I/O , setiap komputer diperlukan n-1 port I/O dan 

sebanyak n(n-1)/2 koneksi. Misalnya ada 4 komputer maka diperlukan 

kabel koneksi sebanyak 4(4-1)/2 =6 kabel dan memerlukan 4-1 = 3 port. 

4. Proses instalasi sulit dan rumit 

5.  Topologi Linier 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Topologi Linier 

Topologi ini merupakan perluasan dari dari topologi bus dimana kabel 

utama harus dihubungkan ke tiap titik komputer menggunakan T-connector. 

Topologi tipe ini merupakan jenis yang sederhana menggunakan kabel RG-58. 

Kelebihan : 

1. Sederhana jaringannya 

2. Hemat kabel 

3. Mudah untuk dikembangkan 

Kekurangan : 

1. Deteksi kesalahan sangat kecil 

2. Keamanan kurang terjamin 

3. Lalu lintas data tinggi 
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4. Kecepatan transfer tergantung kepada jumlah pengguna, kecepatan turun 

jika jumlah pemakai bertambah. 

Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan media transmisi adalah sebagai berikut: 

1.  Jaringan berkabel ( Wired Network) 

Jaringan ini mengunakan media kabel dalam menghubungkan setiap komputer 

atau perangkat lainnya dalam jaringan. 

2.  Jaringan Nirkabel (Wireless Network) 

Jaringan ini tidak menggunakan media kabel sebagai alat pengbungnya, tetapi 

menggunakan gelombang elektromagnetik dalam setiap kiriman sinyal 

informasinya. (Hengki Kristianto, 2013) 

 

3.2  Jaringan Komputer Tanpa Kabel (Wireless) 

3.2.1  Pengertian Jaringan Wireless 

Jaringan lokal tanpa kabel atau WLAN adalah suatu jaringan area lokal 

tanpa kabel dimana media transmisinya menggunakan frekuensi radio (RF) dan 

infrared (IR), untuk memberi sebuah koneksi jaringan ke seluruh penggunadalam 

area disekitarnya. Area jangkauannya dapat berjarak dari ruangan kelas ke seluruh 

kampus atau dari kantor ke kantor yang lain dan berlainan gedung. Peranti yang 

umumnya digunakan untuk jaringan WLAN termasuk di dalamnya adalah PC, 

Laptop, PDA, telepon seluler, dan lain sebagainya. Teknologi WLAN ini memiliki 

kegunaan yang sangat banyak. Contohnya, pengguna mobile bisa menggunakan 

telepon seluler untuk mengakses e-mail. 

Dizaman era globalisasi ini sudah banyak tempat - tempat yang 

menyediakan koneksi LAN dengan teknologi Wi-fi yang biasa disebut dengan 
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hotspot. Dengan hal ini memungkinan seseorang dengan komputer dengan kartu 

nirkabel (wireless card) atau personal digital assistant (PDA) untuk terhubung 

dengan internet dengan menggunakan titik akses (hotspot) terdekat. 

Kelebihan dari WLAN : 

1. Mobilitas Tinggi 

2. Kemudahan dan kecepatan instalasi 

3. Menurunkan biaya kepemilikan 

4. Fleksibel 

5. Scalable 

Kekurangan dari WLAN : 

1. Delay yang besar 

2. Biaya peralatan mahal 

3. Adanya masalah propagasi radio seperti terhalang, terpantul, dan banyak 

sumber interferensi 

4. Kapasitas jaringan menghadapi keterbatasan spektrum 

5. Keamanan / kerahasiaan data kurang terjamin 

 

3.2.2  Cara Kerja Jaringan Wireless 

Wireless LAN menggunakan electromagnetic airwaves (radio atau 

infrared) untuk menukarkan informasi dari satu titik ke titik lainnya tanpa harus 

tergantung pada sambungan secara fisik. Gelombang radio biasa digunakan sebagai 

pembawa karena dapat dengan mudah mengirimkan daya ke penerima. Data 

ditransmikan dengan cara ditumpangkan pada gelombang pembawa sehingga bisa 

diextract pada ujung penerima. Data ini umumnya digunakan sebagai pemodulasi 
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dari pembawa oleh sinyal informasi yang sedang ditransmisikan. Begitu datanya 

sudah dimodulasikan pada gelombag radio pembawa, sinyal radio akan menduduki 

lebih dari satu frekuensi, hal ini terjadi karena frekuensi atau bit rate dari informasi 

yang memodulasi ditambahkan pada sinyal carrier. Multiple radio carrier bisa ada 

dalam suatu ruang dalam waktu yang bersamaan tanpa terjadi interferensi satu sama 

lain jika gelombang radio yang ditransmisikan berbeda frekuensinya. Untuk 

mengextract data, radio penerimanya diatur dalam satu frekuensi dan menolak 

frekuensi-frekuensi lain. Pada konfigurasi wireless LAN tertentu, 

transmitter/receiver (transceiver) device, biasa disebut access point, terhubung pada 

jaringan kabel dari lokasi yang fixed menggunakan kabel standard. Sebuah access 

point bisa mensupport sejumlah group kecil dari user dan bisa dipakai dalam jarak 

beberapa puluh meter. Access point biasanya diletakkan pada tempat yang tinggi 

tapi dapat juga diletakkan dimana saja untuk mendapatkan cakupan yang 

dikehendaki. 

Standar WLAN IEEE802.11a dikenalkan pada tahun 1999 dengan 

pengembangan menggunakan teknik OFDM pada physical layer. Standar ini 

menggunakan frekuensi yang lebih tinggi dari sebelumnya yaitu 5 GHz dan dapat 

menghasilkan kecepatan hingga 54 Mbps dengan menggunakan bandwidth 20 

MHz. wireless LAN 802.11a menyediakan pilihan laju data 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 

54 Mbps dengan modulasi BPSK, QPSK, 16-QAM atau 64 QAM. Berikut ini 

adalah parameter-parameter IEEE802.11a. sedangkan susunan paket pada 

IEEE802.11a yang terdiri dari Short Training Field (STF), Long Training Field 

(LTF), Signal Field, dan Data Field ditunjukkan pada gambar berikut. 
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Gambar 3.6. Format Paket pada IEEE802.11a 

Standar WLAN IEEE802.11n dikenalkan pada tahun 2007 dengan 

menggunakan frekuensi yang sama dengan 802.11a yaitu 5 GHz dan bandwidth 40 

MHz. pada standar ini digunakan teknik Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) 

pada physical layer. Dngan teknik MIMO ini menyediakan SDM (Spatial Division 

Multiplexing) sehingga dapat secara spasial memultipleks data menjadi beberapa 

stream data sehingga mengalami peningkatan laju data hingga 600 Mbps. Untuk 

memastikan backward compability dengan IEEE802.11a maka digunakan mixed 

format (MF) preamble. 

 

 

Gambar 3.7. Mixed Format Preamble untuk IEEE802.11n 

 

3.2.3 Mode Kerja Jaringan Wireless 

Jaringan WLAN dapat bekerja dalam dua mode yaitu: 

1. Mode Ad-Hoc 

Mode ad-hoc sering disebut sebagai jaringan peer to peer atau disebut juga 

jaringan point to point. Mode ad-hoc memungkinkan hubungan antar komputer 

pada jaringan WLAN tanpa melalui suatu access point. Tidak seperti pada jaringan 

kabel yang mana jaringan point to point hanya berlangsung antara dua komputer, 

jaringan point to point pada jaringan WLAN dapat dilakukan oleh tiga komputer 
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secara bersama. Semua komputer dapat berhubungan secara langsung dan 

menggunakan sumber daya yang ada secara bersama. 

Pada jaringan point to point, masing-masing komputer cukup dipasang 

kartu WLAN dan tidak diperlukan peralatan lain. Pada jaringan ini, hanya 

dimungkinkan terjadinya hubungan antar komputer dalam kelompokjaringan 

tersebut dan tidak dapat untuk mengakses jaringan lain kecuali salah satu komputer 

difungsikan sebagai bridge. Jikajumlah komputer sudah mencapai tiga dan ada 

komputer lain yang ingin masuk pada jaringan ini, maka biasanya tidak akan 

berhasil sampai salah satu dari komputer yang ada memutuskan hubungan dengan 

jaringan. Intinya, pada jaringan point to point WLAN hanya diijinkan untuk 

hubungan antar tiga komputer. 

2. Mode Infrastuktur 

Jaringan WLAN yang bekerja pada mode ad-hoc hanya dibatasi untuk 

hubungan antar tiga komputer. Untuk menghubungkan banyak komputer, jaringan 

WLAN harus dijalankan menggunakan mode infrastruktur. Untuk menyusun 

jaringan WLAN yang bekerja pada mode infrastruktur diperlukan peralatan 

tambahan berupa wireless access point (WAP) atau disebut secara singkat dengan 

access point. Access point berlaku seperti hub atau switch pada jaringan kabel, 

sehingga access point akan menjadi pusat dari jaringan WLAN. 

Access point pada jaringan WLAN dapat berupa dedicated access point 

dan PC access point. Yang dimaksud dedicated access point adalah access point 

yang dibuat oleh pabrik, sedangkan PC access point adalah komputer yang 

difungsikan sebagai access point setelah dilengkapi dengan perangkat lunak 
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tertentu. Dedicated access point biasanya sudah dilengkapi dengan banyak fasilitas 

dan kemampuan untuk melakukan konfigurasi jaringan WLAN yang terhubung 

pada access point tersebut. Umumnya jaringan WLAN yang disusun sekarang 

menggunakan dedicated access point karena peralatan ini harganya tidak terlalu 

mahal. (Rahmania Ayu P, 2013) 

 

3.3  Jaringan Ad-Hoc 

3.3.1  Pengertian Jaringan Ad-Hoc 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Wireless Ad-Hoc Network. (www.cisco.com) 

Jaringan Ad-hoc adalah salah satu jenis dari Wireless Local Area Network 

(WLAN) yang terdiri dari sekumpulan node-node yang berkomunikasi satu sama 

lain secara langsung tanpa melibatkan node perantara seperti access point. Setiap 

node pada jaringan ad-hoc memiliki interface wireless. Node-node dalam jaringan 

ad hoc bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah. 

Pada jaringan ad hoc setiap node tidak hanya berfungsi sebagai pengirim 

dan penerima informasi tetapi juga berfungsi sebagai pendukung jaringan seperti 

router. Oleh karena itu maka diperlukan sebuah routing protokol yang ditanamkan 

pada jaringan ad hoc tersebut. 
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3.3.2  Karakteristik Jaringan Ad Hoc 

Node-node  pada jaringan Ad Hoc  tidak hanya berperan sebagai pengirim 

dan penerima data, namun dapat berperan sebagai penunjang node yang lainnya, 

misalnya mempunyai kemampuan layaknyarouter. Dengan demikian diperlukan 

adanya routing protokol dalam jaringan Ad Hoc untuk menunjang proses kirim 

terima antar node-nodenya. Berikut beberapa karakteristik jaringan Ad Hoc : 

a. Multiple wireless link : setiap node yang mempunyai sifat mobility dapat 

memiliki beberapa interface yang terhubung ke beberapa node lainnya. 

b. Dynamic topology : dikarenakan sifat node yang mobile, maka topologi 

jaringannya dapat berubah secara random/acak. Sebagai akibatnya routing 

protocol mempunyai masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan 

jaringan wired dengan node yang tetap. 

c. Limited resources : seperti jaringan wireless lainnya, jaringan Ad Hoc dibatasi 

oleh masalah daya dan kapasitas memori.  

 

3.3.3  Kekurangan dan Kelebihan Jaringan Ad-Hoc 

Kelebihan Jaringan Ad Hoc adalah : 

Bentuk komunikasi jaringan wireless yang sederhana sehingga 

konfigurasinya tidak rumit. Selain itu mode ini akan lebih tepat diterapkan ketika 

wireless infrastructure tidak tersedia dan layanan seperti client server tidak 

diperlukan. 

Kelemahan Jaringan Ad Hoc adalah : 

Jaringan wireless Ad-Hoc ini akan dapat menimbulkan kekacauan bagi 

jaringan wireless yang sebenarnya, karena jaringan Ad-Hoc ini mungkin akan 
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menggunakan bandwidth frekuensi yang terbatas yang juga digunakan oleh 

jaringan wireless sesungguhnya. Jadi, antara jaringan Ad-Hoc dengan jaringan 

wireless sesungguhnya harus saling berbagi bandwidth frekuensi. 

Masalah lain yang dapat ditimbulkan dengan adanya jaringan Ad-Hoc ini 

adalah keamanan jaringan utama yang menjadi terbuka. Jaringan wireless Ad-Hoc 

ini dapat dijadikan gateway bagi para penyusup untuk masuk ke dalam jaringan 

utamanya. Hal ini disebabkan karena jaringan ini sangat sulit untuk diatur secara 

terpusat selain itu sulit juga memonitor jaringan. (Maharadisjuanda, 2013) 

 

3.3.4  Pengamanan Jaringan Ad-Hoc 

3.3.4.1  Metode Pengamanan WPA 

WPA (bahasa Inggris: Wi-Fi Protected Access) adalah suatu sistem yang 

juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metoda pengamanan 

dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yamg sebelumnya, yaitu 

WEP. Para peneliti menemukan banyak celah dan kelemahan pada infrastruktur 

nirkabel yang menggunakan metoda pengamanan WEP. Sebagai pengganti dari 

sistem WEP, WPA mengimplementasikan layer dari IEEE, yaitu layer 802.11i. 

Nantinya WPA akan lebih banyak digunakan pada implementasi keamanan 

jaringan nirkabel. WPA didesain dan digunakan dengan alat tambahan lainnya, 

yaitu sebuah komputer pribadi (PC). 

Fungsi dari komputer pribadi ini kemudian dikenal dengan istilah 

authentication server, yang memberikan key yang berbeda kepada masing–masing 

pengguna/client dari suatu jaringan nirkabel yang menggunakan akses point sebagai 
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media sentral komunikasi. Seperti dengan jaringan WEP, metoda enkripsi dari 

WPA ini juga menggunakan algoritma RC4. 

 

3.3.4.2  Metode Pengamanan WEP 

Shared Key atau WEP (Wired Equivalent Privacy) adalah suatu metoda 

pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan Shared Key Authentication. 

Shared Key Authentication adalah metoda otentikasi yang membutuhkan 

penggunaan WEP. Enkripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan (oleh 

administrator) ke client maupun access point. Kunci ini harus cocok dari yang 

diberikan akses point ke client, dengan yang dimasukkan client untuk autentikasi 

menuju access point.Di bawah ini merupakan proses shared key authentication : 

1. Client meminta asosiasi ke access point, langkah ini sama seperti open system 

authentication. 

2. Access point mengirimkan text challenge ke client secara transparan. 

3. Client akan memberikan respon dengan mengenkripsi text challenge dengan 

menggunakan kunci WEP dan mengirimkan kembali ke access point. 

4. Access point memberi respon atas tanggapan client, akses point akan 

melakukan decrypt terhadap respon enkripsi dari client untuk melakukan 

verifikasi bahwa text challenge dienkripsi dengan menggunakan WEP key 

yang sesuai. Pada proses ini, access point akan menentukan apakah client sudah 

memberikan kunci WEP yang sesuai. Apabila kunci WEP yang diberikan oleh 

client sudah benar, maka access point akan merespon positif dan langsung 

meng-authentikasi client. Namun bila kunci WEP yang dimasukkan client 

salah, access point akan merespon negatif dan client tidak akan diberi 
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authentikasi. Dengan demikian, client tidak akan terauthentikasi dan tidak 

terasosiasi. (Rhima, 2012) 


