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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah senantisa memberkati 

kami dalam menyelesaikan makalah ini, sehingga kami bisa menyelesaikannya tepat 

pada waktunya. Kami juga mengucapkan terima kasih  kepada Dosen, teman–teman, 

dan semua pihak yang telah memberi bantuan dan dukungan kepada kami dalam 

menyusun dan menyelesaikan makalah ini, khususnya terima kasih kepada Bapak 

Ansar sebagai dosen mata kuliah Dasar Komputer yang membimbing dan 

mengarahkan kami dalam membuat dan menyelesaikan makalah ini.. 

 Kami membuat makalah ini, bertujuan untuk menjelaskan perkembangan jaringan 

komputer. Karena melihat begitu pentingnya jaringan komputer dalam kehidupan 

pada zaman sekarang ini. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini tidak 

terlepas dari teknologi khususnya komputer. Dalam segala bidang saat ini telah 

membutuhkan yang namanya jaringan computer agar memudahkan dalam 

berkomunikasi, seperti halnya pada dunia pendidikan, kesehatan, dan ekonomi atau 

niaga. Hal itulah yang menunjukan begitu pentingnya jaringan komputer dalam 

memudahkan kita. Namu apakah kita mengetahui perkembangan dari jaringan 

komputer itu? 

 Selaku manusia biasa, kami menyadari bahwa dalam makalah ini masih banyak 

kekurangan dan kekeliruan yang tidak disengaja. Oleh karena itu kami membutuhkan 

kritik dan saran untuk menyempurnakan pembuatan makalah selanjutnya. Kami 

berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi  kita semua, khususnya dibidang 

pendidikan komputer. 

        Makassar,  September 2010 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan di zaman modern seperti sekarang ini, komputer adalah 

suatu kebutuhan barang yang amat penting untuk memudahkan manusia 

dalam segala bidang. Tanpa komputer manusia akan ketinggalan sebuah 

kemajuan di dunia ini, misalnya dalam kemajuan pendidikan, kesehatan, 

pertahanan negara, dan masih banyak hal lagi yang membutuhkan komputer 

untuk membantu kita. 

Kemajuan teknologi komunikasi sekarang mempunyai pengaruh pada 

perkembangan pengolahan data. Data dari satu tempat dapat dikirim ke 

tempat lain dengan alat telekomunikasi. Untuk Data yang menggunakan 

komputer, pengiriman data menggunakan sistem transmisi elektronik, 

biasanya disebut dengan istilah komunikasi data (data communication). Di 

dalam sistem komunikasi, istilah jaringan (network) digunakan bila paling 

sedikit dua atau lebih alat-alat dihubungkan satu dengan yang lainnya. 

Contoh jaringan yang banyak dilihat sehari-hari adalah jaringan radio dan 

televisi, dimana beberapa stasiun pemancar saling dihubungkan, sehingga 

suatu program yang sama dapat disiarkan ke segala penjuru. 

Kemajuan suatu jaringan telah banyak membantu kita untuk 

mendapatkan informasi dalam segala hal. Karena kita bisa mengetahui suatu 

peristiwa atau berita terkini dari seluruh penjuru dunia. Dengan jaringan kita 

dapat bertukar pikiran melalui dunia maya dengan semua orang, kita dapat 

membeli atau menjual dan menawarkan jasa kepada orang lain. Dengan 

jaringan kita bisa mempunyai banyak teman dari berbagai belahan dunia. 

Tentu menarik, bukan? 

Karena begitu pentingnya jaringan komputer dalam kehidupan kita, 

dan hal yang penting bagi kita untuk mengetahuinya. Maka dalam 

makalah ini akan dibahas mengenai komunikasi data dan jaringan 

komputer, dan mudah – mudahan makalah ini dapat bermanfaat dan 

mempardalam pengetahuan kita mengenai jaringan komputer. 1 
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1.2 Ruang Lingkup Masalah 

Adapun ruang lingkup atau permasalahan yang akan dibahas dalam 

makalah ini, yaitu: 

1.2.1 Jenis – jenis jaringan; 

1.2.2 Topologi atau keadaan fisik jaringan; 

1.2.3 Manfaat jaringan; 

1.3 Rumusan masalah 

Berdasarkan ruang lingkup masalah, maka rumusan masalahnya adalah: 

1.3.1 Apa yang dimaksud dengan jaringan komputer? 

1.3.2 Apa – apa saja yang termasuk kedalam jenis jaringan komputer? 

1.3.3 Apa – apa saja yang termasuk kedalam jenis tipologi? 

1.3.4 Apa manfaat dari jaringan komputer? 

1.4 Tujuan  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam makalah ini, yaitu: 

1.4.1 Dapat memahami pengertian jaringan komputer; 

1.4.2 Memahami jenis – jenis jaringan komputer; 

1.4.3 Mengetahui jenis – jenis tipologi; 

1.4.4 Mengetahui manfaat jaringan komputer. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 Ditahun 1950-an ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya 

super komputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal (lihat 

Gambar 1) Untuk itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang 

dikenal dengan nama TSS (Time Sharing System), maka untuk pertama kali 

bentuk jaringan (network) komputer diaplikasikan. Pada sistem TSS beberapa 

terminal terhubung secara seri ke sebuah host komputer. Dalam proses TSS mulai 

nampak perpaduan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang pada 

awalnya berkembang sendiri-sendiri.  

 

Gambar 1 Jaringan komputer model TSS 

    Memasuki tahun 1970-an, setelah beban pekerjaan bertambah banyak dan harga 

perangkat komputer besar mulai terasa sangat mahal, maka mulailah digunakan 

konsep proses distribusi (Distributed Processing). Seperti pada Gambar 2, dalam 

proses ini beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara 

paralel untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara seri disetiap 

host komputer. Dala proses distribusi sudah mutlak diperlukan perpaduan yang 

mendalam antara teknologi komputer dan telekomunikasi, karena selain proses 

yang harus didistribusikan, semua host komputer wajib melayani terminal-

terminalnya dalam satu perintah dari komputer pusat. 
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Gambar 2 Jaringan komputer model distributed processing 

    Selanjutnya ketika harga-harga komputer kecil sudah mulai menurun dan 

konsep proses distribusi sudah matang, maka penggunaan komputer dan 

jaringannya sudah mulai beragam dari mulai menangani proses bersama maupun 

komunikasi antar komputer (Peer to Peer System) saja tanpa melalui komputer 

pusat. Untuk itu mulailah berkembang teknologi jaringan lokal yang dikenal 

dengan sebutan LAN. Demikian pula ketika Internet mulai diperkenalkan, maka 

sebagian besar LAN yang berdiri sendiri mulai berhubungan dan terbentuklah 

jaringan raksasa WAN. 

Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan 

perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu 

tujuan yang sama. Tujuan dari jaringan komputer adalah: 

 Membagi sumber daya: contohnya berbagi pemakaian printer, CPU, 

memori, harddisk 

 Komunikasi: contohnya surat elektronik, instant messaging, chatting 

 Akses informasi: contohnya web browsing 

Agar dapat mencapai tujuan yang sama, setiap bagian dari jaringan komputer 

meminta dan memberikan layanan (service). Pihak yang meminta layanan disebut 

klien (client) dan yang memberikan layanan disebut pelayan (server).  
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Arsitektur ini disebut dengan sistem client-server, dan digunakan pada hampir 

seluruh aplikasi jaringan komputer. 

Dalam telekomunikasi, informasi disampaikan melalui sinyal. Sinyal ada dua 

macam: 

1. Digital: secara spesifik mengacu pada informasi yang diwakili oleh dua 

keadaan 0 atau 1. Data digital dikirimkan dengan diwakili dua kondisi saja yaitu 0 

dan 1. 

2. Analog: sinyal yang terus menerus dengan variasi kekuatan dan kualitas. 

Misalnya suara, cahaya dan suhu yang dapat berubah-ubah kekuatannya dan 

kualitasnya. Data analog dikirimkan dalam bentuk yang berkelanjutan, sinyal 

elektrik berkelanjutan dalam bentuk gelombang Televisi, telepon dan radio adalah 

teknologi telekomunikasi yang menggunakan sinyal analog, sedang komputer 

menggunakan sinyal digital untuk transfer informasi. Namun saat ini sinyal digital 

juga digunakan untuk suara, gambar dan gabungan keduanya. Di sisi lain, 

komputer yang awalnya dimanfaatkan sebagai mesin penghitung dan pengolah 

data, digunakan sebagai alat komunikasi sejak adanya jaringan komputer. 
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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer dan peralatan 

lainnya yang terhubung. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel 

sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar 

dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama dan bersama sama 

menggunakan hardware/software yang terhubung dengan jaringan.  

3.1 Jenis – jenis Jaringan Komputer 

A. Jenis-Jenis jaringan berdasarkan jangkauan 

1. Local Area Network (LAN)  

Local Area Network (LAN), merupakan jaringan milik pribadi di dalam 

sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. 

LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer 

pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik-pabrik 

untuk memakai bersama sumberdaya (resouce, misalnya printer) dan saling 

bertukar informasi.  

 

Gambar LAN 
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Keuntungan Jaringan LAN. 

 Pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah (File Sharing).  

 Pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua client (Printer Sharing).  

 File-file data dapat disimpan pada server, sehingga data dapat diakses dari 

semua client menurut otorisasi sekuritas dari semua karyawan, yang dapat 

dibuat berdasarkan struktur organisasi perusahaan sehingga keamanan data 

terjamin.  

 File data yang keluar/masuk dari/ke server dapat di kontrol.  

 Proses backup data menjadi lebih mudah dan cepat.  

 Resiko kehilangan data oleh virus komputer menjadi sangat kecil sekali.  

 Komunikasi antar karyawan dapat dilakukan dengan menggunakan E-Mail 

& Chat.  

 Bila salah satu client/server terhubung dengan modem, maka semua atau 

sebagian komputer pada jaringan LAN dapat mengakses ke jaringan Internet 

atau mengirimkan fax melalui 1 modem.  

2. Metropolitan Area Network (MAN)  

MAN pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar 

dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat 

mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dan dapat dimanfaatkan 

untuk keperluan pribadi (swasta) atau umum. MAN biasanya mampu 

menunjang data dan suara, dan bahkan dapat berhubungan dengan jaringan 

televisi kabel. MAN hanya memiliki sebuah atau dua buah kabel dan tidak 

mempunyai elemen switching, yang berfungsi untuk mengatur paket melalui 

beberapa output kabel. Adanya elemen switching membuat rancangan 

menjadi lebih sederhana.  
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sebagai contoh yaitu : jaringan Bank dimana beberapa kantor cabang sebuah 

Bank di dalam sebuah kota besar dihubungkan antara satu dengan lainnya. 

Misalnya Bank BNI yang ada di seluruh wilayah Makassar atau Surabaya 

 

Gambar MAN 

3. Wide Area Network (WAN)  

Wide Area Network (WAN) mencakup daerah geografis yang luas, 

sertingkali mencakup sebuah negara atau benua.WAN terdiri dari kumpulan 

mesin yang bertujuan untuk mejalankan program-program aplikasi.  

Wide Area Networks (WAN) adalah jaringan yang lingkupnya biasanya 

sudah menggunakan sarana Satelit ataupun kabel bawah laut sebagai contoh 

keseluruhan jaringan BANK BNI yang ada di Indonesia ataupun yang ada di 

Negara-negara lain. Menggunakan sarana WAN, Sebuah Bank yang ada di 

Bandung bisa menghubungi kantor cabangnya yang ada di Hongkong, hanya 

dalam beberapa menit. 

 

Gambar WAN 
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Keuntungan Jaringan WAN. 

 Server kantor pusat dapat berfungsi sebagai bank data dari kantor cabang.  

 Komunikasi antar kantor dapat menggunakan E-Mail & Chat.  

 Dokumen/File yang biasanya dikirimkan melalui fax ataupun paket pos, 

dapat dikirim melalui E-mail dan Transfer file dari/ke kantor pusat dan 

kantor cabang dengan biaya yang relatif murah dan dalam jangka waktu 

yang sangat cepat.  

 Pooling Data dan Updating Data antar kantor dapat dilakukan setiap hari 

pada waktu yang ditentukan.  

4. Jaringan Tanpa Kabel  

Jaringan tanpa kabel merupakan suatu solusi terhadap komunikasi yang 

tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Misalnya 

orang yang ingin mendapat informasi atau melakukan komunikasi walaupun 

sedang berada diatas mobil atau pesawat terbang, maka mutlak jaringan tanpa 

kabel diperlukan karena koneksi kabel tidaklah mungkin dibuat di dalam 

mobil atau pesawat. Saat ini jaringan tanpa kabel sudah marak digunakan 

dengan memanfaatkan jasa satelit dan mampu memberikan kecepatan akses 

yang lebih cepat dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan kabel.  

Jaringan tanpa kabel mempunyai berbagai manfaat, yang telah umum 

dikenal adalah kantor portable. Orang yang sedang dalam perjalanan 

seringkali ingin menggunakan peralatan elektronik portable-nya untuk 

mengirim atau menerima telepon, fax, e-mail, membaca fail jarak jauh login 

ke mesin jarak jauh, dan sebagainya dan juga ingin melakukan hal-hal 

tersebut dimana saja, darat, laut, udara. Jaringan tanpa kabel sangat 

bermanfaat untuk mengatasi masalah-masalah di atas. 
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B. Topologi/Bentuk Fisik Jaringan :  

1. Topologi Bus 

Dengan topologi ini komputer di hubungkan secara berantai ( daisy -

chain ) dengan perantaraan suatu kabel yang umumnya beupa kabel tunggal 

jenis koaksial. Ujung –ujung dari kabel koaksial harus di tutup dengan 

tahanan (termination resistor) untuk menghindari pantulan yang dapat 

menimbulkan ganguan yang menyebabkab kemacetan jaringan.  

Topologi bus memiliki kelemahan antara lain: 

• Kapasitas terbatas. 

• Kesulitan perawatan jika dalam jumlah besar. 

• Jarak terbatas, sering terjadi tabrakan pada lalu lintas padat. 

Sedangkan kelebihan topologi bus antara lain: 

• Kecepatan pengiriman tinggi. 

• Kemampuan pengembangan tinggi. 

• Jumlah terminal dapat ditambah atau dikurangi 

tanpa mengganggu kerja komputer yang 

sedang berjalan. 

 

Gambar Tipologi Bus 
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2. Topologi TokenRING  

Metode token-ring (sering disebut ring saja) adalah cara 

menghubungkan komputer sehingga berbentuk ring (lingkaran). Topologi ini 

mirip topologi bus hanya saja ujung -ujungnya saling berhubungan 

membentuk lingkaran. Untuk membentuk jaringan cincin, setiap sentral harus 

dihubungkan seri satu dengan yang lain dan hubungan ini akan membentuk 

loop tertutup. Dalam sistem ini setiap sentral harus dirancang agar dapat 

berinteraksi dengan sentral yang berdekatan maupun berjauhan. Dengan 

demikian kemampuan melakukan switching ke berbagai arah sentral. 

Keuntungan dari topologi jaringan ini antara lain : tingkat kerumitan 

jaringan rendah (sederhana), juga bila ada gangguan atau kerusakan pada 

suatu sentral maka aliran trafik dapat dilewatkan pada arah lain dalam sistem 

dan hemat kabel. 

Kerugian jaringan ini, yaitu: peka kesalahan dan pengembangan 

jaringan lebih kaku. 

 

Gambar Topologi TokenRING 

3. Topologi STAR  

Merupakan Kontrol terpusat, semua link harus melewati pusat yang 

menyalurkan data tersebut kesemua simpul atau client yang dipilihnya. 

Simpul pusat dinamakan stasium primer atau server dan lainnya dinamakan 

stasiun sekunder atau client server.  
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Setelah hubungan jaringan dimulai oleh server maka setiap client server 

sewaktu-waktu dapat menggunakan hubungan jaringan tersebut tanpa 

menunggu perintah dari server. 

 

Keuntungan: 

o Paling fleksibel                        

o Pemasangan/perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu 

bagian jaringan lain 

o Kontrol terpusat 

o Kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan/kerusakan 

o Kemudahaan pengelolaan jaringan 

Kerugian: 

o Boros kabel                       

o Perlu penanganan khusus 

o kerusakan atau gangguan dari sentral ini lebih besar karena beban 

yang dipikul pusat yang besar. 

 

Gambar Topologi STAR 
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4. Topologi Star-Bus (Tree) 

Topologi Star-Bus adalah topologi gabungan star dan bus. Topologi ini 

yang paling banyak di pakai pada jaringan kantor yang lebih besar. Komputer 

-komputer di hubungkan ke hub/switch , hub/switch yang satu di hubungkan 

dengan hub /switch yang lainnya. 

 

Gambar Topologi 

5. Topologi Mesh 

Jaringan dengan topologi mesh mempunyai jalur ganda dari seti ap 

peralatan di jaringan komputer. Semakin banyak komputer yang terhubung 

semakin sulit untuk pemasangan kabelnya. Karena itu jaringan mesh yang 

murni, yaitu seti ap peralatan di hubungkan satu dengan yang lain, jarang di 

gunakan. Yang di biasa di pakai adalah m embuat jalur ganda (backup) untuk 

hubungan-hubungan utama sebagai jalur cadangan jika terjadi kesulitan. 

 

Gambar Topologi Mesh 
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6. Peer-to-peer Network  

Peer artinya rekan sekerja. Peer-to-peer network adalah jaringan 

komputer yang terdiri dari beberapa komputer (biasanya tidak lebih dari 10 

komputer dengan 1-2 printer). Dalam sistem jaringan ini yang diutamakan 

adalah penggunaan program, data dan printer secara bersama-sama. Pemakai 

komputer bernama Dona dapat memakai program yang dipasang di komputer 

Dino, dan mereka berdua dapat mencetak ke printer yang sama pada saat 

yang bersamaan.  

3.2 Manfaat Jaringan Komputer 

Secara umum, jaringan mempunyai beberapa manfaat yang lebih 

dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri dan dunia usaha telah 

pula mengakui bahwa akses ke teknologi informasi modern selalu memiliki 

keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing yang terbatas dalam bidang 

teknologi.  

Jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. 

Misalnya, banyak pengguna dapat saling berbagi printer tunggal dengan 

kualitas tinggi, dibandingkan memakai printer kualitas rendah di masing-

masing meja kerja. Selain itu, lisensi perangkat lunak jaringan dapat lebih 

murah dibandingkan lisensi stand-alone terpisah untuk jumlah pengguna 

sama. 

Jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan 

up-to-date. Sistem penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan baik 

memungkinkan banyak pengguna mengaskses data dari berbagai lokasi yang 

berbeda, dan membatasi akses ke data sewaktu sedang diproses.  
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Manfaat jaringan komputer: 

1. Sharing Data 

Dengan adanya fasilitas ini, setiap komputer dapat menggunakan data pada 

komputer lain sehingga akan menghemat waktu dan memudahkan suatu 

pekerjaan, terlebih lagi jika jarak antarkomputer berjauhan. Fasilitas yang 

mendukung dalam pertukaran data tersebut kita kenal memiliki aneka 

jenis, seperti Web Server, FTP Server, Mail Server, dan lain-lain. 

2.  Sharing Hardware 

• Sharing Media Penyimpan 

Dengan adanya LAN, pemakaian secara bersama media penyimpan seperti 

hard disk, disket, ataupun flash disk akan mudah dilakukan. Fasilitas ini 

membuat pekerjaan akan lebih cepat dan menghemat biaya. 

• Sharing Printer 

Seperti yang dijelaskan di atas, pemakaian printer secara bersama jelas 

menghemat biaya dalam pembelian printer karena cukup satu printer saja 

dapat digunakan oleh beberapa komputer. Selain itu dapat mempercepat 

pekerjaan dalam mencetak dokumen. 

Manfaat jaringan komputer di dunia bisnis, yaitu: 

1. Skala Kecil dan Menengah 

• Warung Internet, bisnis ini memanfaatkan LAN sebagai media sharing 

internet dan sharing data. 

• Rental Komputer, sedangkan rental komputer dimanfaatkan sebagai 

sharing data, sharing printer, sharing drive, dan lainlain. Dengan adanya 

LAN akan menghemat waktu dalam pengambilan data juga menghemat 

biaya dalam pembelian printer ataupun media penyimpan yang lain. 

• Game Center, game-game yang menggunakan jaringan komputer seperti 

empire game sangat digemari oleh remaja. Oleh karena itulah banyak 

game center berdiri untuk menyalurkan hobi para remaja tersebut.  
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2. Skala Besar 

• Perbankan, hampir semua bank telah memanfaat jaringan komputer yang 

digunakan untuk laporan data dari cabang ke pusat, transaksi ATM, 

website, transfer, atau pengambilan dana. Adanya fasilitas tersebut jelas 

memudahkan 

nasabah yang membutuhkan pelayanan yang optimal. 

• Bisnis Penerbangan, hampir semua jenis penerbangan telah 

memanfaatkan jaringan komputer sebagai media sistem informasi 

pemesanan tiket, pendataan penumpang, pendataan barang, dan sebagainya 

yang dapat dicek dari semua cabang usaha tersebut, walaupun jaraknya 

yang berjauhan. 

• Bisnis Energi, perusahaan-perusahaan besar, baik swasta maupun BUMN 

seperti perusahaan pertambangan, PLN, Batubara, dan sebagainya 

dipastikan memanfaatkan jaringan komputer sebagai media pelaporan data 

ataupun informasi pendapatan dari setiap cabang/ kantor. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan  

Adapun kesimpulan yang kita dapatkan dari isi makalah ini, yaitu: 

1. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer dan 

peralatan lainnya yang terhubung. Informasi dan data bergerak melalui 

kabel-kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat 

saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama. 

2. Jenis – jenis jaringan komputer, yaitu: 

 Local Area Network (LAN) 

 Metropolitan Area Network (MAN) 

 Wide Area Network (WAN) 

 Jaringan Tanpa Kabel 

3. Jenis- jenis topologi, yaitu: 

 Topologi Bus 

 Topologi TokenRING 

 Topologi STAR 

 Topologi Star-Bus (Tree) 

 Topologi Mesh 

 Peer-to-peer Network 

4. Manfaat jaringan, yaitu: 

 Sharing Data 

 Sharing Hardware 

 Jaringan juga banyak bermanfaat di dunia bisnis baik itu dalam 

skala kecil maupun skala besar.  

4.2 Saran 

Jika pembaca ingin membuka usaha warnet, sebaiknya anda memperhatikan 

dulu jaringan apa yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan anda, serta 

mengetahui jenis – jenis peralatan yang di gunakan. Agar kualitas dari 

jaringan anda bagus.       17 
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