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BAB 2 

MEMAHAMI FUNGSI DAN PROSES KERJA 

BERBAGAI PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI 
 

STANDARD KOMPETENSI 

Memahami fungsi dan proses kerja berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi 

 

KOMPONEN DASAR KOMPETENSI 
1.1 Mendeskripsikan Fungsi Proses, Kerja Komputer, Dan Telekomunikasi Serta 

Berbagai Peralatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi 

1.2 Menjelaskan fungsi, dan cara kerja jaringan telekomunikasi (wireline, wireless, 

modem dan satelit) 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
a. Siswa dapat mengidentifikasi elemen siklus pemrosesan sistem informasi 

b. Siswa dapat memahami fungsi dan proses kerja berbagai peralatan teknologi 

informasi dan komunikasi 

c. Siswa dapat mengetahui perangkat jaringan, jenis jaringan, protokol jaringan, topologi 

jaringan, protokol jaringan, cara kerja jaringan dan model-model jaringan. 

1. DEFINISI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

Banyak pendapat yang mendefinisikan teknologi informasi dan komunikasi dengan bahasa 

yang berbeda-beda.  

 Australian National Training Authority (ANTA) mendefinisikan teknologi informasi 

sebagai pengembangan dan aplikasi dari komputer dan teknologi berbasis komunikasi 

untuk memproses, menyajikan, mengelola data dan informasi. Definisi ini mencakup 

pembuatan hardware dan komponen komputer, pengembangan software komputer 

dan berbagai jasa yang berhubungan dengan komputer, bersama-sama dengan 

perlengkapan komunikasi serta pembuatan komponen dan jasanya. 

 Oxford English Dictionari edisi ke -2, definisi teknologi informasi adalah perangkat 

keras (hardware) dan perangkat lunak (software), termasuk di dalamnya jaringan dan 

telekomunikasi yang biasanya termasuk dalam konteks bisnis dan usaha. Istilah 

teknologi informasi menjadi bagian dari kegiatan usaha yang memanfaatkan 

perangkat elektronik komputer. 

 Menurut Puskur Diknas Indonesia. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup 

dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi 

adalah meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat 

bantu, manipulasi dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi adalah segala hal 

yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data 

dari perangkat yang satu ke perangkat yang lain. Jadi teknologi informasi dan 

teknologi komunikasi adalah suatu padanan yang tidak terpisahkan yang mengandung 

pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, 

pengelolaan dan transfer/pemindahan informasi antar media. 
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2. MENGENAL PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

SERTA PROSES KERJANYA 
Informasi memiliki arti sendiri dalam penerapannya membutuhkan alat dan hardware yang 

spesifik, begitu juga dengan kata komunikasi. Sekarang ini kita mengenal begitu banyak alat 

komunikasi yang membuat jarak tidak menjadi masalah selamat alat komunikasi tersebut 

tersedia. Informasi dapat didengar, ditayangkan atau disampaikan ke suatu tujuan tertentu 

dengan berbagai perkembangannya. 

 

Salah satu contoh alat informasi dan komunikasi yang dipakai pada waktu alat komunikasi 

belum berkembang sangat pesat dan masih digunakan sampai saat ini yaitu : 

 Kentongan, alat ini pada jaman dahulu maupun sekarang masih digunakan secara 

khusus di pedesaan-pedesaan di Indonesia. Kentongan bisa terbuat dari bambu atau 

kayu. Alat ini berguna khusunya untuk menyampaikan informasi ke tempat-tempat 

yang jauh atau dalam keadaan darurat dengan kode-kode yang telah disepakati 

bersama dalam sebuah komunitas atau perkampungan. Pada jaman perjuangan 

kemerdekaan RI alat ini banyak membantu khususnya untuk memberitahu kepada 

masyarakat akan datangnya musuh yang akan menyerbu atau melewati perkampungan 

mereka dengan kode-kode tertentu. Kesimpulannya alat kentongan ini berguna untuk 

menyampaikan informasi berupa kode-kode yang disepakati bersama. 

 Lonceng, merupakan peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. 

Dahulu lonceng menjadi alat komunikasi sederhana yang dibunyikan untuk 

menentukan waktu atau mengabarkan suatu berita kepada masyarakat. Lonceng 

digunakan pertama kali dalam gereja Katolik sekitar tahun 400 masehi dan dianggap 

diperkenalkan oleh Paulinus, Uskup Nola, sebuah kota di Campina, Italia. 

Penggunaanya menyebar luas dengan cepat dan tidak hanya digunakan untuk 

mengumpulkan umat dalam acara keagamaan, tetapi juga sebagai peringatan ketika 

ada bahaya. Dijaman modern lonceng sudah jarang digunakan namun dibeberapa 

tempat masih tetap menggunakannya untuk keperluan umum, contohnya dipakai 

beberapa sekolah untuk tanda pergantian jam pelajaran, istirahat, masuk kelas dan 

pengumuman.  

 

Perkembangan alat informasi dan komunikasi berkembang terus sejalan dengan 

perkembangan teknologi dan sampai saat ini telah berkembang banyak alat informasi dan 

komunikasi seperti : 

 Proyektor LCD (Liquid Crystal Display) yaitu alat untuk menayangkan informasi 

yang berasal dari komputer atau media informasi lain seperti DVD Player. Alat ini 

memiliki keunggulan karena mampu menayangkan informasi berformat video. 

Proyektor LCD sering digunakan sebagai alat presentasi atau media pembelajaran di 

kelas. 

 

 OHP (Over Head Projector), yaitu alat untuk menayangkan informasi statis yang 

tertulis pada plastik transaparansi. Tidak seperti proyektor LCD, OHP hanya dapat 

menayangkan gambar diam. Alat ini muncul dulu sebelum proyektor LCD ditemukan. 

 

 Faximile merupakan alat untuk mengirim dan menerima dokumen jalur telepon. 

Dokumen yang dikirim oleh faximile sama presis dengan dokumen asli. Secara 

sederhana proses kerja faximile mirip dengan mesin fotokopi atau scanner, hanya saja 
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outputnya keluar di tempat yang jauh. Untuk menerima dan mengirim faximile 

pengirim dan penerima harus sama-sama memiliki mesin faximile.  

 
Gambar 2.1 Faximile (Sumber: TIK bse.depdiknas.go.id) 

 

 Radio merupakan alat penerima informasi yang berasal dari stasiun pemancar berupa 

gelombang elektromagnetik yang membawa informasi suara. Gelombang ini 

merambat melalui udara, bahkan merambat melalui ruang angkasa yang hampa udara. 

Gelombang radio ada banyak macamnya seperti Amplitudo Modulation (AM), 

Frekuensi Modulation (FM), Modulation Wave (MW). 

 

 Televisi merupakan alat yang tidak hanya bisa menerima suara tetapi juga gambar. 

Kata televisi berasal dari tele (jauh) dan vision (tampak/visual). Artinya informasi 

dapat dipancarkan dari jarak jauh dan penerima informasi membutuhkan alat yang 

disebut televisi untuk menerima informasi dalam bentuk suara dan gambar. 

Gelombang elektromagnetik yang biasanya dipakai untuk siaran televisi adalah Very 

High Frekuensi dan Ultra High Frekuensi (UHF). 

 

 Satelit merupakan alat buatan manusia yang diletakkan di ruang angkasa untuk 

keperluan telekomunikasi. Macam-macam alat komunikasi sesuai dengan fungsinya 

misalnya untuk memancarkan sinyal dari stasiun televisi. Gelombang yang 

dipancarkan stasiun televisi dipancarkan ke ruang angkasa terlebih dahulu dan 

diterima oleh satelit, kemudian baru diteruskan ke wilayah yang sulit dijangkau oleh 

antena pemancar di permukaan bumi. Selain untuk siaran televisi, satelit juga 

digunakan untuk keperluan militer navigasi.  

 

 Telepon, yaitu alat komunikasi berguna untuk mengirim data suara melalui sinyal 

listrik. Alat yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell ini menggunakan kabel 

sebagai media penghantar. 

 

 Handphone atau telepon seluler, yaitu alat komunikasi bergerak untuk mengirim data 

suara. Telepon seluler menggunakan gelombang elektromagnet sebagai media 

penghantar. Kelebihan telepon seluler dibandingkan dengan telepon biasa adalah 

sifatnya yang mudah dibawa. Jaringan telepon seluler yang ada di Indonesia antara 

lain GSM (Global System for Mobile Telecommunications) dan jaringan CDMA 

(Code Devision Multiple Access). Dewasa ini telepon seluler tidak hanya berguna 

sebagai alat komunikasi suara saja. Banyak fitur lain yang dimiliki telepon seluler, 

diantaranya SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging Services), 

WAP (Wireless Application Protocol), GPRS (General Packet Radio Services), Video 

Call, Radio FM dan televisi. 

 

 Modem yaitu perangkat keras yang berfungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal 

listrik yang dapat merambat melalui telepon dan sebaliknya. Modem merupakan 

perangkat penting untuk mengakses internet. 
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 Internet yaitu hubungan antar komputer dalam suatu jaringan global yang 

memungkinkan setiap komputer saling bertukar informasi. Hubungan antar komputer 

ini menggunakan apa yang disebut protokol Internet (Internet Protocol). Internet 

menghubungkan komputer di seluruh dunia yang jumlahnya dapat mencapai ratusan 

juta buah. 

 

 GPS (Global Positioning System), yaitu alat informasi berfungsi menentukan letak, 

arah atau kecepatan benda yang berada di permukaan bumi. Umumnya GPS 

ditempatkan di mobil atau kendaraan lainnya. Dengan GPS, pengendara mobil dapat 

mengetahui posisinya setiap saat.  

 

Diantara peralatan teknologi informasi dan komunikasi, komputer merupakan bagian 

terpenting dari peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan kegunaannya 

komputer dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu : 

1. General purpose computer, yaitu komputer yang digunakan secara umum untuk 

kegiatan sehari-hari, misalnya untuk mengetik dokumen, menghitung, membuat 

desain grafis atau mengolah data statistik. 

2. Special purpose computer, yaitu komputer yang didesain untuk pekerjaan khusus, 

contohnya komputer yang digunakan untuk mengendalikan mesin-mesin pabrik. 

Komputer semacam ini biasanya untuk menghandle sistem berskala besar. 

 

Berdasarkan kapasitasnya, komputer dibedakan menjadi empat golongan yaitu : 

1. Komputer mikro atau personal komputer (PC) 

2. Komputer mini 

3. Komputer mainframe 

4. Superkomputer 

 

Berdasarkan jenis sinyal, komputer dibedakan menjadi tiga jenis yaitu : 

1. Komputer digital (komputer yang bekerja dengan sinyal digital) 

2. Komputer analog (komputer yang bekerja dengan sinyal analog) 

3. Komputer hibrid (komputer yang bekerja dengan sinyal digital ataupun analog) 

  

Komputer yang kita kenal sekarang ini bekerja menggunakan arsitektur von Neumann yang 

diusulkan oleh John von Neumann pada awal 1940-an. Arsitektur ini membagi komputer 

menjadi 4 bagian utama yaitu : 

1. Arithmatic Logis Unit (ALU) dan Unit Aritmatika dan Logika 

2. Unit kontrol 

3. Memori 

4. Input – Output 

Sistem komputer memiliki tiga komponen yaitu input, proses dan output. Proses sendiri 

bergantung kepada perangkat lunak dan storage pada media penyimpanan. Beberapa istilah 

yang perlu dipahami yang berkaitan dengan ketiga bagian sistem tersebut. 

a. Input yaitu suatu aktifitas memasukan data ke komputer. Data tersebut bisa berupa 

data informasi maupun data perintah/instruksi. Dalam pemrosesan input, komputer 

memerlukan suatu alat masukan yang disebut dengan piranti masukan (input device) 

b. Proses yaitu proses pengolahan data yang sudah diinputkan ke komputer. Komputer 

akan memproses data tersebut menggunakan alat yang disebut prosessor. 

c. Bus yaitu jalur penghubung antar alat pada komputer yang berfungsi sebagai media 

untuk melewati sinyal 
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d. Program yaitu kumpuluan instruksi yang akan dijalankan oleh prosessor. Program 

komputer biasa disebut perangkat lunak atau software. 

e. Storage yaitu media penyimpanan data. Komputer memiliki media menyimpan data 

yang telah selesai diproses 

f. Output yaitu aktifitas menampilkan data hasil pemrosesan baik di layar monitor 

maupun dala bentuk cetakan. 

 

Mengenai contoh perangkat-perangkat keras yang terdapat pada sistem komputer berdasarkan 

fungsinya telah kita bahas dalam bab terdahulu. 

 

 

3. JARINGAN KOMPUTER 
Jaringan Komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling berhubungan untuk 

melakukan komunikasi data. Hubungan antara dua komputer atau lebih tersebut dapat terjadi 

melalui media kabel maupun nirkabel (tanpa kabel). Adapun alat yang dikomunikasikan 

dapat berupa data teks, suara, gambar atau video. 

Sejarah jaringan komputer dimulai pada tahun 1940 di Amerika Serikat melalui proyek 

pengembangan komputer model I di laboratorium Bell dan kelompok riset Harvard 

University yuang dipimpin oleh Howard Aiken. Saat itu proyek tersebut hanya bertujuan 

untuk memanfaatkan sebuah perangkat komputer sehingga dapat dipakai bersama. Pada 

tahun 1950, saat komputer mulai berkembang dan superkomputer lahir, muncullah kebutuhan 

akan sebuah komputer yang mampu melayani banyak terminal. Kemudian ditemukanlah 

konsep TTS (Time Sharing System) atau sistem antrian. Pada tahun 1969, terbentuklah 

jaringan komputer pertama yang disebut ARPANET. 

Manfaat atau keuntungan dibangunnya jaringan komputer adalah : 

a. Komputer-komputer yang saling terhubung dapat melakukan sharing file maupun 

sharing folder, yaitu pemakaian file atau direktori secara bersama-sama 

b. Dengan adanya penyimpanan file terpusat (file server), file atau data yang ada di 

server dapat saling dibagi 

c. Memungkinkan pemakaian aplikasi secara bersama-sama oleh multiuser 

d. Memudahkan kita membackup data (membuat data cadangan) 

e. Memungkinkan kita untuk mendapatkan data terbaru/terkini secara cepat 

 

Ada beberapa cara mengelompokan jenis jaringan komputer yaitu : 

A. Jaringan komputer berdasarkan area atau luas wilayah 

B. Jaringan komputer berdasarkan tipe jaringan 

C. Jaringan komputer berdasarkan topologi (bentuk) jaringan 

D. Jaringan komputer berdasarkan media transmisi 

 

A. JARINGAN KOMPUTER BERDASARKAN AREA ATAU LUAS WILAYAH 
Berdasarkan luas wilayah, jaringan komputer dibedakan menjadi tiga, yaitu : 

 LAN (Local Area Network) 

 MAN (Metropolitan Area Network) 

 WAN (Wide Area Network) 

 

 

 

LAN (Local Area Network) 
LAN adalah jaringan komputer untuk area yang tidak begitu luas. Batasan ukuran luas LAN 

adalah satu gedung. Contoh LAN adalah jaringan yang terdapat di sekolah-sekolah yang 
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menghubungkan komputer milik siswa, komputer milik guru dan komputer milik 

administrasi. 

 

Dalam LAN kita dapat membuat workgroup atau kumpulan dari beberapa komputer atau user 

yang melakukan sharing resorces atau berbagi sumber daya. Sebagai contoh, workgroup guru 

terdiri dari user guru1, guru2, guru3 dan seterusnya, sedangkan workgroup siswa terdiri dari 

user siswa1, siswa2 dan seterusnya. Penggunaan worgroup ini akan memudahkan 

penanganan atau manajemen jaringan. 

 

Manfaat penggunaan LAN adalah : 

 Setiap user dapat melakukan pertukaran file (sharing file) secara mudah 

 Setiap user dapat berbagi pakai printer (printer sharing) 

 Setiap user dapat menyimpan data secara terpusat (file server) 

 Setiap user dapat saling berkomunikasi menggunakan komputer 

 
Gambar 2.2 Local Area Network (Sumber: TIK bse.depdiknas.go.id) 

 

MAN (Metropolitan Area Network) 
MAN merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer dalam suatu 

kota. Contoh jaringan ini adalah jaringan antar beberapa sekolah dalam satu kota. Konsep 

MAN seperti LAN, yakni melakukan sharing resources atau berbagi pakai sumber daya, 

hanya saja lingkupnya luas. 

 
Gambar 2.3 Metropolitan Area Network (Sumber: TIK bse.depdiknas.go.id) 

 

 

 

WAN (Wide Area Network) 
WAN merupakan jaringan komputer dengan cakupan geografis paling luas hingga 

menjangkau pulau lain, negara lain, benua lain, bahkan luar angkasa. WAN biasanya 

merupakan kumpulan dari sejumlah LAN dan MAN. Contoh penerapan WAN adalah 
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jaringan yang dimiliki bank berskala nasional. Bank “A” yang berkantor pusat di Jakarta 

memiliki kantor cabang di Surabaya, Makasar, Denpasar. Bank “A” juga memiliki kantor 

cabang di luar negeri yakni Singapura, Malaysia dan Filipina. Di setiap cabang bank tersebut 

memiliki kantor sendiri dengan sejumlah karyawan dan fasilitas lengkap termasuk ATM 

(Auto Teller Machine). Untuk mendapatkan informasi akurat transaksi keuangan dari seluruh 

cabang, Bank “A” membuat jaringan komputer yang termasuk dalam kategori WAN. 

 
Gambar 2.4 Wide Area Network (Sumber: TIK bse.depdiknas.go.id) 

Keuntungan penggunaan WAN adalah : 

 Komputer server untuk pusat data dapat terpusat di suatu lokasi 

 Komunikasi antarkota cabang dapat dilakukan menggunakan e-mai atau chatting yang 

lebih murah biayanya dibanding komunikasi telepon 

 Dokumen dapat dikirim dalam bentuk surat elektronik sehingga mengurangi biaya 

dan kerumitan pengiriman dokumen melalui kantor pos 

 

B. JARINGAN KOMPUTER BERDASARKAN TIPE JARINGAN 

1. Peer To Peer Network 

Merupakan salah satu jaringan komputer lokal di mana setiap stasiun terminal yang 

terdapat di dalam lingkungan jaringan dapat saling berbagi. Setiap komputer dapat 

mengakses semua peralatan perpheral yang tersambung dengan jaringan, seperti halnya 

printer, disk drive, CD Drive dan semua komputer yang lain dapat menggunakan setiap 

peripheral yang tersambung dengan komputer tersebut. 

Keuntungan penggunaan peer to peer adalah : 

 Tidak dibutuhkannya administrator khusus yang mengelola jaringan dan tidak 

dibutuhkannya komputer yang secara khusus diberlakukan sebagai server. 

 Jika salah satu komputer mati, tidak mengganggu kinerja komputer yang lain. 

 Biaya implementasi yang cukup murah 

Kelemahan penggunaan peer to peer adalah : 

 Pemakaian secara bersama-sama dapat mempengaruhi kestabilan kinerja komputer 

yang sedang diakses secara bersama-sama tersebut. 

 Keamanan data yang kurang terjamin karena tidak ada hak akses yang bertingkat pada 

satu jenis stasiun 
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Gambar 2.5 Peer To Peer 

 

2. Client Server Network 

Berbeda dengan model jaringan peer to peer, pada model client server network ini dapat 

diberlakukan hak akses yang bertingkat pada setiap stasiunnya. Sistem ini menggunakan 

satu atau lebih komputer yang khusus digunakan sebagai server yang bertugas melayani 

kebutuhan komputer lain yang berperan sebagai client/workstation. 

 
Gambar 2.6 Client Server Network 

Keuntungan penggunaan client server adalah : 

 Kemampuan dalam menjalankan database multiuser dan hak akses bertingkat yang 

akan menjamin keamanan data dari setiap stasiunnya. 

Kelemahan penggunaan client server adalah : 

 Jika terdapat gangguan di sepanjang jaringan, maka akan menganggu kinerja 

komputer yang lain. 

 

C. JARINGAN KOMPUTER BERDASARKAN TOPOLOGI JARINGAN  
Topologi merupakan cara menghubungakan komputer atau terminal-terminal dalam suatu 

jaringan. Dari sisi bentuk dan model jaringan komputer dapat berbentuk sebagai topologi bus 

atau linier, topologi ring (cincin), topologi star (bintang), topologi tree (pohon), topologi 

mash (web). 

 

Topologi Bus 
Topologi bus banyak digunakan untuk jaringan yang ruang lingkupnya kecil. Jaringan 

bertopologi bus biasanya menggunakan kabel koaksial berikut konektornya. Alur jaringan 

bertopologi bus dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebelum kartu jaringan mengirim data, ia 

akan lebih dahulu melihat keadaan trafik atau lalu lintas jaringan. Data akan dikirim dalam 

antrian jika kondisi trafik kosong. Hal dilakukan untuk menghindari collision atau tabrakan 

data yang mengakibatkan data tidak sampai ke tujuan. 

 

Server/workstatio

n 
Server/workstati

on 

Server/workstatio

n 
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Topologi bus memiliki kelebihan, yaitu infrastrukturnya sederhana dan hemat kabel. 

 

Namun topologi bus juga memiliki kekurangan, yaitu : 

 Jika terjadi kerusakan pada salah satu komputer saja, seluruh jaringan akan mati 

 Membutuhkan terminator pada kedua ujung kabel utama 

 Jika terjadi kerusakan, sangat sulit menemukan titik kerusakan 

 Tidak dapat digunakan untuk jaringan skala besar 

 
Gambar 2.7 Topologi Bus (Sumber: TIK bse.depdiknas.go.id) 

 

Topologi Ring 
Jaringan dengan topologi ring atau cincin menghubungkan beberapa komputer dimana ujung-

ujung jaringan tersebut dipertemukan kembali sehingga membentuk lingkaran. Pada topologi 

ring, ada sebuah komputer yang berfungsi sebagai token atau kendaraan yang akan 

mengantarkan data. Token ini akan mengantarkan data melalui media transmisi hingga 

sampai tujuan. Dalam topologi ring kemungkinan terjadinya collision (tabrakan data) dapat f 

dihilangkan. Hanya saja biaya untuk membangun topologi ring ini relatif mahal. Selain itu 

tingkat kesulitan untuk memelihara dan memperbaiki jaringan relatif tinggi. 

 

 

 
 

Gambar 2.8 Topologi Ring (Sumber: TIK bse.depdiknas.go.id) 

 

Topologi Star 
Pada jaringan bertopologi star atau bintang setiap komputer terkoneksi ke jaringan melewati 

sebuah hub atau konsentrator. Semua data akan melewati konsentator tersebut sebelum 

dikirim ke tujuan. Fungsi hub atau konsentrator adalah mengatur dan mengendalikan 

keseluruhan fungsi jaringan. Selain itu hub juga berfungsi sebagai repeater atau penguat 

sinyal.  

 

Keuntungan menggunakan topologi star adalah : 

 Infrastrukturnya relatif mudah dibangun 

 Jika terjadi kerusakan pada salah satu titik jaringan, koneksi jaringan secara 

keseluruhan tidak terganggu 

 Kesalahan atau kerusakan yang terjadi mudah dideteksi 
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Kekurangan topologi star adalah : 

 Pemakaian kabel relatif lebih banyak 

 Jika hub rusak maka seluruh jaringan yang terhubung melewati hub tersebut akan 

terganggu 

 Biaya pembangunannya relatif mahal dibandingkan dengan topologi bus 

 
Gambar 2.9 Topologi Star (Sumber: TIK bse.depdiknas.go.id) 

 

Topologi Tree 
Jaringan dengan topologi tree merupakan paduan antara jaringan bertopologi bus dan 

jaringan bertopologi star. Topologi ini memungkinkan jaringan yang telah ada. 

Keuntungan topologi tree ini adalah : 

 Instalasi jaringan dari titik ke titik pada masing-masing segmen 

 Didukung oleh banyak hardware dan software 

 

Kekurangan topologi tree, yaitu : 

 Panjang segmen dibatasi oleh tipe kabel yang digunakan 

 Jika jaringan utama rusak, maka keseluruhan segmen ikut rusak 

 Sulit dikonfigurasi, termasuk sistem pengkabelannya 

 
Gambar 2.10 Topologi Tree (Sumber: TIK bse.depdiknas.go.id) 

 

Topologi Mash atau Web 
Topologi mash atau web sering pula disebut topologi jaring. Dinamakan mash karena setiap 

komputer akan terhubung ke setiap komputer yang tersambung. Pada praktiknya topologi ini 

jarang digunakan karena membutuhkan banyak sekali kabel dan sulitnya dikonfigurasi. 

Biasanya model ini hanya diterapkan pada WAN atau Intranet (karena itu disebut topologi 

web). 

Keuntungan dari topologi mash ini adalah memungkinkan komunikasi data melalui banyak 

jalur sehingga jika salah satu jalur terputus, masih ada jalur lain yang digunakan. 

 

 

 

 



Teknologi Informasi dan Komunikasi St. Pauls Pontianak Kelas X  
Fungsi dan Kerja Peralatan TIK - vianneymtb  11 | Page 

D. JARINGAN KOMPUTER BERDASARKAN MEDIA TRANSMISI (MEDIA 

PENGHANTAR) 
 

Media transmisi adalah media penghantar data yang dapat berupa kabel atau gelombang 

elektromagnet. Secara fisik ada tiga jenis penghantar data, yaitu kabel, gelombang 

elektromagnetik (wireless) dan satelit. 

 

Kabel (Wireline) 
Jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer antara lain adalah : 

1. Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) 

2. Kabel STP (Shielded Twisted Pair) 

3. Kabel Koaksial 

4. Kabel fiber optic  

 

Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) 
Kabel UTP merupakan jenis kabel yang paling banyak digunakan untuk membangun jaringan 

komputer. Kabel ini memiliki 4 bagian dan setiap bagian memiliki 2 serat. Spesifikasi kabel 

UTP antara lain memiliki jangkauan data maksimal 10 meter, dihubungkan dengan konektor 

RJ45, memiliki beberapa kategori yaitu kategori 1, 2, 3, 4 dan 5 

 

 
Gambar 2.11 Kabel UTP (Sumber: TIK bse.depdiknas.go.id) 

 

 

 

Kabel STP (Shielded Twisted Pair) 

Kabel STP memiliki ciri-ciri mirip dengan kabel UTP. Hanya saja kabel ini sangat sensitf 

terhadap sinyal radio dan listrik. Kabel STP ini sering digunakan pada topologi token ring. 

 
Gambar 2.12 Kabel STP (Sumber: TIK bse.depdiknas.go.id) 

 

Kabel Koaksial 
Kabel koaksial adalah kabel yang memiliki satu konduktor tembaga di tengahnya. Lapisan 

plastik isolator terletak di antara konduktor dan lapisan pengaman serat besi. Lapisan serat 

besi tersebut membantu menutupi gangguan dari lampu listrik, kendaraan dan komputer. 

Kabel ini rentan terhadap gangguan sinyal-sinyal tertentu. Ada dua tipe kabel koaksial, yaitu 

tipe RG-58 yang mampu menjangkau jarak 200 meter dan tipe RG-8 yang mampu 

menjangkau jarak 500 meter. 
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Gambar 2.13 Kabel Koaksial (Sumber: TIK bse.depdiknas.go.id) 

 

Kabel Fiber Optic 
Kabel fiber optic atau serat optik mempunyai kemampuan mentransmisikan sinyal melewati 

jarak yang paling jauh dengan kecepatan paling tinggi. Jangkauan kabel serat optik dapat 

mencapai 2000 meter. 

 
Gambar 2.14 Kabel Serat Optic (Sumber: TIK bse.depdiknas.go.id) 

 

Wireless 
Jaringan wireless atau sering disebut WLAN (Wireless Local Area Network) adalah jaringan 

komputer yang menggunakan gelombang radio, sinar inframerah (IR) atau sinar laser sebagai 

medium. Karena tidak memerlukan kabel, jaringan wireless sangatlah praktis digunakan. 

 

Sinar Inframerah 
Sinar inframerah banyak digunakan untuk komunikasi tanpa kabel jarak dekat. Sistem yang 

menggunakan sinar inframerah mudah dibuat dan relatif murah harganya. Hanya saja sinar 

inframerah memiliki keterbatasan karena tidak mampu menembus tembok atau benda gelap. 

Contoh paling sederhana penggunaan sinar inframerah adalah remote control televisi. Pada 

alat komunikasi sinar inframerah juga digunakan untuk media pertukaran antar telepon 

seluler. 

 

 

Gelombang Radio 
Frekuensi Radio atau RF (Radio frekuency) dalam jaringan tanpa kabel yang lebih luas. 

Teknologi ini juga diterapkan pada siaran radio, televisi, telepon cordless/wireless dan 

internet. 

 
Gambar 2.15 Wireless LAN (Sumber: TIK bse.depdiknas.go.id) 
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Satelit 
Jaringan telekomunikasi menggunakan satelit sangat tepat untuk menjangkau wilayah-

wilayah yang sulit dicapai oleh jaringan kabel maupun jaringan wireless konvensional. Selain 

itu komunikasi satelit dapat dipilih untuk menjangkau area geografis yang lebih luas. Salah 

satu contoh jaringan telekomunikasi menggunakan satelit adalah VSAT. Komunikasi dengan 

VSAT  terjamin keamanannya dan cepat. Sistem ini jauh lebih sulit disadap dibanding 

dengan komunikasi radio maupun komunikasi menggunakan kabel. 

 

Keuntungan menggunakan VSAT, yaitu : 

 Kecepatan transfernya tinggi 

 Jaringan akses langsung ke router ISP dengan keandalan mendekati 100% 

Sistem VSAT diterapkan pada mesin-mesin ATM (Automatic Teller Machine), televisi 

berlangganan dan telepon satelit. 

 
Gambar 2.16 Jaringan VSAT (Sumber: TIK bse.depdiknas.go.id) 

 

PERANGKAT JARINGAN 

Untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lain agar dapat berkomunikasi satu 

dengan yang lain dibutuhkan perangkat jaringan. 

1. NIC (Network Interface Card) 

Kartu jaringan dipasang pada setiap komputer yang akan 

dihubungkan ke suatu jaringan komputer. Banyak tipe 

kartu jaringan yang tersedia di pasar, namun beberapa hal 

pokok yang perlu diketahui dari kartu jaringan yaitu  

 

2. Hub atau Concentrator 

Hub adalah perangkat jaringan yang terdiri dari banyak port untuk menghubungkan 

Node atau titik sehingga membentuk jaringan yang saling terhubung dalam topologi 

star. Jika jumlah port yang tersedia tidak cukup untuk menghubungkan semua 

komputer yang akan dihubungkan ke dalam satu jaringan dapat digunakan beberapa 

hub yang dihubungkan secara up-link. 

Port yang tersedia biasanya sampai 8, 16, 24 atau lebih banyak sesuai kebutuhan 

Anda. Untuk kecepatan, Anda dapat menggunakan HUB 10 atau Switch 10/100. 

Sebaiknya menggunakan 10/100 karena dapat 

digunakan untuk jaringan berkecepatan maksimal 10 

atau 100. Hub ada yang mendukung pemggunaan 

kabel coax yang menukung topologi BUS dan UTP 

yang mendukung topologi STAR. Namun type 

terbaru cenderung hanya menyediakan dukungan 

untuk penggunaan kabel UTP. 
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3. Konektor UTP (RJ-45) 

Untuk menghubungkan kabel UTP diperlukan konektor 

RJ-45 atau sejenis jack yang bentuknya mirip dengan 

jack kabel telepon namun memiliki lebih banyak lubang 

kabel. Konektor tersebut dipasang di kedua ujung kabel 

dengan peralatan Tang khusus UTP. Namun jika belum 

bisa memasangnya, Anda dapat meminta sekaligus 

pemasang-an pada saat membeli kabel UTP  

 

4. Bridge  

Bridge digunakan untuk menghubungan antar jaringan yang mempunyai protokol 

yang sama. Hasil akhirnya adalah jaringan logis tunggal. Bridge juga dapat digunakan 

jaringan yang mempunyai media fisik yang berbeda. Contoh jaringan yang 

menggunakan fiber obtik dengan jaringan yang menggunakan koaksial. 

 

5. Switch  

Merupakan pengembangan dari konsep Bridge. 

Ada dua arsitektur dasar yang digunakan pada 

switch, yaitu cut-through dan store and 

forward. Switch cut-through mempunyai 

kelebihan di sisi kecepatan karena ketika 

sebuah paket datang, switch hanya 

memperhatikan alamat tujuan sebelum 

diteruskan ke segmen tujuannya, sedangkan switch store and forward merupakan 

kebalikannya. Switch ini menerima dan memeriksa seluruh isi paket sebelum 

meneruskannya ke tujuan dan untuk memeriksa satu paket merlukan waktu, tetapi 

proses ini memungkinkan switch mengetahui adanya kerusakan pada paket data dan 

mencegahnya agar tidak mengganggu jaringan.  

 

4. PROTOKOL JARINGAN 

Protokol merupakan sekumpulan aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi seperti 

pembuatan hubungan, mengirim pesan atau file serta memecahkan berbagai masalah khusu 

yang berhubungan dengan komunikasi data antara alat-alat komunikasi tersebut supaya 

komunikasi dapat berjalan dan dilakukan dengan benar.  

Protocol TCP/IP 

TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol) merupakan sebuah protokol yang 

digunakan dalam jaringan internet. Protokol ini terdiri dari dua bagian besar yaitu TCP dan 

IP. 

 

DAFTAR ISTILAH PENTING 

ISTILAH ARTI 

CDMA Code Division Multiple Access, metode akses secara bersama yang tidak 

membagi kanal (saluran) berdasarkan waktu atau frekuensi melainkan dengan 

cara membagi data menjadi beberapa bagian yang masing-masing memiliki 

sebuah kode khusus yang diasosiasikan dengan tiap kanal yang ada 

Fiber 

optic 

Kabel jaringan yang terbuat dari serat kaca 

GPS Global Positioning Sistem, sistem navigasi atau pemandu arah yang 

menggunakan satelit untuk bekerja 

GSM Global system for Mobile Communication, teknologi komunikasi selular yang 
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bekerja menggunakan sistem digital. 

Topologi Bentuk-bentuk jaringan kompute 

Wireline Komunikasi data dengan menggunakan kabel 

Wireless  Komunikasi data yang tidak menggunakan kabel, tetapi menggunakan frekuensi 

radio 

 

 

Kegiatan Praktek 
1. Buatlah skema atau denah jaringan yang ada di laboratorium komputer atau di sekolah 

anda. Berilah keterangan yang menjelaskan : 

a. Topologi yang digunakan 

b. Peralatan jaringan yang digunakan 

c. Jumlah komputer yang terhubung dalam jaringan 

 

Soal Memilih Jawaban Yang Benar 
1. Model alat komunikasi jaman dahulu seperti tersebut dibawah ini, kecuali....... 

a. Kentongan b. Wireless  

c. Komputer d. Modem  

 

2. Alat untuk melakukan koneksi internet dengan menggunakan kabel telepon disebut .... 

a. Disket b. Modem   

c. Monitor d. Keyboard 

 

3. Istilah lain dari jaringan komputer yang menggunakan kabel adalah ....... 

a. Radio b. Wireless  

c. Wireline  d. Star  

 

4. Model alat komunikasi jaman dahulu seperti tersebut dibawah ini, kecuali....... 

a. Kentongan b. Lonceng  

c. Bedug d. Modem  

 

5. Jaringan komputer yang mencakup satu kota atau satu provinsi bahkan antar negara 

biasa disebut .... 

a. WAN b. LAN 

c. MAN d. GAN 

 

6. Jaringan komputer dimana client dan server mempunyai kedudukan yang sama 

disebut sebagai  ....... 

a. Client Server b. Peer to peer 

c. LAN d. WAN 

 

7. Keuntungan menggunakan VSAT adalah : 

a. Kecepatan transfernya lambat b. Sulit di akses 

c. Kecepatan transfernya tinggi d. Keamanan tidak terjamin 

 

8. Nama perangakat keras yang berfungsi sebagai penyimpan daya listrik, sehingga 

komputer masih dapat bekerja ketika listrik mati adalah .... 

a. Disket b. Modem   

c. Stabilizer d. UPS 
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9. Posisi objek biasanya mobil atau alat transportasi lain dapat diketahui secara pasti 

dengan sebuah alat navigasi yang disebut ....... 

a. GPS b. UPS 

c. OHP d. HT 

 

10. Kabel yang paling banyak digunakan untuk membangun jaringan komputer adalah 

kabel ....... 

a. BTP b. STP 

c. UTP d. KTP 

 

Soal Teori 

1. Jelaskan secara singkat tentang perkembangan telepon? 

2. Apa yang dimaksud dengan jaringan komputer! 

3. Bagaimana radio bekerja! 

4. Mengapa Televisi termasuk alat komunikasi? 

5. Sebutkan 3 jenis topologi dalam jaringan komputer! 

6. Sebutkan dan jelaskan jenis jaringan komputer! 

7. Jelaskan perbedaan antara Local Area Network dan Wide Area Network! 

8. Apa perbedaan model jaringan wireline dengan wireless? 

9. Sebutkan perangkat jaringan telekomunikasi? 

10. Apa yang dimaksud dengan protokol jaringan? 

 

 

 


