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INTERNETWORKING

Berdasarkan Jangkauannya, Jaringan dibagi 3:

LAN (Local Area Network) 

MAN (Metropolitan Area Network) 

WAN (Wide Area  Network)

LAN merupakan jaringan komputer

yang jangkauan yang  paling kecil, 

biasanya menliputi jaringan gedung, 

kantor,  kampus dan lain-lain 
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INTERNETWORKING

Berdasarkan Jangkauannya, Jaringan dibagi 3:

WAN (Wide Area 

Network)

MAN (Metropolitan Area Network) 

LAN (Local Area  Network)

WAN mencakup keseluruhan jaringan

atau yang biasa kita kenal dengan istilah

internet
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PERBANDINGAN
JARINGAN
KOMPUTER



TOPOLOGI JARINGAN
BUS 

Topolagi jaringan ini

menggunakan kabel tunggal dan 

semua komputer terhubung

dengannya. 

STAR

Semua komputer terhubung ke

suatu titik pusat (biasa disebut

concentrator). Peralatan yang 

dipakai sebagai concentrator 

adalah hub atau switch. 

Topologi ini yang paling umum

dipakai
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TOPOLOGI JARINGAN

EXTENDED STAR

Beberapa jaringan star 

digabung menjadi satu jaringan

star yang besar

TOKEN RING

untuk mengakses jaringan

diperlukan yang namanya

token. Token dilempar ke

jaringan dan akan menerima

data dengan dikirimkan

kembali ke token si pengirim. 
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TOPOLOGI JARINGAN

MESH

Setiap computer terkoneksi

dengan semua komputer yang ada. 

TREE

Kombinasi karakteristik antara topologi

bintang dan topologi bus. Topologi ini

terdiri atas kumpulan topologi bintang

yang dihubungkan dalam satu topologi

bus sebagai jalur tulang punggung atau

backbone
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JENIS KONEKSI INTERNET

DENGAN KABEL

✓ Dial-Up

✓ ADSL – Asymetric Digital 

Subcriber Line

✓ Akses LAN

✓ TV Kabel

TANPA KABEL

✓ GPRS (General Packet 

Radio Service)

✓ Wirelless Fidelity (WiFi)

✓ Satelit
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JENIS APLIKASI BERBASIS 
JARINGAN
1. File Service

Komputer dimana file tersimpan disebut file server

2. Print Service

Printer yang dikoneksikan ke sebuah komputer

3. Web Service

Server menyimpan berbagai informasi, termasuk teks, grafis, animasi, gambar, video, dan

audio

4. Email

End user membuat e-mail dengan menggunakan program e-mail client dan mengirim e-

mail ke orang tertentu

5. File Transfer Service

File juga disimpan pada server



PEMANFAATAN MEDIA 
ELEKTRONIK

E-Mail sebagai surat elektronik untuk bertukar informasi

E-Marketing pemasaran menggunakan media elektronik

E-Business digunakan sebagi media bisnis

E-Commerce digunakan sebagai media komersil

E-Library digunakan sebagi perpustakaan elektronik

E-Banking digunakan sebagai transaksi bank secarang online 

E-Reporting digunakan sebagai media report 



WEBSITE/SITUS

Situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang 

digunakan untuk menampilkan informasi, gambar gerak, suara dan 

atau gabungan dari semuanya. 



WEBSITE/SITUS

Dalam sebuah situs terdiri dari beberapa unsur, yaitu domain 

name, hosting, script/bahasa program, desain web dan publikasi

Ada dua level Domain name yaitu: 

Generic Domains (TLDs) (Top Level Domain)

Contry-Specific Domain (ccTLDs) 



WEBSITE/SITUS

Dalam sebuah situs terdiri dari beberapa unsur, yaitu domain name, 

hosting, script/bahasa program, desain web dan publikasi

Hosting, merupakan ruangan yang terdapat dalam hardisk tempat

menyimpan berbagai data, file-file, gambar dan lain sebagainya yang 

akan ditampilkan di situs.  

Hosting juga diperoleh dengan menyewa.  

Tempat/ komputer tempat penyimpanan data yang  disewakan

tersebut dinamakan Web-Server. 



WEBSITE/SITUS

Dalam sebuah situs terdiri dari beberapa unsur, yaitu domain name, 

hosting, script/bahasa program, desain web dan publikasi

Script adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap

perintah dalam situs ketika diakses. 

Jenis script sangat menentukan statis, dinamis atau interaktifnya

sebuah situs. 

Semakin banyak scripts digunakan maka akan terlihat situs semakin

dinamis, dan interaktif serta terlihat bagus. 



APLIKASI PENDUKUNG
INTERNET

✓WWW

✓Email

✓File Transfer

✓Remote Login

✓Internet Relay Chat



TERIMAKASIH

#Dirumahsaja

#Belajardirumah

#LawanCOVID19

Sumber Referensi:

Diktat Komputer & Masyarakat (Kalangan Sendiri)

Wikipedia dan berbagai sumber lainnya.


