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3.1 Alasan diperlukannya LAN Backbone/ Tulang Punggung Jaringan
Meningkatnya penggunaan aplikasi pemrosesan terdistribusi dan computer pribadi   

menjadikan perlunya suatu strategi yang flexible untuk Local networking. 
Pendukung komunikasi data berarea luas memerlukan suatu layanan jaringan yang 

mampu menjangkau jarak yang dibutuhkan dan yang mampu menginterkoneksikan  
perlatan dalam sebuah bangunan tunggal atau sekelompok bangungan. 

Backbone adalah suatu media perangkat (hardwire/ softwire) yang   

menjadikan perantara data (umumnya dengan kapasitas   

besar).
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Terdapat beberapa kekurangan untuk strategi LAN tunggal ini, yakni sbb :
Keandalan: dengan LAN tunggal, interupsi layanan, bahkan dari durasi yang   

pendek sekalipun, dapat menghasilkan  gangguan besar pada 
pemakai.

Kapasitas : LAN tunggal bisa menjadi jenuh bila sejumlah perangkat yang 
terhubung ke jaringan bekerja diluar kemampuannya

Biaya : Teknologi LAN tunggal tidak dioptimalkan untuk berbagai 
persyaratan yang berbeda dalam hal interkoneksi dan    
komunikasi. 

Solusi untuk mengatasi masalah diatas dibutuhkan  LAN yang berkapasitas 
lebih besar. Jaringan ini selanjutnya disebut sebagai LAN Backbone.
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3.2 Aristektur LAN
Arsitektur LAN merupakan penggambaran yang sangat baik dalam hal 

pelapisan protocol yang mengatur fungsi-2 dasar LAN. 
Bagian ini dimulai dengan deskripsi arsitektur protocol standard untuk LAN, 
yang mencakup 

lapisan fisik
lapisan medium access control (MAC)
lapisan logical link control (LLC).

Beberapa organisasi yang terlibat dalam usaha ini antara lain adalah :
ISO : International Standard Organization
IEEE : Institute of Electronics and Electrical Engineers
CCITT : Committee Consultative Internationale de Telegraphique et 

Telephonique
EIA : Electronic Industries Association
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Open System Interconnect (OSI – Penyambungan antar system terbuka)
Evolusi jaringan cenderung mengarah ke jaringan standard dan teknologi jaringan lanjutan.

Salah satu badan pembuat standard yang paling penting adalah International Standard 
Organization (ISO), yang membuat rekomendasi teknis mengenai interface komunikasi data. 

Pada tahun 1970, ISO menciptakan Komite Open System Interconect (OSI), yang tugasnya 
adalah untuk mengembangkan framework standard untuk komunikiasi computer ke computer. 

Hasil dari kerja komite ini disebut dengan OSI reference model. Ia berguna sebagai model bagi 
seri protocol standard yang ditentukan.

OSI reference model dikenal sebagai protocol lapis, yang menentukan tujuh lapis interface, 
dimana tiap-2 lapis mempunyai susunan fungsi khusus yang dapat dijalankan (lihat gambar 
dibawah ini). 

Tiap lapis mempunyai interface yang distandarisasi untuk lapisan diatas atau dibawahnya dan ia 
berkomunikias secara langsung dengan lapis yang sama dari peralatan lain.
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3.2.1 Arsitektur Protokol

Protokol : aturan atau standar yang mengatur atau mengijinkan terjadinya hubungan, 
komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer

Protokol ditetapkan secara spesifik untuk alamat transmisi LAN dan MAN yang 
berkaitan dengan pentransmisian blok-2 data pada jaringan. 

Menurut ketentuan OSI, protocol pada lapisan yang lebih tinggi (lapisan 3/ Network 
atau 4/transport dan lebih tinggi lagi) bisa diterapkan untuk LAN, MAN dan WAN. 

Setelah mempunyai framework lapis, model OSI menawarkan beberapa keuntungan ;

 Perancang hardware dan software jaringan dapat mengalokasikan tugas dengan  
lebih efektif kepada sumber-sumber jaringan

 Lapisan jaringan dapat dengan lebih mudah digantikan oleh lapisan dari penjual  
jaringan yang lain
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Gambar 3.1 Lapisan-2 Protokol IEEE 802 yang dibandingkan dengan model OSI

Gambar 3.1 menghubungkan protocol-2 LAN dengan arsitektur OSI. 
Arsitektur ini dikembangkan oleh komite IEEE 802 dan telah diadopsi oleh seluruh 
organisasi yang bekerja berdasarkan spesifikasi standar OSI.
Umumnya disebut juga sebagai model referensi IEEE 802

Lapisan terendah dari model referensi IEEE 802 bekerja dari yang paling bawah dan 
berhubungan dengan lapisan fisik model OSI serta mencakup beberapa fungsi sebagai 
berikut :
Encoding / decoding sinyal
Pemulaan/ pelepasan pembangkitan (untuk sinkronisasi)
Transmisi bit/ penerimaan
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Selain itu, lapisan dari model 802 juga mencakup spesifikasi media transmisi secara 
topologinya. 
Umumnya ini menunjuk pada “bagian bawah” lapisan terendah dari model OSI. 
Bagaimanapun juga, pemilihan media transmisi dan topologinya sangat penting 
dalam perancangan LAN dan mencakup pula spesifikasi media.

Diatas lapisan fisik, adalah fungsi yang berhubungan dengan penyediaan layanan 
untuk pemakai LAN yang meliputi hal-2 sebagai berikut :

a. Pada transmisi, mengasembling data menjadi sebuah frame dengan bidang-2 alamat 
dan pendeteksian kesalahan

b. Pada penerimaan, tidak mengasembling frame, dan menampilkan kemampuan 
mengenali alamat dan pendeteksian kesalahan

c. Mengatur akses untuk media transmisi LAN
d. Menyediakan interface untuk lapisna-2 yang lebih tinggi serta menampilkan control 

aliran dan control kesalahan.
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Suatu system computer hanya dapat berkomunikasi dengan system computer lain
apabila ketujuh lapisan tersebut dipenuhi.

Hal ini penting diperhatikan, karena seringkali suatu peralatan hanya melaksanakan
sebagian dari ketujuh lapisan tersebut,

contoh perlatan untuk X.25 hanya melaksanakan 3 lapisan bawah dari OSI (Physical
link, Data link dan network) dan Ethernet hanya melaksanakan 2 lapisan saja (Physical
link dan Data link). Ini berarti lapisan-2 lain harus dicari sendiri, yang umumnya berupa
suatu software

Untuk Local Area Network terutama dikenal standarisasi yang dibuat oleh IEEE yaitu 
IEEE 802, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

IEEE 802.1 ini adalah penjelasan mengenai hubungan antara standard IEEE 802  
dengan model OSI dari ISO

IEEE 802. 2 Penjelasan protocol datalink
IEEE 802.3 Penjelasan CSMA/ CD dengan topologi bus
IEEE 802.4 Penjelasan token pasing dengan topologi bus
IEEE 802.5 Penjelasan token pasing dengan topologi ring
IEEE 802.6 penjelasan Metropolitan Area Network
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3.2.1 Ethernet (CSMA/ CD)
 Teknik medium access control yang paling sering digunakan untuk topologi bus  
atau bintang adalah Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/ CD). 
Versi baseband original dari teknik ini dikembangkan oleh Xerox sebagai bagian dari 
Ethernet LAN, dan pekerjaan ini membentuk dasar-2 standar IEEE 802. 3
 Bagian ini akan kita fokuskan pada standar IEEE 802.3, sebagaimana standar-2 LAN 
lainnya, terdapat lapisan medium access control dan lapisan fisik yang akan diterangkan 
beruturut-2.

3.2.1 .1 Medium Access Control IEEE 802.3
a.) Teknik Pendahulu

 CSMA/ CD dan pendahulunya bisa diistilahkan dengan teknik-2 akses acak, atau 
perlombaan. 
 Merupakan akses acak karena tidak terdapat perkiraan waktu bagi stasiun untuk 
melakukan transmisi, transmisi stasiun dilakukan secara acak. 
 Mereka berlomba dalam hal stasiun mendapat akses ke media.
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X mengirim sebuah 
packet

Y mengirim sebuah 
packet

Y mendengar packet X 
dan membatalkan 
pengiriman

X mendengarkan 
pengiriman yang 
dilakukan Y dan 
membatalkannya

X ingin mengirim 
packet yang dibatalkan 
tetapi dapat mendengar 
transmisi yang 
dilakukan Y

Waktu

Y mengirim ulang 
packet yang 
sebelumnya dibatalkan

Akhir transmisi 
Y

X mendengarkan 
transmisi Y  yang 
ditransmisikan ulang 
oleh Y

Oleh karena itu akronim CSMA/ CD artinya adalah :
Carrier sense (CS), setiap alat pada jaringan memiliki kemampuan untuk mendeteksi lalu lintas pada 
jaringan. (ia dapat merasakan pembawa sinyal pada alat lain.). Jadi alat tersebut mendengarkan sebelum 
berbicara dan melakukan transmisi apabila ia tahu jaringan tengah bebas.
Multiple Access (MA), alat-2 berganda memiliki akses yang sama ke jaringan. Tidak terdapat rentetan 
transmisi yang ditentukan sebelumnya terhadap mana alat-2 itu harus melakukan konfirmasi
Collision Detection (CD), Setiap alat yang melakukan transmisi dapat mendeteksi jika suatu collision telah 
terjadi. Jika ini terjadi, maka kedua alat-2 pengiriman melakukan transmisi terhadap pesan-2nya setelah 
jangka waktu yang random
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Keuntungan cara ini adalah :
data yang dikirimkan praktis segera diterima oleh node atau system yang dituju, karena hanya ada penundaan 
yang singkat (short delay), yang pada dasarnya adalah waktu untuk menempuh jarak dari pengirim ke penrima. 
Cara ini sederhana pelaksanaannya dan dewasa ini cara ini sudah matang (mature) karena sudah lama 
perkembangannya

Kerugian cara ini adalah :
Sukar diramalkan bilamana dan karakteristik terjadinya tabrakan (“non deterministic), meskipun berdasarkan 
statistic dari pelaksanaan jaringan yang paling rumit dan menggunakan paling banyak node dewasa ini  terjadinya 
tabrakan tadi sangat kecil dibawah 20% dari kapasitas maksimum pemakaian jaringan
Jarak antara node yang satu dengan node yang paling jauh hanya terbatas. Untuk memperpanjang jarak 
tersebut diperlukan peralatan tambahan

3.2.1.2 Format Packet
Packet Ethernet terdiri dari enam seksi atau bidang, sebagaimana diilustrasikan dalam gambar 
dibawah ini. 
Ukuran paket terkecil yang dapat ditransmisikan adalah 64 byte ( 1 byte = 8 bit) dan yang paling 
besar adalah 1518 byte. 
Paket tersebut berisi 6 seksi, yakni pembukaan dan interface spacing, address tujuan , address 
sumber, type field, data field, dan rangkaian cek   
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Gambar 4.3 Format packet Ethernet . 
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Penjelasan Gambar 
a) Pembukaan dan interframe spacing

Ini merupakan paket control 8 byte yang mendahului paket data untuk memungkinkan sinkronisasi 
dengan menerima alat-2 dan menetapkan periode spacing minimal 9,6 ms diantara paket data 
untuk memungkinkan perbaikan dan deteksi kesalahan
b) Address Tujuan

Alat-2 pada jaringan dapat mengirimkan data ke satu, beberapa atau semua alat-2 lainnya. Address 
tujuan terdiri dari 48 bit, bit yang pertama menetapkan apakah pesanakan menuju ke salah 
satu ataukah sejumlah terminal (multicast), dan sisanya yakni 47 bit berisi address-2 yang 
sebenarnya. Setiap alat memiliki address uniknya sendiri, dengan menggunakan struktur bit ini, 
jumlah address seluruhnya adalah lebih dari 140 triliun
c)Address Sumber

Ini merupakan field 6 byte yang berisi address alat pengiriman
d)Field Type

Ethernet dapat mengatasi data dari aristektur-2 jaringan yang berbeda-2 (misalnya SNA IBM, 
jaringan X. 25). Field ini digunakan dengan protocol-2 jaringan lapisan yang lebih tinggi untuk 
mengidentifikasi format data yang sedang dikirimkan untuk memutuskan bagaimana 
memproses paket-2 yang dating
e)Field Data

Inilah tempat tujuan pesan yang sebenarnya, pesan itu tentu terdiri tidak kurang lebih 64 byte dan 
tidak lebih dari 1500 byte
f)Urutan pengecekan frame

Field ini digunakan untuk mengecek ketepatan informasi yang terkandung dalam setiap paket.
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3.2.2 Token Passing 
 Teknik-2 token passing dapat digunakan untuk struktur-2 cincin (ring), seperti token passing 
Ring IBM atau struktur-2 bus, seperti ARCNET Datapoint. Tidak seperti metode akses contention, 
 CSMA/ CD yang digunakan dengan Ethernet, alat-2 dapat melakukan transmisi hanya apabila 
alat-2 itu diperintahkan. Ini dilakukan oleh alat-2 yang dilekatkan pada jaringan yang memiliki 
token yang memutar. Hanya satu alat yang dapat memiliki token pada satu waktu
 Dalam cincin token passing, token “akses” secara terus menerus lewat di sekitar jaringan 
dalam urutan logis sampai ia tertangkap oleh suatu alat yang ingin mengirimkan data. 
 Begitu alat memiliki token, maka ia mengirimkan datanya ke jaringan dalam rentetan frame-2. 
 Alat yang melakukan transmisi melepaskan token begitu ia selesai mengirimkan informasinya, 
dengan cara demikian melepaskan akses ke jaringan, sebagaimana diilustrasikan dalam gambar  
dibawah ini. 
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3.2.2.1 Pelekatan ke Jaringan
 Tempat-2 kerja, computer-2 personel, terminal-2 dan alat-2 lainnya dilekatkan pada jaringan 
melalui intelegent adapter yang memungkinkan dihasilkannya sinyal pada saat ia lewat diantara 
alat-2, demikian juga melakukan pengecekan kesalahan yang mendasar terhadap paket-2 pada 
saat paket-2 itu melewati adapter. 
 Jika suatu kesalahan ditemukan atau paket-2 pesan tidak diterima, maka alat penerima dapat 
mengubah alat manajemen jaringan jauh dibawah cincin untuk mengambil langkah-2 perbaikan 
yang penting. Setiap alat pada jaringan dapat ditunjuk menjadi prioritas pengiriman pesan. Ini 
memungkinkannya untuk memperoleh akses ke token bebas dalam urutan prioritas apapun yang 
telah ia berikan.

3.2.2 .2Transmisi data
Informasi ditransmisikan disekitar jaringan dalam suatu rangkaian frame. Token, yang ia 

sendiri merupakan frame pesan, dibagi menjadi 3 bagian:
a) Delimeter Permulaan
b) Kontrol akses
c) Delimeter penutup (lihat gambar dibawah ini)
Apabila suatu alat memiliki data yang akan ia transmisikan ke jaringan, maka ia menangkap 

token itu dan mengubah bit token yang dimuat dalam control akses dari 0 sampai 1 dan melekat 
padanya paket-2 informasi yang akan ia kirimkan. Setiap paket informasi memiliki suatu header 
yang berisi addresstujuan dan address sumber. Begitu header ini telah dikembalikan kea lat 
pengiriman, dengan meng-konformasikan bahwa informasi yang telah ia kirimkan telah diterima, 
alat pengiriman melepaskan token kembali pada jaringan dengan bit token yang dipasang pada 0, 
siap bagi alat-2 lainnya untuk masuk ke jaringan.
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4.3.3 Format Packet
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Gambar diatas menggambarkan format frame untuk protocol 802.5 yang terdiri dari beberapa 
bidang sebagai berikut :

a) Batas mula (BM), menunjukan awal frame. BM terdiri dari pola-2 pensinyalan yang mampu 
dibedakan dari data. Ditandai dengan JK0JK000, dimana J dan K adlaha symbol nondata. 
Bentuk actual symbol non data tergantung padan pengkodean sinyal pada media

b) Kontrol Akses (KA), memiliki format PPPTMRRR, dengan PPP dan RRR adalah variable reserbasi 
dan prioritas 3 bit. Dan M adalah bitu pengawas, kegunaannya akn dijelaskan nanti. T 
menunjukan apakah ini merupakan token atau frame data. Bila token frame, bidan yang tersisa 
adalah BA

c) Kontrl Frame (KF), menunjukan apakah ini merupakan frame data LLC. Bila tidak, bit-2 dalam 
keadaan ini mengontrol operasi cincin protocol token protocol MAC

d) Alamat Tujuan (AT), sama dengan 802.3
e) Alamat sumber (AS), sama dengan 802.3
f) Data Unit, memuat unit data LLC
g) Deretan pengecekan (DPF), sama dengan 802.3
h) Batas Akhir (BA), memuat pendetksian kesalahan (E), yang merupakan informasi bila repeater 

mendeteksi adanya kesalahan dan bit menengah (I), yang digunakan untuk menunjukan bahwa 
frame ini merupakan salah satu pecahan dari frame asal.

i) Keadaan Frame (AF), memuat bit pengenal alamat (A) dan bit salinan frame (C)
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Keuntungan cara ini adalah :
Waktu pengiriman data dapat dihitung (deterministic), sehingga mudah 
penanggulangan dan mencari usaha untuk mengatasi masalah yang mungkin 
timbul

Kerugian cara ini adalah :
Adanya waktu tunda pengiriman data, karena suat system atau node baru dapat 
mengirim data bila ia telah menerima “token”. Perlu diperhatikan bahwa lamanya 
waktu tunda ini dapat dihitung.
Pelaksanaan metode ini juga relative lebih rumit dari CSMA/ CD
Harus ada suatu mekanisme untuk memonitor “token” yang beredar.
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4.4 LAN ATM (Asyncronous Transfer Module)
Sebuah dokumen tentang jaringan berdasarkan pelangga yang bersama-2 dipersiapkan oleh Apple, 

Bellcore dan Xerox (ABSX92) menetapkan tiga generasi LAN :
1. Generasi Pertama : dilambangkan melalui CSMA/ CD. Generasi pertama menampilkan 

konektivitas dari terminal ke host dan mendukung arsitektur klien / server pada rate data 
sedang

2. Generasi Kedua :dilambangkan melalui token passing. Gedua merupakan respon terhadap 
kebutuhan akan backbone LAN dan untuk mendukung workstation dengan kinerja tinggi

3. Generasi Ketiga : dilambangkan melalui LAN ATM. Generasi ketiga ini dirancang sedemikian 
rupa agar menampilkan sekumpulan laja penyelesaian dan garansi transpor real-time yang 
dibutuhkan untuk berbagai aplikasi multimedia.

Sedangkan persyaratan-2 untuk LAN generasi ketiga mencakup beberapa hal sebagai berikut :
a) Mendukung múltiple dan garansi kelas-2 layanan. APlikasi live video misalnya membutuhkan 

sebuah koneksi bergaransi 2 MBps agar kinerjanya bisa diterima, sementara program transfer 
file bisa menggunakan kelas layanan “Background”

b) Menampilkan laju penyelesaian scalable yang mampu mengembangkan capacitas per host (agar 
memungkinkan aplikasi-2 yang memerlukan volume data dalam jumlah besar didalam dan diluir 
host tunggal ) serta kumpulan capacitas (agar memungkinkan installasi berkembang dari 
beberapa ingá ratusan host berkinerja tinggi)

c) Memfasilitas internetworking antara teknologi LAN dan WAN
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Isitilah LAN ATM telah digunakan oleh para vendor dan peneliti untuk mengaplikasikan berbagai 
jenis konfigurasi. 
Pada akhirnya, LAN ATM menjadikan penggunaan ATM sebagai protokol transport data dimana pun 
dalam jeringan local. Diantara jenis-2 ATM yang memungkinkan adalah sebagai berikut :
Gateway ke WAN ATM : switch ATM bertindak sebagai router dan konsentrator lalu lintas 
untuk menghubungkan kompleks jeringan ke WAN ATM
Backbone switch ATM : baik switch ATM tunggal maupun jaringan local dari switch ATM saling 
menghubungkan LAN-LAN lainya
Workgroup ATM : workstation multimedia dengan kinerja tinggi dan ujungn system lainnya 
terhubung secara langsung ke switch ATM.
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Gambar 4.6 Contoh Konfigurasi LAN ATM
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 Pendekatan yang lebih maju dan canggih adalah  dengan menggunakan teknologi ATM dalam 
HUB. 
 Gambar 4.7 menampilkan kemampuan yang bisa diperoleh melalui pendekatan ini. Masing-2 
hub ATM mencakup sejumlah terminal yang beroperasi pada rate data yang berbeda-2 serta 
menggunakan protokol yang berbeda pula. 
 Biasanya, hub semacam itu terdiri dari sejumlah modul rack mounted, dengan setiap modul 
berisikan terminal-2 rate data dan protokol tertentu.

 Perbedaan dasar antara hub ATM ditunjukan dalam gambar 4.7 dan simpul-2 ATM yang 
digambarkan dalam gambar 4.6 adalah cara mengendalikan sistem ujung individu.
 Perlu diingat bahwa dalam hub ATM, masing-2 sistem ujung memiliki sebuah jalur titik ke titik 
dedicated menuju hub. Masing-2 sistem ujung tersebut juga mencakup hardware dan software 
komunikias ke interface untuk tipe LAN tertentu. Pada masing-2 kasus, LAN hanya terdiri dari dua 
perangkat saja : sistem ujung dan hub. 

Gambar 4.7 Konfigurasi HUB lan ATM
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Gambar 3.2 Komunikasi Sistem dalam lingkungan OSI

3.3 Mode Operasi

Mode koneksi beroperasi bila jaringan maupun sarana yang melekat padanya mengharuskan 
agar dilakukan prosedur rutin penataan awal sebelum pertukaran data dapat berlangsung. 
Hubungan atau “Handshake/ salaman “ ini mencakup tiga fase dasar :

a) Penyusunan – hubungan fisik
b) Transfer data
c) Penghentian panggilan
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3.5 Metode Transmisi
Jenis jaringan juga dapat dibedakan berdasarkan metode transmisi yang digunakan 

dalam pengiriman data. Ada 2 jenis jaringan berdasarkan metode transmisi yang 
digunakan :
a) Jaringan Baseband
b) Jaringan Broadband

a). Jaringan Baseband
Pada metode ini data yang berupa signal digital langsung dikirim pada media yang 

digunakan tanpa mengalami perubahan apapun. 
Dengan cara ini maka jarak capai data benar-2 bergantung pada kualitas media 

yang digunakan. 
Media tersebut juga hanya dapat digunakan secara tunggal (single cahnel), jadi 

tidak dapat dibagi-2, merupakan salah satu teknologi LAN
Peralatan yang diperlukan untuk metode ini juga sederhana. Media yang dapat 

digunakan untuk metode transmisi ini bermacam-2 sehingga tidak tergantung pada jenis 
media tertentu. Pada metode ini hanya data yang dapat dikirimkan melalui media ini.

Contoh : Jaringan Base Band : Ethernet, Token Ring
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b). Jaringan Broadband
Pada metode ini data yang dikirimkan harus diubah lebih dulu menjadi signal analog 

atau mengalami modulasi terlebih dahulu. 
Hal ini menyebabkan data dapat  dikirimkan pada jarak yang relative jauh dari 

baseband. 
Meteode ini juga menyebabkan media dapat digunakan secara berganda (multi 

channel), sehingga  pemakaian media lebih efisien. 
Pada dasarnya media yang paling banyak digunakan untuk metode transmisi ini adalah 

cable coaxial. 
Metode ini juga memungkina pengirman data bersama dengan informasi lain yang 

berupa voice/ suara dan Video/ gambar.

COntoh : Jaringan Speedy, Kabelvision
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Terima Kasih,Terima Kasih,
Wassalam,Wassalam,

Thanks,Thanks,
Matur Nuwun,Matur Nuwun,

TseTse--se,se,
ArigatoArigato


