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GAMBARAN UMUM SAMBUNGAN 
INTERNET

Secara umum ada dua (2) cara untuk dapat tersambung ke Internet, yaitu 
melalui sambungan perorangan dan melalui sambungan perkantoran. 
Sambungan peroranga (home user) biasanya digunakan di rumah atau kantor 
menggunakan satu buah komputer saja. Sambungan perkantoran/kampus 
(corporate user) biasanya berupa sekumpulan komputer yang terkait dalam 
sebuah jaringan lokal (biasa di sebut Local Area Network/LAN) yang 
tersambung pada kecepatan tinggi ke Internet.

Dari sisi peralatan, konfigurasi sambungan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komputer – modem – Internet.

2. Banyak Komputer – Router – Modem – Internet.



  

Konfigurasi Sambungan Internet Perorangan



  

Beberapa Teknologi Sambungan

Pada sambungan perkantoran, WARNET, atau 
sekolah ke Internet ada beberapa alternatif 
teknologi sambungan yang banyak digunakan 
di Indonesia, beberapa diantaranya adalah:

● Menggunakan modem ADSL atau Speedy.
● Menggunakan Wireless Internet.
● Menggunakan Satelit atau VSAT.



  

Notasi Kecepatan Data

Kecepatan pengirim data di media komunikasi biasanya 
di tulis dalam jumlah bit yang dikirim per detik, atau 
biasa di sebut “bit per second” atau “bps”. Notasi 
kecepatan dalam bps sering kita dapati pada peralatan 
jaringan, seperti modem, Ethernet dll.Beberapa notasi 
yang sering digunakan:

            1000 bit/detik = 1 kilo bps = 1 Kbps

            1000000 bit/detik = 1 mega bps = 1 Mbps

            100000000 bit/detik = 1 giga bps = 1 Gbps
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LAN Card

Fungsi LAN Card adalah Port sebagai penghubung  antara komputer 
Dengan komputer sehingga membentuk sebuah jaringan 
 



  

Perangkat Keras Untuk Akses 
Internet

Modem

Modem (singkatan dari modulator-demodulator) 
adalah alat yang akan memasukan 
(memodulasi) informasi digital (berisi bit “1” dan 
“0”) ke sinyal pembawa yang sifatnya analog 
(pada kecepatan rendah berbentuk sinyal 
suara), dan juga mengambil informasi yang di 
kirim dari sinyal pembawa.



  

Lanjutan Modem

Ada beberapa model modem yang digunakan 
untuk akses internet diantaranya:

Modem eksternal Modem internal
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● Router

Router adalah alat yg dapat menghubungkan dua atau lebih jaringan 
komputer yang berbeda.  Router memiliki kemampuan untuk menyaring
Aliran data yang ada di jaringan berdasarkan aturan atau protokol tertentu
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Hub

Hub digunakan untuk penghubung jaringan, dari server/modem 
Keberapa komputer. Tugas Hub hanya membagi jaringan dan tidak
Ada proses (tidak mampu menganalisa data) yg masuk di dalamnya.
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 Wajanbolic e-goen dapat digunakan untuk membangun sambungan
 Internet berkecepatan 1Mbps s/d 54Mbps
untuk jarak sampai sekitar 3-4 km cukup untuk 
menyambungkan beberapa rumah dalam
sebuah jaringan RT/RW-net.
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● Switch

Bentuknya sama dengan Hub, namun Switch lebih pintar dai Hub.
Switch mampu menganalisa paket data yang lewat di dalamnya.



● Browser
● Mozilla, Internet Explorer, Opera, Chrome, dll

Twitter : @ZaimWahid Blog : http://zaimwahid.wordpress.com



● Fungsi Browser : perangkat lunak yang 
digunakan untuk menterjemahkan 
pemrpograman web seperti HTML,PHP,ASP, 
dll dalam bentuk tampilan data seperti teks, 
gambar, video,dll
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● Buatlah Blog dengan Plaform Blog bebas 
seperti: blogspot (blogger.com),wordpress,dll

● Buatlah artikel tentang “Sejarah 
Perkembangan Internet di Indonesia”, dan 
tuliskan di dalam Blog yang sudah anda buat..

(dilampirkan minimal 1 gambar ilustrasi atau 
gambar pendukung)
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