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•• PokokPokok BahasanBahasan
JaringanJaringan dandan switchingswitching

•• Sub Sub PokokPokok BahasanBahasan
–– JenisJenis--jenisjenis jaringanjaringan
–– JaringanJaringan telepontelepon
–– EchoEcho
–– Transmission planTransmission plan
–– PrinsipPrinsip--prinsipprinsip switching switching dandan ISDN ISDN 

•• KompetensiKompetensi
SetelahSetelah mengikutimengikuti kuliahkuliah iniini mahasiswamahasiswa
mampumampu menjelaskanmenjelaskan tentangtentang jaringanjaringan dandan
switchingswitching



JaringanJaringan dandan SwitchingSwitching

AdaAda 3 3 macammacam jenisjenis--jenisjenis jaringanjaringan ::

a. a. JaringanJaringan LAN (Local Area Network) LAN (Local Area Network) yaituyaitu
sebuahsebuah jaringanjaringan yang yang dibatasidibatasi oleholeh suatusuatu
area area lingkunganlingkungan sepertiseperti sebuahsebuah lab lab atauatau
perkantoranperkantoran disebuahdisebuah gedunggedung atauatau
sebuahsebuah sekolahsekolah dandan biasanyabiasanya tidaktidak jauhjauh
daridari sekitarsekitar 1 km 1 km persegipersegi
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b. b. JaringanJaringan MAN(MAN(MetropoloianMetropoloian Area Network)Area Network)yaituyaitu sebuahsebuah

jaringanjaringan yang yang lebihlebih besarbesar daridari padapada sebuahsebuah jaringanjaringan

LAN.LAN.

c. c. JaringanJaringan WAN(Wide Area Network)WAN(Wide Area Network)yaituyaitu suatusuatu jaringanjaringan
yang yang memilikimemiliki lingkuplingkup//lingkupanyalingkupanya sangatsangat luasluas biasanyabiasanya
sudahsudah menggunakanmenggunakan satelitsatelit ataupunataupun kabelkabel bawahbawah lautlaut
sebagaisebagai contohcontoh keseluruhankeseluruhan jaringanjaringan BANK BNI yang BANK BNI yang adaada
didi Indonesia Indonesia ataupunataupun yang yang adaada didi negaranegaranegaranegara lain lain 
jaringanjaringan inipuninipun dapatdapat dikatakandikatakan sebagaisebagai internet.internet.



ArtiArti istilahistilah echo echo dianggapdianggap berkaitanberkaitan eraterat dengandengan pengertianpengertian berikut berikut 
•• Echoplex Echoplex 
PantulanPantulan yang yang diterapkanditerapkan padapada waktuwaktu mengetikanmengetikan suatusuatu tomboltombol padapada

keyboard, keyboard, yaituyaitu padapada saatsaat toboltobol ditekanditekan
•• Echo CheckEcho Check
MetodeMetode pengujianpengujian data data selamaselama berlangsungnyaberlangsungnya prosesproses transmisitransmisi data, data, 

yaituyaitu dengandengan caracara mengirimkanmengirimkan kembalidatakembalidata
•• Echo ProtocolEcho Protocol
ProtokolProtokol padapada lapis lapis transportranspor model Open System Interconnection (OSI) model Open System Interconnection (OSI) 

yang yang mempunyaimempunyai kemampuankemampuan melaksanakanmelaksanakan datadata
•• Echo Echo supressorsupressor
SuatuSuatu alatalat yang yang dapatdapat menahanmenahan kembalikembali sinyalsinyal pantulpantul yang yang akanakan

dikembalikandikembalikan kepadakepada sisi pengirimpengirim. . 



Model Model JaringanJaringan TelekomunikasiTelekomunikasi



PeralatanPeralatan switchingswitching



ISDNISDN

•• Integrated Services Digital Network (ISDN) Integrated Services Digital Network (ISDN) atauatau ikenalikenal jugajuga sebagaisebagai

atauatau dikenaldikenal jugajuga sebagaisebagai JaringanJaringan Digital Digital PelayananPelayanan TerpaduTerpadu

(JDPT). (JDPT). BanyakBanyak keuntungankeuntungan yang yang diperolehdiperoleh bilabila komunikasikomunikasi telepontelepon, , 

faksimilfaksimil, , teksteks, video, , video, transmisitransmisi data, data, gambargambar dandan jaringanjaringan komputerkomputer

menggunakanmenggunakan layananlayanan ISDN ISDN iniini. . DiDi antaranyaantaranya adalahadalah kecepatannyakecepatannya

yang yang dapatdapat mencapaumencapau 144 Kbps (Kilobit per second) 144 Kbps (Kilobit per second) atauatau bahkanbahkan

hinggahingga 2 Mbps (Megabit per second). ISDN 2 Mbps (Megabit per second). ISDN dapatdapat digambarkandigambarkan

sebagaisebagai jaringanjaringan telekomunikasitelekomunikasi melaluimelalui perombakanperombakan jaringanjaringan

telepontelepon, yang , yang dapatdapat melayanimelayani aplikasiaplikasi suarasuara maupunmaupun non non suarasuara

sepertiseperti data, data, teksteks, , citracitra, , dandan video video adaada jaringanjaringan yang yang samasama..



SistemSistem switchingswitching

a. a. SistemSistem switching manual.switching manual.

b. b. SistemSistem switching switching otomatisotomatis



KesimpulanKesimpulan

•• Ada 3 macam jenis jaringan: jaringan LAN (Local Area Ada 3 macam jenis jaringan: jaringan LAN (Local Area 
Network), jaringan MAN (Metropolitan Area Network), Network), jaringan MAN (Metropolitan Area Network), 
jaringan WAN (Wide Area Network).jaringan WAN (Wide Area Network).

•• Arti istilah echo dianggap berkaitan erat dengan Arti istilah echo dianggap berkaitan erat dengan 
pengertian berikut: echoplex, echo check, epengertian berikut: echoplex, echo check, echo cho 
protocol, echo supressor, echo technique.protocol, echo supressor, echo technique.

•• ISDN dapat digambarkan sebagai jaringan ISDN dapat digambarkan sebagai jaringan 
telekomunikasi melalui perombakan jaringan telepon, telekomunikasi melalui perombakan jaringan telepon, 
yang dapat melayani aplikasi suara maupun non suara yang dapat melayani aplikasi suara maupun non suara 
seperti data, teks, citra, dan video pada satu jaringan seperti data, teks, citra, dan video pada satu jaringan 
yang sama.yang sama.



SoalSoal--soalsoal::
•• Ada berapa komponen dasar dari jaringan telekomunikasi? Ada berapa komponen dasar dari jaringan telekomunikasi? 

Sebutkan dan jelaskan!Sebutkan dan jelaskan!
•• ApakaApakah pengertian dari jaringan? Sebutkan pembagianh pengertian dari jaringan? Sebutkan pembagian--

pembagian jaringan tersebut!pembagian jaringan tersebut!
•• Sebutkan jenisSebutkan jenis--jenis jaringan berdasarkan jangkauannya dan jenis jaringan berdasarkan jangkauannya dan 

berikan sedikit penjelasan!berikan sedikit penjelasan!
•• Apakah perbedaan dari LAN dan MAN?Apakah perbedaan dari LAN dan MAN?
•• Apakah yang dimaksud dengan tropologi jaringan? Berikan Apakah yang dimaksud dengan tropologi jaringan? Berikan 

jenisjenis--jenisnya!jenisnya!
•• Dalam penyebaran komunikasi, kita mengenal media jaringan. Dalam penyebaran komunikasi, kita mengenal media jaringan. 

Ada berapa media jaringan tersebut dan berikan penjelasanya!Ada berapa media jaringan tersebut dan berikan penjelasanya!
•• Apa perbedaan LAN dan WLAN?Apa perbedaan LAN dan WLAN?
•• Apa pengertian dari ECHO? Dan berikan contohnya!Apa pengertian dari ECHO? Dan berikan contohnya!
•• Sistem switching dibagi menjadi dua, yaitu sistem switching Sistem switching dibagi menjadi dua, yaitu sistem switching 

manual dan otomatis. Coba berikan penjelasa bagi sistemmanual dan otomatis. Coba berikan penjelasa bagi sistem--
sistem switching tersebut!sistem switching tersebut!

•• Apa yang anda ketahui dengan ISDN? Berikan penjelasan Apa yang anda ketahui dengan ISDN? Berikan penjelasan 
saudara!saudara!
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