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MELAKUKAN INSTALASI PERANGKAT JARINGAN

BERBASIS LUAS

( WIDE AREA NETWORK )

Oleh Ariya Kusuma, A.Md.

WAN (Wide Area Network)

WAN (Wide Area Network) merupakan

sistem jaringan dengan skala luas yang

menghubungkan antar Autonomous System

(AS)*. Satu Autonomous System dapat

terdiri atas satu jaringan atau lebih. WAN

mencakup daerah geografis yang luas,

memungkinkan komunikasi antara dua

perangkat yang terpisah dengan jarak

yang sangat jauh.

WAN menghubungkan beberapa LAN

melalui jalur komunikasi dari service

provider. Karena jalur komunikasi

tidak bisa langsung dimasukkan ke LAN

maka diperlukan beberapa perangkat

interface.

*Autonomous System (AS) artinya Sebuah koleksi end-system routers yang di bawah kendali sebuah manajemen atau

athority tunggal. Sistem ini biasanya memakai sebuah Interior Gateway Protocol (IGP)
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WAN vs LAN

 LAN menghubungkan workstation, peralatan,

terminal dan peralatan lain dalan suatu gedung

 WAN mampu melakukan pertukaran paket data

dan frame antara router dan switch.

 Perusahaan yang menggunakan WAN dapat

melakukan koneksi antara kantor pusat dan kantor

cabangnya yang berada di tempat yang jauh.

Perangkat WAN

Modem (modulation demodulation) yaitu alat yang digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi

digital dan sebaliknya. Modem, termasuk interface voice-grade, channel service units/digital service

units (CSU/DSU) yang melayani interface T1/E1, dan Terminal Adapter/Network Termination1 (TA/NT

1) sebagai interface Integrated Services Digital Network (ISDN)

Router yaitu sistem yang digunakan untuk menghubungkan jaringan2. Router bekerja dengan melihat

alamat tujuan dan alamat asal dari paket data yang melewatinya dan memutuskan rute yang harus

digunakan oleh paket data tersebut untuk sampai ke tujuan.

ISP (internet service provider) yaitu penyedia koneksi WAN dan jasa layanan internet.

Server dial in dan user yang melakukan dial out untuk melakukan koneksi.

Perangkat WAN yang dimaksud disini adalah perangkat yang dibutuhkan LAN untuk bisa

terkoneksi dengan jaringan WAN..
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Beberapa teknologi yang umum tentang WAN

 Modems (Asynchronous) 

 Integrated Services Digital Network (ISDN) 

 Digital Subscriber Line (DSL) 

 Frame Relay 

 US (T) and Europe (E) – T1, E1, T3, E3 

 Synchronous Optical Network (SONET) 
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Protokol-Protokol Pengatur Media WAN

Infrastruktur untuk teknologi WAN dapat beroperasi dengan adanya Protokol WAN.

Teknologi WAN akan dapat beroperasi disesuaikan dengan Protokol WAN yang

cocok, perangkat yang membentuknya, dan spesifikasi perangkat dari vendornya.

Saat ini terdapat beberapa jenis protokol yang digunakan untuk menyediakan

mekanisme pengiriman data melalui jaringan WAN. Diantaranya adalah:

1.PPP (Point to Point Protocol)

2.Serial Line Internet Protocol (SLIP)

3.Protokol HDLC (High Level Datalink Control)

4.Protokol X.25 Protocol dan LAPB (Link Access Procedure Balanced)

5.Frame Relay

6.ATM

Protokol-Protokol Pengatur Media WAN

 Point-to-Point protocol (PPP)
Merupakan protokol standar yang paling banyak digunakan untuk 
membangun koneksi antara router ke router atau antara sebuah 
host ke dalam jaringan dalam media WAN Synchronous maupun 
Asynchronous.

 Serial Line Internet Protocol (SLIP)
Merupakan pendahulu dari PPP yang banyak digunakan dalam 
membangun koneksi serial Point-to-Point yang menggunakan 
protokol komunikasi TCP/IP.

 High-level Data Link Control (HDLC)
Merupakan protokol ciptaan Cisco System, jadi penggunaan 
protokol ini hanya ketika sebuah jalur WAN digunakan oleh dua 
buah perangkat router Cisco saja. Apabila perangkat selain 
produk Cisco yang ingin digunakan, maka protokol yang 
digunakan adalah PPP yang merupakan protokol standar.
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Protokol-Protokol Pengatur Media WAN

 X.25/LAPB
Merupakan standar buatan ITU-T ,yaitu cara koneksi antara 
perangkat DTE (Data Terminal Equipment) dengan DCE (Data 
Communication Equipment) yang memungkinkan perangkat-
perangkat komputer dapat saling berkomunikasi. Kelebihannya 
adalah kemampuannya untuk mendeteksi error yang sangat tinggi. 
X.25 merupakan system lama yang hanya sampai 56Kbps

 Frame Relay
Merupakan protokol yang digunakan untuk membuat koneksi 
Packet-Switched dengan performa yang tinggi dan dapat 
digunakan di atas berbagai macam interface jaringan. Untuk 
mendukung performanya ini, membutuhkan media yang 
berkecepatan tinggi, reliabel, dan bebas dari error. Frame relay 
yang bisa memberikan layanan WAN dengan kecepatan sampai
2,048Mbps

Protokol-Protokol Pengatur Media WAN

 Asynchronous Transfer Mode (ATM)
Protokol standar internasional untuk jaringan cell 
relay, di mana berbagai macam servis seperti 
suara, video, dan data digandeng bersamaan 
dengan menggunakan cell-cell yang berukuran 
tetap. Protokol ini digunakan untuk memaksimalkan 
penggunaan media WAN berkecepatan sangat 
tinggi seperti Synchronous Optical Network 
(SONET). Kecepatan datanya sampai 155Mbps bahkan 

lebih
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Layanan WAN

Circuit-Switched  (konsep dasar)

 Jaringan yang memiliki
kemampuan untuk memberikan
Anda koneksi secara kontinyu,
namun hanya untuk sementara
waktu saja atau selama Anda
ingin melakukan komunikasi saja.

 Transmisi diawali dengan
pembentukan hubungan fisik.
Sekali hubungan berlangsung,
tidak akan terjadi kemacetan
karena saluran telah dimonopoli.

 Memiliki dua tipe transmisi,
datagram dan data-stream
transmissions.

 Koneksi jaringan data jenis ini
adalah koneksi asynchronous dial-
up, ISDN BRI, dan ISDN PRI

 Jaringan ini sama sekali tidak
membangun koneksi berkontinyu yang
khusus untuk dilewatkan data Anda.
Namun, jaringan ini dapat
menghantarkan setiap paket Anda
langsung ke tujuannya bagaikan melalui
sebuah jaringan berkontinyu.

 Penyedia jasa jaringan ini
mengkonfigurasi perangkat switching-
nya untuk dapat membuat Virtual Circuit
(VC) yang akan menghantarkan
konektivitas end to-end ke pelanggan

 Jaringan Packet-Switched yang paling
populer digunakan saat ini adalah
jaringan Frame relay. Selain itu, ada
media berjenis ATM dan X.25

Packet-Switched (konsep dasar)

Core Switch
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METODE KOMUNIKASI

 Asynchronous 
Transmission

komunikasi yang terjalin antara 
si pengirim dan penerima tidak 
perlu disinkronkan terlebih 
dahulu sebelum dapat saling 
berkirim data atau “tanpa 
bergantung pada waktu”. 

Biasanya koneksi jenis ini
menggunakan bantuan media 
telepon analog yang biasa ada
di rumah-rumah. Jadi di
manapun Anda, asalkan ada
line telepon, maka Anda dapat
menikmati koneksi jenis
Asynchronous 

 Synchronous 
Transmission

Dalam menjalin komunikasi

data digunakan sebuah
sinyal penentu waktu atau
sering disebut dengan clock. 

Sinyal penentu waktu ini
berguna untuk menjaga
hubungan antara pengirim
dan penerima tidak terputus
dan siap melakukan transaksi
data kapan saja diinginkan.


