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Tiga Macam Jenis Jaringan

 LAN, Jaringan dengan Area Lokal

 MAN, Jaringan dengan Area Metropolitan

 WAN, Jaringan dengan Skala Area Yang Luas

 Yang membedakan hanya lingkup areanya saja
yang berbeda satu diantara yang lainnya



WAN 

(Wide Area Netwok)

 Adalah suatu jaringan yang memiliki
cakupan area geografis sangat luas
(melintasi kota bahkan menelilingi dunia). 
WAN menghubungkan beberapa LAN, yang 
tersebar diberbagai negara melalui suatu
fasilitas public data network, Piranti
pendukungWAN sangat bervariasi
(berbagai jenis PC, mainframe, piranti
jaringan, protokol, maupun Operating 
System) 

 Beberapa teknologi WAN antara lain adalah
Modem, ISDN, DSL, dsb



Berikut tiga karakter utama WAN:

 WAN pada umumnya menghubungkan peralatan/device yang terpisah jarak geografis

lebih dari yang dapat dijangkau LAN.

 WAN memerlukan pelayanan dari Carrier seperti telepon perusahaan,kabel, system

satelit dan provider network.

 WAN menggunakan koneksi serial dari berbagai jenis untuk menyediakan akses

bandwidth ke seluruh wilayah geografis.

 WANTerdiri dari beberapa jaringan lokal area beberapa daerah yang saling dihubungkan



OSI Layer

Layanan Wide area 

network normalnya

beroperasi pada layer (1) 

Physical dan (2) Data link 

pada model OSI.

Standar WAN pada

umumnya

menggambarkan baik

metode pengiriman layer 

1 dan kebutuhan layer 2, 

termasuk alamat fisik, 

aliran data dan

enkapsulasi.



LAN to WAN



LAN to WAN



LAN to WAN



LAN to WAN



LAN to WAN



Perangkat WAN

 Router
LAN mengirimkan data ke Router, kemudian Router akan menganalisa berdasarkan informasi alamat pada layer 

3. Kemudian Router akan meneruskan data tersebut ke interface WAN yang sesuai berdasarkan routing 
table yang dimilikinya. 

Router adalah perangkat jaringan yang aktif dan intelegent dan dapat berpartisipasi dalam manajemen jaringan.  
Router mengatur jaringan dengan menyediakan kontrol dinamis melalui sumber daya dan mendukung tugas 
dan tujuan dari jaringan.

 CSU/DSU
Jalur komunikasi membutuhkan sinyal dengan format yang sesuai. Untuk jalur digital, sebuah Channel Service Unit 

(CSU) dan Data Service Unit (DSU) dibutuhkan. Keduanya sering digabung menjadi sebuah perangkat yang disebut
CSU/DSU.

 Modem
Modem adalah sebuah perangkat dibutuhkan untuk mempersiapkan data untuk transmisi melalui local loop. Modem 

lebih dibutuhkan untuk jalur komunikasi analog dibandingkan digital. Modem mengirim data melalui jalur telepon
dengan memodulasi dan demodulasi sinyal. Sinyal digital ditumpangkan ke sinyal suara analog yang dimodulasi untuk
ditransmisikan. Pada sisi penerima sinyal analog dikembalikan menjadi sinyal digital atau demodulasi.

 Communication Server
Communication Server mengkonsentrasikan komunikasi pengguna dial-in dan remote akses ke LAN. 

Communication Server memiliki beberapa interface analog dan digital serta mampu melayani beberapa
user sekaligus.

WAN menghubungkan beberapa LAN melalui jalur

komunikasi dari service provider. Karena jalur

komunikasi tidak bisa langsung dimasukkan ke LAN 

maka diperlukan beberapa perangkat interface.

Perangkat–perangkat tersebut antara lain:





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.Protokol HDLC (High Level Datalink Control)

2.PPP (Point to Point Protocol)

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

4.Frame Relay

5.ISDN



Jenis Konfigurasi Routing

 Minimal Routing
Proses route ke host sendiri (komputer itu sendiri)

 Static Routing
Route network yang telah ditetap kan secara manual

 Dynamic Routing
Route network yang telah ditentukan berdasarkan jalur terbaik



Routing Protocol

 Interior Routing Protocol
 RIP (Routing Information Protocol)

Algoritma ini bekerja dengan menambahkan satu angka metrik kepada ruting apabila melewati satu

gateway. (atau dengan kata lain naik satu hop). RIP hanya bisa menangani 15 hop

 OSPF (Open Shortest Path First)

route dapat dapat dibagi menjadi beberapa jalan. Maksudnya untuk mencapai host tujuan

dimungkinkan untuk mecapainya melalui dua atau lebih rute secara paralel.

 Exterior Protocol
 EGP (Exterior Gateway Protocol)

Router utama menerima routing dari router-router AS yang lain tanpa mengevaluasinya. Maksudnya, 

rute untuk ke sebuah AS bisa jadi lebih dari satu rute dan EGP menerima semuanya tanpa 

mempertimbangkan rute terbaik.

 BGP (Border Gateway Protocol)

mempertimbangkan rute terbaik untuk dipilih.
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