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Bandwidth 

Lebar/kapasitas/range maksimal jalur pada media transmisi jaringan 
yang bisa dilewati sejumlah data tidak lebih dari lebar/kapasitas/range 

yang disediakan.



  

Bandwidth 

● Mengapa bandwidth sangatlah penting?
● Bandwidth terbatas pada fisik dan teknologi 
● Bandwidth berbayar (koneksi WAN dengan memanfaatkan 

penyedia jasa layanan interkoneksi)
● Kebutuhan akan bandwidth selalu tumbuh dengan pesat
● Bandwidth adalah point kritis pada performa sebuah jaringan



  

Bandwidth 

● Ukuran Bandwidth



  

Bandwidth 

● Batasan Bandwidth berdasar medium



  

Bandwidth 

● Throughput (kecepatan aliran data)
● Throughput <= Bandwidth digital pada medium transmisi
● Dipengaruhi oleh :

● PC client
● Server
● Pengguna lain dalam LAN
● Routing antar cloud
● Desain (topologi) dari semua jaringan yang dilibatkan
● Tipe data yang akan dikirim
● Waktu tertentu dalam sehari (tingkat akses jaringan terbanyak 

berdasarkan jam)



  

Bandwidth 

● Perhitungan pengiriman digital



  

Bandwidth 

● Perhitungan pengiriman digital
● File sebesar 100kB akan di download dari server ke pc dengan 

kecepatan 64 kbps, berapa waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan proses tersebut?

● Sebuah jaringan punya bandwidth download sebesar 64 kbps, 
sebuah pc dengan kemampuan download sebesar 24kbps pada 
jam santai dan 8 kbps pada jam sibuk, ketika akan mendownload 
file sebesar 300kB, berapakah lama proses tersebut 
diselesaikan? 



  

Bandwidth 

● Digital dan Analog



  

Pemodelan Jaringan

● Dimodelkan dalam bentuk layer.

● Kenapa bentuk Layer ?
● Memudahkan menganalisa permasalahan dalam jaringan
● Menyederhanakan kompleksitas dalam jaringan

● Komponen pemodelan bentuk layer :
● Layer
● Interface
● Protocol



  

Pemodelan Jaringan

● Apakah Layer ?
● Lapisan/level (sebagai virtual mesin) pada jaringan yang 

digunakan untuk menyediakan layanan tertentu pada lapisan/level 
diatasnya.

● Apakah Interface?
● Jalur yang menghubungkan tiap layer dan digunakan untuk 

berkomunikasi antar layer diatas atau dibawahnya.
● Apakah Protocol?

● Set (kumpulan) aturan yang mengatur format, dan maksud dari 
paket atau pesan yang telah diubah oleh entitas peer (titik ujung 
komunikasi) didalam layer.



  

Pemodelan Jaringan

● Layer, Interface, dan Protocol



  

Pemodelan Jaringan

● Penggunaan layer (lapisan) untuk menganalisa permasalahan dalam 
jaringan 



  

Pemodelan Jaringan

● Penggunaan layer (lapisan) untuk menganalisa permasalahan dalam 
jaringan 

Virtual path

Actual path



  

Pemodelan Jaringan

● Penggunaan layer (lapisan) untuk menganalisa permasalahan dalam 
jaringan

The philosopher-translator-secretary architecture

Komunikasi P2P

Komunikasi P2P

Komunikasi P2P



  

Model OSI Layer



  

Model OSI Layer



  

Model OSI Layer

•Provides connectivity and path selection between two host

•Provides Physical address

•No error correction, best effort delivery.



  

Model OSI Layer



  

Model OSI Layer
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Model OSI Layer



  

Model OSI Layer



  

Model TCP/IP Layer



  

Model TCP/IP Layer



  

Model OSI Layer



  

Komunikasi Peer to Peer



  

Enkapsulasi



  

Penamaan Data pada Tiap Layer
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