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TREND JARINGAN 

 

1. Evolusi Jaringan. 

 

1.1 Pra Internet. 

Ada dua hal yang perlu diperhatikan, jika membahas seputar pra-sejarah 

Internet di Indonesia. Pertama, populasi komputer Indonesia yang sangat 

minim sekali seputar tahun 1970-1980an. Kedua, istilah Internet baru menjadi 

populer pada tahun 1990an. Sebelumnya, nama dari sebuah jaringan komputer 

berdasarkan siapa yang membiayainya atau siapa yang menggunakannya. 

Umpamanya: apranet, BITnet, CSnet, NSFnet, UUSCPnet, dan seterusnya. 

Pada masa pra-internet, komunikasi sebagian besar menggunakan telepon.  

Telepon sudah merupakan alat komunikasi yang umum, namun keharusan 

untuk membayar biaya sambungan telepon merupakan hal yang cukup berat. 

Pada awal perkembangannya, internet dimulai dari kegiatan-kegiatan yang 

bersifat non-komersial, seperti kegiatan-kegiatan berbasis hobby dan dalam 

perkembangan selanjutnya kebanyakan diprakarsai oleh kelompok akademis / 

mahasiswa dan ilmuwan yang sebagian (pernah) terlibat dengan kegiatan 

berbasis hobby tersebut, melalui upaya membangun infrastruktur 

telekomunikasi internet. 

 

 

1.2 Awal Internet. 

Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen 

Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969, melalui proyek ARPA yang 

disebut ARPANET (Advanced Research Project Agency Network), di mana 

mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software 

komputer yang berbasis UNIX, kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak 

yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Proyek ARPANET merancang 

bentuk jaringan, kehandalan, seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan 

akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi cikal bakal 

pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal sebagai TCP/IP 

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol). 

Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat 

itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US Department of Defense) 

membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan 

komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan 
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nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat, yang apabila 

terjadi perang dapat mudah dihancurkan. 

Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja yaitu Stanford 

Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of 

Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969, dan 

secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama 

kemudian proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan semua 

universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET 

kesulitan untuk mengaturnya. 

Oleh sebab itu ARPANET dipecah manjadi dua, yaitu "MILNET" untuk 

keperluan militer dan "ARPANET" baru yang lebih kecil untuk keperluan 

non-militer seperti, universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya 

dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan 

menjadi Internet. 

2.Teknik Switching. 

2.1 Message Switching. 

Memperlakukan setiap message sebagai entity yang mandiri. Setiap message  

membawa informasi alamat tujuannya di switch berikutnya. 

 

Message satu dengan lainnya dapat menempuh jalur yang berbeda pada 

jaringan untuk sampai ke tujuan.Message switching meneruskan keseluruhan  

message, satu switch dalam satu waktu. 

  

Message Switching akan mentransfer keseluruhan message dari satu switch 

ke switch berikutnya, dimana message disimpan sebelum dikirimkan 

(diteruskan) kembali. Oleh karena itu disebut dengan store-and-forward 

network 

 

 

Keuntungan Message Switching: 

 

 Saluran data dibagi-pakai diantara perangkat-perangkat komunikasi, 

menambah efisiensi bandwith yang ada. 

 

 Dapat menyimpan message sampai saluran yang dibutuhkan tersedia, 

mengurangi kemacetan yang terjadi di jaringan. 

 

 Prioritas message dapat digunakan untuk mengatur traffic jaringan. 
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2.2 Circuit Switching 

 

Circuit Switching adalah adalah jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit 

(atau kanal) yang dedicated(berdedikasi) di antara nodes dan terminal untuk 

digunakan pengguna untuk berkomunikasi. 

Circuit Switching didisain pada tahun 1878 untuk mengirimkan sinyal telepon 

pada channel khusus. Tidak seperti packet switching yang dapat melalui 

semua jalur yang ada, circuit switching hanya menggunakan satu jalur khusus 

yang apabila jalur khusus itu sedang dipakai, panggilan telepon tidak dapat 

mengganggu dan data dikirimkan hanya dari jalur itu saja. 

 

Ada tiga fase dalam circuit switching antara lain establish, transfer, dan 

disconnect. Sinyal telepon tidak dibagi menjadi beberapa bagian melainkan 

dikirimkan secara langsung melalui jalur khusus tersebut dan diterima dengan  

urutan sebagaimana saat dikirim. 

 

Kelebihan Circuit Switching 

 Jalur yang ada didedikasikan hanya untuk suatu panggilan tertentu tanpa 

gangguan dari pengguna jaringan lain 

 Bandwith dapat digunakan secara maksimal saat terjadi panggilan 

 Kualitas servis yang terjamin 

Kelemahan Circuit Switching 

 Tidak efisien, ada kemungkinan jaringan panggilan terbuka walaupun 

tidak ada data yang dikirim. 

 Membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menyiapkan jalur khusus 

tersebut 

 Pada saat terjadi krisis atau bencana, jaringan tersebut bisa menjadi tidak 

stabil atau bahkan tidak dapat digunakan 

 Pada awalnya, jalur ini dibuat dan dirancang lebih ke pengiriman suara, 

bukan data. 

 

2.3 Packet Switching. 

Packet switching merupakan suatu metode transportasi data yang dilakukan 

dengan cara memecah-mecah data yang akan dikirimkan menjadi beberapa 

bagian. Hal ini dilakukan agar muncul fleksibilitas dalam proses pengiriman 

data. Fleksibilitas yang dimaksud di sini adalah data yang dikirim tidak harus 

secara seri melalui satu jalur tertentu saja, tetapi bisa secara paralel dengan 

memanfaatkan jalur koneksi lain yang tingkat kepadatannya tidak tinggi. 



 

 

Metode ini lahir karena sebelumnya proses transportasi data dilakukan 

menggunakan circuit switching yang menggunakan dedicated connection, 

sehingga memicu adanya kekakuan dalam proses transfer data dari suatu titik 

ke titik lain, karena data dikirimkan secara seri melalui satu jalur saja. 

 

keuntungan dalam menggunakan packet switching, yakni: 

 Meningkatkan efisiensi jalur komunikasi. 

 Packet dapat diterima meskipun network dalam keadaan sibuk/ padat. 

 Dapat menggunakan prioritas dalam proses pengiriman paket. 

 Dapat mengatasi permasalahan data rate yang berbeda antara dua jenis 

jaringan yang berbeda data rate-nya. 

 

 

  2.3.1 Datagram Packet Switching. 

 

Teknik ini melakukan pengiriman paket data secara independen, tanpa 

tergantung dengan paket data yang lain. Artinya, setiap paket diberi 

informasi mengenai alamat tujuan, lalu setiap paket tersebut akan 

dikirimkan melalui jalur-jalur yang berbeda-beda secara paralel. 

Keuntungan dari teknik ini adalah pengiriman data lebih fleksibel, dan 

stasiun penerima dapat mengurutkan kembali paket-paket data yang 

diterima dalam kondisi acak (tidak terurut). Kelemahan dari teknik ini 

adalah paket dapat saja hilang dalam proses pengiriman.  

 

 

  2.3.2 Virtual Circuit Packet Switching 

 

 Memadukan keunggulan circuit switching dan datagram packet 

switching 

 Setelah koneksi terbentuk,paket-paket yang berasal dari suatu 

message yang sama akan dikirimkan melalui jalur yang sudah 

ditentukan ketika pembentukan koneksi 

 Karena alokasi resource di-share antar user maka ada 

kemungkinan bahwa pada suatu saat tertentu, suatu user yang 

membutuhkan resource jaringan tidak akan memperolehnya 

 Teknologi virtual circuit cocok untuk transmisi informasi yang 

sensitif terhadap delay pada jaringan yang digunakan untuk 

mentransfer data. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.4 Contoh perangkat / kasus. 

Message Switching : 

 
 

Circuit Switching : 

 
Packet Switching : 

 
 

 

 

 



 

 

Datagram Packet Switching : 

 
Virtual Circuit Packet Switching : 
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