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• Dalam proses komunikasi data sangat dibutuhkan sebuah 
sistem yang terstandar 

• Semua standar komunikasi tersebut dikembangkan 
berdasarkan model komunikasi data. 

• Model komunikasi data ini dikembangkan untuk mengatasi 
permasalahan kompatibalitas. 

• Pada awal tahun 1970-an, IBM, Digital Equipment Corp, 
Honeywell, Burrough dan perusahaan komputer lainnya, 
mencoba mengembangkan suatu arsitektur koneksi 
komputer – komputer yang memungkinkan bagi komputer-
komputer yang berada dalam satu area lokal bekerja secara 
kolektif, tetapi tidak membutuhkan interoperate dari 
vendor lain, khususnya dalam proses translation software. 



10/31/2010 

2 

• Maka masing-masing vendor, mengembangkan suatu 
propietary architecture, yang didesain hanya akan bekerja 
dengan sistem dan perangkat dari vendor 
Propietary : patented, trademarked, or otherwise owned by one 
company. 

• Sehingga jika ingin mengembangkan suatu model 
komunikasi data, maka akan membuat ketergantungan 
dengan salah satu vendor. 

• Jika kemudian perangkat komputasi berasal dari vendor 
berbeda, maka perangkat tersebut akan memiliki fungsi 
terbatas, layaknya sebuah komputer stand-alone  

• Atau harus menambahkan hardware atau software atau 
gabungan keduanya yang digunakan sebagai antarmuka. 

• Selama awal kehadiran teknologi komputer di penghujung 
50-an dan awal 60-an, para peneliti dari MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) dan para peneliti 
dari raksasa industri seperti IBM, Hineywell dan DEC 
berusaha mewujudkan suatu peningkatan utilisasi sistem 
dengan membagi sebuah komputer dengan sejumlah user 
yang aktif.  

• Permasalahan yang dihadapi tidak hanya sebatas program 
aplikasi yang akan memenej semua proses, tetapi juga 
bagaimana hubungan antar komputer dan user yang duduk 
di depan terminal kerjanya. 

• Selama seorang user menggunakan terminal, maka 
program aplikasi harus mengatur link komunikasi dengan 
terminal dan komputer lainnya layaknya sebuah real job. 
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• Pada waktu yang sama para peneliti dari ARPA (Advanced Research 
Project Agency) memulai eksperimen mereka dengan melakukan 
koneksi multiple computer yang berbeda untuk melakukan 
resouces sharing pada lokasi geografis yang berbeda. 

• Dalam penelitian ini, ARPA tidak bergantung pada satu vendor, 
namun berbagai perangkat yang digunakan berasal dari berbagai 
vendor yang berbeda 

• Oleh karena itu maka peneliti ARPA harus mengembangkan suatu 
model bagi arsitektur komunikasi mereka. 

• Kemudian diputuskan bahwa untuk mengatasi perbedaan 
perangkat dan vendor tersebut, model komunikasi dibuat secara 
modular (layered) 

• Model ini digunakan untuk melakukan pendekatan pembagian 
fungsi-fungsi mesin dari fungsi-fungsi komunikasi data. 

 

• Sistem layer ini sekaligus juga diwujudkan untuk 
memenuhi aturan-aturan atau protokol yang 
dibutuhkan pada masing-masing layer 

• Layer tersebut mewakili fungsi hirarki yang 
menjelaskan lokasi dua komputer atau lebih dan 
perangkat yang terkait dalam petukaran data. 

• Akhirnya pada penghujung 60-an, NWG (Network 
Working Group) dari ARPA Network (ARPANET) 
berhasil mewujudkan komunikasi dengan sistem 
layer untuk perangkat komunikasi yang berbeda.  
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• Penghujung 60-an dan awal 70-an adalah awal dari ledakan 
riset yang berkaitan dengan bagaimana menghubungkan 
komputer dari berbagai vendor dan perangkat pendukung 
komunikasi yang berbeda. 

• Arsitektur ber-layer menjembatani interkoneksi dan 
komunikasi yang kompatibel antar sistem komputer yang 
berbeda. 

• Beberapa perusahaan seperti ARPA, IBM, Honeywell, dan 
DEC , terlibat dalam pengembangan  model  komunikasi 
data dan komputer berbasis arsitektur layer ini. 

• Namun belum ada standar yang seragam dalam 
mewujudkan model komunikasi ini. 

 

• Pada tahun 1977, ISO melibatkan diri pada 
pengembangan sebuah standar internasional 
dalam arsitektur komunikasi data bersama 
dengan ANSI, U.S Representatif. 

• Model ini dipublikasikan oleh OSI pada tahun 
1978, dan finalisasi dengan modifikasinya pada 
tahun 1984 yang dikenal dengan Open System 
Interconnection (OSI) Reference Model 

• Model OSI ini menjadi framework internasional 
yang disarankan untuk diubah menjadi arsitektur 
standar komunikasi data 
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• OSI Model menggunakan 7 (tujuh) layer yang 
mendefinisikan fungsi-fungsi komunikasi yang 
menjamin kompatibelitas antar perangkat atau 
sistem 

• Layer-layer tersebut antara lain : physical (lapisan 
Phisik), data link (lapisan Link Data), network 
(lapisan Jaringan), transport (Lapisan transpor),  
session (lapisan sessi), presenstation (lapisan 
presenstasi)  dan application (lapisan aplikasi) 

 

• OSI Model ini 
dikembangkan untuk 
memberikan kemudahan 
bagi developer dan vendor 
dalam mengembangkan 
perangkat dan sistem 
komunikasi , layanan, dan 
protokol pada satu layer 
tanpa interfensi terhadap 
lapisan lainnya 

7 – Application Layer 

6 – Presentation Layer 

5 – Session Layer 

4 –  Transport Layer 

3 – Network  Layer 

2 –  Data Link Layer 

1 – Physical Layer 
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• Lapisan phisik ini mendefinisikan karakteristik dari 
transmisi bit data melalui media tertentu. 

• Protokol  yang mengatur koneksi fisik dan transmisi 
dari bit antar dua perangkat.  

• Secara spesifik lapisan fisik menjelaskan : 
–  Tipe metoda pensinyalan : analog atau digital 
– Karakteristik elektrik dan optikal sinyal transmisi 
– Karakteristik transmisi, sinkron, asinkron, simplex, half-

duplex, full-duplex 
– Datarate (bandwidth) 
– Layout jaringan (topologi) 
– Single atau multiple kanal komunikasi.  

 

 

 

• Lapisan ini mempersiapkan data bagi physical layer dan 
menyediakan layanan bagi network layer di atasnya 

• Lapisan ini mengorganisasikan bit data ke dalam frame-
frame yang berisi urutan bit data yang didefinisikan 
dengan bit tambahan yang merepresentasikan alamat 
dan informasi koreksi kesalahan.  

• Menambahkan bit-bit error detection dan recovery 
bits. 

• Jika sebuah frame mengandung bit error (bit korup) 
selama transmisi, maka ia meminta ke alamat pengirim 
untuk segera mengirim ulang frame yang error 
tersebut. 
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• Disampig itu layer ini juga menjelaskan 
bagaimana bit data mengakses media transmisi, 
sehingga tidak terjadi interferensi dengan bit-bit 
data yang lain. 

• Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab data 
link ini adalah : 
– Mengorganisasi ulang bit data ke dalam frame data 
– Informasi pengalamatan yang disebut dengan MAC 

addressing 
– Error Correction dan retransmission 
– Bagaimana  bit-bit data mengakses media transmisi 

 

• Karena perangkat komunikasi data tidak semuanya 
terkoneksi ke jaringan yang sama, maka sejumlah 
protokol dibutuhkan untuk menfasilitasi routing data 
antar jaringan. 

• Protokol pada layer ini bertanggung jawab dalam 
menyediakan, memperbaiki, memelihara dan men-
terminasi koneksi end-to-end antara dua perangkat 
komunikasi data yang terdapat pada jaringan yang 
berbeda. 

• Fungsi utama network layer ini adalah menambahkan 
informasi pengalamatan pada sekumpulan paket data, 
terutama alamat dari jaringan asal dan tujuan 
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• Tugas dan layanan utama pada lapisan ini adalah : 

– Menambahkan informasi pengalamatan jaringan dan 
node ke dalam paket data. 

– Membuat data menjadi paket atau blok dan 
melakukan pengontrolan urutan paket 

– Mendukung layanan terhadap transport layer dan 
mempersiapkan data bagi data link layer.  

– Melakukan perjalanan data (route discovery) dan 
menentukan rute terbaik bagi data antar dua titik 
yang berkomunikasi.  

 

• Transport layer adalah lapisan yang menjembatani 
antara lapisan hardware dengan lapisan aplikasi 

• Pada layer ini terjadi proses segmentasi paket data. 

• Paket data diterima dalam bentuk messages (bagian 
dari file), jika messages terlalu panjang, maka 
kemudian transport layer memecahnya menjadi 
beberapa segmen yang lebih kecil, sehingga mudah di 
manage oleh layer 3 dan layer dibawahnya.  

• Sehingga transport layer sering juga disebut dengan 
Segment development  
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• Dalam model OSI Layer ini mengambil alih fungsi 
segementasi data ke dalam ukuran-ukuran yang 
dapat di tata (manageable size) 

• Lapisan Transport juga bertanggung jawab untuk 
transmisi data berorientasi koneksi (Connection-
Oriented). 

• Lapisan ini menyediakan layanan  penerimaan 
atau penolakan terhadap segmen yang datang 
yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.  

 

• Fungsi lain dari transport layer ini adalah : 

– Mengurut kembali segmen data, sehingga data 
tersebut dapat dirakit kembali di tempat 
tujuannya. 

– Kontrol end-to-end aliran data (data flow) 

– Identifikasi alamat layanan (port service) pada 
perangkat tujuan. 
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• Layer ini bertanggungjawab untuk mengadakan, 
memelihara, mengsikronisasi dan menterminasi 
komunikasi antara dua perangkat. 

• Misal : Sebuah sistem memiliki model komunikasi half-
duplex, maka protokol pada layer ini bertanggung 
jawab untuk mengatur metoda dialog antara dua 
perangkat dalam sistem komunikasi tersebut  

• Sehingga sering juga di sebut pada lapisan ini dilakukan 
proses pembukaan jalur sesi komunikasi data antara 
dua perangkat dalam jaringan. 

 

 

• Protokol yang ada dalam lapisan ini menyediakan 
layanan transformasi data bagi lapisan aplikasi. 

– Contoh : 

– Presentation layer bertanggung jawab dalam 
melakukan enkoding, artinya apakah asal informasi 
dalam bentuk ASCII, EBCDIC, Unicode, akan digunakan 
untuk komunikasi dengan perangkat lainnnya. 

• Lapisan ini juga menyediakan layanan enkripsi 
end-to-end dalam transmisi data.  
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• Lapisan aplikasi ini menyediakan layanan aplikasi 
seperti file, print, layanan e-mail yang 
mendukung aplikasi-aplikasi pengguna, seperti 
aplikasi word processing, spreadsheet. 

• Remote Access Service juga merupakan layanan 
yang eksis pada lapisan ini, berguna untuk 
memberikan izin koneksi secara remote. 

• Collaborative computing service, seperti 
managemen dokumen, group konferensi adalah 
bentuk aktifitas yang dapat diwujudkan dengan 
remote access.  
 

 

• Semua Layer dalam 
OSI Model yang telah 
diuraikan di atas, 
dapat diilustrasikan 
dan tabel sebagai 
berikut : 
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Lapisan Nama Lapisan Keterangan 

7 Application  Berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan 
fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat 
mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan 
kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah 
HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. 

6 Presentation  Berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak 
ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat 
ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada 
dalam level ini adalah perangkat lunak redirektor 
(redirector software), seperti layanan Workstation (dalam 
Windows NT) dan juga Network shell (semacam Virtual 
Network Computing (VNC) atau Remote Desktop Protocol 
(RDP). 

 

 
Lapisan Nama Lapisan Keterangan 

5 Session Berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat 
dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini 
juga dilakukan resolusi nama. 

4 Transport  Berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data 
serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut 
sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah 
diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah 
tanda bahwa paket diterima dengan sukses 
(acknowledgement), dan mentransmisikan ulang terhadp 
paket-paket yang hilang di tengah jalan. 

3 Network Berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, 
membuat header untuk paket-paket, dan kemudian 
melakukan routing melalui internetworking dengan 
menggunakan router dan switch layer-3. 
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 Lapisan Nama Lapisan Keterangan 

2 Data Link Befungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data 
dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain 
itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, 
pengalamatan perangkat keras (seperti halnya Media Access 
Control Address (MAC Address)), dan menentukan bagaimana 
perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan 
switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802, membagi level ini 
menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control (LLC) dan 
lapisan Media Access Control (MAC). 

1 Physical Berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode 
pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan (seperti halnya 
Ethernet atau Token Ring), topologi jaringan dan pengabelan. 
Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network 
Interface Card (NIC) dapat berinteraksi dengan media kabel atau 
radio. 

• Model TCP/IP original telah dikembangkan pada 
awal 70-an oleh Vinton Cerf, asisten profesor di 
Computer Science and Electrical Engineering, 
Standford dan Robert Kahn dari ARPA. 

• Mereka mencoba untuk membuat sebuah 
metoda bagi komputer untuk mengirim data 
melintasi multiple networks, tanpa perlu 
mengetahui struktur jaringan tersebut. 

• Selama tahun 1973, Cerf dan Kahn menyusun 
beberapa protokol pertama komunikasi data 
untuk mendukung arsitektur yang mereka miliki 
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• TCP/IP (singkatan dari Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol) adalah standar komunikasi data 
yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses 
tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di 
dalam jaringan Internet.  

• Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang 
protokol ini berupa kumpulan protokol (protocol suite).  

• Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak 
digunakan saat ini.  

• Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat 
lunak (software) di sistem operasi. Istilah yang diberikan 
kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack 

 

• TCP/IP merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang 
bersifat independen terhadap mekanisme transport 
jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di 
mana saja.  

• Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang 
sederhana yang disebut sebagai alamat IP (IP Address) yang 
mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk 
dapat saling berhubungan satu sama lainnya di Internet.  

• Protokol ini juga bersifat routable yang berarti protokol ini 
cocok untuk menghubungkan sistem-sistem berbeda 
(seperti Microsoft Windows dan keluarga UNIX) untuk 
membentuk jaringan yang heterogen. 
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• Protokol TCP/IP selalu berevolusi seiring dengan waktu, 
mengingat semakin banyaknya kebutuhan terhadap 
jaringan komputer dan Internet.  

• Pengembangan ini dilakukan oleh beberapa badan, 
seperti halnya Internet Society (ISOC), Internet 
Architecture Board (IAB), dan Internet Engineering 
Task Force (IETF).  

• Macam-macam protokol yang berjalan di atas TCP/IP, 
skema pengalamatan, dan konsep TCP/IP didefinisikan 
dalam dokumen yang disebut sebagai Request for 
Comments (RFC) yang dikeluarkan oleh IETF. 

 

• Arsitektur TCP/IP tidaklah berbasis model referensi 
tujuh lapis OSI, tetapi menggunakan model referensi 
DARPA. Seperti diperlihatkan dalam diagram, TCP/IP 
merngimplemenasikan arsitektur berlapis yang terdiri 
atas empat lapis.  

• Empat lapis ini, dapat dipetakan (meski tidak secara 
langsung) terhadap model referensi OSI.  

• Empat lapis ini, kadang-kadang disebut sebagai DARPA 
Model, Internet Model, atau DoD Model, mengingat 
TCP/IP merupakan protokol yang awalnya 
dikembangkan dari proyek ARPANET yang dimulai oleh 
Departemen Pertahanan Amerika Serikat. 
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7 – Application Layer 

6 – Presentation Layer 

5 – Session Layer 

4 –  Transport Layer 

3 – Network  Layer 

2 –  Data Link Layer 

1 – Physical Layer 

4 – Process/ Application Layer 

3 – Host-to-host Layer 

2 – Internet  Layer 

1 –  Network Access  Layer 

 

• Setiap lapisan yang dimiliki oleh kumpulan 
protokol (protocol suite) TCP/IP diasosiasikan 
dengan protokolnya masing-masing.  

• Lapisan-lapisan yang terdapat pada protokol 
model TCP/IP adalah : 
– Network Access/Interface Layer 
– Internet Layer 
– Host-to-Host Layer 
– Application Layer 

• Protokol utama dalam protokol TCP/IP adalah 
sebagai berikut: 
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• Protokol Lapisan Aplikasi: bertanggung jawab untuk menyediakan 
akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP/IP.  

• Protokol ini mencakup  : 
– Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP),  
– Domain Name System (DNS),  
– Hypertext Transfer Protocol (HTTP),  
– File Transfer Protocol (FTP),  
– Telnet,  
– Simple Mail Transfer Protocol (SMTP),  
– Simple Network Management Protocol (SNMP), dan masih banyak 

protokol lainnya.  
• Dalam beberapa implementasi stack protokol, seperti halnya Microsoft 

TCP/IP, protokol-protokol lapisan aplikasi berinteraksi dengan 
menggunakan antarmuka Windows Sockets (Winsock) atau NetBIOS over 
TCP/IP (NetBT). 
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• Protokol Lapisan antar-host: berguna untuk 
membuat komunikasi menggunakan sesi 
koneksi yang bersifat connection-oriented 
atau broadcast yang bersifat connectionless.  

• Protokol dalam lapisan ini adalah  :  

– Transmission Control Protocol (TCP) dan  

– User Datagram Protocol (UDP). 

 

• Protokol Lapisan internetwork: bertanggung 
jawab untuk melakukan pemetaan (routing) dan 
enkapsulasi paket-paket data jaringan menjadi 
paket-paket IP.  

• Protokol yang bekerja dalam lapisan ini adalah :  

– Internet Protocol (IP),  

– Address Resolution Protocol (ARP),  

– Internet Control Message Protocol (ICMP), dan  

– Internet Group Management Protocol (IGMP). 
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• Protokol lapisan antarmuka jaringan: bertanggung 
jawab untuk meletakkan frame-frame jaringan di atas 
media jaringan yang digunakan.  

• TCP/IP dapat bekerja dengan banyak teknologi 
transport, mulai dari teknologi transport dalam LAN 
(seperti halnya Ethernet dan Token Ring), MAN 
(Metropolitan Area Network) dan WAN – Wide Area 
Network (seperti halnya dial-up modem yang berjalan 
di atas Public Switched Telephone Network (PSTN), 
Integrated Services Digital Network (ISDN), serta 
Asynchronous Transfer Mode (ATM)). 

• Baik arsitektur TCP/IP maupun OSI Model, 
keduanya menggunakan konsep komunikasi 
berlapis (layered) dengan tujuan untuk 
mempermudah proses interoperbilitas dan 
reabilitas antar platform industri yang berbeda 

• Maka dalam proses komunikasi data, pada setiap 
lapisan diberi suatu model pembungkusan data, 
sehingga tidak terjadi interferensi antar layer. 

• Disamping itu juga untuk mempermudah proses 
pemisahan kembali paket data di lokasi tujuan 
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• Enkapsulasi data adalah suatu proses 
penambahan sejumlah informasi protokol ke 
dalam sejumlah bit data untuk masing-masing 
layer. 

• Ilustrasi yang sama juga berlaku untuk model 
TCP/IP 

 


