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Pertemuan 6

KOMUNIKASI DATA, 
INTERNET DAN WEB BROSER

SISTEM KOMUNIKASI DATA

PENGENALAN TENTANG KOMUNIKASI DATA

Komunikasi data merupakan fasilitas komunikasi
jarak jauh dengan menggunakan sistem komputer.
Sebagai hasil pertemuan dari perkembangan teknik
telekomunikasi dan tenik pengolahan data pada komputer. 
Dengan adanya komunikasi data, menghasilkan terjadinya
penghematan waktu pengiriman informasi dari pemakai ke
sistem komputer, efisiensi dalam penggunaan sistem
komputer, operasi yang dikerjakan oleh operator data entry 
lebih sedikit dan terhindar dari keterlambatan waktu dalam
transfer data.

Komunikasi data dapat dibedakan atas :

�Komunikasi data secara offline terbentuk karena tidak
adanya jalur transmisi yang tersambung langsung ke
sistem komputer sehingga informasi tidak dapat langsung
dimasukkan ke sistem komputer pusat aplikasi untuk dapat
diolah segera. 

�Komunikasi data secara online terbentuk apabila
terdapat jalur transmisi yang langsung terhubung ke sistem
komputer sehingga data dapat segera diolah.

Sistem komunikasi data terbagi atas dua sistem, yaitu :

1.Sistem interaktif.
Sistem interaktif adalah sistem yang memungkinkan

terjadinya dialog antara komputer pemakai / terminal 
dengan komputer pusat aplikasi

2.Sistem non-interaktif.
Sistem non-interaktif adalah sistem yang tidak

memungkinkan terjadinya dialog antara komputer
pemakai / terminal dengan komputer pusat aplikasi.

Definisi Jaringan

Adalah suatu himpunan interkoneksi (interconnected) sejumlah 
komputer autonomous. Dua buah komputer dikatakan saling 
tersambung bila keduanya dapat saling bertukar informasi. Bentuk
hubungannya tidak melalui kawat tembaga saja tapi bisa 
menggunakan serat optik, gelombang mikro dan satelit 
komunikasi. 

Peranan Telekomunikasi

1. ATM

2. Telekonferensi

3. Telecommuniting

4. Komputasi Grup Kerja (Workgroup Computing)

5. EDI (Electronic Data Interchange)

Mode Transmisi

1. Transmisi Asinkron (Asynchronous Transmision)

Yaitu mengirimkan data per karakter.

2. Transmisi Sinkron ( Synchronous Transmision)

Yaitu mengirimkan data per blok (sejumlah karakter).

Multiplexing

Adalah proses untuk mengirimkan sejumlah isyarat melalui suatu
media transmisi dan dapat dilakukan dengan teknik:

1. FDM (Frequency-Division Multiplexing), 

2. TDM (Time-Division Multiplexing), 
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Media Transmisi

1. Media Berkabel
� Kabel pasangan terpilin (Twisted Pair)
� Kabel Koaksial (Coaxial Cable atau Coax)
a. Thicknet Coaxial Cabel
b. Thinnet Coaxial Cabel
� Kabel Serat Optik (Fiber Optic)

2. Media Tak Berkabel
⌦ Mikrogelombang (microwave)
⌦ Satelit
⌦ Gelombang Radio
⌦ Inframerah
⌦ Wi Max
⌦ Bluetooth

Jaringan Komputer (Computer Network)

Manfaat penggunaan jaringan :

1. Berbagi Perangkat Keras

2. Berbagi Program atau Data

3. Mendukung Kecepatan Berkomunikasi

4. Memudahkan Pengaksesan Informasi.

Klasifikasi Jaringan Komputer

Ditinjau dari geografis jaringan dapat dibagi :

1. Local Area Network( LAN)

2. Metropolitan Area Network (MAN).

3. Wide Area Network (WAN)

SISTEM KOMUNIKASI VIRTUAL ( INTERNET )

Internet(International Networking)merupakan jaringan
komputer global yang menghubungkan sebuah komputer
dengan komputer lainnya yang ada diseluruh dunia.internet
juga merupakan sarana teknologi komunikasi.

KONEKSI KE INTERNET
Hal yang diperlukan untuk mulai ber-internet, antara lain :
1. Memiliki hardware yang memenuhi syarat untuik

koneksi ke internet.
2. Berlangganan dengan ISP (Internet Service Provider) 

sebagai badan penyedia jasa layanan internet.
3. Memiliki software aplikasi untuk internet 

Cara koneksi ke internet dapat dilakukan dengan :

1.Penyedia layanan internet ( ISP ). 
2.Gateway .
3.Leased Line.
4.Dial Up.

PENGALAMATAN DI INTERNET

Pengalamatan di internet menggunakan URL ( Uniform 
Resource Location ). URL adalah tatacara penyeragaman
pengalamatan komputer dalam jaringan internet.

Contoh: http://www.namasitus.com

Fasilitas dan layanan internet, adalah :

1. Hyper Text Traansfer Protocol ( http )
2. File Tansfer Protocol ( ftp )
3. Gopher
4. Telnet 
5. UseNet ( Netnews )
6. VoIP
7. IRC
8. WAP
9. Shareware
10.Freeware
11.E-mail

INFORMASI SUPERHIGHWAY

Dengan adanya internet, maka dapat disebarluaskan
informasi superhighway sehingga memungkinkan suatu
individu/masyarakat untuk :
1. Berhubungan dengan individu/masyarakat lain di

daerah/negara lain dengan cepat.
2. Menyalurkan aspirasi dan ekspresi yang bisa

menjadikan dirinya akrab dengan individu/masyarakat
lain.

3. Mengakses semua hasil-hasil kebudayaan yang 
muncul di berbagai daerah/negara.
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Definisi Browsing
Jika kita ingin menjelajahi World Wide Web maka kita 
membutuhkan sebuah aplikasi (software) yang sering disebut 
Browser. Ada beberapa Browser yang lazim digunakan yaitu 
Netscape Navigator atau Netscape Comunicator, Internet 

Explorer, Opera dan Spry Mosaic.

Browser digunakan untuk mencari informasi di internet atau untuk
menelusuri web site dari seluruh jaringan internet di seluruh 
dunia. Untuk mencari informasi atau menelusuri web site kita 
dapat langsung menuju pada alamat web site yang dituju atau 
dengan mesin pencari (Search Engine ).

Struktur Alamat Web

Contoh :

http ://www.bsi.ac.id/

Keterangan :

http : Service transfer yang digunakan di dalam web, 
selain http (HyperTex Transfer Protokol ) juga ada 
FTP (File Transfer Protokol ).

www : Alamat informasi di internet, WWW (world wide Web)

bsi.ac.id : Alamat informasi yang dituju atau yang 
diinginkan dalam internet.

Web site dan Web Hosting

Website atau situs adalah sebuah lokasi di internet yang memiliki 
akses ke semua pengguna internet dan dapat saling bertukar 
dokumen dengan cara menghubungkan satu sama lain dalam 
suatu jaringan yang saling terhubung melalui jaringan komunikasi
seperti kabel telepon.

Webhosting adalah tempat seseorang bisa menyimpan data atau 
dokumen di sebuah web server dan data atau dokumen ini 
tersambung dengan internet  dengan harapan dapat diakses oleh 
orang lain.

Contoh Browser :

LATIHAN  SOAL

1. Peranan telekomunikasi dapat digunakan dalam bidang
kecuali

a. Komunikasi data c. Telekonferensi

b.  ATM d. Telecommuniting

2. Tidak adanya jalur transmisi yang tersambung langsung
ke sistem komputer sehingga informasi tidak dapat
langsung dimasukkan ke sistem komputer pusat aplikasi
untuk dapat diolah segera. Disebut dengan komunikasi
data
a. Interaktif c. Non Interaktif
b. On Line d. Off Line
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2. Tidak adanya jalur transmisi yang tersambung
langsung ke sistem komputer sehingga informasi tidak
dapat langsung dimasukkan ke sistem komputer pusat
aplikasi untuk dapat diolah segera. Disebut dengan
komunikasi data
a. Interaktif c. Non Interaktif
b. On Line d. Off Line

3. Sistem yang memungkinkan terjadinya dialog antara
komputer pemakai / terminal dengan komputer pusat
aplikasi adalah
a. Sistem Interaktif c. Sistem Non Interaktif
b. Sistem Online d. Sistem Offline

3. Sistem yang memungkinkan terjadinya dialog antara
komputer pemakai / terminal dengan komputer pusat
aplikasi adalah

a. Sistem Interaktif c. Sistem Non Interaktif

b. Sistem Online d. Sistem Offline

4. Yang termasuk ke dalam Klasifikasi Jaringan Komputer
berdasarkan geografis jaringan yaitu kecuali:

a. Local Area Network

b. World Area Network

c. Metropolitan Area Network

d. Wide Area Network

4. Yang termasuk ke dalam Klasifikasi Jaringan Komputer
berdasarkan geografis jaringan yaitu kecuali:
a. Local Area Network
b. World Area Network
c. Metropolitan Area Network
d. Wide Area Network

5. Apabila seseorang telah mempunyai email dan ingin
berlangganan berita ataupun informasi lainnya dari
suatu topik masalah tertentu fasilitas yang digunakan
adalah:
a. Newsgroup c. Telnet
b. Mailing List d. Download

5. Apabila seseorang telah mempunyai email dan
ingin berlangganan berita ataupun
informasi lainnya dari suatu topik masalah
tertentu fasilitas yang digunakan adalah:

a. Newsgroup c. Telnet

b. Mailing List d. Download

1. Peranan telekomunikasi dapat digunakan dalam
bidang kecuali

a. Komunikasi data c. Telekonferensi

b.  ATM d. Telecommuniting


