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1. INTERNET (Interconnected Networking) 
adalah gabungan jaringan komputer di 
seluruh dunia yang membentuk suatu 
system jaringan informasi global

2. Di internet ada dua tipe komputer, 1. 
komputer server, yaitu  penyedia layanan 
dan informasi internet yang dapat di 
akses oleh komputer lainnya. 2. 
Komputer client, yaitu komputer yang 
hanya dapat mengakses layanan yang di 
berikan oleh komputer server.



  

SEJARAH INTERNET  :
1. Dimulai pada tahun 1969, saat itu Departemen Pertahanan 

Amerika mengadakan riset tentang bagaimana caranya 
menghubungkan antar komputer sehingga membentuk 
jaringan, program tersebut dikenal dengan nama ARPAnet 
(Advance Research Project Agency)

2. Tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan email 
buatannya untuk ARPAnet, dan ikon @ (at atau pada) juga 
diperkenalkan pada tahun yang sama.

3. Tahun 1973 Jaringan ARPAnet dikembangkan ke luar Amerika
4. Tahun 1982 TCP IP (Transmission Control Protocol Internet 

Protocol) dibentuk karena semakin lama komputer jaringan 
semakin banyak bermunculan dan di butuhkan sebuah protocol 
resmi yang diakui oleh semua jaringan.

5. Tahun 1984 di bentuk DNS (Domain Name Sistem) karena 
untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer .

6. Tahun 1988 diperkenalkan IRC (Internet Relay Chat)
7. Tahun 1990, merupakan tahun yang bersejarah karena Tim 

Berners Lee menemukan program WWW (world wide web) yang 
bias menjelajah antara satu komputer ke komputer lainnya 
melalui browser

8. Tahun 1994 muncul banyak situs  diantaranya situs virtual 
shopping atau commerce (e-retail), pada tahun yang sama 
muncul yahoo! Dan Netscape Navigator  versi 1.0 sebagai 
browser 



  

n LAYANAN DI INTERNET :
1. WWW  (world wide web), Layanan ini bisa ditampilkan secara langsung ke 

komputer client dengan menggunakan HTTP (Hyper Text Transfer Protokol) dan 
program aplikasi browser

2. FTP (File Transfer Protokol), Digunakan untuk memindahkan file dari satu 
komputer ke komputer lain di internet dengan konsep client server. 

3. E-mail (electronic mail) yaitu fasilitas komunikasi pengguna internet melalui surat 
elektronik. Jenis email dibagi menjadi 2 type yaitu : 1. POP mail yang 
memungkinkan membacanya tidak harus online (sebelumnya dibuka untuk 
disimpan pada software POP mail, mozilla thunderbird/outlook) dan 2. Email 
berbasis web (webmail) yaitu e-mail yang banyak di tawarkan oleh berbagai situs 
(ex : yahoo.com dll)

4. Milist (mailing list) merupakan sebuah alamat email yang di dalamnya berisi 
kumpulan alamat e-mail anggotanya. Dengan mengirim pesan ke sebuah milist , 
maka pesan akan terkirim ke semua anggota milist tersebut.

5.  Newsgroup (kelompok diskusi) merupakan layanan untuk menyampaikan 
pendapat atau memberikan tanggapan atas topik tertentu dan ditampilkan pada 
halaman newsgroup tersebut

6. Telnet  digunakan untuk mengakses data di komputer lain di internet dan 
menjalankan program-program di dalamnya

7. Gopher merupakan layanan internet berbasis teks yang dikembangkan di 
university of Minnesota, Layanan ini sekarang sudah digantikan dengan layanan 
WWW yang mampu menampilkan aspek grafis, tidak hanya teks.

8. IRC (Internet Relay Chatting) , Layanan ini hampir sama dengan newsgroup, 
tetapi tidak dikhuhsuskan pada topik tertentu

9. VoIP (Voice over   Internet Protocol), merupakan layanan untuk menelpon melalui 
internet (hemat pulsa interlocal/internasional karena menggunakan pulsa telepon 
local)



  

n Untuk dapat saling terkoneksi 
antara satu komputer dengan 
komputer lain di seluruh dunia 
dalam jaringan internet diperlukan 
beberapa hal berikut ini :

1.Perangkat keras
2.Perangkat lunak
3.Protokol (TCP/IP)
4.Saluran telekomunikasi
5.Sambungan ke ISP (internet 
service provider)



  

n Dampak posiif internet :
1. Internet sebagai media komunikasi
2. Media pertukaran data
3. Media untuk mencari informasi dan data
4. Kemudahan memperoleh informasi
5. Sumber informasi
6. Kemudahan berbisnis
7. Sumber pengfhasilan
n. Dampak negatif :
1. Pornografi
2. Violence and gore (kekejaman dan kesadisan)
3. Penipuan
4. Carding (mendeteksi transaksi online pengguna 

kartu kredit yang selanjutnya data-data yang 
didapat digunakan untuk kejahatan, membobol 
kartu tsb)

5. Mengurangi sifat sosial
6. kecanduan



  

n Istilah-istilah penggunaan internet :
1. e-commerce yaitu transaksi jual beli 

melalui internet
2. e-library yaitu layanan akses pustaka 

melalui internet /intranet
3. e-learning yaitu pembelajaran online 

menggunakan perangkat lunak yang 
tersambung dengan jaringan internet

4. internet banking atau e-banking yaitu 
pelayanan bank kepada para nasabahnya 
melalui fasilitas internet

5. e-government yaitu layanan pemerintah 
kepada masyarakat luas secara online 
melalui internet. 



  

n INTRANET
Merupakan jaringan sistem informasi internal suatu 

perusahaan atau organisasi yang prinsip kerjanya sama 
dengan internet

n Keuntungan Penggunaan Intranet
1. Produktivitas kerja
2. Efisiensi waktu
3. Komunikasi
4. Sistem publikasi web
5. Efektivitas biaya
6. Keseragaman informasi
7. Meningkatkan kerjasama
n. Kelemahan penggunaan intranet
1. informasi yang salah beredar
2. diperlukan training dalam penggunaan intranet bagi para 

karyawan
3. diperlukan tenaga ahli untuk mengembangkan intranet 
4. bisa terjadi overload data bila tidak dikontrol dengan baik



  

n  Jaringan  komputer adalah 
kumpulan dua atau lebih perangkat 
komputer yang saling terhubung 
dan memungkinkan terjadinya 
pemakaian bersama sumber daya 
(sharing) dan komunikasi data 
secara langsung.

n Keuntungan komputer dalam 
jaringan adalah menghemat 
sumberdaya, biaya, waktu, dan 
tenaga 



  

n Penggolongan jaringan berdasarkan metode distribusi data, dibagi 2 
: 

1. Jaringan terpusat (host based network)
2. jaringan terdistribusi (distributed network)
n. Penggolongan jaringan berdasarkan hubungan fungsional komputer 

dalam pemrosesan data, dibagi 2 : 
1. client-server (terdiri atas sebuah server atau lebih yang terhubung 

dengan beberapa komputer client)
2.  peer to peer ( terdiri atas beberapa terminal yang saling 

terhubung, setiap komputer dalam jaringan dapat berfungsi sebagai 
penyedialayanan (server) sekaligus client)

n. Penggolongan jaringan berdasarkan jangkauan wilayahnya , yaitu :
1. LAN (local are network) yaitu jaringan yang cakupannya relatif 

sempit, terbatas pada sebuah ruangan /gedung/kompleks
2. MAN (metropolitan  are network) yaitu jaringan yang 

menghubungkan dua atau lebih LAN, tetapi jangkauannya tidak 
melebihi wilayah kota

3. WAN (wide area network) yaitu jaringan komunikasi data yang 
mencakup wilayah geografi yang luas, contoh : sauran telefon, 
internet, dan jaringan mesin ATM

4. PAN (personal area network) yaitu jaringan yang digunakan untuk 
komunikasi data antara komputer dengan periferalnya (komputer 
dengn printer, scanner, atau PDA baik secara wireless / kabeL)

5. CAN (campusl are network) 
6. Intranet
n. Penggolongan jaringan berdasarkan metode koneksinya : 1. 

jaringan berkabel wireline network) dan 2. tanpa kabel (wireless 
network)



  

n Penggolongan jaringan berdasarkan 
topologinya (bentuk fisik jaringan 
komputer

1. Bus
2. Star (bintang)
3. Mesh (jaring)
4. Ring (cincin)



  

n konversi ukuran
1. 1 kbps = 1000 bps
2. 1 megabits/s (Mbps) = 1000 kbps
3.  Bit berbeda dengan byte,  1byte = 

8 bit    dan lambang byte dengan 
huruf kapital B

4. 1 kilobytes = 1024 bytes 
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