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OPEN SYSTEM INTERCONNECTION (OSI)

Model referensi jaringan terbuka OSI  adalah sebuah model arsitektural 
jaringan yang dikembangkan oleh badan International Organization for 
Standardization (ISO)  di Eropa pada  tahun 1977.  OSI  dibuat  untuk 
mendefinisikan standar dalam menghubungkan komputer-komputer dari 
vendor-vendor yang berbeda.

Model  OSI  tersebut  terbagi  atas  7  layer,  dan  layer  kedua  juga 
memiliki  sejumlah  sub-layer  (dibagi  oleh  Institute  of  Electrical  and  Electronic  Engineers 
(IEEE)).

Lapisa
n ke- Nama lapisan Keterangan Contoh

7 Application 
layer

Menyediakan  jasa  untuk  aplikasi 
pengguna.  Layer  ini 
bertanggungjawab  atas  pertukaran 
informasi  antara  program 
komputer,  contohnya  program  e-
mail dan service lain yang jalan di 
jaringan, seperti server printer atau 
aplikasi komputer lainnya.

Network components :

Gateway

6 Presentation 
layer

Bertanggung  jawab  bagaimana 
data dikonversi dan diformat untuk 
transfer  data.  Contoh  konversi 
format  text  ASCII  untuk 

Network components:

- Gateway
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dokumen,  .gif  dan  JPG  untuk 
gambar. Layer ini membentuk kode 
konversi,  translasi  data,  enkripsi 
dan konversi.

- Redirector

5 Session 
layer

Menentukan  bagaimana  dua 
terminal menjaga, memelihara dan 
mengatur  koneksi,  bagaimana 
mereka  saling  berhubungan  satu 
sama  lain.  Koneksi  di  layer  ini 
disebut session.

Network components:

Gateway Protocols:

-NetBIOS

-Names Pipes

-Mail Slots

-RPC

4 Transport 
layer

Bertanggung jawab membagi  data 
menjadi segmen, menjaga koneksi 
logikaend-to-end antar  terminal, 
dan  menyediakan  penanganan 
error.

Network components :

-Gateway

-advanced cable tester

-Brouter

Protocols :

TCP, ARP, RARP

SPX

NWLink

NetBIOS / NetBEUI

ATP

3 Network 
layer

Bertanggung  jawab  menentukan 
alamat  jaringan,  menentukan  rute 
yang  harus  diambil  selama 
perjalanan  dan  menjaga  antrian 
trafik di jaringan. Data pada layer 
ini berbentuk paket.

Network component:

-Brouter

-Router

-Frame Relay Device

Protocols :



IP; ARP; RARP; ICMP; RIP; 
OSFP;

NWLink

2 Data-link 
layer

Menyediakan  link  untuk  data, 
memaketkannya  menjadi  frame 
yang  berhubungan  dengan 
hardware  kemudian  diangkut 
melalui  media.  Komunikasinya 
dengan  kartu  jaringan,  mengatur 
komunikasi  layer  physical  antara 
sistem  koneksi  dan  penanganan 
error.

Network components:
- Bridge
- Switch
- ISDN Router
- Intelligent Hub
Protocols:Media Access 
Control:Communicates with the 
adapter cardControls the type of 
media being used:
802.3 CSMA/CD (Ethernet)
802.4 Token Bus (ARCnet)
802.5 Token Ring
802.12 Demand Priority Logical 
Link Control
error correction and flow control
manages link control and defines 
SAPs
802.2 Logical Link Control

1 Physical 
layer

Bertanggung  jawab  atas  proses 
data  menjadi  bit  dan 
mentransfernya  melalui  media, 
seperti kabel, dan menjaga koneksi 
fisik antar sistem.

Network components:
Repeater
Multiplexer
Hubs(Passive and Active)
TDR
Oscilloscope
Amplifier
Protocols:
IEEE 802 (Ethernet standard)
IEEE 802.2 (Ethernet standard)
ISO 2110



Transmission Control Progaram / Internet Protocol

TCP/IP  adalah  standar  komunikasi  data 
yang  digunakan  oleh  komunitas  internet 
dalam proses tukar menukar data dari satu 
computer  ke  computer  lain  di  dalam 
jaringan internet. TCP/IP digunakan untuk 
menghubungkan host di Internet, dibnagun 
ke  dalam  sistem  operasi  UNIX  dan 
digunkan  oleh  internet,  membuatnya 
menjadi  standar  de  facto  untuk transmisi 
data  melalui  jaringan.  Bahhkan  sistem 
operasi   jaringan yang memiliki  protocol 
sendiri,  seperti  Netware,  juga  dukungan 

TCP/IP. 

Berikut ini adalah layanan "tradisional" yg dilakukan TCP/IP :

a. Pengiriman file (file transfer).

File  Transfer  Protokol  (FTP)  memungkinkan  pengguna  komputer  yg  satu 
untuk  dapat  mengirim  ataupun  menerima  file  ke  komputer  jaringan.  Karena 
masalah keamanan data, maka FTP seringkali memerlukan nama pengguna (user 
name)  dan  password,  meskipun  banyak  juga  FTP  yg  dapat  diakses 
melaluianonymous, alias tidak berpassword.

b. Remote login.

Network  terminal  Protokol  (telnet)  memungkinkan  pengguna  komputer 
dapat melakukan log in ke dalam suatu komputer didalam suatu jaringan. Jadi hal 
ini berarti  bahwa pengguna menggunakan komputernya sebagai perpanjangan 
tangan dari komputer jaringan tersebut.

c. Computer mail

Digunakan untuk menerapkan sistem elektronik mail.



d. Network File System (NFS).

Pelayanan akses file-file  jarak jauh yang memungkinkan klien-klien untuk 
mengakses  file-file  pada  komputer  jaringan  jarak  jauh  walaupun  file  tersebut 
disimpan secara lokal.

e. Remote execution.

Memungkinkan  pengguna  komputer  untuk  menjalankan  suatu  program 
didalam komputer yang berbeda. Biasanya berguna jika pengguna menggunakan 
komputer  yang terbatas,  sedangkan ia memerlukan sumber yg banyak dalam 
suatu sistem komputer. Ada beberapa jenis remote execution, ada yang berupa 
perintah-perintah  dasar  saja,  yaitu  yang  dapat  dijalankan  dalam  system 
komputer yang sama dan ada pula yang menggunakan "prosedure remote call 
system", yang memungkinkan program untuk memanggil subroutine yang akan 
dijalankan di system komputer yang berbeda. (sebagai contoh dalam Berkeley 
UNIX ada perintah "rsh" dan "rexec")

f.  Name servers.

Nama database alamat yg digunakan pada internet.

Beberapa contoh TCP / IP :

• SYN Flood - membuka port TCP secara acak, mengikat peralatan jaringan atau komputer 
dengan  jumlah  besar  permintaan  palsu,  menyebabkan  sesi  yang  akan  ditolak  kepada 
orang lain. 

• DoS  -  Mengirim  abnormal  besar  jumlah  permintaan  ke  sistem  mencegah  akses  ke 
layanan.

• DDoS -  Menggunakan  "zombie"  untuk membuat  menelusuri  asal  serangan  DoS sulit 
untuk menemukan.

• Spoofing  -  Keuntungan  akses  ke  sumber  daya  pada  perangkat  dengan  berpura-pura 
menjadi komputer terpercaya.

•  Man-in-the-Tengah  -  memotong  atau  memasukkan  informasi  palsu  dalam lalu  lintas 
antara dua host.

• Replay  -  Menggunakan  jaringan  sniffers  untuk  mengekstrak  username  dan  password 
untuk digunakan di kemudian hari untuk mendapatkan akses.

•  DNS Poisoning - Mengubah catatan DNS pada sistem untuk menunjuk ke server palsu di 
mana data dicatat.



TCP dan UDP

TCP singkatan dari Transmission Control Protocol merupakan salah satu protocol utama 
dalam  jaringan  TCP/IP.  Sedangkan  IP  menangani  protocol  hanya  dengan  paket.  TCP 
memungkinkan dua host untuk membuat sambungan dan pertukaran aliran data. TCP menjamin 
pengiriman data dan juga menjamin bahwa paket akan disampaikan dalam urutan yang sama 
dimana mereka dikirim.

Ciri-Ciri dari TCP/IP adalah sebagai berikut:
• Standart protokol TCP/IP dalam bentuk Request For Comment (RFC) dapat diambil oleh 

siapapun tanpa biaya.
• Tidak tergantung pada system operasi atau hardware tertentu.
• Pengembamngannya berdasarkanconsensus dan tidak bergantung pada vendor tertentu.
• Dapat digunakan hampir disemua perangkat  transmisi sepeeti Ethernet, TokenRing, jaur 

telepon dial-u X.25.
• Pengalamatan bersifat unik dalam skalaglobal. Sehingga komputer yang menggunakan 

TCP/IP dapat saling berhubungan walaupun jaringannya sangat luas.
• Memiliki banyak layanan.
• Bisa diterapkan pada internetwork karena memiliki fasilitas routing.

UDP,  singkatan  dari User  Datagram  Protocol,  adalah  salah  satu  protokol lapisan 
transpor TCP/IP yang  mendukung  komunikasi  yang  tidak  andal  (unreliable),  tanpa  koneksi 
(connectionless) antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP.

UDP memiliki karakteristik-karakteristik berikut:

 Connectionless (tanpa  koneksi):  Pesan-pesan  UDP  akan  dikirimkan  tanpa  harus 
dilakukan proses negosiasi koneksi antara dua host yang hendak berukar informasi.
 Unreliable (tidak  andal):  Pesan-pesan  UDP akan  dikirimkan  sebagai  datagram  tanpa 
adanya nomor urut atau pesan acknowledgment. Protokol lapisan aplikasi yang berjalan di 
atas UDP harus melakukan pemulihan terhadap pesan-pesan yang hilang selama transmisi. 
Umumnya,  protokol  lapisan  aplikasi  yang  berjalan  di  atas  UDP  mengimplementasikan 
layanan keandalan mereka masing-masing, atau mengirim pesan secara periodik atau dengan 
menggunakan waktu yang telah didefinisikan.
 UDP menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan-pesan ke sebuah protokol lapisan 
aplikasi  atau  proses  tertentu  di  dalam  sebuah  host  dalam  jaringan  yang  menggunakan 
TCP/IP. Header UDP  berisi field Source  Process  Identification  dan  Destination  Process 
Identification.
 UDP menyediakan penghitungan checksum berukuran 16-bit terhadap keseluruhan pesan 
UDP.
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UDP tidak menyediakan layanan-layanan antar-host berikut:
 UDP tidak  menyediakan  mekanisme  penyanggaan  (buffering)  dari  data  yang  masuk 
ataupun data yang keluar. Tugas buffering merupakan tugas yang harus diimplementasikan 
oleh protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP.
 UDP tidak  menyediakan  mekanisme  segmentasi  data  yang  besar  ke  dalam  segmen-
segmen  data,  seperti  yang  terjadi  dalam  protokol  TCP.  Karena  itulah,  protokol  lapisan 
aplikasi yang berjalan di atas UDP harus mengirimkan data yang berukuran kecil (tidak lebih 
besar dari nilai Maximum Transfer Unit/MTU) yang dimiliki oleh sebuah antarmuka di mana 
data tersebut dikirim. Karena, jika ukuran paket data yang dikirim lebih besar dibandingkan 
nilai MTU, paket data yang dikirimkan bisa saja terpecah menjadi beberapa fragmen yang 
akhirnya tidak jadi terkirim dengan benar.
 UDP tidak menyediakan mekanisme flow-control, seperti yang dimiliki oleh TCP.

PERBEDAAN TCP DAN UDP
 

Berbeda  dengan  TCP,  UDP  merupakan  connectionless  dan  tidak  ada  keandalan, 
windowing,  serta  fungsi  untuk  memastikan  data  diterima  dengan  benar.  Namun,  UDP juga 
menyediakan fungsi yang sama dengan TCP, seperti  transfer  data dan multiplexing,  tetapi ia 
melakukannya dengan byte tambahan yang lebih sedikit dalam header UDP.

UDP melakukan multiplexing UDP menggunakan cara  yang sama seperti  TCP.  Satu-
satunya perbedaan adalah transport protocol yang digunakan, yaitu UDP. Suatu aplikasi dapat 
membuka nomor port yang sama pada satu host, tetapi satu menggunakan TCP dan yang satu 
lagi  menggunakan  UDP—hal  ini  tidak  biasa,  tetapi  diperbolehkan.  Jika  suatu  layanan 
mendukung TCP dan UDP, ia menggunakan nilai yang sama untuk nomor port TCP dan UDP.

UDP  mempunyai  keuntungan  dibandingkan  TCP  dengan  tidak  menggunakan  field 
sequence  dan  acknowledgement.  Keuntungan  UDP yang  paling  jelas  dari  TCP adalah  byte 
tambahan  yang  lebih  sedikit.  Di  samping  itu,  UDP tidak  perlu  menunggu  penerimaan  atau 
menyimpan data dalam memory sampai data tersebut diterima. Ini berarti, aplikasi UDP tidak 
diperlambat oleh proses penerimaan dan memory dapat dibebaskan lebih cepat. Pada tabel, Anda 
dapat melihat fungsi yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh UDP atau TCP.


