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1. Jelaskan perbedaan antara main memory, secondary memori dan  cache memory. 
  
 Jawab : 

 
Main memory (memori utama), juga dikenal sebagai RAM (Radom Access Memory), 
mengacu pada memori fisik internal CPU. Komputer menggunakan RAM untuk menyimpan 
kode program dan data selama eksekusi. Salah satu ciri RAM adalah bahwa akses ke lokasi 
memori yang berbeda hampir selalu selesai pada kecepatan yang sama, berbeda dengan 
teknologi lain yang memerlukan waktu tunda tertentu untuk suatu bit atau byte untuk 
"penyimpanan sementara".  
 
Secondary memory (Memori sekunder), juga dikenal sebagai penyimpanan sekunder, adalah 
lebih lambat dan lebih murah bentuk memori. CPU tidak mengakses memori sekunder secara 
langsung. Konten di dalamnya pertama-tama harus disalin ke RAM penyimpanan utama CPU 
untuk diproses. Perangkat memori sekunder meliputi hard drive, floppy disk, CD dan CDROM 
dll. 
 
Cache memory adalah kecepatan tinggi mekanisme penyimpanan. Ini dapat merupakan bagian 
reserved memori utama (memori cache) atau independen kecepatan tinggi perangkat 
penyimpanan (disk cache). Memori cache, juga dikenal sebagai RAM cache, adalah bagian dari 
memori yang terbuat dari kecepatan tinggi statik RAM (SRAM). Memori cache adalah efektif 
karena sebagian besar program mengakses data atau instruksi yang sama berulang-ulang. 
Dengan menjaga sebanyak mungkin informasi dalam SRAM, menghindari komputer 
mengakses DRAM lebih lambat. 

 
2. Jelaskan secara singkat mengenai Machine Cycle 
  
 Jawab : 
 Machine Cycle (siklus mesin) adalah kontrol unit yang berfungsi menjalankan empat 

operasi dasar. 
 Operasi dasar ini adalah : 

1. Mengambil sebuah instruksi. 
2. Menerjemahkan instruksi. 
3. Mengeksekusi instruksi. 
4. Menyimpan hasil. 
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Pada gambar di atas, siklus mesin mengeksekusi instruksi satu per satu selama siklus 
instruksi dan siklus eksekusi. 

3. Jelaskan manfaat dari adanya komunikasi komputer. 
 
Jawab : 
Komunikasi komputer adalah proses di mana dua atau lebih komputer atau perangkat 
mentransfer data, instruksi, dan informasi. 
 
Manfaat penggunaan teknologi komunikasi : 

• Internet 
• Web 
• E-mail 
• Instant Message 
• Chat Rooms 
• Newgroups 
• FTP 
• Web Folder 
• Video Conference 
• Fax Machine or Computer Fax/Modem 

 
4. Jelaskan mengenai LAN, MAN dan WAN. Jelaskan juga perbedaan dan 

persamaannya. 
 

Jawab : 
LAN adalah singkatan dari Lokal Area Network. LAN terdiri dari beberapa komputer yang 
terhubung dalam suatu jaringan. Pada jaringan ini setiap komputer dapat mengakses data dari 
komputer lain. Selain itu komputer yang terhubung dalam LAN juga dapat menjalankan 
hardware seperti printer dari komputer lain, chating dengan pemilik komputer lain, main game 
bareng. Jumlah komputer yang terhubung pada LAN relatif kecil, misalnya komputer-komputer 
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di rumah, di warnet, di tempat kos, dan di beberapa tempat lain yang mana komputer yang 
termasuk di dalam LAN berada dalam satu bangunan. Setiap komputer yang terhubung pada 
LAN mempunyai IP address yang berbeda. Komputer di dalam LAN terhubung melelui 
ethernet atau dapat juga dengan wireless teknologi yang berkecepatan antara 10-10000 Mbps. 
LAN yang menggunakan teknologi wireless biasa disebut wireless LAN. Pada umumnya 
wireless LAN lebih mahal dibanding dengan LAN yang menggunakan kabel, karena harga 
hardware untuk wireless LAN lebih mahal. Wireless LAN digunakan hanya jika pada tempat 
tersebut tidak memungkinkan dipasang kabel. Wireless LAN juga mempunyai beberapa 
keunggulan antara lain lebih fleksibel sehingga komputer yang terhubung wireless LAN dapat 
dipindahkan ke tempat lain yang masih dalam jangkauan, instalasi serta perlengkapan yang 
digunakan juga lebih sedikit dan "invisible". Akan tetapi wireless LAN juga mampunyai 
kekurangan  antara lain keamanan dari jaringan kurang, wilayah yang tercakup dalam jaringan 
terbatas pada wilayah yang dapat dijangkau oleh gelombang radio dari wireless LAN, 
kecepatan transfer data pada wireless LAN juga lebih lambat daripada LAN dengan kabel. 
 
MAN atau Metropolitan area network adalah jaringan yang lebih luas daripada LAN. beberapa 
LAN menjadi satu jaringan dapat juga disebut MAN. MAN terdapat di dalam satu kampus atau 
dalam satu wilayah yang agak luas (dapat juga satu kota). MAN biasanya tidak dimiliki oleh 
satu organisasi saja. Sama seperti LAN, MAN juga memiliki wireless MAN dengan 
kekurangan dan kelebihan yang relatif sama.  
 
WAN (wide area network) adalah beberapa MAN yang terhubung dalam internet. Cakupan 
wilayah dari WAN sangatlah luas bahkan mencapai seluruh dunia. Untuk WAN biasanya 
digunakan antena satelit untuk berhubungan satu sama lain karena wilayahnya yang sangat luas 
dan sangat sulit untuk menggunakan kabel. 
 

5. Jelaskan media-media transmisi yang dapat digunakan untuk komunikasi komputer. 
 
 Jawab : 
 Media transmisi adalah media yang dapat mentransmisikan data.  Data-data pada jaringan dapat 

ditransmisikan melalui 3 media, yaitu : 
 

a.  Copper media (media tembaga) 
 Copper media merupakan semua media transmisi data yang terbuat dari bahan tembaga. 

Orang biasanya menyebut dengan nama kabel. Data yang dikirim melalui kabel, bentuknya 
adalah sinyal listrik (tegangan atau arus) digital.  

 Jenis-jenis kabel yang dipakai sebagai transmisi data pada jaringan : 
1. Koaksial 
2. STP 
3. UTP 

 
 b.  Optical Media (media optik) 

Ada tiga jenis kabel fiber optic yang biasanya digunakan, yaitu single mode, multi mode 
dan plastic optical fiber yang berfungsi sebagai petunjuk cahaya dari ujung kabel ke ujung 
kabel lainnya. Dari transmitter^ receiver, yang mengubah pulsa elektronik ke cahaya dan 
sebaliknya, dalam bentuk light-emitting diode ataupun laser. 

 
 c.  Wireless Media (media tanpa kabel) 

Saat ini sudah banyak digunakan jaringan tanpa kabel (wireless network), transmisi data 
menggunakan sinar infra merah atau gelombang mikro untuk menghantarkan data. 
Walaupun kedengarannya praktis, namun kendala yang dihadapi disini adalah masalah 
jarak, bandwidth, dan mahalnya biaya. Namun demikian untuk kebutuhan LAN di dalam 
gedung, saat ini sudah dikembangkan teknologi wireless untuk Active Hub (Wireless 
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Access Point) dan Wireless LAN Card (pengganti NIC), sehingga bisa mengurangi 
semrawutnya kabel transmisi data pada jaringan komputer. Wireless Access Point juga bisa 
digabungkan (up-link) dengan ActiveHub dari jaringan yang sudah ada. Media transmisi 
wireless menggunakan gelombang radio frekuensi tinggi. Biasanya gelombang 
elektromagnetik dengan frekuensi 2.4 Ghz dan 5 Ghz. Data-data digital yang dikirim 
melalui wireless ini akan dimodulasikan ke dalam gelombang elektromagnetik ini. 

 
6. Konversikan nama anda kedalam bentuk biner dengan ASCII Code dan gunakan teknik 

even parity check sebagai error detectionnya. 
 

Jawab : 
 Nama : Susanto 
 ASCII Code :  S(83), u(117), s(115), a(97), n(110), t(116), o(111) 
 Result : 
 S = 01010011 
 u = 01110101 
 s = 01110011 
 a = 01100001 
 n = 01101110 
 t = 01110100 
 o = 01101111 
 
STUDI KASUS : 
Sebuah perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta dengan 4 kantor cabang 
(Medan, Surabaya, Samarinda dan Makasar) akan membuat suatu jaringan yang 
akan menghubungkan ke-5 kantor tersebut. Aplikasi yang akan berjalan di Jaringan 
adalah sistem informasi perusahaan yang berbasis internet dan hanya membutuhkan 
bandwith 512 Kbps. Rancangan jaringan seperti apa menurut anda yang paling 
murah dan baik untuk membangun jaringan tersebut dan jelaskan alasannya. 
 
Jawab : 
Untuk membangun aplikasi jaringan informasi perusahaan yang berbasis internet dengan bandwith 
512 Kbps dengan biaya yang paling murah, maka rancangan yang cocok menggunakan transmisi 
data teknologi VPN (Virtual Private Network). Karena VPN menggunakan media jaringan publik 
yang sudah ada yaitu internet. 
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Ada beberapa alasan mengapa menggunakan VPN untuk implementasi WAN. 
 

1. Jangkauan jaringan lokal yang dimiliki suatu perusahaan akan menjadi luas, sehingga 
perusahaan dapat mengembangkan bisnisnya di daerah lain. Waktu yang dibutuhkan untuk 
menghubungkan jaringan lokal ke tempat lain juga semakin cepat, karena proses instalasi 
infrastruktur jaringan dilakukan dari perusahaan / kantor cabang yang baru dengan ISP 
terdekat di daerahnya. Sedangkan penggunaan leased line sebagai WAN akan 
membutuhkan waktu yang lama untuk membangun jalur koneksi khusus dari kantor cabang 
yang baru dengan perusahaan induknya. Dengan demikian penggunaan VPN secara tidak 
langsung akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. 

 
2. Penggunaaan VPN dapat mereduksi biaya operasional bila dibandingkan dengan 

penggunaan leased line sebagai cara tradisional untuk mengimplementasikan WAN. VPN 
dapat mengurangi biaya pembuatan jaringan karena tidak membutuhkan kabel (leased line) 
yang panjang. Penggunaan kabel yang panjang akan membutuhkan biaya produksi yang 
sangat besar. Semakin jauh jarak yang diinginkan, semakin meningkat pula biaya 
produksinya. VPN menggunakan internet sebagai media komunikasinya. Perusahaan hanya 
membutuhkan kabel dalam jumlah yang relatif kecil untuk menghubungkan perusahaan 
tersebut dengan pihak ISP (internet service provider) terdekat. Media internet telah tersebar 
ke seluruh dunia, karena internet digunakan sebagai media komunikasi publik yang bersifat 
terbuka. Artinya setiap paket informasi yang dikirimkan melalui internet, dapat diakses dan 
diawasi bahkan dimanipulasi, oleh setiap orang yang terhubung ke internet pada setiap saat. 
Setiap orang berhak menggunakan internet dengan syarat dia memiliki akses ke internet. 
Untuk memperoleh akses ke internet, orang tersebut dapat dengan mudah pergi ke warnet 
(warung internet) yang sudah banyak tersebar di Indonesia. Oleh karena itu untuk 
memperoleh komunikasi yang aman, perlu protokol tambahan yang khusus dirancang untuk 
mengamankan data yang dikirim melalui internet, sehingga data tersebut hanya dapat 
diakses oleh pihak tertentu saja. Penggunaan VPN juga dapat mengurangi biaya telepon 
untuk akses jarak jauh, karena hanya dibutuhkan biaya telepon untuk panggilan ke titik 
akses yang ada di ISP terdekat. Pada beberapa kasus hal ini membutuhkan biaya telepon 
SLJJ (sambungan langsung jarak jauh), namun sebagian besar kasus cukup dengan biaya 
telepon lokal. Berbeda dengan penggunaan leased line, semakin jauh jarak antar terminal, 
akan semakin mahal biaya telepon yang digunakan. Biaya operasional perusahaan juga 
akan berkurang bila menggunakan VPN. Hal ini disebabkan karena pelayanan akses dial-up 
dilakukan oleh ISP, bukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Secara teori biaya 
operasional ISP yang dibebankan kepada perusahaan bisa jauh lebih kecil daripada biaya 
operasional akses dial-up  tersebut ditanggung perusahaan itu sendiri karena biaya 
operasional ISP itu ditanggung bersama-sama oleh ribuan pelanggan ISP tersebut.  

 
3. Penggunaan VPN akan meningkatkan skalabilitas. Perusahaan yang tumbuh pesat akan 

membutuhkan kantor cabang baru di beberapa tempat yang terhubung dengan jaringan 
lokal kantor pusat. Bila menggunakan leased line, penambahan satu kantor cabang 
membutuhkan satu jalur untuk membangun WAN. Penambahan satu kantor cabang baru 
lagi (dua kantor cabang) akan membutuhkan dua tambahan jalur, masing-masing ke kantor 
pusat dan ke kantor cabang terdahulu. Jika mereka memiliki kantor cabang yang ke-3, 
dibutuhkan enam jalur untuk menghubungkan semua kantor. Jika ada empat kantor cabang, 
maka dibutuhkan 10 jalur seperti terlihat pada gambar 2 dibawah. 
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Gambar 2. Jumlah jalur leased line untuk 5 kantor 
 
Berbeda dengan penggunaan leased line, penambahan satu kantor cabang hanya 
membutuhkan satu jalur, yaitu jalur yang menhubungkan kantor cabang yang baru dengan 
ISP terdekat. Selanjutnya jalur dari ISP akan terhubung ke internet yang merupakan 
jaringan global. Dengan demikian penggunaan VPN untuk implementasi WAN akan 
menyederhanakan topologi jaringannya. 

 
4. VPN memberi kemudahan untuk diakses dari mana saja, karena VPN terhubung ke 

internet. Sehingga pegawai yang mobile dapat mengakses jaringan khusus perusahaan di 
manapun dia berada. Selama dia bisa mendapatkan akses ke internet ke ISP terdekat, 
pegawai tersebut tetap dapat melakukan koneksi dengan jaringan khusus perusahaan. Hal 
ini tidak dapat dilakukan jika menggunakan leased line yang hanya dapat diakses pada 
terminal tertentu saja. 

 
5. Investasi pada VPN akan memberikan peluang kembalinya investasi tersebut (ROI = return 

on investment) yang lebih cepat daripada investasi pada leased line. Berdasarkan artikel 
“Delivering Profitable Virtual Private LAN Services - Business Case White Paper” bulan 
November 2003, telah dilakukan studi kasus pada kota berukuran medium di Amerika 
Utara. Artikel tersebut menunjukkan bahwa dengan beberapa asumsi parameter yang 
disimpulkan pada tabel 1, VPN dapat mengembalikan nilai investasi dalam 2.1 tahun. 
Bahkan dengan peningkatan penetrasi pasar dan perubahan kecenderungan pelanggan 
untuk menyewa bandwidth yang besar akan mempercepat jangka waktu ROI, yaitu dalam 1 
tahun. 
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