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ABSTRACT
A local area network(LAN) is a computer network that connect computers and devices in a limited geographical
area such as home, school, computer laboratory or office building. Most LANs connect workstation and personal
computers. Each node in a LAN has own CPU with which it executes programs, but it also is able to access data
and devices anywhere on the LAN. This means that many users can share expensive devices, for example printer,
as well as data. Users can also use the LAN to communicate with each other or division by sending informasi in
chat sessions.The research aim is chatting application to communication among several computer on the LAN.
There are two parts in this application, client and server application. Server must run first and client will ask a
connection to the server. The result from experiment this application refer that communication between server to
clients can work well. Every message can be sended from server to each client. The finaly, this application chatt can
used without internet support
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1. PENDAHULUAN
Kolaborasi
teknologi
komputer
dengan
komunikasi mendukung efisien dan efektifitas dalam
hal pengolahan data, distribusi data atau informasi.
Data atau informasi dari satu komputer dapat dikirim
ke komputer lain dengan alat komunikasi.Tiga
elemen
yang
harus
tersedia
untuk
mengkomunikasikan data atau informasi, yaitu
komputer sebagai sumber data, media tranmisi yang
berfungsi sebagai media atau perantara data yang
dikirimkan dari sumber data ke komputer tujuan atau
penerima. Kebutuhan manusia akan sarana
komunikasi semakin bertambah seiring dengan
perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat.
Namun, hal itu seringkali terhambat oleh masalahmasalah seperti jarak, mobilitas, dan keamanan data.
Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat
ini juga memudahkan komunikasi dengan berbagai
cara dan alat, misalnya saja, dengan menggunakan
komputer. Komputer dapat digunakan sebagai sarana
komunikasi jarak jauh, bahkan bisa antar negara dan
antar benua. Salah satu bentuk penyampaian data
atau informasi yang sangat populer adalah dengan
memanfaatkan aplikasi chatting yang dapat
menghubungkan penggunannya untuk mengenal
dengan penguna-penguna lainnya. Aplikasi ini akan
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dijalankan dengan menggunakan sistem LAN. Satu
komputer berperan sebagai server dan yang lain
diasumsikan sebagai client dengan menggunakan
protokol komunikasi TCP/IP. Tujuan yang ingin
dicapai dalam penelitian ini adalah menghasilkan
program aplikasi chatting untuk dapat berkomunikasi
dengan beberapa komputer yang tergabung dalam
jaringan LAN tanpa harus terkoneksi dengan internet.
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini,
antara lain adalah:
1. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu
pengguna untuk dapat berkomunikasi dalam
sistem LAN tanpa harus terkoneksi dengan
internet
2. Dapat
memberikan
pengetahuan
tentang
komunikasi data antar komputer yang selalu
berkembang bagi masyarakat pada umumnya dan
mahasiswa pada khususnya.
3. Dapat digunakan sebagai referensi untuk
pengembangan teknologi dan aplikasi dimasa
mendatang.

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2011

Bus

2. MODEL, DESAIN DAN
IMPLEMENTASI
Network adalah jaringan dari sistem komunikasi
data yang melibatkan sebuah atau lebih sistem
komputer yang dihubungkan dengan jalur transmisi
alat komunikasi membentuk suatu sistem[1]. Secara
umum topologi atau konfigurasi pada network
meliputi bus, start, token ring, tree dan mesh
topologies. Network juga dapat digolongkan
berdasarkan jarak komunikasi sebagai contoh lokal
area network, metropolitan area network dan wide
area network. Suatu jaringan dapat juga digolongkan
berdasarkan teknologi transmisi data yang
digunakannya, misalnya TCP/IP. Infrastruktur dari
suatu LAN dapat menggunakan kabel, network
adapter dan hub untuk menghubungkan antar
komputer dalam suatu gedung pada perusahaan atau
organisasi. Secara umum dengan membetuk LAN
keuntungan yang bisa dimaksimalkan antara lain
sharing resourches yang bertujuan seluruh program,
peralatan dapat dimanfaatkan oleh setiap penguna
yang ada pada jaringan tanpa terpengaruh oleh lokasi.
Media
komunikasi,
jaringan
komputer
memungkinkan terjadinya komunikasi antar user
misalnya mengirim pesan atau informasi. Tranmisi
data antar komputer dalam suatu LAN tentu memiliki
kecepatan yang berbeda-beda. Tabel 1 menunjukan
kategori kecepatan tranmisi data.
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Bila salah satu node
rusak
tidak
akan
mengganggu
node
lainnya
Bila salah satu node
rusak
tidak
akan
mengganggu
node
lainnya
Node satu dengan
lainnya
dapat
berhubungan secara
bebas dan bila salah
satu node rusak, yang
lainnya masih dapat
berhubungan

Bila bus rusak, semua
node
tidak
bisa
berungsi dan kontrol
menejemen lebih sulit
Bila link rusak, semua
node tidak berfungsi
dan
terkontrol
menejemen lebih sulit
Terlalu banyak link
sehungga biaya mahal
dan
kontrol
menejemen sulit

Aplikasi chatting antar komputer ini menggunakan
protokol TCP/IP sebagai protokol komunikasi. Aplikasi
ini terdiri dua program dengan fungsi berbeda, yaitu
aplikasi server dan aplikasi client. Komputer yang
bertindak sebagai server harus dijalankan terlebih
dahulu dan menunggu komputer yang bertindak sebagai
client untuk melakukan koneksi. Permintaan koneksi
kepada server dengan mengisi alamat IP server dan
nomor port yang telah disepakati penggunaannya.
Berikut desain dalam bentuk algoritma aplikasi untuk
server dan client.

Tabel 1 Kecepatan Tranmisi Data
Tipe Kecepatan
Jaringan Kecepatan Tinggi
Jaringan Kecepatan Sedang
Jaringan Kecepatan Rendah

Kapasitas Tranmsisi Data
> 20 MBps
1 - 20 MBps
< 1 MBps

Dalam implementasinya LAN, perusahaan atau
organisiasi dapat menentukan bentuk atau topologi
yang paling sesuai sehingga prinsip efisiensi dan
efektifitas dapat tercapai. Tabel 2 sebagai referensi
untuk menetukan pilihan yang paling sesuai dalam
memilih topologi.
Tabel 2 Kebaikan dan Kejelekan Bentuk Network[2]
Bentuk Network
Start

Kebaikan
Kontrol
manajemen
lebih mudah

Hirarchical

Kontrol
manajemen
lebih mudah karena
terpusat dibagi dalam
jenjang-jenjang
Semua node memiliki
status yang sama

Loop
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Kelemahan
Jika central node
rusak, maka semua
tidak berfungsi
Bila salah satu node
rusak, maka node
jenjang
bawahnya
tidak berfungsi
Bila salah satu node
rusak, maka akan
mengganggu
komunikasi
node
lainnya

Gambar 2 Desain Algoritma Koneksi dan Pengiriman
Pesan Server
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Client akan selalu melalui server untuk
komunikasi dengan client lainnya. Gambar 4
menunjukan bentuk topologi star

Gambar 4 Topologi Star

Karena server sebagai node pusat(host node),
proses
aplikasi
chatting
diawali
dengan
mengaktifkan server dan menentukan atau memilih
salah satu IP client, dilanjutkan client diaktifkan
dengan memilih IP server untuk memulai koneksi
dengan server. Tampilan proses aplikasi chatting
dapat disajikan dalam gambar 5

Gambar 3 Desain Algoritma Koneksi dan Pengiriman
Pesan dari Client

3. HASIL PENELITIAN
Pengujian aplikasi pada LAN dengan
menggunakan topologi star. Dengan asumsi
beberapa client dihubungkan dengan komputer
server. Server berfungsi sebagai:
1. Semua komunikasi dalam LAN tersebut
ditangani dan diatur oleh server
2. Komputer server bertanggungjawab untuk
mengatur arus informasi diantara client lainnya
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Gambar 5 Server Menunggu Sambungan Client
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Gambar 6 Client Tersambung Server
Gambar 9 Client Memutuskan Koneksi

Gambar 7 Tampilan Chatting di Server

Gambar 10 Server Memutuskan Koneksi

Peneltian dilakukan dengan 3 komputer dilengkapi
dengan kabel jaringan dan HUB. Hasil uji coba
disampaikan dalam tabel 3
Tabel 3 Koneksi Server, Client1, Client2

Komputer
Gambar 8 Tampilan Chatting di Client

Server
Client1
Client2

Serve
r
ok
ok

Koneksi
Client1 Client2
ok
ok

ok
ok
-

Tabel 4 Pengiriman dan Penerimaan Pesan
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Komputer
Server
Client1
Client2

Pesan Terkirim dan Diterima
Server
Client1
Client2
Ok
ok
Ok
ok
Ok
Ok
-

4. KESIMPULAN
Dengan menggunakan tabel 3 dan tabel 4 dapat
disimpulkan bahwa
1. Aplikasi chatting dapat berjalan dengan baik pada
local area network
2. Komunikasi antar server dan client atau
sebaliknya dapat mengirim dan menerima pesan
3. Client dengan client dapat saling mengirim dan
menerima pesan
4. Fasilitas yang ada diserver maupun client semua
berjalan dengan baik
5. Aplikasi ini dapat diuji dengan menggunakan
platform komputer yang berbeda-beda
6. Perlu dikembangkan fasilitas-fasiltas yang ada
dalam program sehingga memudahkan pemakai
melakukan komunikasi atau penyampaian
informasi tidak hanya berupa pesan teks
7. Aplikasi ini dapat dikembangkan untuk dapat
digunakan komunikasi antar komputer tidak
hanya yang bersifat LAN, lebih luas lagi dengan
skala jangkauan WAN dan MAN
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