
BAB 2

LANDASAN TEORI

Sebagai dasar analisa dan perancangan aplikasi dalam penyusunan laporan

skripsi  ini,  diperlukan  teori-teori  yang  menunjang  analisis  tentang  pemecahan

masalah-masalah  tentang  penggunaan  serta  perancangan  dalam  suatu  sistem

notifikasi   server  dengan  SMS  dan  Email.  Pada  bab  ini  penulis  menguraikan

tentang  teori-teori  dasar  yang  telah  dipelajari  penulis  sebagai  dasar  pemikiran

dalam penyusunan laporan skripsi ini.

2.1. Server

Server adalah sebuah program aplikasi yang menerima sambungan untuk

permohonan  Service dan  memberikan  kembali  respon.  Sebuah  server  aplikasi

dapat dijalankan pada komputer yang sama denan klien yang menggunakan server

tersebut,  atau  dapat  tersambung  melalui  jaringan  komputer.  Beberapa  contoh

server adalah file server, database server, backup server, mail server, web server,

FTP Server, DHCP Server, DNS Server. (Onno, 2008)

2.1.1. Web Server (HTTP Server)

Koneksi internet yang paling banyak digunakan oleh pengguna internet

adalah koneksi yang menggunakan protokol HTTP. Pada awalnya koneksi HTTP

hanya  digunakan  untuk  melihat  suatu  situs  yang  ditulis  menggunakan  kode

HTML.  Sekarang  penggunaan  koneksi  HTTP sudah  semakin  luas  baik  untuk
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sekedar melihat halaman maupun mentransfer file baik download maupun upload.

Koneksi  HTTP ini  menggunakan port nomor 80 untuk menghubungkan antara

klien dengan server.  Untuk koneksi  HTTP memerlukan program server  HTTP.

Server  HTTP merupakan  program  yang  dapat  menerima  koneksi  HTTP serta

melayani permintaan tersebut. Program ini akan bekerja untuk melayani seluruh

permintaan koneksi HTTP yang ditujukan pada server tersebut dan mengirimkan

tanggapanya  kepada  klien  HTTP.  Program  server  HTTP   akan  selalu

mendengarkan permintaan pada port nomor 80 yang merupakan nomor port untuk

koneksi HTTP. Salah satu program server HTTP yang banyak digunakan adalah

Apache yang dibuat oleh Apache Software Foundation.

2.1.2. Mail Server

Email  (electronic  mail)  merupakan  fasilitas  pada  internet  yang  paling

banyak digunakan untuk pengiriman pesan. Pada saat pertama kali berkembang,

email hanya dapat melayani pesan-pesan yang berbentuk teks saja. Perkembangan

berikutnya email dapat digunakan untuk melayani pengiriman baik berupa pesan

teks,  HTML,  gambar,  file  dan  sebagainya.  Penggunaan  email  semakin  lama

semakin  meluas  seiring  dengan  bertambahnya  kemampuan  pengiriman  pesan

melalui  email tersebut.

Layanan pengiriman email di internet menggunakan  protokol SMTP dan

port  nomor  25.  penyedia  layanan  email  harus  menyediakan  suatu  server  mail

supaya dapat memberikan layanan ini. SMTP adalah sebuah protokol yang dapat

dipergunakan untuk mengirim email ke suatu tujuan yang ditentukan. SMTP dapat

digunakan  oleh  user  sebagai  protokol  untuk  saling  menukar  email  antar  user
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dalam komputer yang sama atau komputer yang lain. (Rianto, 2008)

2.1.3. File Transfer Protocol (FTP)

File  Transfer  Protokol  adalah  protokol  standar  yang  disediakan  oleh

TCP/IP sebagai protokol untuk copy file dari satu host ke host yang lain. sebelum

sebuah host bisa melakukan proses copy file, terlebih dahulu harus membentuk

hubungan komunikasi. Dalam FTP hubungan koneksi terdiri dari dua hubungan

yang berfungsi untuk transfer data dan kontrol. FTP menggunakan layanan TCP

menggunakan well  known port 21 sebagai control connection dan well  known

port  22  untuk  data  transfer.  control  connection  terlebih  dahulu  membentuk

hubungan  sebelum  transfer  data  dilakukan.  Pembentukan  hubungan  yang

dilakukan  oleh  control  process  dimulai  sisi  server  dengan  membuka  port  21

(passive open) dan menunggu tanggapan dari client. Dengan terbukanya layanan

di server tersebut ditanggapi oleh client juga dengan membuka port. Pembukaan

port yang dilakukan oleh client ini dikatakan sebagai proses active open dengan

menggukan port ephemeral. (Rianto, 2008)

2.2. Jaringan Komputer

Jaringan  Komputer  adalah  sekelompok  komputer  otonom  yang  saling

berhubungan satu dengan yang lainya menggunakan protokol komunikasi melalui

media  komunikasi  sehingga  dapat  saling  berbagi  informasi,  aplikasi,  dan

perangkat  keras  secara  bersama-sama.  Jaringan  komputer  dapat  diartikan  juga

sebagai kumpulan sejumlah terminal kominikasi yang berada di berbagai lokasi
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yang terdiri lebih dari satu komputer yang saling berhubungan. 

Jaringan Komputer pada umumnya adalah hubungan banyak komputer ke

satu atau beberapa server. server adalah komputer yang berfungsi sebagai pelayan

pengiriman  data  dan/atau  penerima  data  serta  mengatur  pengiriman  dan

penerimaan  data  diantara  komputer  yang  tersambung. Ada  tiga  tipe  jaringan

dalam berhubunganya dengan luas area yang dicakup, yaitu:

2.2.1. LAN (Local Area Network)

LAN adalah suatu jaringan yang terbatas pada daerah yang relatif kecil.

LAN  biasanya  terbatas  pada  daerah  geografis  tertentu,  seperti  laboratorium,

sekolah, kantor, atau gedung. Meskipun demikian, perancangan LAN tidak cukup

mudah, karena sebetulnya LAN dapat berisi sampai ratusan komputer yang harus

dapat digunakan oleh ribuan pengguna.

2.2.2. MAN (Metropolitan Area Network)

Suatu MAN meliputi arean geografi yang lebih luas, seperti suatu kota.

Dengan  interkoneksi  jaringan  dalam  area  geografi  yang  luas,  informasi  dapat

disebarkan  secara  mudah  melalui  jaringan.  Dengan  MAN  suatu  komputer  di

kantor cabang dapat berhubungan dengan server komputer yang ada pada kantor

pusat melalui jaringan telepon, kabel koaksial atau media wireless.

2.2.3. WAN (Wide Area Network)

Suatu  WAN meliputi  area  geografi  yang lebih  luas  lagi,  yang meliputi

suatu negara atau dunia. Umumnya jaringan ditempatkan pada banyak lokasi yang

berbeda.  WAN  digunakan  untuk  menghubungkan  banyak  LAN  yang  secara
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geografis terpisah. WAN dibuat dengan cara menghubungkan LAN menggunakan

layanan seperti leased lines, dial-up, satellite atau layanan packet carrier. WAN

mungkin merupakan jaringan sederhada dengan hanya menyediakan modem  dan

server,  sehingga  user  dapat  melakukan dial-up,  atau  merupakan  jaringan yang

kompleks yang menghubungkan ratusan kantor cabang. Dengan WAN, sekolah

yang  ada  di  Yogyakarta  dapat  berkomunikasi  dengan  sekolah  yang  ada  di

Munchen  Jerman  dalam  beberapa  menit  saja  tanpa  mengeluarkan  biaya  yang

banyak. (Madcoms, 2013).

2.3. Short Message Service (SMS)

 Layanan pesan singkat  adalah sebuah layanan yang dilaksanakan dengan

sebuah  telepon  genggam untuk  mengirim atau  menerima pesan-pesan pendek.

Pada  mulanya  SMS dirancang  sebagai  bagian  daripada  GSM,  tetapi  sekarang

sudah didapatkan pada jaringan bergerak lainnya termasuk jaringan UMTS. 

Sebuah  pesan  SMS  maksimal  terdiri  dari  140  bytes,  dengan  kata  lain

sebuah pesan bisa memuat 140 karakter 8-bit, 160 karakter 7-bit atau 70 karakter

16-bit untuk bahasa Jepang, bahasa Mandarin dan bahasa Korea yang memakai

Hanzi  (Aksara  Kanji  /  Hanja).  Selain  140  bytes  ini  ada  data-data  lain  yang

termasuk. Adapula beberapa metode untuk mengirim pesan yang lebih dari 140

bytes, tetapi seorang pengguna harus membayar lebih dari sekali.

Pesan-pesan SMS dikirim dari sebuah telepon genggam ke pusat pesan

(SMSC dalam bahasa Inggris), di sini pesan disimpan dan mencoba mengirimnya

selama beberapa kali. Setelah sebuah waktu yang telah ditentukan, biasanya 1 hari

atau 2 hari, lalu pesan dihapus. Seorang pengguna bisa mendapatkan konfirmasi
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dari pusat pesan ini.

2.4. SMS Gateway

Gateway  adalah  suatu  perangkat  hardware  yang  dioperasikan  dengan

berbagai  software  untuk  menghubungkan  atau  menerjemahkan  dua  atau  lebih

arsitektur yang berbeda, misal: mainframe dengan PC. 

Dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa SMS Gateway

adalah  suatu  sistem  komputer  yang  berfungsi  sebagai  jembatan  antara  suatu

sistem komputer dan SMS GSM Center dari operator seluler.

SMS gateway digunakan untuk mengirimkan pesan singkat (160 karakter),

logo  operator,  ringtone,  bussiness  card,  dan  lainya  ke  sebuah  telepon  seluler.

Ketika SMS gateway digunakan, ketika klien mengirim sebuah SMS ke sebuah

nomor, klien mengirim ke sebuah SMS Center yang menangani nomor tersebut.

SMS Center ini kemudian mengirim pesan tersebut ke penerima spesifik di dalam

intranet maupun internet dengan menggunakan protokol yang spesifik. Contohnya

Nokia SMS Center menggunakan CIMD. 

Karena  setiap  SMS  Center  menggunakan  protokol  yang  berbeda-beda,

sebuah SMS Gateway digunakan untuk menangani hubungan antar SMS Center

sehingga saling dapat mengerti dan terjadi koneksi yang sesuai. Misalkan sebuah

SMS Center  menggunakan  SMPP dan  SMS Center  lain  menggunakan  HTTP,

maka  dibutuhkan  SMS  Gateway  yang  mampu  menerjemahkan  format

masing-masing  agar  kedua  SMS  Center  dapat  saling  mengerti.  Laporan  yang

dapat dihasilkan oleh SMS Gateway adalah:

a. Laporan pesan yang diterima 
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b. Laporan pesan yang dikirim 

c. Laporan pesan yang dikirim dan diterima 

d. Laporan trafik pesan.

2.5. AT Command

AT  Command  (Attention  Command)  digunakan  untuk  berkomunikasi

dengan terminal melalui serial port pada computer. AT Command merupakan inti

dari sebuah SMS Gateway karena berisi perintah-perintah yang memungkinkan

sebuah komputer untuk dapat mengetahui kekuatan sinyal dari terminal, mengirim

pesan singkat (SMS), membaca pesan, menambahkan item pada buku alamat serta

mengetahui  nomor  IMEI  (International  Mobile  Equipment  Indentity)  (Adi

Purnomo, 2007). 

Untuk memberikan perintah ke modem diawali dengan perintah AT dan

diikuti oleh karakter-karakter perintah (contoh: A, D, +CMFG). Untuk menjaga

kompatibilitas  software  dengan  berbagai  modem,  perintah  dilakukan

menggunakan  huruf  besar  (dan  case  sensitive).  Modem  akan  mengirim  nilai

kembalian untuk perintah yang diberikan. Nilai kembalian umum:

a. OK  :  menandakan  perintah  AT  sukses  dijalankan.  Format

<CR><LF>OK<CR><LF> 

b. ERROR  :  terdapat  kesalahan  perintah  AT.  Format

<CR><LF>ERROR<CR><LF> 

c. +CMS ERROR : kesalahan yang berhubungan dengan sms. Format

<CR><LF>+CMS ERROR:error_code<CR><LF>
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Tabel 2.1: Daftar Error Code SMS

Error Code Arti

300 Kesalahan pada perangkat

301 SMS Service reserved

302 Operasi tidak dijalankan

303 Operasi tidak didukung

304 Parameter  yang  diberikan  tidak  valid

(PDU)

305 Parameter  yang  diberikan  tidak  valid

(modus text)

310 Tidak terdapat SIM Card

311 Membutuhkan PIN

312 Membutuhkan PH-SIM PIN

313 SIM Card gagal

314 SIM Card sibuk

315 SIM Card Salah

316 Membutuhkan PUK

320 Kegagalan memori

321 Kesalahan memberikan indeks memori

322 Memori penuh

330 Nomor SMSC tidak diketahui

331 Jaringan tidak tersedia

332 Time Out

500 Kesalahan tidak diketahui

Contoh AT Command:

Tabel 2.2: AT Command

AT Command Keterangan

AT+CMGS Mengirim Pesan

AT+CMGL Menampilkan daftar SMS dalam inbox

AT+CMGR Membaca SMS

AT+CMGD Menghapus SMS
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AT Command Keterangan

AT+CMGF Mengoperasikan alat dalam format text

AT+CSCA Informasi nomor Service Center

AT+CGSN Mengetahui nomor IMEI

AT+COPS Mengetahui operator jaringan

AT+GMM Mengetahui informasi modem

2.6. Gammu

Gammu merupakan pustaka SMS Gateway Server yang diciptakan oleh

Micar  Cihar  seorang  programmer  pyton  berkebangsaan  Jerman.  Cihar

membangun beberapa library yang tujuannya hanya untuk memanajemen telepon

seluler. Semua library dia bangun dengan bahasa pyton. Versi-versi awal gammu

dibuat dengan C dan Pyton. Gammu memiliki lisensi GPL2 yang artinya pustaka

ini sangat bebes dikembangkan dan disebar luaskan secara gratis. Namun Cihar

bersama sahabatnya Marcin Wiajek membuat gammu versi  komersil juga yang

dibuat  dengan  C++.  Kita  bias  mendownload  gratis  Aplikasi  ini  pada

http://www.  wammu.eu   .

2.7. Linux

Linux adalah sebuah program  open source yang gratis  di bawah lisensi

GNU, sistem operasi  32-64 bit,  yang merupakan turunan dari  Unix  dan dapat

dijalankan pada berbagai macam platform perangkat keras mulai dari Intel (x86),

hingga prosesor RISC. Linux sebagai program open source yang gratis Salah satu
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yang membuat Linux terkenal adalah karena gratis.  Dengan lisensi GNU (Gnu

Not Unix)  Anda dapat  memperoleh program, lengkap dengan kode sumbernya

(source code).  Tidak hanya itu,  Anda diberikan hak untuk mengkopi sebanyak

Anda mau, atau bahkan mengubah kode sumbernya.Dan itu semua legal dibawah

lisensi. Meskipun gratis, lisensi GNU memperbolehkan pihak yang ingin menarik

biaya untuk penggandaan maupun pengiriman program. (Onno, 2008)

2.8. PHP

PHP  merupakan  singkatan  dari  PHP  Hypertext  Preprocessor yang

merupakan bahasa berbentuk skrip yang ditempatkan dalam server dan diproses

oleh server, hasilnyalah yang dikirimkan ke klien, tempat pemakai menggunakan

browser.

PHP memiliki  banyak kelebihan yang tidak dimiliki  oleh bahasa script

sejenis. PHP difokuskan pada pembuatan script server-side yang bisa melakukan

apa saja yang dapat dilakukan oleh CGI, seperti mengumpulkan data dari form,

menghasilkan  isi  halaman  web  dinamis,  dan  kemampuan  mengirim  serta

menerima cookies, bahkan lebih daripada kemampuan CGI. PHP dapat digunakan

pada semua sistem operasi, antara lain linux, Unix, Microsoft, Mac OS, PHP juga

mendukung banyak web server seperti Apache, IIS, dan Nginx. (Kadir, 2008).

2.9. Fsockopen

fsockopen  dalam  php  berguna  untuk  membuka  koneksi  internet  atau

koneksi socket pada domain atau hostname. sintaksnya adalah sebagai berikut 
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resource fsockopen ( string $hostname [, int $port = -1 [, int &$errno [,

string &$errstr [, float $timeout = ini_get("default_socket_timeout") ]]]] )

Parameter-parameter fsockopen:

a. Hostname: Jika dukungan OpenSSL diinstal , Anda mungkin awalan

hostname dengan  baik  ssl  :/  /  atau  tls  :/  /  menggunakan SSL atau

koneksi TLS klien melalui TCP / IP untuk terhubung ke host remote.

b. Port: Nomor  port.  Hal  ini  dapat  diabaikan dan dilewati  dengan -1

untuk transportasi yang tidak menggunakan port, seperti unix :/ /.

c. Errno: Jika  disediakan,  memegang nomor tingkat  kesalahan sistem

yang terjadi dalam menghubungkan sistem-tingkat () panggilan. Jika

nilai  yang  dikembalikan  dalam errno  adalah  0  dan  fungsi  kembali

FALSE ,  itu  merupakan  indikasi  bahwa  kesalahan  terjadi  sebelum

menghubungkan  ()  panggilan.  Hal  ini  kemungkinan  besar  karena

masalah menginisialisasi soket.

d. Errstr: Pesan kesalahan sebagai string

e. Timeout: koneksi timeout dalam hitungan detik.

2.10. Response Time

Respon  time  server  adalah  berapa  lama  waktu  yang  dibutuhkan  untuk

memuat  sebuah  halaman  website   dari  server  yang  digunakan.  Respon  time

sebuah situs  bervariasi  antara  satu dengan yang lain.  Respons  time yang baik

adalah dibawah 200ms. Ada beberapa faktor potensial yang dapat memperlambat

respons time, yakni logika aplikasi yang rumit, query database lambat, routing

lambat, CPU load yang berlebih, dan RAM yang habis.
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2.11. UML

Unified  Modelling  Language   (UML)  adalah  salah  satu  alat  bantu

yang sangat  handal  di  dunia  pengembangan  sistem  yang  berorientasi  obyek.

Hal  ini disebabkan  karena  UML  menyediakan  bahasa  pemodelan  visual  yang

memungkinkan   bagi   pengembang   sistem   untuk   membuat   cetak   biru

(blueprint) atas  visi  mereka  dalam  bentuk  yang  baku,  mudah  dimengerti,

serta   dilengkapi  dengan mekanisme yang efektif  untuk berbagi  (sharing)  dan

mengkomunikasikan  rancangan  mereka  dengan   yang   lain.  UML  memiliki

banyak model diagram dan yang  digunakan  disini  adalah  Use  case  Diagram,

Sequence  diagram,  Activity diagram dan Class diagram.  

2.11.1. Use Case Diagram

Use case adalah konstruksi untuk mendeklarasikan bagaimana sistem akan

terlihat di mata pengguna potensial.  Use case terdiri  dari  sekumpulan skenario

yang dilakukan oleh seorang aktor  (orang, perangkat  keras,  urutan waktu atau

sistem yang lain). Sedangkan user case diagram menfasilitasi komunikasi diantara

analis dan pengguna serta diantara analis dan client.

2.11.1.1 Notasi Use Case

Diagram use case menunjukkan 3 aspek dari sistem yaitu : aktor,  use case, dan

sistem/sub sistem boundary. Aktor mewakili peran orang, sistem yang lain atau

alat  berkomunikasi  dengan  use  case.  Contoh  use  case terlihat  seperti  gambar

diabawah ini.
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Gambar 2.1: Notasi Use Case

2.11.1.2 Stereotype

Stereotype  adalah  sebuah  model  khusus  yang  terbatas  untuk  kondisi  tertentu.

Untuk menunjukkan stereotype digunakan simbol “<<” diawalnya dan diakhiri

dengan simbol “>>”. <<extend>> digunakan untuk menunjukkan bahwa satu use

case merupakan tambahan fungsional dari user case yang lain jika kondisi atau

syarat  tertentu  yang  dipenuhi.  Sedangkan  <<include>>  digunakan  untuk

menggambarkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari

use case lainnya. Contoh stereotype terlihat seperti gambar dibawah ini.

2.11.2. Activity Diagram

Activity diagram adalah teknik untuk mendeskripsikan logika prosedural,

proses bisnis dan aliran kerja dalam banyak kasus. Activity diagram mempunyai

peran seperti halnya flowchart, akan tetapi perbedaannya dengan flowchart adalah

activity diagram bisa mendukung perilaku paralel sedangkan flowchart tidak bisa.
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Gambar 2.2: Activity Diagram

2.11.3. Sequence Diagram

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah

skenario  atau  lebih.  Diagram  ini  menunjukkan  sejumlah  contoh  objek  dan

message (pesan) yang diletakkan diantara objek-objek ini di dalam use case. 

Komponen  utama  sequence  diagram  terdiri  atas  objek yang dituliskan

dengan  kotak  segiempat  bernama.  Message  diwakili  oleh  garis  dengan  tanda

panah dan waktu yang ditunjukkan dengan progres vertikal. 

2.11.3.1 Objek/Partisipan

Objek diletakkan di dekat bagian atas diagram dengan urutan dari kiri ke kanan.

Mereka diatur dalam urutan guna menyederhanakan diagram. Setiap  participan

terhubung  dengan  garis  titik-titik  yang  disebut  lifeline. Sepanjang  lifeline  ada

kotak  yang  disebut  activation.  Activation  mewakili sebuah  eksekusi  operasi

dari  participan. Panjang  kotak  ini  berbanding  lurus dengan durasi activation.
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Gambar 2.3: Notasi

Objek/Partisipan

2.11.3.2 Message (Pesan)

Sebuah message bergerak dari satu partisipanti ke partisipant yang lain dan dari

satu  lifeline  ke  lifeline  yang  lain.  Sebuah  partisipant  bisa  mengirim  sebuah

message kepada dirinya sendiri ( disebut recursive). 

Sebuah  message  bisa  jadi  simple,  synchronous  atau  asynchronous.

Message  yang  simple  adalah  sebuah  perpindahan  (transfer)  control  dari  satu

participant  ke  participant  yang  lainnya.  Jika  sebuah  participant  mengirimkan

sebuah message  synchronous, maka jawaban atas message tersebut akan ditunggu

sebelum  diproses dengan urusannya. Namun jika message asynchronous yang

dikirimkan,  maka  jawaban  atas  message  tersebut  tidak perlu ditunggu.
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Gambar 2.4: Message (Pesan)

2.11.3.3 Time

Time adalah diagram yang mewakili waktu pada arah vertikal. Waktu dimulai dari

atas ke bawah. Message yang lebih dekat dari atas akan dijalankan terlebih dahulu

dibandingkan message yang lebih dekat kebawah.

2.12. Perangkat Jaringan

2.12.1. Kartu Jaringan (NIC)

Merupakan  peralatan  yang  memungkinkan  terjadinya  hubungan  antara

jaringan  dengan  komputer  workstation  atau  jaringan  dengan  komputer  server.

Kebanyakan  NIC  merupakan  peralatan  internal  yang  dipasangkan  pada  slot

expansi dalam komputer baik slot expansi ISA maupun slot expansi PCI. Bahkan

pada beberapa main board komputer, NIC sudah dipasang secara onboard, artinya

menyatu dengan main board.
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2.12.2. Hub/Konsentrator

Hub  adalah  unsur  paling  penting  dalam  LAN.  Hub  merupakan  pusat

koneksi semua node pada jaringan. Semua peralatan jaringan dihubungkan satu

dengan yang lainya menggunakan Hub, Hub bertindak sebagai titik pengendali

untuk aktifitas sistem, pengelolaan serta pengembangan jaringan.

2.12.3. Switch

Switch adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN

yang terpisah serta menyediakan fitur paket antar LAN. Switch adalah peralatan

multi port, masing-masing dapat mendukung satu workstation, jaringan ethernet

atau jaringan token ring. Meskipun terhubung dengan jaringan yang berbeda-beda

pada masing-masing port, switch dapat memindahkan paket data antar jaringan

apabila diperlukan. Dalam hal ini  switch berlaku seperti bridge multiport yang

sangat cepat.

Switch digunakan untuk meningkatkan kinerja jaringan suatu organisasi

dengan cara pembagian jaringan yang besar dalam beberapa jaringan yang lebih

kecil,  tetapi  masih  menyediakan  interkoneksi  yang  memadai  antar  jaringan.

Switch  meningkatkan  kinerja  jaringan  dengan  cara  menyediakan  dedicated

bandwidth pada masing-masing port, tanpa mengganti peralatan yang ada, seperti

nic,  hub,  pengkabelan,  router,  atau  bridge  yang  sudah  terpasang.  Switch  juga

mendukung banyak transmisi secara serentak. 

2.12.4. Router

Router  digunakan  untuk  mengubah  informasi  dari  suatu  jaringan  ke
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jaringan yang lain.  Router akan memilih jalur  terbaik untuk melewatkan suatu

pesan,  berdasarkan  pada  alamat  tujuan  dan  alamat  asal.  Router  dapat

mengarahkan lalu lintas data untuk mencegah tumbukan dan cukup pintar untuk

mengetahui kapan untuk mengarahkan lalu lintas sepanjang jalur utama dan jalur

alternatif. 

Dalam dunia jaringan, router dapat berupa router buatan pabrik, dapat juga

berupa router PC artinya komputer yang disetting menjadi suatu router. Router

buatan pabrik jauh lebih mahal dibanding router PC, sehingga umumnya orang

lebih suka menggunakan router PC. (Madcoms, 2013)


