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Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba sedikit berbagi tentang Hub, Switch, dan
Router. Ketiga benda tersebut adalah materi kuliah saya. So, tidak ada salahnya bukan
kalau saya mencoba untuk berbagi kepada anda yang mungkin membutuhkan. Mari kita
simak satu-per satu!

HubHub

Hub merupakan peralatan yang dapat menghubungkan beberapa komputer menjadi satu
jaringan. Biasanya dikelompokkan berdasarkan jumlah port yang dimiliki. Hub Mendukung
media transmisi UTP. Di dalam Hub sendiri terdapat penguat sinyal sehingga dapat dapat
menjangkau peralatan yang berjarak hingga 100 meter dari hub dan mengirimkannya
kembali hingga jarak yang sama.

Semua transmisi yang masuk ke Hub akan dikirimkan kembali ke semua peralatan yang
terhubung ke port-nya untuk diproses lagi oleh masing-masing peralatan tersebut.
Kecepatan transfer dalam Hub dibagi antara peralatan yang tersambung, sehingga makin
banyak port yang terisi maka kecepatan Hub akan semakin lambat.

SwitchSwitch

Sekilas Switch sangat mirip dengan Hub, tetapi keduanya berbeda. Pada Switch, paket
diteruskan berdasarkan MAC address yang disimpan dalam table MAC Address yang dimiliki
Switch. Switch bekerja pada layer 2 pada model OSI.

Cara kerja Switch :

1. Pada saat paket diterima Bridge, akan diperiksa apakah MAC address yang dituju
tersambung pada port yang sama dengan MAC address pengirim.

2. Jika pada port yang sama, maka pengiriman paket tidak diteruskan pada port yang
lainnya.

3. Jika tidak, maka akan diteruskan ke port jaringan yang mengandung MAC address
tujuan.

4. Dengan demikian, terbentuk jalur logikal dalam Switch yang akan membuat dua buah
jaringan berkomunikasi, sehingga jaringan lainnya tidak terganggu. Dengan demikian,
pada Switch kecepatannya tidak terbagi-bagi, melainkan masing-masing port memiliki
bandwidth yang penuh sehingga kecepatan tranfer data-pun akan menjadi lebih
tinggi dibandingkan dengan Hub.

Ada dua jenis Switch, yaitu Unmanageable Switch dan Manageable Switch.
Unmanageable Switch hampir sama dengan Hub tetapi jauh lebih cepat dan data hanya
dikirimkan kepada port yang memiliki jaringan yang dituju.
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Manageable Switch tidak hanya memiliki kemampuan yang sama, juga ditambah dengan
kemampuan untuk membuat Virtual LAN dengan melakukan setting terhadap Switch,
sehingga dapat diatur pengiriman data hanya dari dan ke jaringan tertentu.

RouterRouter

Router adalah peralatan jaringan yang beroperasi pada layer OSI 3 (network layer).
Beberapa Router bergabung, menghubungkan beberapa segment jaringan atau bahkan
seluruh jaringan.

Router mengirimkan data berdasarkan informasi pada layer 3. Router membuat
keputusan berdasarkan jalur terbaik untuk pengiriman data dalam jaringan dan kemudian
menghantarkan paket menuju port dan segment yang sesuai.

Router mengambil paket dari peralatan LAN (contohnya workstation) dan berdasarkan
informasi layer 3, meneruskannya melalui jaringan. Pada prakteknya, Router kadang-
kadang dinyatakan sebagai Layer 3 switching.

Secara umum, Router dibagi menjadi dua buah jenis, yaitu :

1. Static router (Router statis): adalah sebuah Router yang memiliki tabel routing
statis yang diset secara manual oleh para administrator jaringan.

2. Dynamic router (Router dinamis): adalah sebuah Router yang memiliki dab membuat
tabel routing dinamis, dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan
saling berhubungan dengan Router lainnya.

Perbedaan Router dengan Bridge, adalah :

1. Router berjalan pada lapisan ketiga pada model OSI, lapisan jaringan dan
menggunakan skema pengalamatan yang digunakan pada lapisan itu, seperti halnya
alamat IP.

2. Bridge jaringan berjalan pada lapisan kedua pada model OSI (lapisan data-link) dan
menggunakan skema pengalamatan yang digunakan pada lapisan itu, yaitu MAC
address.

3. Bridge sebaiknya digunakan untuk menghubungkan segmen-segmen jaringan yang
menjalankan protokol jaringan yang sama, sebagai contoh: segmen jaringan berbasis
IP dengan segmen jaringan IP lainnya. Selain itu, Bridge juga dapat digunakan ketika
di dalam jaringan terdapat protokol-protokol yang tidak bisa melakukan routing,
seperti halnya NetBEUI.

4. Router sebaiknya digunakan untuk menghubungkan segmen-segmen jaringan yang
menjalankan protokol jaringan yang berebeda, seperti halnya untuk menghubungkan
segmen jaringan IP dengan segmen jaringan IPX.

5. Router lebih cerdas dibandingkan dengan Bridge.
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