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Protokol Jaringan adalah perangkat aturan yang mengatur komunikasi beberapa 

komputer di dalam sebuah jaringan, sedangkan protokol sendiri adalah aturan yang 

mengatur komunikasi antara beberapa komputer di dalam sebuah jaringan sehingga 

komputer-komputer anggota jaringan dan komputer berbeda platform dapat saling 

berkomunikasi. Pada aplikasi didunia nyata semua jenis-jenis jaringan komputer 

menggunakan protokol. Dalam aturan protocol sudah  termasuk di dalamnya petunjuk 

yang berlaku bagi cara-cara atau metode mengakses sebuah jaringan, topologi fisik, 

tipe-tipe kabel dan kecepatan transfer data. 

Awal dibuatnya protocol ini adalah untuk dapat mengkomunikasikan 2 platform yang 

berbeda. Misalkan saja ada dua orang dari Negara yang berbeda, mereka akan berbicara 

dengan bahasa mereka sendiri dan tidak akan mengerti apa yang dimaksudkan oleh 

lawan bicaranya. Oleh sebab itu diperlukan satu bahasa dimana mereka berdua 

sama-sama tahu arti bahasa tersebut,. Seperti itulah paling tidak maksud dari 

digunakannya protocol-protokol dalam jaringan. 

Protokol jaringan pertama kali dirancang pada awal tahun 1970an. Pada saat itu protokol 

tersebut hanya digunakan untuk menghubungkan beberapa node saja dan tidak 

diprediksikan akan tumbuh secara global seperti saat ini. Pada awal tahun 1990 an mulai 

di sadari bahwa internet mulai tumbuh ke seluruh dunia dengan pesat. Sehingga mulai 

banyak bermunculan berbagi jenis protokol yang di gunakan untuk beberapa kalangan 

tertentu. Kemudian muncul banyak jenis protokol, maka timbul masalah baru dimana 
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jenis protokol dari sebuah pabrik tertentu tidak dapat saling berkomunikasi terhadap 

protokol jenis lain. Kemudian berdirilah International Standard Organisation (ISO) 

membuat standarisasi protokol yang saat ini di kenal dengan protokol model Open 

System Interconnection atau yang dikenal dengan OSI. 

Beberapa contoh protokol company Standard adalah sebagai berikut: 

 Banyan VINES  

 

Banyan VINES (non original) Chat Interface 

 

Chat GUI Interface 

Banyan VINES atau Virtual Integrated network service adalah protokol komputer yang 

berjalan diatas platform UNIX dan sistem jaringan milik AT&T. Protokol ini didasari 

oleh protokol Xerox XNS, Novell NetWare, dan ARCNET. Protokol ini didesain oleh tim 

yang dipimpin James Allchin sekitar tahun 1980-an.  
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 AppleTalk  

 

 

Appletalk merupakan protokol jaringan yang dikembangkan oleh Apple Inc sekitar tahun 

1980, kemudian dipergunakan pada machintosh pada tahun 1985. Pada awalnya Apple 

mengembangkan AppleNet yang didasari oleh Xerox XNS. Setelah penemuan perangkat 

jaringan dasar seperti Ethernet, Token Ring, Dsb. Apple kemudian mengembangkan 

AppleNet menjadi protokol yang lebih baik dan mendukung pengenalan platform lain 

sepeti IBM. 

 

Seiring berjalannya waktu, sekarang sudah banyak sekali protocol-protokol yang dibuat. 

Hal ini menyebabkan sangat perlu dibuat protocol standard yang bersifat internasional 

untuk digunakan di seluruh dunia dalam bidang komunikasi. Pada awal tahun 1980, 

IEEE melakukan standarisasi LAN dan MAN sebagai berikut : 
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Dengan adanya IEEE, berbagai protokol jaringan distandarisasi dan dikembangkan agar 

dapat diterapkan secara global. Kemudian muncullah Protokol-protokol yang berlaku 

saat ini seperti TCP/IP, Ethernet, dan sebagainya. 

Protokol Komunikasi TCP/IP Pada TCP/IP terdapat beberapa protokol sub yang 

menangani masalah komunikasi antar komputer. di antaranya adalah : 

1. Protokol lapisan aplikasi : bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada 

aplikasi terhadap layanan jaringan TCP/IP. Protokol ini mencakup protokol Dynamic 

Host Configuration Protocol (DHCP), Domain Name System (DNS), Hypertext Transfer 

Protocol (HTTP), File Transfer Protocol (FTP), Telnet, Simple Mail Transfer Protocol 

(SMTP), Simple Network Management Protocol (SNMP), dan masih banyak protokol 

lainnya. Dalam beberapa implementasi stack protokol, seperti halnya Microsoft TCP/IP, 

protokol-protokol lapisan aplikasi berinteraksi dengan menggunakan antarmuka 

Windows Sockets (Winsock) atau NetBIOS over TCP/IP (NetBT). 

2. Protokol lapisan antar-host : berguna untuk membuat komunikasi menggunakan sesi 

koneksi yang bersifat connection-oriented atau broadcast yang bersifat connectionless. 

Protokol dalam lapisan ini adalah Transmission Control Protocol (TCP) dan User 

Datagram Protocol (UDP). 

3. Protokol lapisan internetwork : bertanggung jawab untuk melakukan pemetaan 

(routing) dan enkapsulasi paket-paket data jaringan menjadi paket-paket IP. Protokol 

yang bekerja dalam lapisan ini adalah Internet Protocol (IP), Address Resolution Protocol 

(ARP), Internet Control Message Protocol (ICMP), dan Internet Group Management 

Protocol (IGMP). 

4. Protokol lapisan antarmuka jaringan : bertanggung jawab untuk meletakkan 

frame-frame jaringan di atas media jaringan yang digunakan. TCP/IP dapat bekerja 

dengan banyak teknologi transport, mulai dari teknologi transport dalam LAN (seperti 

halnya Ethernet dan Token Ring), MAN dan WAN (seperti halnya dial-up modem yang 

berjalan di atas Public Switched Telephone Network (PSTN), Integrated Services Digital 

Network (ISDN), serta Asynchronous Transfer Mode (ATM)) 
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