
 
 
 
 
 
 

DAFTAR ISTILAH 
 
 
 
 

Aggregator : perkumpulan dari ethernet service switch yang 

terhubung dengan service router pada jaringan Metro 

Ethernet. 

Carrier Ethernet : media pembawa informasi pada jaringan dengan 

interface yang berupa ethernet. 

Core switch : kumpulan dari sejumlah switch maupun router akhir 

yang terhubung langsung ke backbone jaringan.  

CSMA/CD : Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Detection,  merupakan media (MAC) protokol untuk 

mendeteksi ada tidaknya kemungkinan tabrakan saat 

trasnsmisi,  dengan metode ini sebuah node jaringan 

yang akan mengirim paket data ke node tujuan,  

pertama-tama akan memastikan bahwa jaringan 

sedang tidak dipakai untuk transfer dari dan oleh 

jaringan node lainnya. 

Delay : waktu tunda suatu paket yang diakibatkan oleh proses 

transmisi dari suatu titik ke titik yang lain yang 

menjadi tujuan 
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EoMPLS : teknologi berbasis ethernet pada label switching yang 

menyediakan kemampuan membangun lintasan 

berorientasi koneksi (connection oriented) melalui 

jaringan IP. 

Ethernet : interface yang digunakan untuk mengirimkan data,  

baik point-to-point ataupun point-to-multipoint 

dengan menggunakan perangkat switch/hub. 

Ethernet service switch : perangkat router tipe 2 dengan interface ethernet 

yang dapat mendukung layanan layer 2,  tapi dapat 

mendukung layanan layer 3 jika neighbour-nya router 

tipe 1. 

Fast ethernet : jenis ethernet dengan kecepatan 100 Mbps dan 

menggunakan kabel twisted pair. 

Fiber driver : perangkat penyuplai untuk media transmisi fiber optik 

dalam jaringan. 

Giga ethernet : jenis ethernet dengan kecepatan 1 Gbps ataupun 10 

Gbps dengan menggunakan fiber optik dan kabel 

twisted pair. 

Hub : perangkat untuk meneruskan paket dan 

menghubungkan jaringan. 

Jitter : nilai maksimum variasi delay antarpaket yang terjadi 

pada jaringan IP. 

LER : Label Edge Router, yaitu istilah untuk proses Ingress 

LSR (MPLS node yang mengatur trafik saat 
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memasuki MPLS domain)  dan Egress LSR (MPLS 

node yang mengatur trafik saat meninggalkan MPLS 

domain). 

LSP : Label Switched Path, yaitu lintasan  yang melalui 

serangkaian LSR yang melakukan label swapping 

untuk meneruskan paket pada jaringan MPLS dan 

bersifat unidirectional. 

LSR : Label Switching Router, yaitu router yang 

mendukung MPLS node yang mampu meneruskan 

paket-paket layer 3. 

MAC address : Media Access Control,  merupakan bagian dari data 

link, menyediakan jalan untuk membedakan satu NIC 

dengan yang lain. 

Metro Ethernet : teknologi jaringan ethernet yang diimplementasikan 

di sebuah metropolitan area. 

NGN : Next Generation Network,  yaitu teknologi yang dapat 

melayani  kebutuhan triple play. 

NIC : Network Interface Card, sebagai jembatan dari 

komputer ke jaringan komputer untuk mengubah 

aliran data paralel dalam bus komputer menjadi 

bentuk data serial,  sehingga dapat ditransmisikan di 

atas media jaringan. 

OWD : waktu yang dibutuhkan oleh satu paket dari tempat 

sumber ke tujuan. 
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Packet loss : kegagalan transmisi paket IP mencapai tujuannya 

Ping : perangkat yang digunakan untuk memeriksa 

hubungan pada suatu host dalam jaringan lokal 

maupun pada internet dengan mengirimkan ICMP 

(Internet Control Message Protocol)  echo request 

dalam bentuk paket data pada host dan menampilkan 

hasil untuk setiap echo reply yang diterima. 

Provider edge : perangkat akhir dari sisi provider yang terhubung ke 

pelanggan. 

QoS : mekanisme untuk mengetahui performansi jaringan. 

yang memungkinkan aplikasi-aplikasi atau layanan 

dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan 

dengan tujuan untuk menyediakan kualitas layanan 

yang berbeda-beda untuk beragam kebutuhan akan 

layanan di dalam jaringan IP. 

RTT : waktu dari sumber ke tujuan kembali lagi ke sumber. 

Router : penghubung antardua atau lebih jaringan untuk 

meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan 

lainnya. 

Service router : router untuk men-delivery berbagai service berbasis 

ethernet, mendukung layanan layer 3. 

Switch : penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu 

Local Area Network (LAN). 
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Throughput : bandwidth aktual atau sebenarnya yang terukur pada 

waktu tertentu. 

Traceroute : perangkat yang berguna untuk mencari titik 

permasalahan potensial dari jaringan yang komplek 

yang terhubung oleh banyak router,  digunakan untuk 

menetapkan jika ada router yang putus di antara 

komputer pengirim dengan host tertentu dan untuk 

mengetahui jalur routing yang dilewati oleh paket. 

Triple play : istilah untuk sebuah kebutuhan akan komunikasi yang 

tinggi  mulai dari data,  suara,  dan video yang dapat 

difasilitasi hanya dengan  satu jenis media koneksi 

(media pembawa). 

 

 


