
TOPOLOGI BUS 

Topologi ini adalah topologi yang awal di gunakan untuk menghubungkan 

komputer. Dalam topologi ini masing masing komputer akan terhubung ke satu 

kabel panjang dengan beberapa terminal, dan pada akhir dari kable harus di akhiri 

dengan satu terminator. Topologi ini sudah sangat jarang digunakan didalam 

membangun jaringan komputer biasa karena memiliki beberapa kekurangan 

diantaranya kemungkinan terjadi nya tabrakan aliran data, jika salah satu perangkat 

putus atau terjadi kerusakan pada satu bagian komputer maka jaringan langsung 

tidak akan berfungsi sebelum kerusakan tersebut di atasi. 

Pada topologi bus dua unjung jaringan harus diakhiri dengan sebuah terminator. 

Barel connector dapat digunakan untuk memperluasnya. Jaringan hanya terdiri dari 

satu saluran kabel yang menggunakan kabel BNC. Komputer yang ingin terhubung 

ke jaringan dapat mengkaitkan dirinya dengan mentap Ethernetnya sepanjang 

kabel. 

Linear Bus: Layout ini termasuk layout yang umum. Satu kabel utama 

menghubungkan tiap simpul, ke saluran tunggal komputer yang mengaksesnya 

ujung dengan ujung. Masing-masing simpul dihubungkan ke dua simpul lainnya, 

kecuali mesin di salah satu ujung kabel, yang masing-masing hanya terhubung ke 

satu simpul lainnya. Topologi ini seringkali dijumpai pada sistem client/server, 

dimana salah satu mesin pada jaringan tersebut difungsikan sebagai File Server, 

yang berarti bahwa mesin tersebut dikhususkan hanya untuk pendistribusian data 

dan biasanya tidak digunakan untuk pemrosesan informasi. 

Instalasi jaringan Bus sangat sederhana, murah dan maksimal terdiri atas 5-7 

komputer. Kesulitan yang sering dihadapi adalah kemungkinan terjadinya tabrakan 

data karena mekanisme jaringan relatif sederhana dan jika salah satu node putus 

maka akan mengganggu kinerja dan trafik seluruh jaringan. 

Kelebihan: 
- hemat kabel 

- mudah dikembangkan 

- tidak membutuhkan kendali pusat 

- layout kabel sederhana 

- penambahan dan pengurangan terminal dapat dilakukan tanpa mengganggu 

operasi yang berjalan. 



Kelemahan: 
- deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil 

- kepadatan lalu lintas tinggi 

- keamanan data kurang terjamin 

- kecepatan akan menurun bila jumlah user (pemakai) bertambah 

- diperlukan repeater untuk jarak jauh 

 

Cara kerja : Pada topologi linear bus semua PC (terminal) dihubungkan 

pada jalur data (bus) yang berbentuk garis lurus (linear). Sehingga, data yang 

dikirim akan melalui semua terminal pada jalur tersebut. Jika alamat data 

tersebut sesuai dengan alamat yang dilalui, maka data tersebut akan diterima dan 

diproses. Namun, jika alamat tidak sesuai, maka data akan diabaikan oleh 

terminal yang dilalui dan pencarian alamat akan diteruskan hingga ditemukan 

alamat yang sesuai. 


