
TOPOLOGI RING 

Topologi cincin adalah topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-

masing terhubung ke dua titik lainnya, sedemikian sehingga membentuk jalur 

melingkar membentuk cincin. Pada topologi cincin, komunikasi data dapat 

terganggu jika satu titik mengalami gangguan. Jaringan FDDI mengantisipasi 

kelemahan ini dengan mengirim data searah jarum jam dan berlawanan dengan 

arah jarum jam secara bersamaan. 

Kelebihan 

 Hemat kabel 

 Tidak akan terjadi tabrakan pengiriman data (collision), karena pada satu waktu hanya 

satu node yang dapat mengirimkan data 

Kelemahan 

 Peka kesalahan, sehingga jika terdapat gangguan di suatu node mengakibatkan 

terganggunya seluruh jaringan. 

 Pengembangan jaringan lebih kaku 

 Sulit mendeteksi kerusakan 

 Dapat terjadi collision[dua paket data tercampur] 

 Diperlukan penanganan dan pengelolaan khusus 

 

Penempatan kabel yang digunakan dalam ring menggunakan desain yang 

sederhana. Pada topologi ring, setiap komputer terhubung ke komputer 

selanjutnya, dengan komputer terakhir terhubung ke komputer yang pertama. 

Tetapi sayangnya, jika akan dilakukan penambahan atau pengurangan komputer 

dalam jaringan tentu saja akan mengganggu keseluruhan jaringan. 

Topologi ring digunakan dalam jaringan yang memiliki performance tinggi, 

jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time-sensitive seperti 

video dan audio, atau ketika performance dibutuhkan saat komputer yang 

terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. 

Bagaimana Jaringan Ring Bekerja 

Setiap komputer terhubung ke komputer selanjutnya dalam ring, dan setiap 

komputer mengirim apa yang diterima dari komputer sebelumnya. Pesan-pesan 
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mengalir melalui ring dalam satu arah. Setiap komputer yang mengirimkan apa 

yang diterimanya, ring adalah jaringan yang aktif. Tidak ada akhir pada ring. 

Beberapa jaringan ring melakukan token passing. Pesan singkat yang disebut 

dengan token dijalankan melalui ring sampai sebuah komputer menginginkan 

untuk mengirim informasi ke komputer yang lain. Komputer tersebut lalu 

mengubah token tersebut, dengan menambahkan alamatnya dan menambah data, 

dan mengirimnya melalui ring. Lalu setiap komputer secara berurutan akan 

menerima token tersebut dan mengirimkan informasi ke komputer selanjutnya 

sampai komputer dengan alamat yang dituju dicapai atau token kembali ke 

komputer pengirim (asal pengirim pesan). Komputer penerima akan membalas 

pesan ke asal pengirim pesan tadi mengindikasikan bahwa pesan sudah diterima. 

Lalu asal pengirim pesan akan membuat token yang lain dan menaruhnya di dalam 

jaringan, dan token tersebut akan terus berputar sampai ada komputer lain yang 

menangkap token tersebut dan siap untuk memulai pengiriman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


