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membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses 
(acknowledgement), dan mentransmisikan ulang terhadp paket-paket 
yang hilang di tengah jalan. 

3 Network 
layer 

Berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header 
untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui 
internetworking dengan menggunakan router dan switch layer-3. 

2 Data-link 
layer 

Befungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan 
menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini 
terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras 
(seperti halnya Media Access Control Address (MAC Address)), dan 
menetukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, 
repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802, membagi 
level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control 
(LLC) dan lapisan Media Access Control (MAC). 

1 Physical 
layer 

Berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode 
pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan (seperti halnya Ethernet 
atau Token Ring), topologi jaringan dan pengabelan. Selain itu, level ini 
juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card (NIC) dapat 
berinteraksi dengan media kabel atau radio. 

 
 


