
JARINGANJARINGAN 

Fungsi jembatan adalah
menghubungkan dan
mengintegrasikan 2 tempat yang 
terpisah.



Apa itu jaringan 

Jaringan komputer bisa diartikanJaringan komputer bisa diartikan
sebagai kumpulan sejumlah
terminal komunikasi yang berada
diberbagai lokasi yang terdiri daridiberbagai lokasi yang terdiri dari
lebih satu komputer yang salinglebih satu komputer yang saling
berhubungan.



Manfaat Jaringan 

a Sharing reso rcesa. Sharing resources
b. Media Komunikasi
c. Integrasi Data 
d P b d P lihd. Pengembangan dan Pemeliharaan
e. Keamanan Data 
f. Sumber Daya Lebih Efisien dan

Informasi TerkiniInformasi Terkini



syarat suatu jaringan bisa terbentuk 

Ada d a ata lebih komp ter ang• Ada dua atau lebih komputer yang 
saling terhubung baik melalui 
jaringan lokal (LAN) atau dengan 
WAN dan internet.



Perangkat yang di perlukang y g p

Perangkat Keras• Perangkat Keras
a. Network Interface Card (NIC)( )
b. Kabel jaringan twisted pairs

K kt RJ45c. Konektor RJ45
d. Switch



Network Interface Card (NIC)( )

• NIC dalam bahasa sehari sehari sering disebut• NIC dalam bahasa sehari-sehari sering disebut
Ethernet Card. Perangkat ini ditanamkan pada
komputer. Biasanya berbentuk cardPCI yangp y y g
dipasang atau sudah tertanam langsung di
komputer



Kabel Jaringan Twisted Pairsg

• Ada dua tipe kabel twisted pairs yaitu :• Ada dua tipe kabel twisted pairs, yaitu :
• Unshielded Twisted Pair (UTP)
• Shielded Twisted Pair (STP)
Perbedaannya terletak pada kabel yang dibungkusPerbedaannya terletak pada kabel yang dibungkus 
(shielded) dan tidak dibungkus (unshielded). Kemudian 
sepasang kabel tersebut digabungkan (twisted pairs) 
d l t t t tdengan pola urutan warna tertentu.



Switch

S itch adalah pengat r lal lintas• Switch adalah pengatur lalu-lintas 
data. Melalui switch data bisa atur 
arusnya secara otomatis. Jadi kecil 
kemungkinan terjadinya data yang g j y y g
tidak sampai.



Fungsi kabel straight,cross,konsole,DCE dan DTE

1 Kabel Straight1. Kabel Straight
• Kabel dengan kombinasi ini digunakan untuk 

koneksi antar perangkat yang berbeda jeniskoneksi antar perangkat yang berbeda jenis, 
seperti antara komputer ke switch, komputer ke 
hub/bridge, router ke switch, router ke bridgehub/bridge, router ke switch, router ke bridge 
dsb. kombinasi



2 K b l C2. Kabel Crossover
• Kabel dengan kombinasi ini adalah diperuntukkan 

t k k k i t t k tuntuk koneksi peer to peer antara perangkat yang 
sejenis. Contohnya dari komputer ke komputer, 
dari komputer ke router dari switch ke switch dsbdari komputer ke router, dari switch ke switch dsb



Memasang kabel jaringan g j g

Sebelum Anda praktek ada beberapa hardware yangSebelum Anda praktek, ada beberapa hardware yang 
perlu Anda siapkan, diantanranya:

a. Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair). Kabel UTPa. Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair). Kabel UTP 
yang biasa dipakai adalah kabel UTP categori 5 
(UTP Cat 5). Kenapa? Karena kabel UTP Cat-5 

f d hi 100 Mb K b l i isupport transfer data hingga 100 Mbps. Kabel ini
terdiri atas 8 kecil yang mempunyai warna
berbeda-beda Warna kabel tersebut adalahberbeda beda. Warna kabel tersebut adalah
Orange, Orange Putih, Biru, Biru Putih, Hijau, Hijau
Putih, Coklat, dan Coklat Putih.



b Yang ked a adalah Jack RJ 45b. Yang kedua adalah Jack RJ-45. 
Jack ini mirip dengan jack telepon 
rumah. Cuma ukurannya yang lebih 
besar. Jack RJ-45 terdiri dari 8 pin, p ,
sesuai dengan jumlah kabel UTP.



3 Crimping Tools ata Tang Crimping3. Crimping Tools atau Tang Crimping. 
Hardware yang satu ini mirip dengan 
tang. Namun, fungsinya tidak seperti 
tang pada umumnya. Crimping tool g p y p g
ini berguna untuk menjepitkan kabel 
pada Jack RJ-45pada Jack RJ 45.



Pemasangan kabel rj 45 (straight)g j ( g )

Ur tan kabel di pin• Urutan kabel di pin

.



Pemasangan kabel rj 45 (crossover)g j ( )



Setting pada Komputerg p p

• Setelah perangkat keras tersedia dan dirangkai• Setelah perangkat keras tersedia dan dirangkai, 
langkah selanjutnya adalah memberikan alamat 
internet protocol address (IP) pada komputer. p ( ) p p
Alamat IP diperlukan agar komputer bisa saling 
mengenal.

Sistem operasi yang digunakan harus 
d k t k l di k t kmendukung protokol yang digunakan untuk 

koneksi antar jaringan. Protokol yang lazim 
digunakan adalah TCP/IPdigunakan adalah TCP/IP.



langkah-langkah memasang alamat IPg g g

1 G k St t C t l P l Vi t t d t k h d t tti1. Gunakan menu Start > Control Panel > View status and task > change adapter setting  

A. B. 

C.



2. Klik kanan pada menu LAN dan pilih menu Properties. 



3. Pada tab General, klik menu Internet Protocol ,
(TCP/IP) dan klik Properties



4 Tuliskan alamat IP yang dikehendaki misalnya diisi 192 168 1 10 dengan4. Tuliskan alamat IP yang dikehendaki, misalnya diisi 192.168.1.10 dengan 
Subnet mask 255.255.255.0

5 Perlu diperhatikan bahwa5. Perlu diperhatikan, bahwa 
masing-masing komputer harus 
memiliki alamat IP yang berbeda.

6. Lakukan testing dengan 
membuka command prompt dan 
mengetik perintah C:>pingmengetik perintah C:>ping 
192.168.1.10.

7. Jika reply berhasil berarti 7. Jika reply berhasil berarti 
komputer tersebut sudah berada 
dalam jaringan.


