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Instalasi Jaringan 5 

Tujuan 

Setelah menyelesaikan modul ini, anda diharapkan mampu untuk: 

• Mengerti tentang prinsip dasar dari jaringan 

• Mengerti cara mempersiapkan kabel twisted pair untuk digunakan 
pada jaringan ethernet 

• Mengerti cara untuk mengatur setting jaringan TCP/IP pada sistem 
operasi Windows 
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Referensi 

Referensi berikut ini dapat memberikan detil tambahan tentang topik 
yang dibahas dalam modul ini: 

• Silberschatz, Galvin, and Gagne, Operating System Concepts 6th Ed, 
John Wiley & Sons, 2003. 

• Microsoft Corporation, Microsoft Windows 2000 Professional User 
Manual, Microsoft Press. 

 

Kegiatan 

• Mempelajari prinsip dasar dari jaringan 

• Mempelajari cara menggunakan crimping tools dalam membuat kabel 
jaringan ethernet 

• Mempelajari cara mengatur setting jaringan pada sistem operasi 
Windows 
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Teori Dasar Jaringan Komputer 

Jaringan komputer merupakan suat cara untuk menghubungkan satu 
komputer dengan komputer lainnya. Dengan adanya jaringan, maka 
komputer-komputer yang berada pada jaringan bisa saling bertukar data 
dan informasi. Jaringan juga memungkinkan komputer-komputer yang 
terhubung untuk saling berbagi (sharing) sumber daya (resource), 
seperti: printer, storage, maupun kemampuan komputasi (computing 
power). 

Bagaimana komputer-komputer tersebut dihubungkan satu sama lain 
disebut dengan topologi. Beberapa topologi jaringan yang umum adalah 
bus, ring, dan star. Topologi-topologi standar tersebut bisa anda lihat 
pada gambar 5-1. 

 

 

Gambar 5-1. Beberapa topologi jaringan komputer 

 
Topologi bus menghubungkan komputer-komputer melalui satu saluran 
bersama yang disebut dengan bus. Hal ini bisa dianalogikan dengan 
berbagai jalan-jalan kecil yang bermuara pada satu jalan besar, dimana 
mobil (komputer) harus bergantian untuk mengakses satu jalan kecil ke 
jalan kecil lainnya. Topologi star pada dasarnya mirip dengan topologi 
bus. Kalau bus bersama yang anda lihat pada topologi bus, dikompres 
menjadi satu titik, maka topologi bus tersebut berubah menjadi topologi 
star. Lain halnya dengan topologi bus maupun star, topologi ring 
menghubungkan komputer-komputer melalui satu saluran bersama 
berbentuk lingkaran. Arah komunikasi pada topologi ini biasanya satu 
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arah dan dalam implementasinya, setiap komputer mendapat jatah tetap 
untuk mengakses ring. 

Dalam dunia sehari-hari, topologi yang paling sering ditemukan adalah 
bus dan star. Sedangkan topologi ring tidak terlalu banyak digunakan lagi 
dalam aplikasi sehari-hari, tapi masih digunakan di banyak industri. 

Jika dilihat dari besar dan letak jaringan, maka jaringan bisa dibedakan 
atas Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN), MAN 
(Metropolitan Area Network), hingga Internet. LAN umumnya disebut 
untuk jaringan yang berada dalam satu ruangan maupun satu gedung. 
WAN, MAN, dan Internet mencakup jaringan yang lebih besar, dan 
umumnya merupakan gabungan dari berbagai LAN. 

Modul ini tidak akan membahas lebih jauh mengenai jaringan, karena 
nantinya akan dipelajari pada mata kuliah Jaringan Komputer. 

 
 

Protokol TCP/IP 

Jaringan komputer menggunakan protokol untuk berkomunikasi. Protokol 
ini mengatur prosedur yang harus digunakan oleh sistem yang terlibat 
dalam proses komunikasi. Protokol komunikasi data adalah himpunan 
aturan yang harus diikuti oleh dua peralatan elektronik agar dapat 
berkomunikasi. 

Protokol jaringan ini disusun dalam abstraksi lapisan, dimana ISO 
menyatakan suatu protokol referensi Open Systems Interconnection 
(OSI) yang terdiri dari 7 lapisan. Setiap lapisan memiliki tugasnya 
masing-masing, dan setiap lapisan berhubungan dengan lapisan yang 
setara pada peralatan yang dihubungi. 

 

 

Gambar 5-2. Model referensi OSI 

 
Salah satu protokol jaringan komputer yang paling banyak digunakan 
adalah protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). 
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Lain halnya dengan model OSI, maka TCP/IP mendefinisikan suatu 
kumpulan protokol dengan model referensi yang terdiri dari 5 lapisan. 
Gambar 5-3 menunjukkan model referensi TCP/IP. 

 

Hardware

Network Interface

Internet Protocol

Transmission Control Protocol

Application Layer

 

Gambar 5-3. Model referensi TCP/IP 

 
Agar setiap peralatan elektronik yang terhubung pada jaringan bisa 
dihubungi, maka setiap perlatan tersebut harus memiliki alamat. Protokol 
TCP/IP menggunakan sistem pengalamatan 32 bit, yang dibagi ke dalam 
empat kelompok. Alamat pada protokol TCP/IP berbentuk xx.xx.xx.xx, 
dimana setiap kelompok xx adalah bilangan biner 8 bit. Contoh: 
192.168.0.1, 127.0.0.1, dsb. 

Untuk membayangkan bagaimana sistem dengan lapisan ini bekerja, 
dapat dianalogikan dengan sistem pengiriman surat. Misalkan anda 
hendak mengirim surat ke rekan anda di kota lain, maka anda hanya 
perlu menulis alamat rumahnya saja. Bayangkan anda dan teman anda 
berada pada lapisan aplikasi (application layer). Setelah mencapai kantor 
pos kecil dekat rumah, maka kantor pos kecil tersebut akan 
menambahkan alamat ke surat anda agar dapat mencapai kantor pos 
pusat. Lalu kantor pos pusat akan menambahkan alamat agar surat 
tersebut dapat mencapai kantor pos pusat di daerah tempat rekan anda 
bekerja. Lalu surat anda dikirim menggunakan pesawat. Dalam hal ini 
pesawat adalah jaringan fisik (physical layer/hardware) yang 
menghubungkan kota kantor pos pusat dengan kantor pos pusat daerah 
teman anda. Setelah mencapai kantor pos pusat daerah, proses 
sebaliknya akan dilakukan, hingga surat tersebut mencapai rumah teman 
anda. 

 

Media Jaringan 

Media jaringan dalam modul ini menyatakan kumpulan dari dua lapisan 
terbawah dari model referensi TCP/IP maupun OSI. Biasanya merupakan 
kesatuan dari jenis media yang digunakan dan antarmuka jaringan 
(Network Interface Card/NIC). Salah satu jenis jaringan yang paling 
banyak digunakan adalah Ethernet (ARCnet dan Token Bus adalah jenis 
lain dari perangkat keras jaringan). Secara tradisional, jaringan Ethernet 
menggunakan media copper dalam bentuk coaxial cable dan unshielded 
twisted pair (UTP). Tapi dalam perkembangannya, kabel UTP banyak 
digunakan untuk menghubungkan peralatan dalam jaringan Ethernet, 
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sedangkan kabel coaxial digunakan untuk jaringan backbone. 
Perkembangan baru dari jaringan ini adalah dengan menggunakan media 
radio nirkabel (wireless ethernet). 

Ethernet menggunakan topologi bus dalam bentuk jaringannya. Bentuk 
bus ini paling kelihatan jika menggunakan kabel coaxial sebagai 
perangkat penghubungnya. Pada saat ini, dengan meningkatnya 
kebutuhan akan perkembangan dan fleksibilitas sistem, maka penerapan 
Ethernet dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa hub dan 
switch, dengan topologi berupa star. 

 

 

Gambar 5-4. Interkoneksi antar switch 

 
Seperti yang telah disebutkan pada bagian dan modul sebelumnya, modul 
ini tidak akan mengajarkan secara mendalam mengenai jaringan, tapi 
hanyalah berupa perkenalan saja, sehingga anda lebih siap dalam 
menghadapi pengetahuan yang lebih spesifik mengenai jaringan pada 
kuliah dan praktikum yang akan anda hadapi di masa mendatang. Bagian 
selanjutnya dari modul ini akan mengajarkan anda untuk mempersiapkan 
kabel UTP untuk dipakai dalam jaringan ethernet. 

 

Pembuatan Kabel Ethernet UTP 

Kabel UTP adalah salah satu media yang digunakan oleh jaringan 
ethernet, yang berupa kumpulan delapan kabel tembaga. Kabel ini lebih 
banyak digunakan dibanding kabel coaxial karena ukuran dan 
fleksibilitasnya yang lebih baik dibanding coaxial. Dalam aplikasi sehari-
hari, dalam membuat suatu jaringan komputer, anda akan membeli kabel 
UTP dalam bentuk gulungan, dan agar dapat digunakan, anda harus tahu 
cara untuk memasang konektor pada kabel tersebut. 

Langkah-langkah berikut dapat anda gunakan dalam mempersiapkan 
kabel ethernet: 

1. Siapkan kabel UTP dan konektor RJ-45. 
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2. Tidak lupa juga peralatan pemasang konektor yang disebut dengan 

crimping tool. 

 

 

 
3. Gambar di bawah menunjukkan pin-pin metal yang dimasukkan ke 

dalam masing-masing kabel. 
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4. Dengan menggunakan alat potong (cutter), buanglah kulit luar dari 
kabel sehingga kawat di dalamnya kelihatan. Potonglah sekitar 2-3 cm 
dari ujung kabel. Lalu luruskan kabel-kabel dalam tersebut sehingga 
lurus, seperti yang ditunjukkan pada gambar bawah. 

 

 

 
5. Urutkanlah kabel-kabel tersebut, sehingga urutannya sebagai berikut 

(dari kiri ke kanan): 

Putih/oranye 
Oranye 
Putih/hijau 
Biru 
Putih/biru 
Hijau 
Putih, coklat 
Coklat 

 
6. Setelah menyesuaikan panjang kabel (potong jika kepanjangan), 

masukkanlah kabel tersebut ke dalam konektor seperti gambar di 
bawah. 

 

 

 
7. Dorong hingga mencapai pin-pin tembaga pada ujung konektor. 
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8. Panah kuning menunjukkan kontak yang akan terpasang pada bagian 

yang menghantar, sedangkan biru menunjukkan penahan plastik yang 
akan mengunci bagian yang menghantar dan kulit luarnya konektor. 
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9. Check bila sudah terpasang dengan benar. Lalu masukkan kabel dan 
konektor ke crimping tools, kemudian tekan crimping tools sehingga 
pin-pin tembaga menekan dan masuk menembus kumpulan kabel.  

 

 

 
10. Kabel selesai... dan gambar di bawah menunjukkan kabel dengan 

panjang kabel hanya 10 cm. 

 

 

 
Setelah kabel ethernet siap, maka tiba saatnya untuk anda 
mempersiapkan setting jaringan pada sistem operasi yang anda gunakan. 
Bagian berikutnya akan menunjukkan cara untuk menyiapkan jaringan 
pada windows 2000. 

 

Setting Jaringan Windows 2000 

Biasanya, setting jaringan TCP/IP dilakukan pada saat instalasi sistem 
operasi Windows 2000, jika anda sudah memiliki antarmuka jaringan 
sebelumnya (ethernet). Tapi sering kali, anda menambah antarmuka 
jaringan di kemudian hari sesuai dengan kebutuhan anda, atau anda 
harus merubah setting jaringan di saat komputer anda dihubungkan ke 
jaringan. 
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Untuk merubah setting jaringan TCP/IP pada Windows 2000, hal-hal yang 
perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Pilih tombol start pada sisi kiri layar anda. 

2. Pilih ”Control Panel”, maka window baru akan muncul di layar anda, 
yang berisikan settingan perangkat keras yang bisa anda atur. 

 

 

 
3. Pilih ”Network & Dial-up Connections”, maka window seperti berikut 

akan muncul pada layar anda. 

 

 

 
4. Pilih Local Area Connection 
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5. Pilih “Internet Protocol (TCP/IP)”, dan tekan tombol “Properties”, 

maka akan muncul window baru yang berisikan beberapa baris setting 
TCP/IP, berupa alamat (address), subnet, gateway, dan DNS server. 

6. Masukkan alamat address berikut ini: 192.168.0.x (dimana x adalah 
antara 1 sampai 255). Masukkan alamat subnet berikut ini: 
255.255.255.0. Jangan ketik apapun untuk gateway dan DNS. 
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7. Pilih “OK”, maka sistem anda akan memiliki nomer IP sesuai dengan 
yang anda masukkan. Dengan adanya nomer IP ini, maka komputer 
anda akan bisa berkomunikasi dengan komputer lain yang berada 
pada jaringan yang sama. 

 

Tugas 

Lakukanlah pekerjaan yang diberikan dalam modul ini: membuat kabel 
ethernet siap pakai, dan atur setting jaringan pada sistem operasi! 
Asisten anda akan menilai bagaimana kemampuan dan peran serta anda 
dalam mengerjakan tugas-tugas dalam modul ini. 

 
 
 
 


