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PRAKTIKUM V
INSTALASI KABEL UTP

PETUNJUK PRAKTIKUM

Pastikan tersedia konektor RJ45 dan tang crimping.
Pastikan kabel UTP tidak putus, bila perlu cek kembali dengan LAN Tester.

TUTORIAL

Siapkan kabel UTP dengan ukuran tertentu sesuai kebutuhan. Buka pelindung di kedua ujung kabel sehingga tampak 4 pasangan (8 kabel) yan dipilih. Perhatikan, ujung setiap pasangan kabel tidak perlu dikupas, cukup potong agar 8 ujung kabel rata. Ujung yang tidak rata dapat mengakibatkan salah satu kabel tidak terkoneksi saat dihubungkan ke konektor RJ-45.
Luruskan lilitan di ujung setiap pasangan kabel, lalu urutkan warna pasangan kabel sebagai berikut, biru dan biru putih, orang dan orane putih, hijau dan hijau putih, coklat dan coklat putih.
Siapkan alat krimper dan konektor RJ-45. Perhatikan, konektor RJ-45 berbentuk kotak 8 pin. Pegang konektor dengan posisi pin menghadap ke atas. Masukan ujung kedelapan kabel ke dalam RJ-45 dengan memperhatikan urutan warnanya.
Pastikan setiap ujung kabel menyentuh ujung konektor dan kabel masih dalam urutan warna yang benar. Ulangi langkah 3 jika belum yakin. Jika sudah benar, tempatkan konektor ke alat krimper, lalu tekanlah krimper untuk menjepit mata kabel. Selain memasangkan kabel pada konektor, krimper juga sekaligus mengupas kulit kedelapan kabel saat dilakukan penekanan.
Setelah pemasanan RJ-45 di kedua ujung kabel selesai, gunakan kabel tester untuk memeriksa apakah kabel sudah terhubung dengan benar. Jika tidak ada masalah koneksi, maka kabel jaringan siap digunakan.














Susunan Kabel Straight
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Susunan Kabel Cross
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Konektor RJ-45
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Urutan
Susunan Awal
Straight
Crossover
1
Putih Orange
Putih Orange
Putih Hijau
2
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Biru
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Putih Coklat
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Putih Coklat
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Coklat
Coklat
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TUGAS PRAKTIKUM

	Buatlah sebuah instalasi jaringan komputer lokal ?


Hardware jaringan yang digunakan terdiri atas sebuah komputer yang berperan server, tiga buah komputer sebagai klien jaringan yang dapat diakses oleh seluruh komputer jaringan dan sebuah hub dan switch menjadi perantara antar node jaringan.
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	Jelaskan arti perintah-perintah dibawah ini ?


	C:\>Ipconfig/All

C:\>Ping 192.168.10.1

	Jelaskan perbedaan antara Netmeeting dan Dxdiag dalam jaringan ?







