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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan 

rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan pembuatan modul ini dengan 

jangka waktu yang telah ditentukan. 

Modul ini disusun agar pembaca dapat memperluas pengetahuan tentang ’’ 

krimping kabel’’ yang penulis sajikan berdasarkan beberapa sumber yang telah 

penulis dapatkan.  

Semoga modul ini dapat memberikan pengetahuan yanag lebih luas kepada 

pembaca. Walaupun modul ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Penulis 

membutuhkan kritik dan saran dari pembaca yang membangun agar modul  ini 

dapat menjadi lebih sempurna. 

Pelaihari, 27 Februari 2018 

                                                                                                                                 

Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Negara kita sekarang ini sudah maju terutama dalam bidang tekhnologi. 

Oleh karena itu, kita harus apa itu krimping kabel, dan kita juga harus bisa 

bagaimana cara membuatnya. Misalnya internet dalam internet kita juga harus 

mengetahui dan mempelajari tentang krimping kabel dan cara mengkrimping 

kabel, jangan hanya tau bagaimana cara menggunakannya saja.  

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan diidentifikasi 

dalam modul ini yaitu :  

a. Apa itu krimping kabel ? 

b. Bagaimana cara mengkrimping kabel ?  

c. Apa saja jenis - jenis media yang ada di jaringan ? 

1.3   Tujuan dan Manfaat 

Modul ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dalam memahami 

apa itu krimping kabel dan apa itu Hardware (perangkat keras) jaringan dan 

untuk mengetahui cara yang tepat untuk mengkrimping kabel. Manfaatnya 

adalah agar para pembaca dapat lebih mudah memahami tentang bagaimana 

cara mengkrimping kabel. 

1.4   Batasan Masalah 

 Masalah pada laporan ini dibatasi pada : 

1. pengertian krimping kabel. 

2. cara pemasangan krimping kabel. 

3. jenis - jenis media yang ada di jaringan. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN: 

1. Mahasiswa memahami konsep Protokol pada jaringan komputer 

2. Mahasiswa memahami peralatan yang dibutuhkan untuk membangun jaringan 

3. Mahasiwa memahami jenis - jenis media yang ada di jaringan 

4. Mahasiswa memahami konsep pengkabelan di jaringan 

 2.1    Protokol pada jaringan komputer 

Protokol adalah suatu aturan yang mendefinisikan fungsi yang terdapat 

di dalam sebuah Jaringan komputer, seperti misalnya mengirimkan pesan, 

mengirimkan data, mengirimkan informasi dan fungsi lainnya yang harus 

dipenuhi oleh sisi pengirim dan penerima supaya komunikasi dapat 

berlangsung dengan baik dan benar walaupun sistem yang terdapat dalam 

jaringan tersebut berbeda. 

Fungsi dari protokol secara umum Protokol adalah suatu aturan yang 

mendefinisikan fungsi yang terdapat di dalam sebuah Jaringan komputer, 

seperti misalnya mengirimkan pesan, mengirimkan data, mengirimkan 

informasi dan fungsi lainnya yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan 

penerima supaya komunikasi dapat berlangsung dengan baik dan benar 

walaupun sistem yang terdapat dalam jaringan tersebut berbeda. 

2.1.1  Jenis-jenis protocol : 

2.1.1.1  Protocol Ethernet 

Protokol yang sering digunakan sampai saat ini, metode akses 

yang dipakai oleh Ethernet disebut dengan CSMA/CD (Carrier 

Sense Multiple Access/Collision Detection) adalah sebuah sistem 

yang dimana setiap komputer menunggu intruksi memalui kabel 
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sebelum mengirimkan data atau informasi melalaui jaringan, Kalau 

jaringan tidak sibuk, barulah komputer tersebut akan 

menyampaikan informasi atau data, Tapi jika suatu node lain sudah 

menyampaikan pesan melalui kabel, maka komputer tersebut akan 

menunggu dan akan mencobanya kembali setelah rute mengijinkan. 

jika ada 2 komputer yang mengirimkan pesan secara bersamaan. 

Jika kejadian seperti ini maka akan terjadi tabrakan data. 

2.1.1.2  TCP/IP  

TCP/IP atau singkatan dari Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol, adalah standar dari komunikasi data 

yang dipakai oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar 

data atau informasi dari satu komputer ke komputer lainnya di 

dalam jaringan Internet. Protokol jenis ini tidak dapat berdiri 

sendiri, sebab memang protokol ini berupa kumpulan protokol 

(protocol suite). Protokol ini juga merupakan jenis protocol yang 

paling banyak digunakan sekarang ini. Data tersebut 

diimplementasikan ke dalam bentuk perangkat lunak atau software 

di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada software ini adalah 

TCP/IP stack. 

2.1.1.3  FTP (File Transfer Protocol) 

Protocol jenis ini sering digunakan untuk melakukan upload 

maupun men- download file, keamanannya didasarkan kepada 

username dan juga password, tapi terkadang anonymous login 

juga sering diperbolehkan. 
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2.1.1.4   HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 

Protokol ini sering dipakai untuk transfer halaman web, 

sebelumnya orang banyak yang memakai protokol Gopher. Akan 

tetapi Gopher hanya mendukung text saja, sehingga protocol 

HTTP seiring waktu berkembang dan digunakan oleh orang 

banyak. 

2.1.1.5  DNS (Domain Name System) 

DNS adalah distribute database sistem yang dipakai dalam 

pencarian nama komputer (name resolution) di dalam jaringan yang 

menggunakan TCP/IP. DNS juga dapat digunakan pada aplikasi 

yang terhubung ke jeringan Internet, misalnya seperti web browser 

ataupun e-mail, yang di mana DNS dapat membantu memetakan 

host name dari sebuah komputer ke IP address. 

2.1.1.6  HTTPS 

HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure), adalah versi 

aman dari HTTP (Hypertext Transfer Protocol), protokol 

komunikasi yang berasal dari WWW (World Wide Web). Protokol 

ini ditemukan oleh “Netscape Communications Corporation” 

dipakai untuk menyediakan autentikasi dan juga komunikasi 

tersandi dan penggunaan dalam komersi elektris. 

2.1.1.7  SSL (Secure Socket Layer) 

Suatu protokol keamanan data yang dipakai untuk menjaga 

pengiriman data web server dan juga pengguna situs web tersebut. 

Jenis dari SSL yang teraman bisa dilihat dari tingkat keamanan SSL, 

yang terletak di kekuatan enkripsi yang didukungnya (misalnya 

seperti 256 bit). Jika semakin besar tingkat enkripsi maka akan 

semakin sulit untuk dibobol. 
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2.2 Peralatan yang dibutuhkan untuk membangun jaringan 

Untuk dapat menghubungkan device yang satu dengan device yang lain, 

maka dibutuhkanlah media transmisi. Terdapat berbagai macam media yang 

dapat digunakan untuk dapat menghubungkan divais dan membentuk 

jaringan. Secara umum, media tersebut adalah: kabel (wired) dan nirkabel 

(wireless). 

Alat dan bahan untuk pembutan jaringan : 

2.2.1  Personal computer (PC) 

 

 Tipe personal computer yang digunakan di 

dalam jaringan akan sangat menentukan 

unjuk kerja dari jaringan tersebut. 

Komputer dengan unjuk kerja tinggi akan 

mampu mengirim dan mengakses data 

dalam jaringan. 

 

2.2.2 Tang Crimping  

Tang krimping adalah alat untuk 

memasang kabel UTP ke konektor RJ-45 / 

RJ-11 tergantung kebutuhan. Bentuknya 

macam-macam ada yang besar dengan 

fungsi yang banyak, seperti bisa 

memotong kabel, mengupas dan lain 

sebagainya. Ada juga yang hanya 

diperuntukan untuk crimp RJ-45 atau RJ-11. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-ODgrbQs1v_0/Uxe1LH37ktI/AAAAAAAAAGQ/yyCWXKJIduI/s1600/tang+crimping+double-500x500.jpg
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2.2.3  Kabel UTP   

Unshielded Twisted-Pair (disingkat UTP) adalah 

sebuah jenis kabel jaringan yang menggunakan 

bahan dasar tembaga, yang tidak dilengkapi 

dengan shield internal. UTP merupakan jenis 

kabel yang paling umum yang sering digunakan di 

dalam jaringan lokal (LAN), karena memang harganya yang murah, kinerja yang  

ditunjukkannya juga relatif bagus. Kabel Straight digunakan pada saat ingin 

menghubungkan antara computer dan hub ataupun sebaliknya.Dengan kata lain 

metode ini digunakan ketika kita akan menghubungkan 2 komputer ataupun 

lebih,tapi melalui perantara seperti hub ataupun switch. Sedangkan Kabel Cross 

kabel ini berbeda dengan Kabel Straight  biasanya di gunakan untuk jaringan 

point to point atau hub pc ke pc secara langsung tanpa melewati media lain, dan 

antara urutan kabel pada ujung satu dengan ujung yang lain berbeda. 

2.2.4  Kabel Fiber Optic 

Kabel Fiber optic adalah sebuah kabel yang terbuat dari serat kaca 

dengan teknologi canggih dan mempunyai kecepatan transfer data yang lebih 

cepat daripada kabel biasa, biasanya fiber optic digunakan pada jaringan 

backbone (Tulang Punggung) karena dibutuhakan kecepatan yang lebih 

dalam dari jaringan ini, namun pada saat ini sudah banyak yang menggunakan 

fiber optic untuk jaringan biasa baik 

LAN, WAN maupun MAN karena 

dapat memberikan dampak yang lebih 

pada kecepatan dan bandwith karena 

fiber optic ini menggunakan bias 

cahaya untuk mentransfer data yang 

melewatinya dan sudah barang tentu 

kecepatan cahaya tidak diragukan lagi 

namun untuk membangun jaringan 

dengan fiber optic dibutuhkan biaya yang cukup mahal dikarenakan 

dibutuhkan alat khusus dalam pembangunannya. 

 



6 
 

 

 

2.2.5 Tester 

Digunakan untuk menguji hasil pemasangan kabel sudah benar atau belum. 

Cara Mengecek Kabel Jaringan dengan Tester. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengetahui kabel jaringan 

masih bagus atau sudah ada yang putus adalah sebagai berikut : 

1. Siapkan tester dan pastikan bahwa baterai yang ada di dalam tester masih 

bisa digunakan. 

2. Siapkan kabel jaringan yang akan kita test. 

3. Sambungkan ujung kabel jaringan pada tester lalu ujung yang satunya 

juga disambungkan ke tester. 

4. Setelah kedua ujung tersambung. Nyalakan tester dengan cara menekan 

tombol on pada tester. 

5. Perhatihkan lampu-lampu yang ada pada tester. Lampu-lampu itu akan 

menyala secara bergiliran. Jikasemua lampu menyala dengan bagus maka 

kabel jaringan masih bagus dan jika lampu ada yang tidak menyala maka 

kabel jaringan ada yang putus dan harus diganti. 

 

2.2.6  Hub 

Hub adalah komponen jaringan komputer yang memiliki colokan (port-

port), jumlah portnya ini mulai dari 8,16, 24, sampai 32 port. Pada umunya 

hub digunakan untuk menyatukan kabel-kabel network dari tiap 

workstation, server atau perangkat lainnya. Dengan kata lain Hub sama 

halnya seperti sebuah jembatan yang dapat menghubungkan beberapa kota 

atau provinsi. 
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2.2.7 Switch 

 

       Switch pada prinsipnya sama dengan hub bedanya switch lebih pintar 

daripada hub karena mampu menganalisa paket data yang dilewatkan 

padanya sebelum dikirim ke tujuan. Selain itu switch juga memiliki 

kecepatan transfer data dari server ke workstation atau sebaliknya. 

Switch adalah komponen jaringan yang di gunakan untuk menghubungkan 

beberapa HUB untuk membentuk jaringan yang lebih besar atau 

menghubungkan komputer2 yang mempunyai kebutuhan bandwidth yang 

besar. Switch memberikan unjuk kerja yang jauh lebih baik dari pada HUB 

dengan harga yang sama atau sedikit lebih mahal. 

 

        Switch terbagi dalam 2 tipe utama: switch layer-2 dan layer-3. Switch 

layer-2 beroperasi pada layer data-link model OSI dan berdsarkan terknologi 

bridging. Switch tipe ini membangun koneksi logika antar port berdasarkan 

pada alamat MAC. Switch layer-2 dapat digunakan untuk memecah jaringan 

yang sedang berjalan ke dalam collision domain yang lebih kecil untuk 

meningkatkan unjuk kerja. 

 

        Switch layer-3 beroperasi pada layer-

3 dari model OSI dasar teknologi routing. 

Switch tipe ini membangun koneksi logika 

antar port berdasarkan alamat jaringan. 

Switch-switch ini dapat digunakan untuk 

menghubungkan jaringan-jaringan yang 

berbeda di dalam suatu internetwork. 

switch layer-3 kadang-kadang di sebut Switch routing atau switch multilayer. 
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2.2.8  Repeater 

Repeater adalah sebuah komponen yang berfungsi memperkuat sinyal. 

Sinyal yang diterima dari satu segmen kabel LAN ke segmen LAN 

berikutnya akan dipancarkan kembali dengan kekuatan sinyal asli pada 

segmen LAN pertama sehingga dengan 

adanya repeater ini, jarak antara dua 

jaringan komputer dapat diperluas.  

 

  

 

2.2.9 Router 

Router memiliki kemampuan untuk menyaring 

atau menfilter data yang lalu lalang di jaringan 

berdasarkan aturan atau protocol tertentu. 

Sama seperti hub/switch, router juga dapat 

digunakan untuk menghubungkan beberapa 

jaringan seperti jaringan model LAN, MAN, 

bahkan WAN. 

 

 

 

2.2.10  Konektor RJ 45 

Konektor RJ 45 pada dasarnya memiliki 

tiga jenis konfigurasi atau pengaturan 

berdasarkan perangkat yang dapat 

dihubungkannya.Pertama, 

konfigurasi straight through yaitu kabel 

yang menghubungkan jaringan dengan tingkatan berbeda. Biasanya kabel ini 

menghubungkan lebih dari dua jaringan.  

konfigurasi cross over yaitu kabel yang menghubungkan perangkat jaringan 

yang jumlahnya tak lebih dari dua jaringan. Contohnya adalah 
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menghubungkan koneksi jaringan antar PC (personal computer) atau router 

ke router. 

konfigurasi rollover yaitu kabel penghubung yang digunakan guna mengakses 

router (alat pengirim paket data ke jaringan) dengan PC. Kabel ini sangat 

mudah digunakan. Tinggal membalik dan mengurutkan kabel yang ingin 

dipasang pada satu sisi. 

2.2.11  LAN Card / Modem 

LAN Card (Kartu Jaringan) adalah adalah sebuah kartu yang berfungsi 

sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Modem adalah 

singkatan dari modulator-demodulator yaitu alat yang digunakan untuk 

menghantar dan menerima data 

dari sebuah PC ke PC lainnya 

melalui kabel telephone. 

 

 

 

2.3 Prosedur Pembuatan Kabel  

2.3.1 Cara pembuatan Kabel Straight : 

1. Potonglah kabel sesuai dengan panjang yang diperlukan, yaitu dengan cara 

membuang (mengupas) bagian pelindung luar kabel, kemudian bersihkan 

dan rapikan kedua ujung kabel. 

 

2. Urutkanlah pemasangan kabel pada 

konektor sesuai dengan urutan. 

3. Setelah kabel dimasukkan ke kou 

nektor, lalu klem (jepitlah) konektor 

dengan tang klem hingga terminal-

terminal menjepit kabel dengan kuat. 

4. Pasang kedua ujung kabel dengan 

http://1.bp.blogspot.com/-X3OdXsqd5gw/Uxe0mRGC2-I/AAAAAAAAAFY/I-wxVmYl9Ow/s1600/lan+card.jpg
https://johaniriawan.files.wordpress.com/2013/04/1.jpg
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konektor, lalu lakukan pengujian dengan menggunakan kabel tester atau lan 

tester. 

5. Setelah berhasil melakukan pemasangan kabel pada konektor dengan 

pengetesan dengan kabel tester, hubungkan dua buah PC dengan kabel 

tersebut. 

2.3.2 Cara pembuatan Kabel Cross-Over: 

1.   Potonglah kabel sesuai dengan panjang yang diperlukan, yaitu dengan 

cara membuang (mengupas) bagian pelindung 

luar kabel, kemudian bersihkan dan rapikan 

kedua ujung kabel. 

2. Urutkanlah pemasangan kabel pada 

konektor sesuai dengan urutan. 

3.     Setelah kabel dimasukkan ke konektor, 

lalu klem (jepitlah) konektor dengan tang klem 

hingga terminal-terminal menjepit kabel dengankuat. 

4.   Pasang kedua ujung kabel dengan konektor, lalu lakukan pengujian 

dengan menggunakan kabel tester atau lan tester. 

5. Setelah berhasil melakukan pemasangan kabel pada konektor dengan 

pengetesan dengan kabel tester, hubungkan dua buah PC dengan kabel 

tersebut. 

  

https://johaniriawan.files.wordpress.com/2013/04/2.jpg
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