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BAB 1  

TEORI PENDUKUNG 

1.1  Jaringan Akses 

Jaringan Akses adalah jaraingan yang mampu untuk menghubungkan 

pelanggan dengan sentral telepon . Jaringan akses ini adalah dasar jaringan 

telepon, karena pada dasarnya jaringan telekomunikasi apapun berawal dari atau 

merupakan gabungan dari beberapa jaringan akses . Adapun jaringan akses sering 

disebut sebagai Outside Plan ( OSP ) atau dikenal dengan sebutan Jaringan Local 

Access .Jaringan Akses juga diterapkan pada komunikasi antar komputer. 

    Jaringan akses merupakan kelanjutan dari jaringan komputer, kedua 

jaringan ini saling berhubungan erat dan saling mendukung agar suatu jaringan 

dapat berfungsi secara optimal. Jaringan akses menyediakan UNI (user-network 

interface) ke terminal pelanggan, sementara jaringan inti menyediakan layanan 

telekomunikasi dan transportasi antar jaringan akses. Jaringan akses terhubung ke 

setiap layanan dalam jaringan inti melalui SNI (service node interface). 

Awal mula jaringan akses terbentuk, pada tahun 1950-an di Amerika 

melakukan penelitian bagaimana sebuah perangkat komputer dapat bekerja secara 

bersamaan. Dan pada tahun pada tahun itu pula jenis komputer mulai membesar 

dan terciptalah super komputer.Dan inilah awal mula konsep distribusi proses 

berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS (Time Sharing System), 

bentuk pertama kali jaringan (network) komputer diaplikasikan. Pada sistem TSS 

beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah host komputer. 
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Kemudian menginjak tahun 1960-an departerman pertahanan Amerika 

membentuk Defense Advance Research Projects Agency ( DARPA ) yang 

bertujuan mengadakan riset mengenai ‘cara menghubungkan sejumlah komputer 

sehingga membentuk jaringan organik’ dan riset ini kemudian dinamakan sebagai 

riset ARPANET ( Advance Research projects Agency Network ). Dan dari riset 

yang membutuhkan waktu yang lama inilah, kemudian pada tahun 1970-an 

berhasil menghubungkan 10 komputer dan satu komputer dengan komputer lain 

dapat berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. 

Semakin lama semakin bertambah orang yang memiliki komputer dan 

membentuk sebuah jaringan komputer. Oleh karena itu, dibutuhkan  sebuah aturan 

atau protocol resmi yang dapat diterima dan diakui oleh seluruh jaringan. Pada 

tahun 1980-an maka dibentuklah sebuah komisi yang mengurusi protocol tersebut. 

Dan komisi ini bernama TCP ( Transmission Control Protocol ) atau lebih dikenal 

dengan sebutan IP ( Internet Protocol ). Kemudian di eropa juga muncul jaringan 

lain yang dikenal dengan Europa Network (EUNET). Jaringan ini menyediakan 

jasa email dan newsgroup USENET. 

Karena banyaknya alamat jaringan komputer,agar semua jaringan bisa 

saling berkomunikasi. Maka perlu melakukan penyeragaman alamat jaringan 

komputer. Pada tahun 1984 diperkenalkanlah DNS ( Domain Name Server ). 

Dengan DNS jaringan komputer dapat tehubung lebih dari 1000 komputer. tahun 

1990 merupakan tahun yang paling bersejarah, ketika Tim Berners Lee merancang 

sebuah program editor dan browser yang dapat menjelajai komputer yang satu 

dengan yang lainnya dengan membentuk jaringan. programe inilah yang disebut 

WWW atau World Wide Web. 
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Namun jaringan akses telepon terdiri dari empat jenis jaringan, yaitu :   

1.1.1 Jaringan Lokal Akses Kabel ( Jarlokab atau Jarkab ) 

Jarlokab atau Jarkob  adalah jaringan yang dalam penghubungannya ke 

perangkat telekomunikasi menggunakan media transmisi kabel . Jaringan Kabel 

adalah jaringan yang paling lama dan paling banyak digunakan . Peningkatan 

jaringan ini menggunakan teknolgi multiplying, atau penggandaan, seperti Pair 

Gain dan xDSL. Contoh Perangkat Pair Gain mampu lebih menghemat biaya 

instalasi jaringan dan waktu. Perangkat pair gain dapat di lihat pada Gambar 1.1 

berikut ini. 

 

 

Gambar 1.1Perangkat Pair Gain 

1.1.2 Jaringan Lokal Akses Radio ( Jarlokar ) 

      Jarlokar adalah jenis jaringan yang menggunakan radio ( wireless ) 

sebagai media aksesnya, yang mana gelombang elektromagnetik yang berisikan 

sinyal informasi dirambatkan pada udara/ruang bebaas sebagai media 

transmisinya . Teknolgi jenis ini terdiri dari Radio Wireless ( Wireless Local Loop 

), Cord Less dan Radio Point to Point. Dapat dilihat pada Gambar 1.2 dan Gambar 

1.3 berikut ini. 
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Gambar 1.2Instalasi Layanan Wireless Local Loop 

 

 

Gambar 1.3Contoh Aplikasi Wireless Local Loop pada Wireless Network 

1.1.3 Jaringan Local Akses Fiber Optik ( Jarlokaf ) 

Jaringan ini menggunakan media transmisi kabel serat optik, yang mana 

pada jenis kabel ini informasi bukan lagi dalam wujud gelombang 

elektromagnetik yang rentan terhadap noise, pelemahan sinyal akibat jarak 

sehingga membutuhkan banyak repeater yang pastinya membutuhkan banyak 

waktu atau menghasilkan delay yang banyak apabila repeater pada sistem jaringan 

http://3.bp.blogspot.com/-JmgxCPG6PzQ/U-h-V_arLeI/AAAAAAAAAKI/_dIEXkjG_CE/s1600/WLL.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-l7JpWdDBjv4/U-h-ZHuEPhI/AAAAAAAAAKQ/4umlX9ihLBw/s1600/WLL2.gif
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banyak . Informasi ditransmisikan menggunakan gelombang cahaya yang jauh 

lebih cepat, pada sistem serat optik pada bagaian Transmitter-nya terdapat Sensor 

Cahaya, yang prinsipnya sama dengan dioda Photo atau Laser dioda. Dapat dilihat 

pada Gambar 1.4 dan Gambar 1.5 berikut ini. 

 

 

 

 

Gambar 1.4Penggunaan Jarlokaf  

 

 

Gambar 1.5Diagram Sistem Komunikasi Serat Optik/Fiber 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-Mpob5D0O5dY/U-iiq_7Gn6I/AAAAAAAAAKo/GuWnUZdB_4k/s1600/jarlokaf.png
http://3.bp.blogspot.com/-YCQkhluBrG8/U-ijVlqYoMI/AAAAAAAAAKw/O-9BkLz0hWo/s1600/diagram+sistem+optik.jpg
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1.1.4 Jaringan Akses Hybrid  

    Jaringan Hybrid adalah menghubungkan antara jaringan wired dan 

jaringan wireless menggunakan akses point. Untuk menghubungkan jaringan 

kabel dengan jaringan wireless hubungkan switch dengan port LAN pada akses 

point. Jaringan hybrid memiliki semua yang terdapat pada tiga tipe jaringan, yaitu 

Client, Peer dan Server. Ini berarti pengguna dalam jaringan dapat mengakses 

sumber daya yang di share oleh jaringan peer, sedangkan di waktu bersamaan 

juga dapat memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh server.Keuntungan 

jaringan hybrid adalah sama dengan keuntungan menggunakan jaringan berbasis 

server dan berbasis peer. Jaringan hybrid memiliki kekurangan seperti pada 

jaringan berbasis server. 
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BAB 2  

KONFIGURASI JARINGAN AKSES 

 

2.1  Elemen pada Konfigurasi Jaringan Akses 

 

Pada sub bab ini akan membahas tentang elemen konfigurasi jaringan akses 

tembaga. Elemen-elemen yang terdapat pada jaringan akses tembaga adalah : 

PABX, MDF, RK, DP, dan KTB. Konfigurasi jaringan akses dapat dilihat pada 

Gambar 2.1 sebagai berikut. 

 

Gambar 2.1 Konfigurasi Jaringan Akses 

 

Keterangan 

RPU/MDF=Rangka Pembagi Utama 

RK=Rumah Kabel 

DP= Distribution Point 

KTB=Kotak Terminal Batas 
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Adapun elemen konfigurasi jaringan akses sebagai berikut : 

2.1.1 PrivateAutomatic Branch Exchange (PABX) 

Private Automatic Branch Exchange (PABX) merupakan istilah lama dari 

Private Branch Exchange (PBX).Disingkat dengan PBX, dulu disebut dengan 

PABX (Private Automatic Branch Exchange). Peralatan ini berfungsi untuk 

memaksimalkan fungsi telepon di perusahaan. Dengan adanya PBX ini akan 

memudahkan berbagai bagian bagian pada suatu kantor dari panggilan telepon 

yang masuk. Masing-masing bagian pada kantor tersebut diberikan nomor 

extension. Sehingga jika ada telepon masuk dari luar untuk menghubungi bagian 

yang berbeda , maupun gedung yang berbeda cukup dengan menghubungi suatu 

nomor yang diperkenalkan oleh perusahaan, kemudian panggilan tersebut akan 

diteruskan berdasarkan nomor extension yang dituju.Selain itu masing-masing 

bagian juga bisa saling berkomunikasi antar mereka dengan menuju nomor 

ekstension ini. 

2.1.2 Main Distribution Frame (MDF) 

MDF (Main Distribution Frame)  adalah sebuah tempat terminasi kabel 

yang menghubungkan kabel saluran pelanggan dari sentral telepon dan jaringan 

kable yang menuju ke terminal pelanggan. Bila sebuah sentral telepon memiliki 

1000 pelanggan, maka pada MDF-nya akan terdapat 1000 pasang kabel tembaga 

yang terpasang pada slot MDF-nya, dimana setiap pasang kabel tembaga ini akan 

mewakili satu nomor pelanggan. Dan 1000 pasang kabel yeng terpasang di slot 

MDF ini akan di-cross coneect dengan 1000 pasang kable lain yang berasal dari 

saluran pelanggan yang menuju ke pesawat terminal pelanggan. Jadi bila seorang 

pelanggan ingin agar nomor teleponnya diganti dengan nomor lain, maka proses 
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perubahan nomor ini dapat dengan mudah dilakukan dengan merubah koneksi 

saluran pelanggan di MDF-nya. MDF bisanya diletakan pada satu gedung yang 

sama dengan sentral teleponnya (berdekatand engansentral telepon). 

2.1.3 Rumah Kabel 

Rumah kabel memiliki beberapa nama lain pada zaman sekarang ini yaitu 

feeder point, serving area interface (SAI) atau cross connect point, dan Cross 

Connect cabinet. Penempatan rumah kabel biasa dijumpai di pinggir jalan yang 

ketinggian rumah kabel tersebut 50 cm di atas permukaan tanah. Rumah kabel 

adalah sebagai tempat untuk memecahkan sambungan menjadi ratusan pair pada 

kabel pelanggan. Cakupan rumah kabel ditentukan oleh batas-batas kondisi 

geografi seperti jalal besar, sungaidan lain sebagaianya. Bagi tempat yang tidak 

spesifik biasanya disesuaikan dengan kapasitas yang terbatas pada rumah kabel 

tersebut, satu rumah kabel bisa menampung sebanyak 900 pelanggan. 

Berbagai jenis kapasitas rumah kabel dari ukuran sebesar 800, 1200, 1600, 

dan 2400. Dan memiliki susunan blok-blok terminal rumah kabel berkapasitas 

100 dan 200 SST. Adapun pendistribusian digunakan dalam arti mengkoneksikan 

kabel primer dari sekunder sampai kabel sentral. Pada umumnya rumah kabel 

yang memiliki satu pintu mempunyai kapasitas 1200 pair sedangkan rumah kabel 

yang memiliki dua pintu mempunyai kapasitas dua kali lipatnya yaitu 2400 pair. 

Bagian-bagian yang terpenting dari struktur jaringan rumah kabel yang 

memiliki fungsi di antaranya sebagai berikut:[6] 

1. Titik pada terminalawal dari jaringan kabel sekunder 

2. Titik pada terminal akhir dari jaringan kabel primer 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Feeder_point&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Serving_area_interface_%28SAI%29&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cross_connect_point&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cross_Connect_cabinet&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cross_Connect_cabinet&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan
https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
https://id.wikipedia.org/wiki/Primer
https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Kabel#cite_note-test5-6
https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal
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3. Titik pada sambungan peralihan yang bersifat fleksibel antara 

jaringan kabel sekunder dan jaringan kabel primer. 

Adapun pengertian dari blok terminal pada rumah kabel sebagai berikut:[6] 

1. Sebuah blok terminal ditunjukan hanya boleh diterminasikan pada 

kabel sekunder dan kabel primer 

2. Sebuah blok terminal rumah kabel merupakan perlengkapan rumah 

kabel yang kebel sekuder dan kabel primer diterminasikan 

3. Sebuah penghubung kawat yang antara bolok-blok terminal di mana 

kegunaan kabel sekunder dan primer diterminasikan ke dalam istilah 

Jumper Wire. 

2.1.4 Dstribution Point (DP) 

DP adalah tempat catuan (terminal kabel dropwire) dari rumah pelanggan. 

Daerah cakupan DP ditetapkan sedemikian rupa sehingga kabel dropwire dapat 

menjangkau rumah pelanggan. Kapasitas DP umumnya terdiri dari 10 dan 20 pair, 

namun dalam beberapa aplikasi terdapat kapasitas 49, 60 dan 100 pair. Kapasitas 

10 pair biasa digunakan di daerah residensial, sedangkan 20 pair di daerah bisnis. 

Peletakannya ada di tiang atau di dinding. Dari kapasitas yang tersedia disisakan 1 

atau 2 line sebagai cadangan. Untuk daerah dengan kebutuhan kecil dapat 

ditambahkan penggunaan tiang untuk menyokong dropwire. 

Di dalam DP inilah kabel DW yang berasal dari KTB dihubungkan dengan 

kabelSekunder yang berasal dari kabinet. DP berfungsi sebagai berikut : 

1. Titik tumpu akhir dari jaringan kabel sekunder. 

2. Titik tambat awal dari jaringan distribusi. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Kabel#cite_note-test5-6
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jumper_Wire&action=edit&redlink=1
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3. Titik temu atau titik peralihan antara kabel sekunder dengan penanggal 

2.1.5 Kotak Terminal Batas (KTB) 

KTB merupakan tempat penyambungan antara kabel penanggal / distribusi 

dengan kabel instalasi dalam rumah ( indoor cable ) yang mempunyai fungsi 

sebagai pembatas antara IKR pada rumah pelanggan dengan saluran penanggal 

pada jaringan kabel., tempat terminasi awal IKR pada rumah pelanggan, tempat 

terminasi akhir saluran penanggal dari jaringan kabel telepon local, tempat 

penyambungan antara IKR pada rumah pelanggan dengan saluran penanggal dari 

jaringan local, dan tempat pemeriksaan ada tidaknya dial tone (nada pilih). 

KTB biasanya dipasang pada dinding rumah pelanggan dengan ketinggian kurang 

lebih 170 cm dari atas tanah 

2.2  Jenis - Jenis Jaringan Pada Jaringan Akses Tembaga 

Pada jaringan akes tembaga terdapat berbagai macam jeris jaringan akses. 

Macam-macam jaringan akses tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 

2.2.1 Jaringan Catu Tidak Langsung 

Jaringan catu tak langsung adalah jaringan kabel lokal dimana pesawat 

pelanggan dicatu dari KP terdekat yang dihubungkan terlebih dahulu ke RK, baru 

kemudian dihubungkan ke RPU. Dalam hal ini, RK berfungsi sebagai titik 

sambung antara kabel primer dan kabel sekunder. Dapat dilihat pada Gambar 2.2 

berikut ini. 
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Gambar 2.2 Jaringan Catu Tidak Langsung 

Jaringan lokal catu tidak langsung terdiri dari :  Jaringan yang 

menghubungkan pelanggan ke sentral tidak langsung dari KP (Kotak Pembagi) ke 

RPU (Rangka Pembagi Utama)  tetapi melalui RK (rumah kabel). 

2.2.2 Jaringan Catu Langsung (Dcl)  

Jaringan Catu Langsung adalah jaringan yang langsung terhubung antara 

sentral dan pelanggan tanpa melalui rumah kabel. Dapat dilihat pada Gambar 2.3 

berikut ini. 

 

Gambar 2.3 Jaringan Daerah Catuan Langsung 

http://2.bp.blogspot.com/-KntgGRF_kME/UXzAitjtg1I/AAAAAAAAAEQ/OxyOhSSV_6k/s1600/catu+tdk+langsung.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-m9mbg_Es5Ts/UXzBVjpFITI/AAAAAAAAAEY/ukoGrZ3KGlk/s1600/catu+langsung.JPG
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Jaringan lokal catu langsung terdiri dari :  Jaringan yang menghubungkan 

pelanggan ke sentral langsung dari KP (Kotak Pembagi) ke RPU (Rangka 

Pembagi Utama)  tanpa melalui RK (rumah kabel). 

2.2.3 Jaringan Catu Kombinasi 

 

Gambar 2.4 Daerah Catu Kombinasi 

Jaringan lokal catu kombinasi adalah   Jaringan lokal dimana pesawat 

terminal pelanggan  yang dicatu melalui 2 (dua) cara yakni sebagian dengan catu 

langsung dan sebagian lagi dengan catu tidak langsung. Sepeti pada Gambar 2.4 

diatas. 

2.3  Jenis - jenis Kabel pada Konfigurasi Jaringan Akses 

Pada konfigurasi jaringan akses tembaga terdapat berbagai macam kabel 

yang digunakan, yaitu sebagai berikut. 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-s_5OXprjm_A/UXzBz7dlN_I/AAAAAAAAAEk/3uT0v6k5WW4/s1600/catu+kombinasi.JPG


14 

 

2.3.1 Kabel Primer 

    Jaringan kabel yang berkapasitas besar  (maksimum 2400 pair dan 

minimum 200 pair) yang dipasang / ditarik dari terminal Rangka Pembagi Utama 

(RPU) sampai ke terminal pada Rumah Kabel (RK) , Kotak Pembagi (KP) pada 

DCL atau terminal pada gedung. Dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut ini. 

 

 

Gambar 2.5 Simbol Kabel Primer 

Kabel Primer yang ada mempunyai kapasitas maksimum 2400 pair dengan 

diameter 0,4 mm (Foam Skin Cable).Untuk STO kapasitas besar, kabel primer 

ditanam langsung atau dipasang melalui polongan (system duct). 

2.3.2 Kabel Sekunder 

Jaringan Kabel yang berkapasitas lebih kecil dari pada kabel (maksimum 

200 pair dan minimum 10 pair )  yang dipasang/ ditarik dari terminal pada RK 

sampai ke KP (Kotak Pembagi) atau terminal pada Titik Pembagi Atas tanah 

(TPAT) atau Titik Pembagi Bawah Tanah (TPBT).Dapat dilihat pada Gambar 2.6 

berikut ini. 

http://2.bp.blogspot.com/-rIFR0UnyPkQ/UXzDRtVKE0I/AAAAAAAAAEw/tkjehFv4yNQ/s1600/kabel+primer.JPG
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Gambar 2.6 Simbol Kabel Sekunder 

Kapasitas maksimum  200 pair, dengan diameter urat bervariasi mulai 0,4 

mm sampai dengan 0,8 mm.Kabel sekunder dipasang dengan cara tanam langsung 

atau atas tanah (kabel udara). 

2.3.3 Kabel Distribusi (Saluran Penanggal) 

Kabel distribusi  yang dimaksud adalah kabel distribusi pelanggan (kabel 

penanggal) yang mempunyai fungsi menghubungkan KP (TPAT) ke tambatan 

akhir di rumah pelanggan.Dapat juga menghubungkan KP (TPBT) ke terminal 

blok di rumah pelanggan melalui saluran bawah tanah. Dapat dilihat pada Gambar 

2.7 berikut ini. 

 

Gambar 2.7 Saluran Penanggal 

http://4.bp.blogspot.com/-NSrU5sM4Fs8/UXzELMlRMvI/AAAAAAAAAFA/9Shc-1fXVPI/s1600/sekunder.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-KBqDBDiN9Lc/UX4HjeAJ4BI/AAAAAAAAAFg/_mCjV0H4Bvs/s1600/distribusi.JPG
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BAB 3  

PERENCANAAN JARINGAN KABEL 

 

Dalam perencanaan jaringan kabel, ada beberapa langkah yang harus 

dilakukan, yaitu : 

• Peramalan permintaan (Demand Forecasting), merupakan peramalan 

jumlah pelanggan dengan jangka waktu 5, 10, 15 atau 2 tahun 

kedepan. 

• Perencanaan dasar (Basic Design), merupakan penetapan standar 

nama, instalasi, analisis transmisi, analisis ekonomi jaringan. 

• Penerapan rinci (Detail Design), merupakan implementasi 

perencanaan di lapangan berdasarkan demand forecasting dan basic 

design. 

Salah satu langkah perencanaan yang penting adalah identifikasi komponen 

jaringan dan pembuatan peta. 

3.1  MDF (Main Distribution Point) 

• Lambang :  XII 

• Penomoran : - 
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3.2  Kabel Primer 

• Lambang :  

• Penomoran :  

KV - 200/0,6 - 1000M 

         P1 (1-1000) 

Keterangan : 

➢ KV : Kabel Duct, dapat berupa KT = Kabel Tanah. 

➢ 200 : Kapasitas 200 pair. 

➢ 0,6 : Diameter inti kawat 0,6 mm bisa juga 0,8 atau 0,4. 

➢ 1000 : Panjang kabel (meter). 

➢ P1 : Kabel primer pertama yang keluar dari MDF 

➢ 1-1000 : Urutan pair dalam kabel. 

 

3.3  Rumah Kabel  

• Lambang :   

 

 

• Penomoran : 

RB 2400 

1000/1200 

 Keterangan : 

➢ RB  : Nama sentral, contoh sentral Rumbal. 

➢ 2400  : Tipe Box, ada 1200,2400 dll. 

➢ 1000/1200  : Kabel primer max 1000 pair, kabel sekunder max 

1200 pair. 
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3.4  Kabel Sekunder 

• Lambang :  

• Penomoran :  

KT - 40/0,6-100M 

        S1(1-100) 

 Keterangan : 

➢ KT : Kabel Tanah, dapat berupa KU = Kabel Udara. 

➢ 40 : Kapasitas 40 pair. 

➢ 0,6 : Diameter inti kawat 0,6 mm bisa juga 0,8 atau 0,4. 

➢ 100 : Panjang kabel (meter). 

➢ S1 : Kabel sekunder pertama yang keluar dari RK. 

➢ 1-100 : urutan pair dalam kabel. 

3.5  Distribution Point 

• Lambang :  

DP Tiang 

DP Dinding 

• Penomoran :  

RB1 10” 

S1 (91-100) 

Keterangan : 

➢ RB1 : DP ke 1 dari Rumah Kabel RB. 

➢ 10” : Kapasitas 10 pair. 

➢ S2 : Diambil dari kabel sekunder S2. 

➢ 91-100 : Nomor urut pair yang berada di DP. 
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BAB 4  

PRAKTIKUM INSTALASI JARINGAN KABEL 

 

➢ Tujuan praktikum: 

▪ Memahami struktur jaringan kabel dari pesawat telepon sampai sentral 

telepon. 

▪ Memahami komponen jaringan kabel dan instalasinya. 

▪ Memahami penggambaran konfigurasi jaringan kabel. 

▪ Memahami interkoneksi teknologi jaringan akses. 

➢ Peralatan : 

▪ Network kit 1 unit. 

▪ Pesawat telepon 3 unit. 

▪ Tool kit (obeng dan lainnya). 

▪ Multitester 1 unit. 

➢ Langkah percobaan : 

A. Identifikasi Komponen Jaringan. 

i. Perhatikan modul CDF, berapa pairkah kapasitas 1 modul LSA ? 

Berapa yang digunakan ? Kemanakah koneksi kabel di CDF ? 

Gambarkan dengan penomoran MDF. 

ii. Perhatikan modul MDF, kemanakah koneksi kabel di MDF ? 

Gambarkan denah penomoran MDF. 

iii. Perhatikan kabel primer. Uraikan maksud penomoran yang 

tertera. Uraikan juga penomoran urutan kabel 100 pair (kode 

warna). 
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iv. Perhatikan rumah kabel. Uraikan maksud penandaan rumah kabel 

dan gambarkan denah penomoran dan koneksi kabel primer dan 

kabel sekunder pada rumah kabel. 

v. Perhatikan kabel sekunder. Uraikan maksud penandaan kabel 

sekunder serta tentukan urutan nomor kabel (kode warna). 

vi. Perhatikan distribution point. Uraikan maksud penandaan serta 

gambarkan cara interkoneksi kabel dalam DP. 

vii. Gambarkan serta jelaskan instalasi kabel rumah/gedung (IKR/G) 

dari KTB sampai telepon. 

 

B. Perencanaan Jaringan 

i. Dirancanakan jaringan kabel yang menyediakan 1 saluran telepon 

pelanggan pada DP pertama, 1 saluran telepon pelanggan pada 

DP kedua, serta 1 saluran pelanggan pada DP ketiga. 

ii. Hubungkan kabel mulai dari PABX sampai DP sesuai petunjuk 

asisten. 

iii. Buatlah kesimpulan tentang : 

❖ Sambungan di DP. 

❖ Urutan pada kabel sekunder dan primer. 

❖ Sambungkan kabel pada rumah kabel. 

❖ Sambungkan MDF-CDF. 

❖ Gambarkan konfigurasi jaringannya. 
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BAB 5  

PERTANYAAN DAN TUGAS 

 

1. Menurut anda, jika jaringan kabel akan digantikan dengan serat optik, 

bagaimana cara termudah dalam menggantikannya? Jelaskan! 

2. Jika jaringan kabel secara keseluruhan digantikan dengan akses radio, 

bagaimana menghubungkannya? 

3. Jika ditemukan 1 nomor telepon tidak berfungsi, menurut anda bagaimanakah 

langkah-langkah memeriksa sampai jaringan? 


