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 BAB IV 

DESKRIPSI KERJA PRAKTEK 

 

4.1 Topologi Jaringan PT. TPS 

 

 

Gambar diatas adalah diagram jaringan PT. TPS yang menggunakan 2 

multilayer switch dan topologi bintang. Dalam pengerjaan perancangan sistem 

kabel terstruktur ini, penulis juga melakukan studi literatur untuk mengetahui lebih 

jelas apa yang akan dikerjakan dan mempelajari buku maupun e-book yang terkait 

dengan sistem pengkabelan terstruktur. 

Setelah mendapatkan semua data informasi yang dibutuhkan penulis 

memasuki tahap pengerjaan untuk mendesain pengkabelan terstruktur jaringan 

pada gedung customer services dan gedung administrasi PT. TPS sesuai dengan 

standarisasi TIA/EIA. Dari diagram dan topologi jaringan yang ada, selanjutnya 

Gambar 4.1 Diagram Jaringan PT. TPS 
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akan dilakukan implementasi, konfigurasi dan pengujian mengenai tugas kerja 

praktek ini. terkait spesifik topologi jaringan, protokol, dan ukuran. Tujuan 

Perkabelan terstruktur : 

1. Menentukan sistem kabel yang dipakai 

2. Untuk memungkinkan perencanaan dan instalasi kabel selama konstruksi / 

renovasi 

3. Menetapkan persyaratan kinerja 

4. Independen aplikasi 

Dalam Standar 569 B EIA / TIA untuk Persiapan Telekomunikasi dan 

Spaces adalah pedoman mendefinisikan enam subsistem dari sistem kabel 

terstruktur: 

1.      Building Entrance 

Building Entrance adalah titik di mana kabel eksternal dan layanan 

nirkabel interkoneksi dengan gedung internal yang kabelnya di Equipment Room. 

Ini digunakan oleh akses publik dan / atau swasta (misalnya, Telco, satelit, TV 

kabel, keamanan, dan sebagainya). Building Entrance juga disebut entrance fa- 

cilities (EF). 

2.      Equipment Room (ER) 

Equipment Room (ER) adalah sebuah ruang yang disisihkan untuk 

peralatan elektronik yang rumit seperti server jaringan dan peralatan telepon. 
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3.      Telecommunications Room 

Telecommunications Closet adalah lokasi titik terminasi kabel yang 

mencakup penghentian mekanik dan frame distribusi. 

4.      Backbone Cabling 

Backbone Cabling adalah kabel yang menghubungkan 

Telecommunications Closet, Equipment Room, dan Building Entrance digedung 

yang sama dan antara gedung-gedung. 

5.      Horizontal Cabling 

Horizontal Cabling adalah kabel yang memanjang keluar dari 

Telecommunications Closet  ke dalam work Area (LAN). Biasanya, kabel 

horizontal terstruktur dalam konfigurasi bintang berjalan untuk setiap 

Telecommunications Outlet (TCO). 

6.      Work area 

Work area adalah lokasi dari komputer dan printer, kabel patch, jack, 

adaptor kabel komputer, dan jumper. 
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4.2 Perencanaan dan Identifikasi Topologi  

Dalam prespektif sistem kabel terstruktur, topologi bintang bisa dikatakan 

universal, untuk pemasangan kabel cukup mudah. Menurut standar 

ANSI/TIA/EIA-568-B, berasumsi bahwa arsitektur jaringan yang menggunakan 

topologi bintang pada konfigurasi fisiknya, jika sebuah node dalam topologi 

bintang tersebut gagal atau kabel yang terhubung pada node tersebut gagal maka 

yang terjadi kegagalan hanya pada node atau kabel tersebut. Namun juka hub pusat 

gagal maka seluruh komponen yang ada pada topologi bintang tersebut akan gagal 

atau mati. Identifikasi dan troubleshooting untuk komponen yang gagal tersebut 

lebih mudah dibandingkan dengan konfigurasi pada topologi lain karena setiap 

node bisa dikarantina dan dicek dari titik distribusi pusat.   

 

 

Gambar 4.2 Diagram Jaringan PT. TPS dengan Topology Bintang pada Gedung 

Administrasi  



112 
 

 

4.3 Identifikasi Media  

 

 

Gambar 4.3 Kabel UTP  

Pada gambar di atas terdapat penggunaan kabel UTP Cat 5  sebagai media 

koneksi antar perangkat jaringan Kabel UTP Category 5 (Cat5) adalah kabel 

dengan kualitas transmisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP 

Category 4 (Cat4), yang didesain untuk mendukung komunikasi data serta suara 

pada kecepatan hingga 100 megabit per detik. Kabel ini menggunakan kawat 

tembaga dalam konfigurasi empat pasang kawat yang dipilin (twisted pair) yang 

dilindungi oleh insulasi. Kabel ini telah distandardisasi oleh Electronic Industries 

Alliance (EIA) dan Telecommunication Industry Association (TIA). 

Kabel Cat5 dapat mendukung jaringan Ethernet (10BaseT), Fast Ethernet 

(100BaseT), hingga Gigabit Etheret (1000BaseT). Kabel ini adalah kabel paling 

populer, mengingat kabel serat optik yang lebih baik harganya hampir dua kali lipat 

lebih mahal dibandingkan dengan kabel Cat5. Karena memiliki karakteristik 
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kelistrikan yang lebih baik, kabel Cat5 adalah kabel yang disarankan untuk semua 

instalasi jaringan 

Tabel 4.1 Spesifikasi Kabel UTP Kategori 5    

Karakteristik 
Nilai pada frekuensi 10 

MHz 

Nilai pada frekuensi 100 

MHz 

Attenuation 20 dB/1000 kaki 22 dB/1000 kaki 

Near-end Cross-talk 47 dB/1000 kaki 32.3 dB/1000 kaki 

Resistansi 28.6 Ohm/1000 kaki 28.6 Ohm/1000 kaki 

Impendansi 100 Ohm (±15%) 100 Ohm (±15%) 

Kapasitansi 18 picoFarad/kaki 18 picoFarad/kaki 

Structural return 

loss 
16 dB 16 dB 

Delay skew 45 nanodetik/100 meter 45 nanodetik/100 meter 

 

 

Gambar 4.3 Kabel UTP Catergory 5  
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4.4 Pengkabelan Horizontal  

Sistem pengkabelan horizontal terdiri dari kabel-kabel yang tersusun 

secara horizontal, terminasi mekanikal, dan patch cords (jumper). Pengertian 

horizontal disini adalah sistem pengkabelan akan berjalan secara horizontal baik 

diatas lantai ataupun di bawah atap. Ada beberapa servis atau system yang harus 

diperhatikan ketika mendesain suatu sistem pengkabelan secara horizontal, yaitu: 

1. Servis telekomunikasi meliputi suara, modem dan faksimile 

2. Perlengkapan dasar switching 

3. Koneksi manajemen komputer dan telekomunikasi 

4. Koneksi keyboard/video/mouse (KVM) 

5. Komunikasi data 

6. Wide Area Network (WAN) 

7. Local Area Network (LAN) 

8. Storage Area Network (SAN) 

9. Sistem pemberian isyarat lainnya pada gedung (seperti kebakaran, keamana, 

energi, HVAC, EMS, dan lainnya) 
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Gambar 4.4 Kabel Horizontal Menggunakan kabel STP (Shielded Twisted Pair) 
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4.5 Identifikasi Work Area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar di atas, terdapat kotak hitam pada ruang telekomunikasi, kotak 

hitam tersebut adalah building entrance dari seluruh jaringan komputer yang ada 

pada PT. TPS, berlokasi di lantai 2 gedung administrasi. Lantai 2 gedung 

administrasi adalah tempat bekerja sebagaian besar pegawai PT TPS untuk 

mengurus administrasi. Terdapat sekitar 100 node yang tersebar pada lantai 2 untuk 

akses pertukaran data antar pegawai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Denah Area Kerja Lantai 2 Gedung Administrasi 
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Gambar 4.6 Denah Area Kerja Lantai 8 Gedung Administrasi 

Lantai 8 adalah menara pengawas seluruh aktifitas yang ada di dermaga, 

di lantai 8 terdapat ruang monitoring pergerakan kapal dan bongkar muat barang, 

total terdapat 21 node yang ada di lantai 8 dan terhubung ke wiring closet yang 

berwarna hitam. 
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Gambar 4.7 Denah Area Kerja Dermaga PT. TPS Surabaya 

ANSI/TIA/EIA-568-B mendefinisikan fasilitas pintu masuk sebagai titik 

dimana antarmuka kabel dariluar gedung bisa memasuki gedung. Seluruh kabel 

eksternal seperti kabel backbone kampus, kabel antar gedung, kabel ISP bisa masuk 

dan terpasang di gedung yang terjalin menjadi titik tunggal. ANSI/TIA/EIA-569-A 

merekomendasikan fasilitas pintu masuk khusus untuk bangunan dengan lebih dari 

20.000 kaki persegi digunakan. Jika bangunan memiliki lebih dari 70.000 kaki 

persegi yang dapat digunakan, ANSI/TIA/EIA-569-A membutuhkan ruang, 

terkunci dengan bidang pemutusan kayu lapis pada dua dinding. Standar 

ANSI/TIA/EIA-569-A juga menentukan rekomendasi untuk jumlah pemutusan 

bidang dengan bahan plywood, berdasarkan ukuran luas bangunan. 
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4.6 Identifikasi  Lemari Telekomunikasi  dan Ruang Peralatan 

 

Gambar 4.6 Denah Ruang Telekomunikasi dan Ruang Peralatan di  Lantai 2 

Gedung Administrasi 

Ruang Perlengkapan adalah subsistem lanjut dari pengkabelan terstruktur 

yang terdefinisi pada ANSI/TIA/EIA-568-B. yang merupakan ruang terpusat 

ditetapkan untuk menampung peralatan yang lebih canggih dari fasilitas pintu 

masuk atau ruang telekomunikasi. Seringkali, peralatan telepon atau peralatan 

jaringan seperti router, switch, dan hub yang terletak di sana. peralatan komputer 

mungkin dapat disimpan di sana. kabel backbone yang ada diakhiri di ruang 

perlengkapan.   

ANSI/TIA/EIA-568-B menetapkan bahwa setiap area kerja harus 

memiliki minimal dua informasi-zeoutlet port. Biasanya, satu digunakan untuk 

suara dan satu lagi untuk data. Gambar 4.6 menunjukkan ruang telekomunikasi 

berada di Computer Room. Outlet telekomunikasi termasuk outlet informasi, 
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dinding jack, dan piring dinding. Namun, outlet informasi secara resmi dianggap 

sebagai salah satu jack pada stopkontak telekomunikasi, outlet telekomunikasi 

dianggap bagian dari sistem pengkabelan horizontal.  

4.8 Identifikasi Building Entrance  

 

 

ANSI/TIA/EIA-568-B mendefinisikan fasilitas pintu masuk sebagai titik 

dimana antarmuka kabel dari luar gedung bisa memasuki gedung. Seluruh kabel 

eksternal seperti kabel backbone kampus, kabel antar gedung, kabel ISP bisa masuk 

dan terpasang di gedung yang terjalin menjadi titik tunggal. ANSI/TIA/EIA-569-A 

merekomendasikan fasilitas pintu masuk khusus untuk bangunan dengan lebih dari 

20.000 kaki persegi digunakan. Jika bangunan memiliki lebih dari 70.000 kaki 

persegi yang dapat digunakan, ANSI/TIA/EIA-569-A membutuhkan ruang, 

terkunci dengan bidang pemutusan kayu lapis pada dua dinding. Standar 

ANSI/TIA/EIA-569-A juga menentukan rekomendasi untuk jumlah pemutusan 

bidang dengan bahan plywood, berdasarkan ukuran luas bangunan. Building 

Gambar 4.6 Denah Building Entrance PT. TPS Surabaya, Garis Biru adalah Kabel 

Fiber Optik dan Garis Merah adalah Kabel UTP 
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Entrance PT. TPS ada 2 lokasi yaitu gedung Administrasi dan Gedung Customer 

Services. 

4.9 Identifikasi Backbone Cabling  

 

 

 

Gambar 4.7 Sistem Kabel Backbone 
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Fungsi dari sistem pengkabelan backbone adalah untuk menyediakan 

koneksi antara main distribution area, horizontal distribution area, dan merupakan 

entrance area. Sistem pengkabelan backbone terdiri dari kabel backbone, main 

cross-connect, horizontal cross-connect, terminasi mekanikal, dan patch cord 

(jumper) yang digunakan untuk koneksi silang backbone-to-backbone.  

Sistem pengkabelan secara backbone harus mendukung kebutuhan 

konektivitas yang berbeda, misalnya LAN, WAN, SAN, saluran komputer, dan 

koneksi console perangkat. Pada dasarnya performansi transmisi tergantung dari 

karakteristik kabel, perangkat keras yang terhubung, patch cord dan kabel cross-

connect, jumlah koneksi, dan perlakuan fisik terhadap kabel tersebut. Cara 

pengaman media transmisi jaringan (pengkabelan) yang benar yaitu: 

1. Planning, Sebelum  melakukan penkabelan alangkah sebaiknya  membuat 

rencana agar pengkabelan yang akan  lakukan tidak mengalami kendala 

2. Grounding, merupakan Sebuah upaya keamanan dengan cara penanaman kabel 

ke dalam tanah untuk menghilangkan beda potensial antara logam yang teraliri 

arus listrik dengan tanah 

3. Wiring Closet adalah tempat dimana jaringan dimulai . Semua kabel akan 

bermuara di wiring closet . Terletak disebuah tempat dimana semua kabel 

terkumpul. wiring closet yaitu sebuah ruangan kecil yang biasanya ditemukan 

pada bangunan kelembagaan seperti sekolah dan kantor, di mana sambungan 

listrik dilakukan. Sedangkan yang digunakan untuk berbagai tujuan, 

penggunaan yang paling umum adalah untuk jaringan komputer. Banyak jenis 

koneksi jaringan untuk menetapkan batas jarak antara peralatan end-user seperti 

PC, akses perangkat pada jaringan, seperti router. Pembatasan inimungkin 



123 
 

memerlukan beberapa wiring closet di setiap lantai gedung besar.Penempatan 

wiring closet juga sangat penting agar jaringan dapat terkoneksi tanpa masalah. 

 

 Gambar 4.8 Salah Satu Wiring Closet lantai 8 pada Gedung Administrasi 

4. Horizontal kabel yang menghungkan host/computer ke 1 wiring closet(antara 

cross – connect panel di satu wiring closet) sering menggunakan sebagai 100 

ohm , 4 pair, UTP, solid conductor cable, ditentukan dalamstandart 

ANSI/TIA/EIA – 568 untuk komersial bangunan.  

 

 

 

 

 

    Gambar 4.9 Kabel Horizontal 4 Pair UTP pada wiring closet Lantai 8 
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5. Backbone Cable adalah kabel yang menghubungkan wiring closet satudengan 

wiring closet yang lain atau pusat connettion point dapat menggunakan 100 ohm 

UTP , 62.5/125 – micron atau 50/125 – micron multimode fiber optic, atau 

8.3/125 – micron single mode fiber optic. 

 

 

6. Conduit, adalah pelindung kabel berbentuk pipa atau kotak melindungi 

sepanjang kabel. Dapat terbuat dari material metal ataupun plastik . Yangterbuat 

dari metal bersifat kaku , sedangkan yang terbuat dari plastik bersifat fleksibel / 

lentur . Conduit terbentang antara area kerja menuju wiring closet .Dalam 

pengisian kabel , harus disisakan ruang kosong dalam conduit sebesar 40% dari 

kapastitas conduit . Dapat dipakai di rute horizontal cable ataupun backbone 

cable. Cable traySebagai alternatif dari conduit . Mempunyai fungsi yang sama 

denganconduit Berbentuk seperti rak yang menopang kabel dan membentuk 

jalur .Perbedaan antara conduit dengan cable tray adalah jika cable tray adalah 

Gambar 4.10 Kabel Backbone 4 Pair UTP dengam kombinasi Multimode Fiber Optik  
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conduit yang mempunyai rongga sehingga memudahkan untuk penggantian 

kabel apabila ada kerusakan. 

 Gambar 4.11 Cable Tray dan Conduit 
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7. Wall plate. adalah penanaman kabel di dalam dinding agar pengkabelan menjadi 

lebih rapi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil akhir adalah pengecekan item yang sudah diimplementasikan oleh PT. 

TPS di lingkungan kerja, guna memenuhi persyaratan Standar TIA/EIA/ANSI-568-

B sebagai berikut : 

Gambar 4.12 Cable Tray dan Conduit 
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 Tabel 4.2 Spesifikasi Standar TIA/EIA/ANSI-568-B 

No. Kabel terstruktur Status Jumlah Keterangan 

1 Entrance Facilities Ada 2 

fasilitas pintu masuk sebagai 

titik dimana antarmuka kabel 

dariluar gedung bisa 

memasuki gedung 

2 

 

Vertical and horizontal 

backbone pathways 

 

Ada N/A 
Untuk transfer data dari dan 

ke komputer-komputer 

3 

 

Vertical and horizontal 

backbone cables 

 

Ada N/A 
Untuk mengurangi loss data 

pada traffic jaringan 

4 Horizontal pathways Ada N/A Penghubung transfer data 

5 Horizontal cables Ada N/A Penghubung kabel ke LAN 

6 

 

Work area outlets 

 

Ada N/A 
Outlet yang berada di area 

kerja 

7 

 

Equipment rooms 

 

ada 1 

ruang terpusat ditetapkan 

untuk menampung peralatan 

yang lebih canggih dari 

fasilitas pintu masuk atau 

ruang telekomunikasi 

8 

 

Telecommunications 

closets 

 

ada 1  

suatu ruang yang dimana 

seluruh komponen 

pengkabelan seperti patch 

panel dan kabel cross-

connect berada. 

9 

 

Cross-connect facilities 

 

N/A N/A N/A 

10 

 

Multi-user 

telecommunication 

outlets assemblies 

(MUTOA) 

 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

suatu outlet yang 

mengkonsolidasikan jack 

telekomunikasi  

 

11 

 

Transition points 

 

ada N/A 

titik transisi juga bisa 

menjadi titik di mana kabel 

didistribusikan ke furnitur 

modular 

12 

 

Consolidation points 

 

ada N/A 

 

interkoneksi antara skema 

dari kabel horizontal  
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 Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem kabel terstruktur, 

maka perusahaan dapat  : 

1. Menyediakan fleksibilitas pertukaran data 

2. Mendukung lingkungan beragam- Memastikan bahwa handal, kinerja tinggi 

3. Memungkinkan untuk mobilitas pertukaran data bergerak lebih cepat,  

4. 5-10%dari biaya perancangan jaringan adalah sistem pengkabelan, tetapi 50-

70% dari kesalahan pada jaringan terjadi karean kesalahan pengkabelan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


