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STRAIGHT & CROSS

�Dalam jaringan lan atau yang umumnya

menggunakan Ethernet dikenal 2 jenis kabel

jaringan yaitu STRAIGHT dan CROSS , dimana

keduanya memiliki fungsi konektifitas yang 

berbeda dalam jaringan. 

� Kabel STRAIGHT umumya digunakan untuk

menghubungkan koneksi dari Port pada

Switch / Hub , 

� Kabel CROSS biasa digunakan untuk koneksi

point to point antar 2 komputer yang di

hubungkan lewat ethernet Card.
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�Untuk membedakan kabel CROSS dan

STRAIGHT adalah dengan melihat susunan

warna pin pada konektor RJ 45 yang terdiri

dari 8 warna yang berbeda. 

� Straight dan Cross ( Standar International ) . 

8 warna yang biasanya digunakan adalah

Orange (O), Putih Orange (PO), Biru (B), 

Putih Biru (PB), Hijau (H), Putih Hijau (PH), 

Coklat (C), Putih Coklat (PC) . 

�Untuk melakukan terminasi kabel straight 
biasanya beberapa orang menerapkan
cara twin side yaitu menyamakan susunan
antara kedua ujung konektor tanpa
memperhatikan susunan warna yang dipakai.
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� Contoh :

�Menghubungkan antara computer dengan

switch

�Menghubungkan computer dengan LAN pada

modem cable/DSL

�Menghubungkan router dengan LAN pada

modem cable/DSL

�Menghubungkan switch ke router

�Menghubungkan hub ke router

� Kabel cros adalah kabel yang memiliki urutan
warna yang berbeda pada kedua ujung konektor. 
dari susunan warna yang telah anda susun anda
hanya tinggal menukar urutan pin / warna di
salah satu ujung konektor yang anda pasang
dimana urutan warna yang ditukar adalah urutan
ke 1 dengan yang ke 3 dan urutan warna yang ke 2 
dengan yang ke 6 . ( 1,3 ) ( 2,6 )
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� Contoh :

�Menghubungkan 2 buah komputer secara

langsung

�Menghubungkan 2 buah switch

�Menghubungkan 2 buah hub

�Menghubungkan switch dengan hub

�Menghubungkan komputer dengan router

�Untuk membuat sebuah kabel jaringan

menggunakan kabel UTP ini terdapat

beberapa peralatan yang perlu kita siapkan, 

yaitu kabel UTP, Connector RJ-45, Crimping 

tools dan RJ-45 LAN Tester, contoh

gambarnya seperti dibawah ini:
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� UTP adalah kepanjangan dari Unshielded Twisted 
Pair, kabel UTP adalah jenis kabel yang terbuat
dari jenis bahan penghantar tembaga, memiliki
isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan
isolasi yang mampu melindungi dari api dan
kerusakan fisik

� kabel UTP terdiri dari empat pasang inti kabel
yang saling berbelit yang masing-masing pasang
memiliki warna berbeda.

� fungsi kabel UTP adalah di gunakan sebagai
kabel jaringan LAN (Local Area Network) pada
sistem jaringan komputer

� Kabel UTP merupakan salah satu media transmisi
yang paling banyak digunakan untuk membuat
sebuah jaringan local (Local Area Network), 
selain karena harganya relatif murah, mudah
dipasang dan cukup bisa diandalkan. 

� Sesuai namanya Unshielded Twisted Pair berarti
kabel pasangan berpilin/terbelit (twisted 
pair) tanpa pelindung (unshielded). Fungsi lilitan
ini adalah sebagai eleminasi terhadap induksi
dan kebocoran. Sebelumnya ada juga kabel
STP (Shielded Twisted Pair)
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� RJ merupakan singkatan dari (Registered Jack) adalah
konektor tempat dimana kabel-kabel yang ada pada
kabel UTP di tempatkan. RJ bisa di ibaratkan kepala
dari kabel jaringan dimana melalui RJ45 ini lah kabel
di hubungkan ke port jaringan yang ada pada sebuah
komputer atau peralatan lainnya, dan juga RJ45
adalah kabel ethernet yang biasa di gunakan dalam
topologi jaringan komputer LAN maupun jaringan
komputer tipe lainnya.

� Fungsi konektor RJ45 adalah sebagai penghubung
antara kabel UTP (Unsield Twisted Pair) menuju ke
Transceiver, memudahkan untuk di pindah-pindah
serta mudah untuk di cabut tanpa khawatir tersengat
aliran listrik dan menghubungkan konektor LAN 
melalui sebuah pusat network.
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� Crimp tool / Crimping tool 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 saja. 

� Fungsi Crimping Tool :

• Memotong kabel

• Melepas pembungkus kabel

• Memasang konektor
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� 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.

�Digunakan untuk menguji hasil pemasangan

kabel sudah benar atau belum.
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� Kupas ujung kabel sekitar 2 cm, sehingga

kabel kecil-kecil yang ada didalamnya

kelihatan.

� Pisahkan kabel-kabel tersebut dan luruskan. 

Kemudian susun dan rapikan berdasarkan

warnanya yaitu Orange Putih, Orange, Hijau

Putih, Biru, Biru Putih, Hijau, Coklat Putih, 

dan Coklat. Setelah itu potong bagian

ujungnya sehingga rata satu sama lain.

� Susunan kabel UTP tipe straight bisa Anda

lihat pada gambar di bawah:
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� Masukan kabel yang sudah lurus dan sejajar tersebut
ke dalam konektor RJ-45, dan pastikan semua kabel
posisinya sudah benar.

� Lakukan crimping menggunakan crimping tools, tekan
crimping tool dan pastikan semua pin (kuningan) 
pada konektor RJ-45 sudah “menggigit” tiap-tiap
kabel.

� Setelah selesai pada ujung yang satu, lakukan lagi
pada ujung yang lain

� Langkah terakhir adalah menge-cek kabel yang sudah
kita buat tadi dengan menggunakan LAN tester, 
caranya masukan masing-masing ujung kabel
(konektor RJ-45) ke masing2 port yang tersedia pada
LAN tester, nyalakan dan pastikan semua lampu LED 
menyala sesuai dengan urutan kabel yang kita buat.

� Kupas ujung kabel sekitar 2 cm, sehingga

kabel kecil-kecil yang ada didalamnya

kelihatan.

� Pisahkan kabel-kabel tersebut dan luruskan. 

Kemudian susun dan rapikan berdasarkan

warnanya yaitu Orange Putih, Orange, Hijau

Putih, Biru, Biru Putih, Hijau, Coklat Putih, 

dan Coklat. Setelah itu potong bagian

ujungnya sehingga rata satu sama lain.
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� Susunan kabel UTP tipe CROSS bisa Anda lihat

pada gambar di bawah:

� Masukan kabel yang sudah lurus dan sejajar tersebut
ke dalam konektor RJ-45, dan pastikan semua kabel
posisinya sudah benar.

� Lakukan crimping menggunakan crimping tools, tekan
crimping tool dan pastikan semua pin (kuningan) 
pada konektor RJ-45 sudah “menggigit” tiap-tiap
kabel.

� Setelah selesai pada ujung yang satu, lakukan lagi
pada ujung yang lain

� Langkah terakhir adalah menge-cek kabel yang sudah
kita buat tadi dengan menggunakan LAN tester, 
caranya masukan masing-masing ujung kabel
(konektor RJ-45) ke masing2 port yang tersedia pada
LAN tester, nyalakan dan pastikan semua lampu LED 
menyala sesuai dengan urutan kabel yang kita buat.
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� Terdapat perbedaan antara kabel Straight dan Cross 
dalam pengiriman data dan penerimaan data:

� Pengiriman dan Penerimaan Data model kabel
Straight adalah data dikirimkan menuju ke
hub/switch, baru dari hub dikembalikan. Pengiriman
data oleh network adapter akan diterima sebagai
signal pengiriman data oleh hub/switch dan penerima
data di network adapter dan penerimaan data oleh
hub/switch.

� Sedangkan Pengiriman dan Penerimaan Data model 
kabel Cross dari komputer ke komputer yaitu
Pengiriman data oleh network adapter computer 1 
akan diterima sebagai signal penerima di network 
adapter komputer 2 dan peneriaman data oleh
network adapter komputer 1 merupakan pengiriman
data oleh network adapter komputer 2.


