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MEMBUAT JARINGAN LAN SENDIRI 

Peralatan yang dibutuhkan: 
1. Dua atau lebih PC 
2. Network Card sesuai dg jumlah PC 
3. Kabel coaxial atau UTP 
4. Hub bila diperlukan 
5. Terminator 
6. T-Connector 

Langkah-langkah pembuatan: 

1. Sebelumnya anda harus mengetahui dahulu tipe jaringan yang ingin anda gunakan. Saat ini 
tipe jaringan yang sering digunakan adalah tipe bus dan tipe star. 
1.1 Tipe Bus 
Jaringan jenis ini menghubungkan secara langsung dari komp1 ke komp2 lalu komp2 ke komp3 
dst. Jaringan jenis ini memang paling mudah pemasangannya dan lebih murah sehingga lebih 
cocok untuk home user sedangkan ia memiliki kelemahan dimana bila ada salah satu komp 
yang rusak maka akan mempengaruhi komp lainnya. Jaringan jenis ini menggunakan kabel 
coaxial yang sering kita jumpai pada kabel antena tv. 
1.2 Tipe Star 
Tiap komputer pada jaringan ini masing masing langsung berhubungan ke HUB dengan 
menggunakan jenis kabel UTP yang menyerupai kabel telpon. Misalnya komp1 ke HUB dan 
komp2 ke HUB. Dari HUB kemudian dihubungkan ke sebuah komputer yang bertindak sebagai 
server. Antara HUB juga dapat dihubungkan misalnya HUB1 yg tdr dr komp1 dan komp2 
dihubungkan dengan HUB2 yang tdr dr komp3 dan komp4. Begitupula bila kita ingin memakai 
beberapa server, misalnya HUB tdr dari server1 dan server2 dihubungkan ke server3 yang 
bertindak sebagai server primer. 

2. Pasanglah kabel dan network card. Pemasangan kabel disesuaikan dengan topologi/tipe 
jaringan yang anda pilih sedangkan pemilihan network card disesuaikan dengan slot yang ada 
pada motherboard anda. Bila board anda punya slot PCI maka itu lebih baik karena LAN card 
berbasis PCI bus lebih cepat dalam transfer data.  

3. Bila anda menggunakan tipe bus maka pada masing-masing komputer harus anda pasang T-
Connector yang memiliki dua input. Dan pada komputer yang hanya mendapat 1 input pada 
input kedua harus dipasang terminator kecuali bila anda membuat jaringan berbentuk 
circle(lingkaran) dimana semua komputer mendapat 2 input. Misalnya komp1,komp2,komp3 
berjajar maka t-conncector pada komp1 dipasang terminator dan kabel ke komp2. Pada komp2 
dipasang kabel dr komp1 dan kabel ke komp3. Sedangkan komp3 dipasang kabel dr komp2 dan 
terminator.  

4. Bila anda memilih tipe star maka masing-masing kabel dari komputer dimasukkan ke dalam port 
yang tersedia di hub. Dan bila anda ingin menghubungkan hub ini ke hub lainnya anda gunakan 
kabel UTP yang dimasukkan ke port khusus yang ada pada masing-masing hub.  

Demikianlah dasar membuat lan sendiri. Berikutnya anda harus mempelajari bagaimana cara 
mensetting jaringan seperti berbagi printer atau berbagi file yang akan dibahas pada bab lain.  

 

“Selamat Mencoba!......” 


