
JARINGAN KOMPUTER – KABEL UTP 

 

a. Pengertian kabel UTP 
UTP merupakan singkatan dari Unshield Twisted Pair. Sesuai namanya “Unshield”, 

yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium sehingga jenis kabel 

ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik, berbeda dengan saudaranya STP 

(Shield Twisted Pair). Nama Twisted Pair merujuk pada bentuk dari isi kabel tersebut 

yang saling berlilitan pada setiap pasang. 

Kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik di tiap kabel, lalu 

disusun berlilitan pada tiap pasang warna hingga menjadi 4 pasang. Lilitan kabel tersebut 

berfungsi untuk mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. 

Setiap Warna pada kabel memiliki fungsi yang berbeda. Dari 8 warna kabel UTP, 

masing-masing memiliki perannya sendiri, adapun fungsinya, yaitu: 

▪ Jingga: Kabel warna jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. 

▪ Putih-Jingga: Kabel warna putih-jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. 

▪ Hijau: Kabel warna hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. 

▪ Putih-Hijau: Kabel warna putih-hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. 

▪ Biru: Kabel warna biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. 

▪ Putih-Biru: Kabel warna putih-biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara 

▪ Coklat: Kabel warna coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. 

▪ Putih-Coklat: Kabel warna putih-coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan 
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b. Fungsi kabel UTP 
Kabel UTP digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke 

perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu 

sendiri. Dalam penerapannya, kabel UTP memiliki aturan dalam penyusunan kabel 

berdasarkan kegunannya. 



Selain itu, fungsi kabel UTP dapat dibagi menjadi lebih spesifik lagi berdasarkan 

jenis dan kategorinya. Untuk jenis-jenisnya, misal kabel straight-through, kabel cross-over 

dan roll-over. Sedangkan jika dilihat dari kategorinya, misal Kategori 1 (CAT1) sampai 

dengan Kategori 7 (CAT7). 

c. Jenis-jenis kabel UTP 
Adapun jenis-jenis kabel UTP yang perlu anda ketahui. Ada yang bernama straight-

trough, cross-over maupun roll-over. Anda bisa menyimak penjelasan mengenai ketiga jenis 

kabel UTP tersebut dibawah ini: 

a. Kabel straight-through 
Untuk kabel tipe straight through memiliki aturan penyusunan yang sama antara 

ujung konektor yang satu dengan lainnya. 

Tipe kabel straight through biasanya digunakan untuk menghubungkan dua 

perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch/hub, komputer 

ke switch dan komputer ke hub.  

 

 

 

https://www.nesabamedia.com/pengertian-switch-dan-fungsi-switch/


b. Kabel cross-over 
Untuk kabel tipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap 

ujung konektor. Tipe cross over biasanya digunakan untuk menghubungkan dua 

perangkat yang sama. 

Misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan 

switch, hub dengan hub. Adapun urutan kabel cross over sebagai berikut: 

 

c. Kabel roll-over 

Dan yang terakhir adalah kabel tipe roll over. Kabel tipe roll over memiliki aturan 

penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. 

Kabel tipe roll over digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang 

berbeda, hampir sama dengan tipe straight through namun tipe kabel ini lebih kepada 

menghubungkan perangkat yang memiliki konsol, misalnya switch dengan printer, 

switch dengan proyektor.  

https://www.nesabamedia.com/pengertian-router-dan-fungsi-router/
https://www.nesabamedia.com/pengertian-hub-beserta-fungsi-dan-cara-kerja-hub/
https://www.nesabamedia.com/pengertian-printer-dan-fungsi-printer/


 

 

 


