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Topologi adalah Cara / Metode yang 

digunakan untuk menghubungkan antara 

komputer yang satu dengan komputer 

yang lain ataupun dari Server ke PC 

sehingga membentuk sebuah jaringan.  

 

Topologi star digunakan dalam jaringan yang padat, ketika endpoint dapat 

dicapai langsung dari lokasi pusat, kebutuhan untuk perluasan jaringan, dan 

membutuhkan kehandalan yang tinggi. Topologi ini merupakan susunan 

yang menggunakan lebih banyak 

kabel daripada bus dan karena 

semua komputer dan perangkat 

terhubung ke central point. Jadi 

bila ada salah satu komputer atau 

perangkat yang mengalami 

kerusakan maka tidak akan 

mempengaruhi yang lainnya 

(jaringan). Intinya topologi ini 

mengunakan Hub/Swich untuk menghubungkan dari komputer 1 ke 

komputer yang lain. Hub/ Swick berfungsi untuk menerima sinyal-sinyal 

dari komputer dan meneruskan ke semua komputer yang terhubung dengan 

Hub/Swich tersebut. 
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Jaringan dengan Topologi ini lebih mahal dan cukup sulit pemasangannya. 

Setiap komputer mempunyai kabel sendiri- sendiri sehingga lebih mudah 

salam mencari kesalahan pada jaringan. Kabel yang digunakan biasannya 

dengan mengunakan Kabel UTP CAT5. 

 

Peralatan Yang Digunakan 

1. Switch : Komponen jaringan yang 

digunakan untuk menghubungkan 

beberapa HUB untuk membentuk 

jaringan yang lebih besar atau 

menghubungkan komputer - komputer 

yang mempunyai kebutuhan bandwidth yang besar. Kecepatan transfer 

data switch jauh lebih cepat dibanding HUB 

2. Kabel LAN - UTP straight : Setiap warna kabel untuk 

LAN straight sama antara ujung satu dan ujung 

lainnya.  

3. PC / Laptop 

 

 

Karakteristik Topologi Star 

Berikut adalah karakteristik Topologi Star : 

 Setiap Node berkomunikasi secara langsung dengan central node. 

Traffic data mengalir dari node ke central node dan kembali lagi. 

 Muda di kembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang 

langsung terhubung ke central node. 
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 Jika terjadi kerusakan pada salah satu 

node maka hanya pada node tersebut 

yang terganggu tanpa menggangu 

jaringan lain. 

 Dapat digunakan Kabel Lower karena 

hanya meng-handle satu trafik node 

dan biasannya mengunakan 

kabel UTP. 

 

Kelebihan Dari Topologi Star  

 Kerusakan pada satu saluran hanya akan memengaruhi jaringan pada 

saluran tersebut dan station yang terpaut. 

 Pemasangan/perubahan stasiun sangat mudah dan tidak menggangu 

bagian jaringan lain. 

  Tingkat keamanan termasuk tinggi. 

 Tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. 

 Penambahan dan pengurangan station dapat dilakukan dengan mudah. 

 Akses Kontrol terpusat. 

 Kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan/kerusakan pengelolaan 

jaringan. 

 Paling fleksibel. 

 Kemudahan deteksi Isolasi kesalahan/kerusakan pengelolaan jaringan. 

 

Kekurangan Dari Topologi Star 

 Perlu penanganan Khusus. 
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 Jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan 

berhenti. 

  Boros dalam pemakaian kabel. 

 HUB jadi elemen kritis karena kontrol terpusat.  

 Terlalu penting hub sehinga ketika terdapat masalah dengan hub maka 

jaringan tersebut akan down 

 Jaringan tergantung pada terminal pusat 

 Jika menggunakan switch dan lalu lintas data padat dapat 

menyebabkan jaringan lambat. 

 Biaya jaringan lebih mahal dari pada bus atau ring 

 

Cara Kerja Topologi Star 

Setiap komputer dalam jaringan bintang berkomunikasi dengan central 

hub yang mengirimkan kembali pesan ke semua komputer (dalam broadcast 

star network) atau hanya ke komputer yang dituju (dalam switched star 

network). Hub dalam broadcast star network dapat menjadi aktif ataupun 

pasif. Active hub memperbaharui sinyal elektrik yang di terima dan 

mengirimkannya ke semua komputer yang terhubung ke hub. Hub tipe 

tersebut sering disebut juga dengan multiport repeater. Jika kita 

menggunakan hub memiliki 32 port, dengan seluruhport terisi, 

maka collision akan sering terjadi yang akan mengakibatkan kinerja jaringan 

menurun. Untuk menghindari hal tersebut kita bisa menggunakanswitch yang 

memiliki kemampuan untuk menentukan jalur tujuan data. Active 

hub dan switch membutuhkan tenaga listrik untuk menjalankannya. Pasisive 

hub, seperti wiring panel atau blok punch-down, hanya berfungsi sebagai titik 
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koneksi (connection point) dan tidak melakukan penguatan sinyal atau 

memperbaharui sinyal. Passive hub tidak membutuhkan tenaga listrik untuk 

menjalankannya. 

 

Konfigurasi Topologi Star 

Setelah semua perangkat jaringan sudah terhubung dengan switch, dan 

proses installasi sudah selesai, langkah selanjutnya ialah mengkonfiigurasikan 

/ mensetting IP Address bagi seluruh komputer. 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 

 Pilih Start – Control Panel 

 Pilih menu Network And Internet Connections 

 Pilih menu Network Connections 

 Klik kanan Local Area Network – Properties 

 Pilih Internet Protocol TCP/IP – Properties 

 Isi IP Adrress sebagai berikut : 

PC I  IP Address   : 192.168.0.1 

   Subnet Mask  : 255.255.255.0 

   Default  Gateway : 192.168.0.1 

PC II  IP Address   : 192.168.0.2 

   Subnet Mask  : 255.255.255.0 

   Default  Gateway : 192.168.0.1 

PC III  IP Address   : 192.168.0.3 

   Subnet Mask  : 255.255.255.0 

   Default  Gateway : 192.168.0.1 

PC IV  IP Address   : 192.168.0.4 
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   Subnet Mask  : 255.255.255.0 

   Default  Gateway : 192.168.0.1 

PC V  IP Address   : 192.168.0.5 

   Subnet Mask  : 255.255.255.0 

   Default  Gateway : 192.168.0.1 

PC VI  IP Address   : 192.168.0.6 

   Subnet Mask  : 255.255.255.0 

   Default  Gateway : 192.168.0.1  

PC VII  IP Address   : 192.168.0.7 

   Subnet Mask  : 255.255.255.0 

   Default  Gateway : 192.168.0.1 …………  dst 

 

Pengujian  

Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah proses installasi dan konfigurasi 

telah dilakukan dengan benar. Caranya adalah sebagai berikut : 

 Klik Start – Run 

 Ketik cmd atau langsung ketikkan ping dan no tujuan IP Address yang 

akan di Ping (Server). 

Contoh  : ping 192.168.0.1 

 Jika kita melihat ada balasan pesan “Reply From No IP”, maka itu 

menandakan bahwa perintah untuk menghubungkan ke server (Local 

Host) dapat berjalan dan diterima dengan baik. 

 Apabila keluar balasan pesan ”Request Time Out” berarti perintah untuk 

menghubungkan ke server (Local Host) belum berjalan dengan baik. 
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