
4.1  

4.2  

4.1   Judul

4.2   Prosedure 

1) Entri Data

pelanggan baru ke dalam sebuah aplikasi yaitu yang bernama SISKA. 
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SPK PEMASANGAN yang di dalamnya tercantum data pelanggan beserta 

jalur nomor pelnggan tersebut. Yakni port

sekundernya.
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Entri Data 

Entri Data merupakan suatu proses penginputan data calon 
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Gambar 4.1 Skema Pemasangan Speedy
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BAB IV 

KEGIATAN PRAKERIN

 

: Pemasangan Baru Telepon dan Speedy beserta WiFi

Gambar 4.1 Skema Pemasangan Speedy
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: Pemasangan Baru Telepon dan Speedy beserta WiFi 

 

Entri Data merupakan suatu proses penginputan data calon 

pelanggan baru ke dalam sebuah aplikasi yaitu yang bernama SISKA. 

Setelah proses penginputan data akan menghasilakn sebuah nomor telepon 

baru dan nomor permintaan speedy. Selanjutnya nomor permintaan 
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atau Work Order. Hasil dari WO adalah surat pernyataan yang bernama 

SPK PEMASANGAN yang di dalamnya tercantum data pelanggan beserta 

port primer maupun 
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2) Penjumperan pada ONU 

a. Lihat data Pemasangan baru pada SISKA yang telah di cetak 

sebelumnya, yakni hasil dari WO. 

b. Cari Port pada SUB-SUB yang sesuai dengan data tersebut baik primer 

maupun sekundernya, 

c. Sebelum di jumper lakukan pengetesan menggunakan test phone 

dengan memanggil 119 untuk memastikan kebenaran nomor pada port 

tersebut, 

d. Jika port telah sesuai dengan nomornya maka lakukan penjumperan 

pada port tersebut, 

 

Gambar 4.2 SUB-SUB pada ONU 
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e. Setelah selesai lakukan test kembali untuk memastikan pemasangan 

terpasang dengan benar. 

3) Penjumperan pada DP 

DP hanya berkapasitas 10-20 pair. Penjumperan tidak jauh berbeda 

dengan penjumperan pada ONU. Penjumperan pada port di DP bernomor 

sama dengan port di ONU pada sisi sekundernya. Jika data yang tertera 

pada SISKA misalkan ‘SO2/65’ dan pada kotak DP tertera 40-60 itu 

artinya port itu berada pada DP2 pair 45. Tulisan pada hanya member 

keterangan bahwa DP itu berkapasitas 20 pair. 

  

Gambar 4.3 DP (Distribution Point) 

4) Instalasi Kabel Rumah (IKR) 

a. Pasang dan bentangkan kabel DW (Drop Wire) dari DP menuju rumah 

pelanggan, 

 

 

 

Gambar 4.4 DW (Drop Wire) 
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b. Kupas sedikit bagian dari DW dan pasangkan pada KTB (kotak 

terminal batas) yang dipasang pada bagian rumah pelanggan, 

 

Gambar 4.5 KTB 

c. Sisi lain dari KTB disambungkan pada Roset yang ada di dalam 

rumah. Dari roset digunakan kabel RJ-11 menuju spliter, 

 

Gambar 4.6 Roset 

d. Splitter digunakan untuk membagi bagian yang ke telepon dan yang ke 

Modem untuk internet. Begitu juga pada spliter kabel yang digunakan 

yaitu RJ-11. 

e. Selanjutnya lakukan setting modem speedy. 
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5) Setting Modem Speedy TP-Link TD-8817 

Beberapa merk modem telah pernah saya setting diantaranya 

modem TP-Link, ZTE, HUAWEI, dan AZTECH. Dalam permasalahan ini 

modem Speedy yang digunakan adalah TP-Link TD-8817. Berikut langkah 

settingnya : 

a. Pastikan semua kabel terhubung dengan benar. Pastikan juga lampu 

power, LAN, dan ADSL pada modem menyala dengan baik, 

 

Gambar 4.7 Konfigurasi kabel dalam modem TP-Link 

b. Lakukan Ping ke modem tersebut untuk memastikan PC dengan 

modem sudah terhubung dengan benar. Langkahnya : 

Start�Run�(ketikan)CMD�(ketikan)192.168.1.1�Enter 

Jika hasilnya Replay From dan menunjukan waktu dan ukuran 

kecepatan, berarti modem dan PC sudah terhubung dengan baik, 
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Gambar 4.8 Hasil Ping ke modem TP-Link 

c. Biarkan IP PC/Laptop berada pada posisi automatically, 

d. Buka web browser, 

e. Ketikan 192.168.1.1 maka kemudian akan muncul TP-Link user name 

dan password. Isikan keduanya dengan ‘admin’ , 

 

Gambar 4.9 TP-Link Username dan Password 

f. Tampilan dari modem akan terlihat. Kemudian klik Quick Start,  

g. Klik pada Run wizard. Kemudian NEXT, 
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Gambar 4.10 Quick Start 

h. Jika perlu atur waktu yang tertera seterusnya. Klik NEXT, 

 

Gambar 4.11 Quick Start-Time Zone 

i. Pilih type PPPoE. Lalu NEXT, 

 

Gambar 4.12 Quick Start-ISP Connection Type 



j. Kemudian isikan user name dan password speedy yang tertera pada 

kontrak pasang baru Speedy. Pastikan juga VPI berisi 8. Dan VCI 

Berisi 81. Setelah selesai NEXT,

k. Klik Tombol NEXT sampai proses selesai dan halaman Quick Start 

tertutup otomatis,

l. Lihat pada status. Jika tertera IP, Subnet Mask,Gateway maka proses 

setting sudah berhasil dan kegiatan browsing sudah bisa dilakukan.

 

Kemudian isikan user name dan password speedy yang tertera pada 

kontrak pasang baru Speedy. Pastikan juga VPI berisi 8. Dan VCI 

Berisi 81. Setelah selesai NEXT,

Gambar 4.

Klik Tombol NEXT sampai proses selesai dan halaman Quick Start 

tertutup otomatis,

Lihat pada status. Jika tertera IP, Subnet Mask,Gateway maka proses 

setting sudah berhasil dan kegiatan browsing sudah bisa dilakukan.

 

Kemudian isikan user name dan password speedy yang tertera pada 

kontrak pasang baru Speedy. Pastikan juga VPI berisi 8. Dan VCI 

Berisi 81. Setelah selesai NEXT,

Gambar 4.13 Pengisian Username dan Password Speed

Klik Tombol NEXT sampai proses selesai dan halaman Quick Start 

tertutup otomatis, 

Gambar 4.1

Lihat pada status. Jika tertera IP, Subnet Mask,Gateway maka proses 

setting sudah berhasil dan kegiatan browsing sudah bisa dilakukan.

Kemudian isikan user name dan password speedy yang tertera pada 

kontrak pasang baru Speedy. Pastikan juga VPI berisi 8. Dan VCI 

Berisi 81. Setelah selesai NEXT, 

Pengisian Username dan Password Speed

Klik Tombol NEXT sampai proses selesai dan halaman Quick Start 

Gambar 4.14 Setting selesai

Lihat pada status. Jika tertera IP, Subnet Mask,Gateway maka proses 

setting sudah berhasil dan kegiatan browsing sudah bisa dilakukan.

Kemudian isikan user name dan password speedy yang tertera pada 

kontrak pasang baru Speedy. Pastikan juga VPI berisi 8. Dan VCI 

Pengisian Username dan Password Speed

Klik Tombol NEXT sampai proses selesai dan halaman Quick Start 

Setting selesai

Lihat pada status. Jika tertera IP, Subnet Mask,Gateway maka proses 

setting sudah berhasil dan kegiatan browsing sudah bisa dilakukan.

Kemudian isikan user name dan password speedy yang tertera pada 

kontrak pasang baru Speedy. Pastikan juga VPI berisi 8. Dan VCI 

Pengisian Username dan Password Speed

Klik Tombol NEXT sampai proses selesai dan halaman Quick Start 

Setting selesai 

Lihat pada status. Jika tertera IP, Subnet Mask,Gateway maka proses 

setting sudah berhasil dan kegiatan browsing sudah bisa dilakukan.
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Kemudian isikan user name dan password speedy yang tertera pada 

kontrak pasang baru Speedy. Pastikan juga VPI berisi 8. Dan VCI 

 

Pengisian Username dan Password Speedy 

Klik Tombol NEXT sampai proses selesai dan halaman Quick Start 

 

Lihat pada status. Jika tertera IP, Subnet Mask,Gateway maka proses 

setting sudah berhasil dan kegiatan browsing sudah bisa dilakukan. 
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6) Setting Access Point TP-Link TD-W8101G 

Begitu banyak merk dan type dari sebuah Access Point yang 

berada di pasaran saat ini. Ada beberapa yang pernah saya setting salah 

satunya adalah TP-Link TD-W8101G. Berikut langkah-langkah dalam 

melakukan settingnya : 

a. Pastikan semua kabel yang diperlukan  terhubung dengan baik dan 

benar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Konfigurasi kabel dalam Access Point TP-Link 

b. Buka Web Browser lalu ketikan 192.168.1.1 pada address bar. Lalu 

akan mucul TP-Link user name dan password. Masukan default 

username: admin, password: admin, 
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Gambar 4.16 TP-Link Username dan Password 

c.  Pilih Menu Quick Start, lalu klik Run Wizard. Klik NEXT, 

 

Gambar 4.17 Quick Start 

d. Atur waktu lokasi kita berada. Lalu NEXT, 

 

Gambar 4.18 Quick Start-Time Zone 
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e. PIlih Conection Type yaitu PPPoE/PPPoA. Isikan usename dan 

password sesuai dengan kontrak speedy. VPI berisi 8 dan VCI 81, 

 

Gambar 4.19 Quick Start-ISP Connection Type 

 

Gambar 4.20 Pengisian Username dan Password Speedy 

f. Selanjutnya masuk ke halaman Wireless Setting Configuration. Pilih 

Activated untuk mengaktifkan Access Point. Ubah nama SSID sesuai 

nama Access point yang kita inginkan. 
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Gambar 4.21 Konfigurasi WLAN 

g. Klik NEXT sampai configurasi selesai dan CLOSE. 

 

Gambar 4. Setting selesai 
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Setelah proses selesai, dilanjutkan dengan konfigurasi wireless. 

Langkahnya sebagai berikut : 

a. masuk Interface Setup 

 

Gambar 4.19 Interface Setup 

Access point Settings: disini adalah halaman untuk mengkonfigurasikan 

wireless. 

• Access Point : pilih Activated untuk mengaktifkan Access Point. 

• Channel : pilih channel sesuai yang kita inginkan 
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• Beacon Interval : atur sesuai default yaitu 100 

• RTS/CTS Threshold : atur sesuai default yaitu 2347 

• DTIM : atur sesiau default yaitu 1 

• 802.11 b/g : pilih 802.11 b/g (54Mbps) 

Wireless MAC Address Filter : Wireless access dapat menyaring dengan 

menggunakan MAC Addresses dari perangkat wireless ke network 

RADIUS. 

• Active : untuk mengaktifkan dan mengnonaktifkan MAC Address 

• Action : untuk menyaring pengguna dengan MAC Address pilih 

Allow Association atau Deny Association. 

• MAC Address : masukan MAC Address yang akan disaring 

Multiple SSIDs Settings : ini untuk melakukan Setting SSID. 

• SSID Index : merupakan type SSID. Pilih default yaitu 1 

• SSID : merupakan nama dari SSID yang selanjutnya menjadi nama 

identitas dari wireless 

• Broadcast SSID : pilih Yes sesuai default. Ketika perangkat 

wireless melakukan survey dan akan mendeteksi SSID Broadcast 

dengan Router 

• Authentication Type : merupakan fiture untuk melakukan 

konfigurasi keamanan pada wireless. Digunakan apabila wireless 

akan diberi kode pengaman. Jika tidak biarkan Disable. 
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3.5 Hasil Prakerin 

Seiring dengan perkembangan zaman perangkat yang digunakan dalam 

telekomunikasi semakin berkembang dan canggih. Terbukti dengan digunakannya 

serat optik sebagai media transmisi proses pengiriman maupun penerimaan data. 

prosesnya semakin lebih cepat karna daya tampungnya yang lebih besar daripada 

kabel tembaga. Namun, disamping itu  penggunaan telepon rumah semakin 

berkurang dan ditinggalkan karna semakin maraknya penggunaan handphone 

yang lebih  memudahkan kegiatan manusia dalam berkomunikasi. Namun,itu 

tidak menjadi kendala besar. Telkom membuat inovasi baru dengan adanya 

Internet Speedy. Speedy ini digunakan untuk mengirim maupun menerima data 

yang ditumpangkan melalui jaringan telepon. Pemasangan speedy sangat 

berkaitan dengan jaringan telepon. Maka jika telepon belum terpasang maka 

internet speedy pun belum bisa terpasang. Namun,telepon rumah bisa terpasang 

tersendiri tanpa speedy. 

Tidak begitu sulit dan rumit dalam pemasangan telepon maupun 

setting/konfigurasi speedy. Setelah dilakukan entri pelanggan baru maka nomor 

pelanggan sudah didapatkan dan begitupun dengan jalur nomor telepon tersebut. 

Dan selanjutnya tinggal memasang jalur menuju rumah pelanggan tersebut, yaitu 

dengan melakukan jumper di MDF, ONU, DP, kemudian memasangkan kabel 

Drop Wire menuju rumah pelanggan dan selanjutnya melakukan instalasi kabel 

rumah. Setelah itu melakukan setting pada modem speedy. Pada saat setting 

speedy, user guide yang ada pada modem memudahkan dalam melakukan 

konfigurasi. Namun, hal utama yang harus diperhatikan adalah memastikan lampu 
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ADSL menyala dengan baik. 

Tingginya animo masyarakat --khususnya di kalangan komunitas Internet-

- menggunakan teknologi Wi-Fi dikarenakan paling tidak dua faktor. Pertama, 

kemudahan akses. Artinya, para pengguna dalam satu area dapat mengakses 

Internet secara bersamaan tanpa perlu direpotkan dengan kabel. 

Konsekuensinya, pengguna yang ingin melakukan surfing atau browsing 

berita dan informasi di Internet, cukup membawa PDA (pocket digital assistance) 

atau laptop berkemampuan Wi-Fi ke tempat dimana terdapat access point atau 

hotspot. 

Access point merupakan perangkat untuk menunjang teknologi Wifi. Ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan konfigurasinya. Karna 

penggunaanya bermacam-macam. Ada yang digunakan sebagai Router dan yang 

lainnya. Namun, semua itu telah tercantum dalam user guide untuk proses 

konfigurasi.  


