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Pendahuluan 

Jaringan komputer merupakan sebuah metode berkomunikasi antar sumber 

daya melalui medium transmisi. Medium transmisi yang sekarang lazim digunakan 

dalam melakukan proses transmisi data dapat dibagi kedalam tiga jenis yaitu kabel, 

udara, dan cahaya. Transmisi menggunakan kabel dewasa ini adalah salah satu yang 

cukup popular dan banyak digunakan untuk komunikasi data dari resource satu dengan 

resource lain, meskipun beberapa tahun terakhir ini penggunaanya mulai di geser oleh 

teknologi wireless yang menggunakan udara sebagai media transmisi datanya.  

Pergeseran penggunaan kabel menjadi udara sebagai media transmisi data salah 

satunya dikarenakan adanya ketidakefisienan dalam penggunaanya yaitu jarak 

jangkauan yang terbatas serta kebutuhan kabel transmisi seperti UTP yang cukup besar 

dalam pembangunan jaringan komputer pada suatu lokasi yang besar. Selain hal 

tersebut, dari segi estetika, penggunaan kabel yang terlalu banyak menjadi 

permasalahan tersendiri salah satunya adalah ruangan yang terinstal jaringan 

menggunakan media kabel akan terlihat “ruwet” dan “sumpek” karena keberadaan kabel 

yang cukup banyak. 

Sebelumnya saya sampaikan bahwa pada artikel ini tidak bertujuan untuk 

mempromosikan suatu trademark tertentu, saya hanya ingin share sebuah teknogi di 

bidang jaringan komputer yang mungkin bisa bermanfaat bagi para pembaca. 

Bagi anda yang sudah pernah bahkan sering mengelola sebuah jaringan komputer pada 
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satu gedung menggunakan media kabel pasti pernah mengalami kesulitan jika area jalur 

kabel dari satu komputer ke komputer lain susah untuk dijangkau atau berbeda ruangan. 

Tak jarang untuk dapat menghubungkan jaringan komputer yang susah di jangkau kita 

harus masuk kolong meja, naik atap ruangan atau bahkan melubangi tembok dengan 

bor.  

Sekarang ini pemanfaatan jaringan listrik tegangan rendah sebagai alternatif 

transmisi data melalui media kabel merupakan salah satu opsi yang relevan karena dari 

sisi kebutuhan kabel seperti UTP dapat ditekan, disamping itu, dilihat dari segi estetika 

lebih baik karena pemasangannya sudah menyatu dengan jaringan listrik yang secara 

umum telah tersedia di gedung-gedung perkantoran bahkan di tiap rumah-rumah. 

Perkembangan teknologi terus berkembang hal tersebut bukanlah hal yang mustahil lagi. 

Kini kita bisa menghubungkan kabel jaringan LAN melalui media stop kontak listrik 

disebuah ruangan untuk dihubungkan kembali ke ruangan lainnya. Untuk dapat 

mewujudkan hal tesebut dibutuhkan sebuah perangkat yang bernama Powerline 

Ethernet Adapter. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan gambar dibawah ini. 
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Untuk contoh powerline adapternya sendiri seperti ini. 
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Spesifikasi alat. 

 

 

Kesimpulan : 

Jadi Powerline Ethernet Adaptor memanfaatkan ketersediaan kabel listrik yang ada 

untuk mentransfer data saat mengalirkan listrik. Cukup memasang Powerline Ethernet 

Adaptor ke dalam stop kontak listrik yang ada maka anda dapat membangun 

infrastruktur jaringan komputer dengan cepat. 

 

Silakan yang ingin mencoba, bisa mencari perangkatnya. Tersedia berbagai merk dan 

jenisnya. Semakin tinggi kemampuan data rate Powerline Ethernet Aadapter maka akan 

semakin baik pula jaringan yang anda buat.  

 

Sumber gambar : manual book TL-PA251KIT 
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