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UTP (Unshield Twisted Pair) merupakan kabel jaringan yang menggunakan bahan dasar 

tembaga ajab tetapi tidak dilengkapi dengan shield internal. UTP sendiri sering digunakan 

pada jaringan lokal (LAN) dikarenakan harga yang terjangkau, fleksibel, dan kinerja yang 

cukup baik. UTP sendiri dilindungi insulasi, akan tetapi insulasi tersebut tidak melindungi 

kabel dari interferensi elektromagnetik. 

Impedansi UTP kira-kira 100 Ohm dengan beberapa kategori berdasarkan kemampuan 

transmisi data: 

Cat1 

 Kualitas transmisi: rendah 

 Penggunaan: komunikasi suara analog 

Cat2 

 Kualitas transmisis: lebih baik dibanding Cat1 

 Penggunaan: komunikasi data dan suara digital (menghubungkan node pada Token 

Ring dari IBM) 

 Kecepatan transmisi: hingga 4Mbps 

Cat3 

 Kualitas transmisi: lebeih baik dibanding Cat2 

 Penggunaan: komunikasi data dan suara(10baseT) 

 Kecepatan transmisi: hingga 10 Mbps 

 Bentuk: menggunakan kawat tebaga 24 gauge dalam konfigurasi 4 pasang kawat yang 

dipilin dan dilindungi insulasi. 

Cat4 
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 Kualitas transmisi; lebih baik dari Cat3. 

 Penggunaan: komunikasi data dan suara (10baseT, tapi sering juga digunakan pada 

jaringan IBM Token Ring 16Mbps). 

 Kecepatan transmisi: hingga 16Mbps. 

 Bentuk: menggunakan kawat tembaga 22 gauge/24gauge dalam konfigurasi 4 pasang 

kawat yang dipilin yang dilindungi oleh insulasi. 

Cat5 

 Kualitas: jauh lebih baik dibandingakan dengan kabel UTP Cat4 

 Pengguanan: komunikasi data dan suara (mendukung jaringan 10BaseT, 100BaseT 

hingga 1000BaseT) 

 Kecepatan transmisi: hingga 100Mbps 

 Bahan: menggunakan kawat tembaga dalam konfigurasi empat pasang kawat yang 

dipilin yang dilindungi insulasi. 

 

 

Lalu bagaimana untuk melihat apa UT yang kita beli asli atau tidak? 

1. Belden asli secara elektrik memiliki resistansi kurang dari 0,1 ohm per meter. Maka 

cek resistansinya. 

2. Bentuk fisik kulit luar kabel belden ori padat tidak terlihat longgar, dan bahannya 

elastis dan tidak mudah sobek. 

3. Kabel belden ori memiliki core dengan tembaga berwarna coklat muda kemerahan, 

bukan coklat tua. 

4. Belden Ori diproduksi oleh Amerika. 

5. Cek stiker hologram pada box kabel belden 

6. Cek marking yang tertera pada akbel belden, marking yang tertera pada ori tercetak 

rapi dan tereja dengan benar. 
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