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1 DASAR SISTEM TELEKOMUNIKASI

Overview

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan,
gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem
elektromagnetik lainnya. Sistem telekomunikasi adalah seluruh unsur/elemen
baik infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan
prasarana telekomunikasi, maupun peyelenggara telekomunikasi, sehingga
komunikasi jarak jauh dapat dilakukan.

Tujuan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mahasiswa memahami konsep komunikasi, telekomunikasi, dan sistem
telekomunikasi.
Mahasiswa mengetahui komponen pembangun sistem telekomunikasi.
Mahasiswa mengetahui prinsip kerja sistem telekomunikasi.
Mahasiswa mengetahui tentang jaringan telekomunikasi.
Mahasiswa mengetahui perkembangan sistem telekomunikasi.
Mahasiswa memahami permasalahan mendasar dalam sistem
telekomunikasi

Dasar Sistem Telkomunikasi
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1.1
1.1.1

Sistem Telekomunikasi

Apa itu Komunikasi, Telekomunikasi, dan Sistem
Telekomunikasi ?
Komunikasi

Gambar 1.1 Ilustrasi proses komunikasi
Dunia semakin cepat berubah, dalam dua dasawarsa terakhir
perkembangan teknologi sudah demikian pesatnya memberikan dampaknya
yang menyentuh segala aspek kehidupan manusia. Salah satu hal yang
berkembang sangat pesat dan menjadi pemicu dari perkembangan yang ada
adalah komunikasi. Dalam perkembangan terakhir dimana dunia informasi
menjadi sangat penting dalam aspek kehidupan, maka komunikasipun akhirnya
tidak dapat ditawar lagi dan menjadi bagian yang sangat penting dalam
melengkapi kehidupan manusia. Metode, fasilitas dan perangkatnya pun sudah
berkembang maju sedemikian modernnya sehingga sekarang dunia seakan
tidak ada batas lagi, manusia dapat berhubungan satu-sama lain dengan begitu
mudah dan cepatnya.
Komunikasi adalah sebuah proses interaksi untuk berhubungan
dari satu pihak ke pihak lainnya, yang pada awalnya berlangsung sangat
sederhana dimulai dengan sejumlah ide-ide yang abstrak atau pikiran dalam
otak seseorang untuk mencari data atau menyampaikan informasi yang
kemudian dikemas menjadi sebentuk pesan untuk kemudian disampaikan
secara langsung maupun tidak langsung menggunakan bahasa berbentuk kode
visual, kode suara, atau kode tulisan.
2
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Telekomunikasi

Gambar 1.2 Ilustrasi Telekomunikasi
Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan,
gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem
elektromagnetik lainnya (Undang-undang RI no.36 tahun 1999 tentang
Telekomunikasi).
Mungkin dahulu kita berpikir, dunia ini hanyalah kampung halaman
karena kita tidak pernah pergi kemana-mana. Setelah dewasa dan bekerja di
suatu tempat di Indonesia, mungkin kita berpikir dunia ini adalah Indonesia.
Begitu seterusnya sampai kita menyadari bahwa dunia ini adalah alam
semesta. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang selalu
membutuhkan orang lain. Tuntutan bisnis, ekonomi, sosial, dan bidang-bidang
lainnya menyebabkan pentingya kemudahan untuk mendapatkan informasi dan
melakukan komunikasi antar individu di seluruh dunia. Akhirnya, manusia pun
menciptakan suatu sistem yang memungkinkan mereka dapat saling
berkomunikasi dari satu tempat ke tempat lain di seluruh dunia tanpa
terbatas dimensi dan waktu. Maka dibangunlah sistem telekomunikasi yang
menghubungkan setiap individu di dunia.
1.1.3

Sistem Telekomunikasi
Sistem telekomunikasi adalah seluruh unsur/elemen baik infrastruktur
telekomunikasi,
perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana
telekomunikasi, maupun peyelenggara telekomunikasi, sehingga komunikasi
jarak jauh dapat dilakukan. Berikut ini adalah pengertian dari beberapa istilah
Dasar Sistem Telkomunikasi
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dalam bidang telekomunikasi sesuai dengan Undang-undang RI no.36 tahun
1999 tentang Telekomunikasi :
 Perangkat Telekomunikasi
 adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan
bertelekomunikasi.
 Sarana dan prasarana telekomunikasi
 adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung
berfungsinya telekomunikasi.
 Penyelenggara telekomunikasi
 adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha
swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan
Negara.
 Jasa telekomunikasi
 adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan
bertelekomunikasi
dengan
menggunakan
jaringan
telekomunikasi.
 Pelanggan
 adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang
menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa
telekomunikasi berdasarkan kontrak.
 Pemakai
 adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang
menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa
telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.
 Interkoneksi
 adalah keterhubungan antarjaringan telekomunikasi dari
penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda.

1.2

Bagaimana Telekomunikasi Berperan dalam Hidup
Kita ?

Dengan adanya sistem telekomunikasi, kita dapat memanfaatkannya
untuk mendukung berbagai aktifitas kehidupan, termasuk belajar, belajar,
maupun bermain. Informasi dari belahan dunia, seperti ekonomi, politik,
sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain dapat kita nikmati melalui sistem
telekomunikasi.

4
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Gambar 1.3 Ilustrasi Telekomunikasi untuk Belajar

Gambar 1.4 Ilustrasi Telekomunikasi untuk Bekerja

Gambar 1.5 Ilustrasi Telekomunikasi untuk Bermain
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Komponen Pembangun Sistem Telekomunikasi

Gambar 1.6 Komponen Pembangun Sistem Telekomunikasi
Agar dapat melakukan hubungan telekomunikasi, terdapat beberapa
komponen pembangun system telekomunikasi yaitu :
 Informasi : merupakan data yang dikirim/diterima seperti suara,
gambar, file, tulisan.
 Pengirim : merubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim.
 Media transmisi : alat yang berfungsi mengirimkan dari pengirim
kepada penerima. Karena dalam jarak jauh, maka sinyal pengirim
diubah lagi / dimodulasi agar dapat terkirim jarak jauh.

Gambar 1.7 Media Transmisi
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1.4
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Penerima : menerima sinyal listrik dan merubah kedalam informasi
yang bisa dipahami oleh manusia sesuai yang dikirimkan.
Aturan/standar : merupakan yang harus disepakati dalam pengiriman,
pentransmisian, dan penerimaan informasi.

Prinsip Kerja Sistem Telekomunikasi

Pada prinsipnya sebuah komunikasi melalui tahapan sebagai berikut :
 Proses komunikasi diawali dengan sebuah pesan atau informasi yang
harus dikirimkan dari individu/perangkat satu ke perangkat lain.
 Pesan/informasi tersebut selanjutnya dikonfersi kedalam bentuk
biner atau bit yang selanjutnya bit tersebut di encode menjadi sinyal.
Proses ini terjadi pada perangkat encoder.
 Sinyal tersebut kemudian oleh transmitter dikirimkan/dipancarkan
melalui media yang telah dipilih.
 Dibutuhkan media transmisi (radio, optik, coaxial, tembaga) yang
baik agar gangguan selama disaluran dapat dikurangi.
 Selanjutnya sinyal tersebut diterima oleh stasiun penerima.
 Sinyal tersebut didecode kedalam format biner atau bit yang
selanjutnya diubah kedalam pesan/informasi asli agar dapat
dibaca/didengar oleh perangkat penerima.

Gambar 1.8 Prinsip kerja system telekomunikasi
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Proses komunikasi dapat dilakukan satu arah maupun dua arah tergantung
dari perangkat dan teknologi yang digunakan, seperti berikut ini :

Gambar 1.9 Komunikasi satu dan dua arah

1.5

Jaringan Telekomunikasi

Gambar 1.10 Jaringan telekomunikasi
Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi
dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi
(Undang-undang RI no.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi).

8
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Terdapat beberapa topologi jaringan telekomunikasi, yaitu :
a

b
e

c

d
f

Gambar 1.11 Jaringan telekomunikasi
Keterangan :
a. Topologi Mesh
b. Topologi Star
c. Topologi Ring

d. Topologi Star + Mesh
e. Topologi Bus
f. Topologi Tree/pohon

a. Topologi Mesh/mata jala

Keuntungan dari jaringan mata jala
 Tiap sentral mempunyai derajat yang sama.
 Tiap sentral mempunyai hubungan langsung
 Peralatan switching dapat lebih sederhana
 Syarat saluran lebih murah
 Bila salah satu saluran penghubung terganggu, maka hubungan antar
sentral masih tetap dapat dilakukan melalui saluran yang lain.

Kerugian jaringan mata jala
 Efisiensi saluran rendah karena memerlukan banyak berkas
 Konsentrasi saluran agak rendah
 Jaringan mata jala yang satu dengan yang lain sulit
dihubungkan
Kebutuhan saluran penghubung dalam jaringan mata jala adalah berbanding
lurus dengan kuadrat dari penambahan jumlah sentral. Bila jumlah sentral
sama dengan S dan jumlah saluran yang dibutuhkan adalah N maka dapat
dirumuskan:

N
Dasar Sistem Telkomunikasi
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Bentuk jaringan mata jala pada hirarki jaringan di Indonesia digunakan pada
tingkat tersier, yaitu jaringan yang menghbungkan sambungan langsung jarak
jauh.
b. Topologi Star/bintang
 Keuntungan jaringan bintang
 Cocok untuk jaringan dengan volume trafik yang rendah
 Trafik ke sentral lain (antar sentral) dari suatu sentral
dikonsentrasikan melalui sentral transit, sehingga sentral transit
biasanya mempunyai derajat yang lebih tinggi.
 Jumlah berkas saluran S linear terhadap jumlah sentral N
 Konsentrasi saluran besar
 Efisiensi saluran tinggi


c.

Kelemahan jaringan bintang
Bila sentral transit mengalami gangguan (break down) maka semua
sentral di bawahnya akan terisolir (tidak dapat saling berhubungan)

Topologi Ring/cincin
 Keuntungan jaringan cincin
 Suatu jaringan cincin mudah sekali di konfigurasi dan diinstall.
 Dalam jaringan secara normal sinyal disirkulasikan setiap waktu.
Bila node tidak menerima sinyal untuk waktu tertentu
menunjukan adanya kesalahan sederhana pada cincin tersebut.
Bila ada node yang mengalami kerusakan maka dengan mudah
dapat diisolasi sehingga tidak menggangu pada kinerja sistem
secara keseluruhan.


Kelemahan jaringan cincin
 Tetapi bila satu titik tidak berfungsi maka seluruh jaringan tidak
akan berfungsi. Untuk menghindari kelemahan tersebut biasanya
menggunakan cincin ganda.

Kelemahan yang lainnya adalah trafiknya hanya bisa satu jalur,
tidak cocok digunakan dengan titik yang banyak.

d. Topologi Bus
 Keuntungan jaringan bus
 Mudah untuk diinstal
 Menggunakan panjang kabel yang lebih pendek dibandingkan
topologi lainnya.
10
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Kelemahannya jaringan bus
 Topologi ini tidak flesibel karena penambahan satu titik
menyebabkan perubahan konfigurasi dan penambahan pajang
rata-rata kabel.
 Pengisolasian kerusakan sangat sulit dilaksanakan karena akan
menganggu kinerja jaringan.
 Bila bus mengalami kerusakan maka seluruh titik tidak berfungsi.

e. Topologi Tree/pohon
 Jaringan pohon dapat diturukan dari topologi bintang yang berirarki
membentuk sebuah percabangan pohon. Hanya beberapa node yang
langsung berhubungan dengan sentral pusat. Sentral pusat berisi
repater yang menerima sinyal informasi yang masuk dan
meregenerate ke sentral dibawahnya yang dituju. Sentral pusat
merupakan sentral yang aktif sementara sentral dibawahnya adalah
sentral yang pasif. Kelebihan dan kelemahannya sama dengan
topologi jaringan bintang.

1.6
1.6.1

Perkembangan Telekomunikasi
Perkembangan Teknologi Jaringan Telekomunikasi

Gambar 1.12 Perkembangan teknologi jaringan wireline
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Gambar 1.13 Perkembangan teknologi jaringan wireless
1.6.2

Perkembangan Service Telekomunikasi

Gambar 1.14 Perkembangan service telekomunikasi

12
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Perkembangan perangkat telekomunikasi

Gambar 1.15 Perkembangan perangkat telekomunikasi
1.6.4

Perkembangan Jaringan Telekomunikasi

Gambar 1.16 Perkembangan jaringan telekomunikasi
Pada intinya, perkembangan sistem telekomunikasi meliputi seluruh aspek dan
komponen, yang kesemuanya diarahkan untuk menutupi permasalahanpermasalahan yang dihadapi dalam bidang telekomunikasi. Perkembangan ini
akan terus berlanjut sampai ditemukan suatu sistem telekomunikasi yang
sempurna.
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Permasalahan Telekomunikasi

Dalam system telekomunikasi terdapat beberapa permasalahan, yaitu :
1. Jauhnya jarak antara pengirim dan penerima
 Selama dalam perjalanan informasi tersebut akan melewati
berbagai media dengan karakteristik yang berbeda-beda.
Sehingga memungkinkan terjadinya delay yang tinggi dan packet
loss yang besar, yang kesemuanya akan menurunkan kualitas
informasi yang diterima.

14

2.

Perbedaan platform, media, dan aturan yang digunakan pada masingmasing pengirim, penerima dan jaringan.
 Perbedaan platform, media, dan aturan dalam system
telekomunikasi menyebabkan seringkali informasi tidak dikenali
oleh penerima. Untuk itu perlu dibuat sebuah standarisasi
telekomunikasi.

3.

Kualitas media transmisi yang digunakan
 Kualitas media transmisi sangat menentukan kualitas dari
informasi yang diterima. Karena selama di dalam media tersebut,
dapat dipastikan informasi akan mengalami redaman yang akan
mengurangi kualitas informasi. Untuk itu perlu disediakan media
transmisi yang memiliki redaman sekecil-kecilnya.

4.

Keterbatasan jalur yang disediakan
 Agar dapat berkomunikasi dengan baik, jalur yang disediakan
bukan hanya media fisik saja, tetapi juga jalur logic (kanal
frekuensi), mengingat kanal frekuensi ini mahal dan terbatas.
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Sistem Telekomunikasi

Banyaknya komunikasi yang dibangkitkan secara bersamaan
 Total informasi yang dikirimkan dari pembangkitan sejumlah
komunikasi bisa saja sangat banyak dan melebihi dari kapasitas
jalur yang ditetapkan. Untuk itu diperlukan manajemen trafik
dan pemilihan route yang tepat sehingga aliran informasi dapat
di kendalikan.

Dasar Sistem Telkomunikasi
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2 JARINGAN PRIVAT DAN
JARINGAN PUBLIK

Overview

Pada kondisi riil dilapangan, suatu kelompok, lembaga, perusahaan, institusi
atau bahkan seseorang dimungkinkan untuk membangun sebuah jaringan
dilingkungan internalnya sendiri (jaringan privat), seperti PBX (Private Branch
eXchange), dengan harapan komunikasi internal dapat dilakukan dengan lebih
cepat, aman, dan murah. Disisi lain pemerintah maupun penyedia jasa
telekomunikasi dapat menyediakan sebuah jaringan yang sangat luas kepada
publik (jaringan publik), seperti PSTN (Public Switch Telephony Network),
baik yang berorientasi profit maupun non-profit, sehingga masyarakat luas
dapat memanfaatkannya dalam bertukar informasi.

Tujuan

1.
2.
3.
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Pengertian Jaringan Privat dan Jaringan Publik

Jaringan Privat merupakan sebuah jaringan yang dibangun oleh suatu
kelompok, lembaga, perusahaan, institusi atau bahkan seseorang dilingkungan
internalnya sendiri, dengan harapan komunikasi internal dapat dilakukan
dengan lebih cepat, aman, dan murah. Contohnya adalah PBX (Private Branch
eXchange), LAN (Local Area Network), dan VPN (Virtual Private Network).

Gambar 2.1 Ilustrasi Jaringan Privat
Sedangkan Jaringan Publik adalah jaringan yang dibangun oleh
pemerintah maupun penyedia jasa telekomunikasi kepada publik, baik yang
berorientasi profit maupun non-profit, sehingga masyarakat luas dapat
memanfaatkannya dalam bertukar informasi. Contohnya adalah PSTN, ISDN,
PLMN, Internet, MPLS, dsb

Gambar 2.2 Ilustrasi Jaringan Publik
Jaringan Privat dan Jaringan Public
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Public Switch Telephony Network (PSTN)

PSTN merupakan jaringan publik yang bersifat circuit switch dan pada
awalnya disipakan untuk fasilitas teleponi. PSTN merupakan jaringan
telekomunikasi pertama dan terbesar di seluruh dunia. Hampir 700 juta
pelanggan memanfaatkan jaringan tersebut untuk aktifitas teleponi.
Karakteristik utama PSTN:
 Akses analog dengan frekuensi 300-3400 Hz
 Bersifat circuit-switched
 Memiliki bandwith 64 kbps
 Bersifat fix sehingga mobilitasnya sangat terbatas
 Dapat diintegrasikan dengan jaringan lain, seperti ISDN, PLMN, PDN
PSTN dapat dibagi menjadi 3 jaringan utama, yaitu :
1) Jaringan Backbone
 Merupakan core network/jaringan inti yang membangun PSTN,
yaitu jaringan yang menghubungkan antar sentral.
2) Jaringan Akses
 Merupakan jaringan yang berfungsi menghubungkan sentral
sampai ke pelanggan.
Jaringan Akses dapat dibagi menjadi empat, yaitu :
 Jaringan Lokal Akses Tembaga (Jarlokat)
 Jaringan Lokal Akses Radio (Jarlokar)
 Jaringan Lokal Akses Fiber Optik (Jarlokaf)
 Hybrid Fiber Coaxial (HFC)
3) Jaringan Interkoneksi
2.2.1

Arsitektur Jaringan PSTN

2.2.1.1 Jarlokat
Jarlokat adalah jaringan local akses yang memanfaatkan media kabel tembaga
sebagai media transmisinya.
Ada beberapa unsur yang membentuk konfigurasi dasar Jaringan Lokal Akses
Tembaga, yaitu :
1. Sentral Telepon / MDF (Main Distribution Frame)
2. Kabel Primer
3. Rumah Kabel
4. Kabel Sekunder
5. Kotak Pembagi
18
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10.
11.
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Kabel / Saluran Penanggal
Teminal Batas
Kabel Rumah
Daerah Catuan Langsung
Perangkat lain yang diintegrasikan pada JARLOKAT.
Terminal Pelanggan.

Untuk lebih jelasnya, konfigurasi dasar Jaringan Lokal Akses Tembaga dapat
dilihat pada Gambar 2.3 dan Infrastruktur Jarlokat terlihat pada Gambar 2.4
berikut ini :

Gambar 2.3 konfigurasi dasar Jarlokat
Kenyataan dilapangan, jarlokat dibagi menjadi dua infrastruktur jaringan, yaitu
Jaringan catuan langsung dan jaringan catuan tidak langsung.
A. Jaringan Catu Langsung
Jaringan catu langsung yaitu jaringan dimana pelanggan mendapat
pencatuan saluran dari KP ( Kotak Pembagi = DP = Distribution
Point) terdekat dan langsung dihubungkan dengan RPU ( Rangka
Pembagi Utama = Main Distribution Frame/MDF) tanpa melalui
Rumah Kabel (RK).

Gambar 2.5 Jaringan Catu Langsung
Jaringan Privat dan Jaringan Public
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Pemakaian Jaringan Catu Langsung
 Di daerah dekat sentral, biasanya di kota besar.
 Kota-kota kecil yang pelanggannya masih sedikit (jumlah KP
juga sedikit)
 Daerah dengan demand/pelanggan terpusat
 Daerah dengan pelanggan VIP
Keuntungan pemakaian Jaringan Catu Langsung :
 Dari segi ekonomi menguntungkan (biaya rendah) karena
pada jaringan ini tidak digunakan RK
 Administrasi kabel menjadi lebih sederhana
 Titik rawan gangguan kecil
Kerugian Pemakaian Jaringan Catu Langsung :
 Tidak fleksibel
 Sulit melokalisir gangguan karena kabel primer yang digunakan
terlalu panjang sehingga kesulitan untuk menentukan letak
kerusakan dengan tepat
B.

Jaringan Catu Langsung
Jaringan Catu Tidak Langsung yaitu jaringan dimana saluran para
pelanggan dicatu dari KP terdekat, yang dihubungkan terlebih dahulu
dengan Rumah Kabel (RK), yang akan diteruskan ke RPU (MDF).
Penyambungan saluran dari KP ke RK sama dengan jaringan catu
langsung (tetap), tetapi penyambungan seterusnya ke RPU di RK
dilakukan tidak tetap (melalui jumper wire).

Gambar 2.6 Jaringan Catu Tidak Langsung
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Pemakaian Jaringan Catu Tidak Langsung :
 Saluran di kota-kota yang jumlah pelanggannya besar
 Daerah yang lokasinya jauh dari sentral
 Daerah yang pelanggannya menyebar
Keuntungan Jaringan Catu Tidak Langsung :
 Lebih Fleksibel
 Mudah dalam melokalisir gangguan karena dapat diurut dari
RK ke RK.
Kerugian Jaringan Catu Tidak Langsung :
 Dari segi ekonomi tidak menguntungkan (karena
membutuhkan RK yang banyak sehingga biayanya menjadi
lebih mahal)
 Sumber gangguan lebih banyak
2.2.1.2

Jarlokar
Jarlokar adalah jaringan lokal akses yang memanfaatkan media udara
sebagai media transmisinya, dimana antenna dijadikan sebagai pemancar dan
penerima sinyal informasi. Beberapa teknologi yang menggunakan radio
diantaranya adalah :
 WLL (Wireless Local Loop)
 Seluler
 WiFi
 Wimax
Untuk lebih detailnya tentang teknologi tersebut akan dibahas pada bab
wireless dan mobile communication.

Gambar 2.7 Jaringan Lokal Akses Radio
Jaringan Privat dan Jaringan Public
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2.2.1.3

Jarlokaf
Jarlokar adalah jaringan lokal akses yang memanfaatkan media fiber
optic sebagai media transmisinya, sehingga proses pengiriman sinyal informasi
dapat dilakukan lebih cepat.
Terdapat beberapa metode dalam mengintegrasikan jaringan fiber pada PSTN,
yaitu :
 FTTC (Fiber to The Curb)
Remote
Terminal
Metallic
Cable

Optical Fiber Cable

Home

Telephone
office



FTTB (Fiber to The Building)
Telephone
office

Optical Fiber Cable



RT

Metallic
Cable

FTTH (Fiber to The Home)
Telephone
office
Home

Optical Fiber Cable

2.2.1.4

Perangkat Terminal
Jaringan PSTN dapat melayani beberapa perangkat terminal
pelanggan, diantaranya : fixed telephone, cordless telephone, fax, komputer,
pay phone, dan PBX. Salah satu perangkat terminal yang banyak digunakan
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pelanggan adalah telepon. Mungkin Anda bertanya ”Bagaimana sebenernya
sebuah sentral dapat mengenali nomor telepon yang kita tekan?”.
Keypad suatu telepon modern dihubungkan untuk suatu generator
nada, yaitu suatu sirkit elektronik yang menterjemahkan masukan(tekan
tombol) ke kode nada. Masing-masing digit termasuk "bintang"(*) dan
"pagar"(#) diwakili oleh suatu kombinasi dua nada (dua frekuensi). Standard
tersebut dikenal sebagai dual-tone-multi-frequency (DTMF).
Berikut ini adalah ilustrasi hubungan antara digit nomor dengan frekuensi yang
dibangkitkan pada masing-masing nomor tersebut.

Gambar 2.11 Skema keypad telepon dan frekuensi yang dibangkitkan

2.3

Desain Jaringan Publik

2.3.1

Penomoran (Numbering)
Layaknya seperti alamat tujuan pada sebuah surat yang harus ada jika
surat tersebut tepat sasaran pada orang yang dimaksud, berlaku juga demikian
pada sistem telekomunikasi. Perlu dilakukaan penomoran terminal yang
berfungsi dalam identifikasi user/terminal dan penentuan posisi atau alamat
sentral/terminal.
Permasalahan pada system penomoran telepon (PSTN dan ISDN)
adalah jumlah keypad untuk penomoran yang tersedia hanya 10 (dari 12
keypad standar, dikurangi
dan # sebagai tool yang berkaitan dengan fitur),
sehingga jumlah user terminal merupakan kombinasi dari 10 digit tersebut.
2.3.1.1

Teknik Penomoran
Terdapat 2 jenis penomoran yang digunakan pada system
telekomunikasi, yaitu :
A. Penomoran Terbuka
Penomoran jenis ini membedakan penomoran untuk setiap panggilan.
Misalnya : panggilan local, SLJJ, atau SLI
Jaringan Privat dan Jaringan Public
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Teknik dalam penomoran terbuka dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Penentuan Awalan (Prefik)
a) Awalan SLJJ (SLDD = Subscriber Long Distance Dialing)
Contoh :
Indonesia : 0 sekarang 0 X ( X = Operator )
USA
:1
b) Awalan SLI
Contoh :
Indonesia
USA
c)

Fungsi Utama
 Bagi user
 Bagi network

: 00X ( X = Operator)
: 11

: agar „ingat‟ bukan hubungan local
: penentuan ruting lebih cepat

2) Penentuan Kode Negara
Kode Negara telah diatur oleh ITU sebagai berikut :
 1 digit  contoh USA =1, Uni Soviet = 7
 2 digit  contoh Indonesia = 62
 3 digiti  untuk Negara-negara kecil

8

7
1
3/4
9

8

2

5
6

Gambar 2.12 Penentuan Kode Negara
3) Penentuan Kode Area
Penentuan kode area dapat dilakukan secara random, contohnya
Australia, maupun sistematis, contohnya Indonesia.
Untuk penomoran secara sistematis menggunakan aturan sebagai
berikut :
a) Penomoran dilakukan secara “significant – geografis “
24
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b) Area code ABC atau AB (6 kota)
 Untuk A digit

Gambar 2.12 Penentuan Kode Area - A digit


Untuk B digit
di tiap A digit terdapat B digit (max 10 digit)
Contohnya pada A = 2 seperti berikut ini :
B=1
B=5

B=2

B=3
B=9

B=6

B=8
B=7

Gambar 2.13 Penentuan Kode Area - B digit


Untuk C digit
ditiap A dan B digit terdapat C digit (max 10)

4) Penentuan Nomor Pelanggan
 Nomor pada pelanggan terdiri dari dua inforamasi, yaitu : bagian
untuk kode sentral dan bagian untuk kode user.
Contoh :
USA

: S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

Selalu 7 digit

Kode Sentral

Jaringan Privat dan Jaringan Public
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Australia (1999) : S1 S2 S3 S4 S5 S6

Selalu 8 digit

S7 S8

Kode Sentral

Indonesia : S1 S2 S3 S4 s/d S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
Kode sentral S1 atau S1 S2 atau S1 S2 S3
5) Struktur Penomoran Nasional
Awalan Jarak jauh
(Trunk Prefiks)

Kode Wilayah
(Area Code)

+

0

X

X

Nomor Pelanggan
(Subscriber Number)

+

X

Y

Y

Y

Y

Nomor Telepon Nasional
(National Number)

Contoh :
0

22

75

64108

Awalan Jarak jauh
(Trunk Prefiks)

Kode Wilayah
(Area Code)

Office Code
(Kode Sentral)

Nomor Pelanggan
(Subscriber Number)

Maksimum 13 Digit

Dapat ditempati nomor khusus :
1. 10X nomor khusus yang terpusat
2. 11X untuk nomor darurat
3. 8X STKB

6) Struktur Penomoran Internasional
Awalan SLI
(Trunk Prefiks)

0 0 x

+

Kode Negara
(Country Code)

x x

+

Kode Wilayah
(Area Code)

x x

+

Office Code
(Kode Sentral)

X X

+

Nomor Pelanggan
(Subscriber Number)

Y Y Y Y

Nomor Telepon Internasional
(International Number)

Contoh :
001

62

22

75

64108

Maksimum 15 Digit
(Rec. ITU-T E166 (2)

7) Penomoran Darurat
26
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Pemberian nomor darurat memiliki aturan sebagai berikut :
a) Maksimum 3 digit
b) Dimulai dengan digit “1”
c) Pelayanan khusus local (11x)
Contoh :
113
Pemadam Kebakaran
117
Pengaduan gangguan
110
Polisi
d) Pelayanan khusus terpusat (10x)
Contoh :
108
Informasi
103
Waktu
e) Pelayanan bagi operator (19x)
8) Penomoran Sistem Telepon Bergerak
 STB Analog

82
Dimana :
M1
M1 = 1
M1 = 2
M1 = 3
M1 = 4
M1 = 5
M1 = 6
M1 = 7

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

Wilayah pesawat yang bersangkutan
Jakarta
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta
Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Timor Timur
Sulawesi
Kalimantan
Sumatra Utara, Aceh
Sumatra Barat, Riau, Lampung, Jambi, Sumatera
Selatan, Bengkulu
M1 = 9 : Ambon, Jayapura
M2
: Home MSC dalam area M1
M1M2 : Area dimana pesawat STB berada
M3 – M7 : Pesawat pelanggan STB yang berinduk pada MSC
M1M2(M3)



:
:
:
:
:
:
:
:

STB Digital
81

N

M1

M2

M3

M4

M5

M6

Dimana : N adalah Operator STBS digital penyelenggara
Contoh :
Jaringan Privat dan Jaringan Public
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811 : Telkomsel
816 : Satelindoindo
818 : Excelcomindo
B.

Penomoran Tertutup
Suatu nomor yang diberikan untuk semua jenis panggilan
Misalnya : E-mail
nama @ telematika . ee . itb . ac . id
User
Identification

Netw ork code
"posisi" server

Country
Code
Profesional
Code

2.3.2

Pentarifan (Charging)
Charging/pentarifan adalah pembebanan yang dikenakan pada
pelanggan sebagai biaya penyewaan jasa telekomunikasi berdasarkan tipe dan
layanan yang digunakan. Ruang lingkup-nya adalah untuk pembicaraan lokal,
jarak pendek, jarak jauh, nasional jarak jauh, tapal batas, internasional.
Alasan dari penyelenggaraan pentarifan adalah : karena
penyelenggaraan telepon memerlukan biaya untuk pemasangan peralatan dan
biaya operational. Biaya-biaya tersebut supaya perusahaan tidak rugi, maka
harus sesuai dengan pendapatan yang masuk (dari biaya telepon yang dibayar
oleh pelanggan).
2.3.2.1 Metode Pentarifan
Terdapat beberapa metode dalam pentarifan, yaitu :
a) Fixed-periode Charging Metode
 Periode waktu tetap
 Call rate berubah-ubah terhadap jarak
 Spesifikasi metode waktu yang umum :
Tiga menit pertama sebagai periode awal panggilan dan
pertambahan satu menit berikutnya.
b) Periodic Pulse Metering Methode
 Call rate tetap
 Periode waktu berubah-ubah terhadap jarak
 Meskipun kelas berdasarkan jarak terus meningkat, pembebanan
dapat berdasarkan periode waktu “pulsa metering”
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2.3.2.2 Komponen Tarif
Terdapat beberapa metode dalam pentarifan, yaitu :
a) Komponen dasar
Beban penggunaan jaringan, yaitu dasar untuk menutup biaya
pelayanan dan bergantung pada penggunaan sarana jaringan
penyambungan
b) Komponen Khusus
Beban untuk pemasangan dan penggunaan jaringan. Bergantung pada
jenis dan fasilitas dan/atau daerah, meliputi :
 Biaya pemasangan awal, hanya dikenai satu kali
 Biaya langganan atau biaya sewa bulanan
 Biaya pemakaian fasilitas (fitur) dasar dan tambahan
2.3.2.3 Kriteria Pentarifan
Dalam system pentarifan, digunakan kriteria sebagai berikut :
a) Sambungan yang berhasil.
b) Waktu pembicaraan (pagi, siang, malem, diskon)
c) Jarak komunikasi (zone metering)
Berdasarkan jarak (dan tingkat sentral) dimana setiap zoning ada
perbedaan perhiutungan pulsa, misalnya :
 Zone I > 30 - 200 (km)
Rp. 950 / menit.
 Zone II > 200 - 500 (km)
Rp. 1320 / menit.
 Zone III > 500 (km)
Rp. 1650 / menit.
d) Lama pembicaraan (duration call metering).
2.3.3 Pengkabelan (Cabling)
Untuk memudahkan dalam pengelolaan kabel dan troubleshooting apabila
terjadi kerusakan dikemudian hari, maka PT. Telkom telah menetapkan
standarisasi pengaturan urat kabel, sebagai berikut :
1) Susunan urat kabelnya berpasangan (pair). Dua buah yang digabung jadi
satu disebut quad.
2) Kode warna dari isolasi penghantar untuk tiap satuan dasar harus
memenuhi ketentuan seperti dalam tabel berikut :

Jaringan Privat dan Jaringan Public
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3) Sejumlah satuan dasar (10 pair) dipilin membentuk unit yang simetris
dan utuh, bergantung pada kapasitas kabelnya. Permulaan perhitungan
dari inti kelapisan luar seperti terlihat pada gambar berikut :

Gambar 2.14 Susunan urat kabel
4) Setiap satu satuan dasar (10 pair) pada kabel yang berkapasitas lebih
dari 10 pair, diikat dengan pita warna yang dililitkan pada tiap-tiap satu
satuan tersebut. Warna pita pengikat satu satuan dasar awal pada
setiap lapisan dimulai dengan pita berwarna merah, lalu satu satuan
dasar berikutnya berwarna putih dan kuning secara bergantian. Misal
kabel pita 50 pair, mempunyai aturan sebagai berikut :
a) 10 pair yang pertama (urat 1-10) dililit pita merah
b) 10 pair yang kedua (urat 11-20) dililit pita putih
c) 10 pair yang ketiga (urat 21-30) dililit pita kuning
d) 10 pair yang keempat (urat 31-40) dililit pita putih
e) 10 pair yang kelima (urat 41-50) dililit pita kuning
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Private Branch eXchange (PBX)

2.4.1

Latar Belakang PBX
Biasanya sebuah perusahaan besar memiliki banyak ruangan dan
karyawan yang hampir dipastikan membutuhkan telepon dalam
mempermudah bertukar informasi dengan karyawan lain diruangan tertentu.
Setiap kali menelpon perusahaan tersebut akan dikenakan charging oleh
penyedia jasa telekomunikasi setara dengan telepon lokal. Setelah dilakukan
penelitian, didapatkan kenyataan bahwa intensitas telepon internal kantor
sangat tinggi dan tidak bisa dicegak karena menyangkut operasional
perusahaan.
Dari kenyataan ini, didapatkan ide pembangunan sebuah sentral
privat yang memungkinkan komunikasi internal perusahaan dapat dilakukan
secara gratis. Maka keluarlah perangkat yang disebut PBX (Private Branch
eXchange), yaitu sebuah sentral privat dengan feature seperti sentral publik
yang digunakan oleh suatu lembaga/perusahaan dalam melayani komunikasi
internal perusahaan tersebut.
2.4.2

Arsitektur dan Komponen PBX

Gambar 2.15 Arsitektur Umum PBX
Sebuah sentral PBX memiliki komponen utama sebagai berikut :
 LINE CARDS : merupakan terminasi/interface antara saluran extension
dengan sentral PBX. Berfungsi melakukan fungsi BORSCHT (Battery,
Overloaded, Ringing, Signaling, Coding, Hybrid dan Testing).
Jaringan Privat dan Jaringan Public
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TRUNK CARDS : sebagai terminasi/interface antara saluran/trunk ke
PSTN dengan sentral PBX. Berfungsi : melakukan konversi sinyal saluran
dengan sinyal internal sentral PBX, mengawasi kondisi saluran/trunk,
interface/terminasi signaling dengan PSTN.
SWITCH CARDS : Melakukan fungsi penyambungan (switching) antara
port extension (Line Cards) dengan port extension (Line Cards) lain
dalam panggilan internal dan antara port extension (Line Cards) dengan
port Trunk Cards dalam panggilan eksternal (incoming atau outgoing
call).
SIGNALING CARDS : penerima/pengirim pensinyalan dengan
extension (DTMF/decadic pulses) dan pensinyalan dengan sentral publik
(DTMF/MFC/decadic pulses).
PROCESSOR CARDS : sebagai pusat kontrol yang mengendalikan
seluruh aktivitas sentral baik dalam hal call processing, operation &
maintenance, safe guarding dan billing.
SWITCH BOARD/IVR (Interactive Voice Response) : untuk
layanan penyambungan panggilan masuk (incoming call) : dapat
menggunakan tenaga manusia (operator) atau mesin otomat (auto
attendant).

Berdasarkan modus panggilan masuk, terdapat dua jenis PBX, yaitu :
A. Hunting Group

Gambar 2.16 Arsitektur PBX-Hunting Group
Prosesnya adalah sebagai berikut :
 I/C CALL :
Tekan call number (contoh : 7564108)
Operator menjawab, minta sambung (misal ke extension 2330)
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Catatan : operator dpt diganti mesin (Auto Attendant atau
Interactive Voice Response/IVR)


B.

O/G CALL :
Tekan kode akses (biasanya “0”)
Dapat nada pilih dari Local eXchange
Selanjutnya tekan nomor tujuan seperti dari rumah (lokal, SLJJ,
HP, dll)

Direct Inward Dialling (DID)

Gambar 2.17 Arsitektur PBX-DID


Mengikuti pola penomoran wilayah lokal setempat

Jaringan Privat dan Jaringan Public
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2.4.3

IP-PBX
Trend teknologi kedepan adalah berbasis IP, dikarenakan ke
globalannya, kemudahannya, dan keefisienanya. Teknologi PBX diharuskan
juga mengarah ke IP, dengan alasan akan memudahkan perusahaan dalam
memigrasikan sistemnya suatu saat nanti. Berikut ini adalah ilustrasi jaringan
yang menggunakan IP-PBX.

Gambar 2.18 Arsitektur IP-PBX
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Perbedaan PBX Tradisional dan Analog

Gambar 2.19 PBX Tradisional vs IP-PBX

Jaringan Privat dan Jaringan Public
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Rangkuman

1. Jaringan Privat merupakan sebuah jaringan yang dibangun oleh suatu
kelompok, lembaga, perusahaan, institusi atau bahkan seseorang
dilingkungan internalnya sendiri, dengan harapan komunikasi internal
dapat dilakukan dengan lebih cepat, aman, dan murah. Contohnya adalah
PBX (Private Branch eXchange).
2. Jaringan Publik adalah jaringan yang dibangun oleh pemerintah maupun
penyedia jasa telekomunikasi kepada publik, baik yang berorientasi profit
maupun non-profit, sehingga masyarakat luas dapat memanfaatkannya
dalam bertukar informasi. Contohnya adalah PSTN.
3. PSTN terdiri dari Jarlokat, Jarlokar, Jarlokaf, dan HFC.
4. Jarlokat dibagi menjadi Jaringan Catu Langsung dan Tidak Langsung.
5. Dalam desain jaringan publik harus dilakukan proses numbering, charging,
dan cabling.
6. PBX dibagi menjadi dua, yaitu Hunting Group dan DID.
Perbedaan mendasar dari PBX tradisional dan IP-PBX adalah pada Line Side
Interface, Trunk Side Interface, Switching, dan Call Control.
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3 SWITCHING & SIGNALING

Overview

Dalam
melakukan
hubungan
telekomunikasi
diperlukan
proses
penyambungan/switching sehingga interkoneksi dapat dengan mudah
dilakukan. Untuk terlaksananya penyambungan, maka perangkat switching
dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang melakukan fungsi pengontrolan,
penyambungan maupun pengebelan. Selain switching terdapat sebuah proses
yang sangat penting dalam pembentukan hubungan, yaitu signaling/pensinyalan.

Tujuan

1.
2.
3.

Mahasiswa memahami konsep switching dan signaling
Mahasiswa memahami beberapa teknik switching dan signaling
Mahasiswa memahami sinyal analog dan digital serta proses
pengubahannya.

Switching dan Signaling
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Switching/Penyambungan

5.1.1 Pengantar Switching/Penyambungan
 Contoh sederhana : hubungan komunikasi dua buah pesawat telepon
secara langsung



Hubungan dengan N pelanggan : N-1 saluran/pelanggan atau N(N-1)/2
saluran

Bila jumlah terminal cukup banyak maka jaringan di atas akan menjadi
seperti berikut :
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Hubungan sejumlah pelanggan telepon yang banyak secara langsung
tidak efisiean karena dibutuhkan saluran yang besar jumlahnya dan
jaringan akan menjadi rumit.



System switching dibangun dan diletakan diantara pelangganpelanggan tersebut yang dikenal sebagai suatu sentral atau exchange.



Untuk N pelanggan hanya diperlukan N saluran untuk
menghubungkan pelanggan, penambahan satu pelanggan cukup
dengan menghubungkan pelanggan tersebut ke sentral.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa fungsi dasar switching adalah sebagai berikut :
a. Penyambungan (interconnection).
b. Pengendalian ( control ).
c. Deteksi adanya permintaan sambungan.
d. Menerima informasi.
e. Mengirim informasi
f. Mengadakan test sibuk.
g. Mengawasi pembicaraan

Switching dan Signaling
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Perkembangan Perangkat Switching/Penyambungan

Blok diagram perangkat switching secara umum
Berikut ini adalah urutan evolusi teknologi switching network :

1.

40
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Sistem Otomat


Elektromekanik
Konsep
Sudah ada line circuit
Switching otomatis
Calling station dihubungkan ke inlet
Called station dihubungkan ke outlet
Proses switching : Wiper digerakan oleh motor listrik ke posisi
oulet yang sesuai dengan called number.

Pergerakan selector dilakukan step by step, pulsa nomor dari
calling station harus decadik
Pergerakan selector dilakukan step by step
 digit 1 : Menggerakan selector awal (line finder = Preselektor).
 digit 2 : Menggerakan group selector.
 digit 3 : Menggerakan selector akhir (final slector = Line
selector).
Ilustrasi

Switching dan Signaling
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Crosspoint Switch
Merupakan evolusi dari electromagnetic manual switch
Perkembangan : Crossbar > non-electronic crosspoint
electronic crosspoint switch

>

Pergerakan „open‟ dan „closed‟ dari X dikontrol oleh main
controller
Crosspoint dapat terdiri dari beberapa tingkat :

5.1.3

Perkembangan Teknik Switching

Berikut ini adalah perkembangan teknik switching pada jaringan :

42

Switching dan Signaling

Politeknik Telkom

Sistem Telekomunikasi

A. Circuit Switch


Latar Belakang
 Informasi real time (voice/video) kritis terhadap waktu (delay)
 Diperlukan platform jaringan yang menjamin
kontinuitas
transfer informasi selama komunikasi berlangsung
 Maka dirancang jaringan berbasis circuit switched (jaringan
telekomunikasi : PSTN, PLMN)



Prinsip Dasar


Sebelum dilakukan transfer informasi, terlebih dahulu dilakukan
pembentukan (set up) koneksi dari ujung ke ujung (end-to-end)
oleh proses signaling



Setelah terbangun hubungan, dilakukan transfer informasi
(proses pembicaraan)



Selama transfer informasi (bicara), kanal bicara (time slot)
digenggam/diduduki secara exclusive, tidak “di-share” dengan
nomor time slot tetap tdk berubah.



Selesai fase transfer informasi dilakukan pembubaran (oleh
proses signaling)

Switching dan Signaling
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Latar Belakang


Kelemahan circuit switch adalah selama interkoneksi jalur hanya
dapat digunakan oleh panggilan tersebut sehingga link yang harus
disediakan harus banyak.



Informasi dalam jaringan packet switched umumnya berupa data
non real time (walaupun data real time pun sudah dapat
direalisasikan seperti VoIP dll), namun pada prinsipnya jenis
informasi yang paling dominan berupa data : Tekstual, Gambar
(image), Video clip, dll.

Prinsip Dasar


Sebelum dikirim, Informasi disegmentasi (paketisasi) terlebih
dahulu.



Tiap paket dikirim tanpa dibangun koneksi ke tempat tujuan
terlebih dahulu, sehigga tiap paket sangat mungkin menempuh
rute yang berbeda.
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Karena perbedaan rute, kemungkin paket sampai di tempat
tujuan tidak berurut.



Di tempat tujuan paket diurut kembali (reassemble) seperti
urutan aslinya, baru kemudian disajikan (dipresentasikan).

Pengklasifikasian Packet Switch


Datagram Packet Switching



Virtual Circuit Packet Switching

Switching dan Signaling
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C. Message Switch


Message Switching merupakan tipe store and forward connection yang
diset-up antara devices yang berhubungan sepanjang jalur pengiriman
data. Device pertama membuat suatu connection ke devices
berikutnya dan mengirim data. Setelah transmission ini complete,
connection akan kembali torn down, dan devices kedua akan
mengulangi proses tersebut.



Pengiriman email merupakan contoh yang baik dari message
switching, ketika kita menekan button send, sistem kita akam
mengirim data tersebut ke mail server local kita. Mail server akan
mengurut kembali data kita, kemudian mail server kita akan
menghubungi mail server tempat alamat yang akan kita kirimi email
tadi. Sampai akhirnya mail server tersebut akan mengirim message
tersebut ke penerima dengan proses yang sama.

5.2

Sinyal Analog dan Digital

5.2.1

Sinyal Analog
Sinyal analog adalah sinyal pemanfaatan gelombang elektromagnetik.
Proses pengiriman suara, misalnya pada teknologi telepon, dilewatkan melalui
gelombang elektromagnetik ini. Pengertian lain, sinyal analog merupakan
bentuk dari komunikasi elektronik berupa proses pengiriman informasi pada
gelombang elktromagnetik, dan bersifat variabel serta berkelanjutan.
Satu komplit gelombang dimulai dari voltase nol kemudian menuju
voltase tertinggi dan turun hingga voltase terendah dan kembali ke voltase
nol.
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Kecepatan dari gelombang ini disebut dengan hertz (Hz) yang diukur
dalam satuan detik. Misalnya dalam satu detik, gelombang dikirimkan sebanyak
10, maka disebut dengan 10 Hz. Contohnya sinyal gambar pada televisi, atau
suara pada radio yang dikirimkan secara berkesinambungan. Sistem transmisi
menggunakan sinyal ini agak lambat dan mudah terjadi error/noise
dibandingkan dengan data dalam bentuk digital.

Pada sistem analog, terdapat amplifier di sepanjang jalur transmisi.
Setiap amplifier menghasilkan penguatan (gain), baik menguatkan sinyal pesan
maupun noise tambahan yang menyertai di sepanjang jalur transmisi tersebut.
Pada sistem digital, amplifier digantikan regenerative repeater. Fungsi
repeater selain menguatkan sinyal, juga membersihkan sinyal tersebut dari
noise. Gelombang analog ini disebut baud. Baud adalah sinyal atau gelombang
listrik analog. Satu gelombang analog sama dengan satu baud.

5.2.2 Sinyal Digital
Merupakan hasil teknologi yang mengubah sinyal tersebut menjadi kombinasi
ututan bilangan 0 dan 1 secara terputus-putus (discrete) untuk proses
pengiriman informasi yang mudah, cepat dan akurat. Sinyal tersebut disebut
sebuah bit.
Switching dan Signaling
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5.2.3

Pengubahan Sinyal Analog ke Digital
Dalam pengiriman sinyal melalui media transmisi, sinyal analog
mudah terkena gangguan/noise, sehingga di sisi penerima sinyal tersebut
terdegradasi. Sementara untuk sinyal digital, selama gangguan tidak melebih
batasan yang diterima, sinyal masih diterima/dikenali dalam kualitas yang sama
dengan pengiriman. Dengan alasan ini, keluar ide pemakaian bersama sinyal
analog dan digital, yaitu selama diuser berbentuk analog dan selama di media
transmisi berbentuk digital.
Pengubahan sinyal dilakukan dengan pembagian sinyal analog
(continue) menjadi sinyal biner (berbentuk bit 1 dan 0) untuk selanjutnya
ditransmisikan pada media transmisi. Proses yang harus dilalui dalam metode
pengubahan sinyal ini melalui beberapa tahapan, yaitu : sampling, quntizing,
coding, dan multiplexing. Pembahasan lebih lengkap tentang pengubahan sinyal
ini terdapat di materi PCM (Pulse Code Modulation).
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Sinyal Analog vs Digital

Berikut ini adalah beberapa perbedaan dari sinyal analog dan digital :
Sinyal Analog
Sinyal Digital
1. Bersifat Continue
1. Bersifat Discrete (0 dan 1)
2. Bagus
digunakan
untuk 2. Bagus
digunakan
untuk
komunikasi yang lalu lintasnya
komunikasi yang lalu lintasnya
rendah
tinggi
3. Kemungkinan error besar
3. Kemungkinan error kecil
4. Perbaikan error sulit
4. Perbaikan error lebih mudah
5. Mudah terkena noise
5. Lebih tahan terhadap noise
6. Kapasitas informasi sedikit
6. Kapasitas Informasi lebih besar
7. Sukar
dilakukan
modifikasi 7. Lebih
mudah
dilakukan
informasi
modifikasi informasi
8. Menggunakan konsep frekuensi
8. Menggunakan konsep Biner/bit
9. Boros bandwith
9. Lebih hemat bandwith

5.3

Signaling/Pensinyalan

Berdasarkan FTP Telkom ‘96, pensinyalan (signaling) didefinisikan
sebagai pertukaran informasi antar elemen dalam jaringan, yang direalisasikan
dalam bentuk kode-kode standar yang telah disepakati, bertujuan untuk
melakukan pembentukan hubungan, pengawasan saluran dan pembubaran
hubungan.
Dari definisi di atas, dapat diambil beberapa pengertian sebagai berikut :
 yang dimaksud “pertukaran informasi” adalah saling mengirim pesan
pensinyalan (signaling message).
 “antar elemen dalam jaringan”, maksudnya antar sentral atau antara
sentral dengan terminal pelanggan (namun dalam pengertian umum,
termnologi signaling lebih ditujukan kepada antar sentral).
 “membangun hubungan (call set-up), mengawasi saluran (supervision) dan
membubarkan hubungan (path disconnection)” adalah merupakan fungsi
Switching dan Signaling
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utama dari signaling. Dalam sistem pensinyalan moderen seperti Common
Channel Signaling (CCS7), disamping fungsi utama di atas, signaling juga
meliputi fungsi tambahan seperti manajemen jaringan (network
management), aplikasi fitur tambahan (supplementary service), fungsi
operasi & pemeliharaan (operations & maintenance) dll.

5.3.1

Klasifikasi Signaling
Signaling dapat dibagi ke dalam berbagai jenis bergantung sudut
pandang penggolongan/pengklasifikasian. Secara skematik pengklasifikasian
signaling dapat dilihat Gambar 2.1 berikut ini :
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5.3.3




Sistem Telekomunikasi

Signaling Berdasarkan Pemakaian Kanal
CAS (Channel Associated Signaling) = pensinyalan kanal yang
bersesuaian
 Tiap kanal voice memiliki 1 kanal signaling masing-masing secara
exclusive (associated), dg menggunakan kanal fisik yg sama
tetapi terpisah secara logika/timing berbeda
CCS (Common Channel Signaling) = pensinyalan kanal bersama
 Sejumlah (kecil) kanal signaling digunakan oleh banyak kanal
voice secara bersama (common). Umumnya secara fisik
terpisah

Signaling Berdasarkan Fungsi
Line signal /supervisory signal (sinyalpengawasan) = sinyal-sinyal
yang berfungsi untuk : memonitor (kondisi/status) & mengontrol
line/saluran
Contoh fungsi monitor : idle, blocking dsb
Contoh fungsi kontrol : clear forward, force release,
seizure dsb
Register signal : sinyal-sinyal yang berfungsi membawa informasi
tentang : nomor telepon tujuan/asal, kelas/kategori pemanggil,
kondisi bebas/sibuknya yang dipanggil dan sinyal-sinyal pengontrol
sinyal forward.

Switching dan Signaling
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5.3.4

Signaling Berdasarkan Metode Penyaluran
Berdasarkan metode penyalurannya, proses signaling terbagi menjadi
empat, yaitu :
1) Link-by-link.
Pengiriman suatu blok sinyal (lengkap) dari sentral asal dilakukan
melalui satu atau beberapa sentral transit secara estafet (link-by-link)
hingga sentral tujuan.

2) End-to-end
Sentral asal mengirim hanya sebagian informasi (yang diperlukan
untuk ruting) ke setiap sentral transit yang dilaluinya. Seteleh sentral
asal terhubung ke sentral tujuan, barulah Informasi lengkap (address
tujuan) dikirimkan.

3) Enbloc.
Sama dengan mode link-by-link, yaitu sinyal lengkap dikirim secara
estafet. Bedanya,terminologi enbloc hanya digunakan pada CCS
(CCS No.7), sedangkan pada CAS (R2) biasa menggunakan
terminologi link-by-link
4) Overlap.
Mode penyaluran seperti link-by-link dimana informasi sinyal yang
dikirim tidak secara sekaligus (lengkap) melainkan bertahap
(sebagian-sebagian).

52

Switching dan Signaling

Politeknik Telkom

5.3.5

Sistem Telekomunikasi

Signaling Pada Saluran Pelanggan Analog

Ilustrasi signaling saluran pelanggan

Klasifikasi signaling pada saluran pelanggan
Switching dan Signaling
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Terdapat beberapa proses/prosedur pensinyalan yang harus dilalui oleh
seorang pelanggan, atau disebut call setup. Berikut ilustrasinya :

Prosedur signaling pada saluran pelanggan

Proses On-hook dan Off-hook
54
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Pada proses signaling terdapat fase dialing, yaitu menekan nomor tujuan.
Terdapat dua metode dialing, yaitu decadic pulse dan DTMF.

Loop signaling pulsa dekadik

Pembentukan pulsa-pulsa digit

Dialing (DTMF)
Switching dan Signaling
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Signaling Antar Sentral

Dialing (DTMF)
Nama sinyal dan penjelasannya masing-masing.
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Pengiriman Sinyal

Dalam pengiriman sinyal melalui media transmisi, sinyal analog
mudah terkena gangguan/noise, sehingga di sisi penerima sinyal tersebut
terdegradasi. Sementara untuk sinyal digital, selama gangguan tidak melebih
batasan yang diterima, sinyal masih diterima/dikenali dalam kualitas yang sama
dengan pengiriman. Dengan alasan ini, keluar ide pemakaian bersama sinyal
analog dan digital, yaitu selama diuser berbentuk analog dan selama di media
transmisi berbentuk digital. Teknik/metode pengubahan sinyal analog menjadi
sinyal digital ini disebut PCM (Pulse Code Modulation).
PCM (Pulse Code Modulation)
Merupakan metode umum untuk mengubah sinyal analog menjadi
sinyal digital
Dalam sistem digital, sinyal analog yang dikirimkan cukup dengan
sampel-sampelnya saja
Sinyal suara atau gambar yang masih berupa sinyal listrik analog
diubah menjadi sinyal listrik digital melalui 4 tahap utama, yaitu :
1. Sampling
2. Quantisasi
3. Pengkodean
4. Multiplexing
LPF

Sam pling

Kuantisasi

Coding

LPF

Sam pling

Kuantisasi

Coding

Kuantisasi

Coding

LPF

Sam pling

Switching dan Signaling
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Sampling
Untuk mengirimkan informasi dalam suatu sinyal, tidak perlu seluruh
sinyal ditransmisikan, cukp diambil sampelnya saja
Sampling : proses pengambilan sample atau contoh besaran sinyal
analog pada titik tertentu secara teratur dan berurutan.
Frekuensi sampling harus lebih besar dari 2 x frekuensi yang
disampling (sekurang-kurangnya memperoleh puncak dan lembah)
[teorema Nyqust]
fs > 2 fi
fs = Frekuensi sampling
fi = Frekuensi informasi/sumber (yang disampling)
CCITT : fs = 8000 Hz
fi = 300 – 3400 Hz (Sinyal Bicara)
Artinya sinyal telepon disampling 8000 kali per detik
Hasil penyamplingan berupa PAM (Pulse Amplitude Modulation)
LPF

Sam pling

Dalam sampling yang dipentingkan adalah periode sampling bukan
lebar pulsa sampling.
Menurut teorema nyquist bila frekuensi sampling lebih kecil dari
frekuensi informasi/sumber maka akan terjadi penumpukan
frekuensi/aliasing.
Quantisasi
Proses Pemberian harga terhadap sinyal PAM; yang besarnya –
kecilnya disesuai dengan harga tegangan pembanding terdekat
Setiap pulsa akan diletakan kedalam suatu polaritas positif atau
polaritas negatif
Setiap
polaritas
dibagi
menjadi
beberapa
segment/sub
segment(interval)
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Quant

Output

Input

Companding
Sebelum dikuantisasi, amplitudo sinyal kecil diperbesar dan
amplitudo sinyal besar diperkecil. Operasi yang dilakukan disebut
sebagai kompresi (comp) dan ekspansi (exp), yang disebut dengan
companding

Input

Compressing

Output

Expanding

Coding / Pengkodean
Pengkodean adalah proses mengubah (mengkodekan) besaran
amplitudo sampling ke bentuk kode digital biner.
Pemrosesan dilakukan secara elektronik oleh perangkat encoding
menjadi 8 bit word PCM yang merepresentasikan level hasil
kuantisasi yang sudah ditentukan yaitu dari –127 sampai dengan
+127 interval kuantisasi.
Bit paling kiri dari word PCM jika = 1 menyatakan level positif dan
jika = 0 berarti level negatif.
Pengkodean menghasilkan total 256 beda sampling (256 subsegmen)
yang memerlukan 8 bit (28 = 256)

Switching dan Signaling
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7

6

5

4

3

2

1

0

M

S

S

S

A

A

A

A

Keterangan :
M = Mark atau tanda level :
S = Segmen

1 = amplitudo positif
0 = amplitudo negative
000 = segmen 0
001 = segmen 1
002 = segmen 2
.
.
111 = segmen 7

A = sub-segmen

0000 = 0
0001 = 1
0002 = 2
1111 = 15

5.5

Multiplexing

Multiplexing merupakan penggabungan beberapa kanal sinyal
informasi ke dalam satu kanal informasi dengan tujuan agar sinyal-sinyal
informasi tsb dapat dikirimkan secara simultan dalam 1 kanal.
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Beberapa jenis metoda multiplexing, adalah sbb:
FDM (Frequency Division Multiplexing)
Teknik penggabungan kanal sinyal informasi dengan menggunakan kanalkanal frekuensi yang berbeda.
Prinsipnya adalah n buah kanal dengan frekuensi yang berbeda-beda
ditransmisikan secara simultan pada 1 saluran transmisi. Teknik ini
digunakan untuk sistem analog maupun sistem digital.

TDM (Time Division Multiplexing)
Teknik penggabungan kanal informasi dengan menggunakan bandwidth
frekuensi yang sama, namun secara bergantian.
TDM merupakan proses multiplexing dengan cara membagi waktu
menjadi slot-slot waktu yang menyatakan informasi dari tiap kanal.
Teknik ini hanya mungkin untuk sinyal digital.

Switching dan Signaling

61

Politeknik Telkom

Sistem Telekomunikasi

WDM (Wavelength Division Multiplexing)
Teknik ini serupa dengan FDM, hanya menggunakan domain panjang
gelombang sebagai variabelnya. WDM biasa digunakan pada sistem
komunikasi serat optik

Perbedaan PCM30 dengan PCM24
No

Parameter

PCM 30

PCM 24

1

Coding/Encoding

A – law

U – law

2

Jumlah segment

13 segment

15 segment

3

Jumlah ts / frame

32 ts

24 ts

4

Jumlah bit / frame

8 x 32 = 256

8 x 24 + 1 = 193

5

Periode 1 ts

125 us/32 = 3,9 us

125 us/24 = 5,2 us

6

Bitrate / frame

2048 Kbps

1544 Kbps

7

Signalling (CAS)

Dikumpulkan pada ts 16
setiap 16 frame (2
Kbps)

1 bit perkanal
setiap 6 frame (1,3
Kbps)

8

Signaling (CCS)

8 bit pada ts 16 (64
Kbps)

1 bit pada setiap
frame genap (4
Kbps)

9

Pola frame –
alignment

7 bit pada ts0 setiap
frame ganjil

1 bit tersebar pada
setiap frame ganjil

10

Pengkodean saluran

HDB3 atau 4B3T

ADI / AMI

Contoh Soal
1.
244 nsec. Berapa jumlah timeslot dalam frame tersebut ?
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Jawaban
Diketahui :

-

t multiframe
- ttimeslot = 244 nsec

Penyelesaian :
1 multiframe = 16 frame PCM
t 1 frame =

125 s
16

ts/frame =

7,8125 s

7,8125 s
244 n sec

32 timeslot

atau dengan cara lain :

ts 1 multiframe
timeslot
frame
2.

512
16

125 s
244 n sec
32 timeslot

Duatu sinyal sampling PCM 30 beramplitudo positif, terletak pada
segmen ke-5 dan sub-segmen ke-15, ditanyakan :
a). Berapa kode PCM word-nya ?
b). Berapa bit rate kanalnya ?
c). Berapa panjang 1 frmae-nya ?
d). Berapa panjang waktu satu multiframenya ?
Jawaban :
a). PCM word : 1 101 1111
b). Bit rate kanal PCM ; 8000 x 8 x 32 =2.048 Kbps
c). T1 frame = 125 s/32 = 3,9 s
d). T1 multiframe = 16 x 125 s = 2 milidetik

Switching dan Signaling
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6 KUALITAS LAYANAN
PADA SISTEM TELEKOMUNIKASI

Overview

Quality of Service (QoS) adalah kemampuan suatu jaringan untuk menyediakan
layanan yang baik dengan menyediakan bandwith, mengatasi jitter dan delay.
Parameter QoS adalah latency, jitter, packet loss, throughput, MOS, echo
cancellation dan PDD. QoS sangat ditentukan oleh kualitas jaringan yang
digunakan. Terdapat beberapa factor yang dapat menurunkan nilai QoS,
seperti : Redaman, Distorsi, dan Noise.

Tujuan

1.
2.
3.
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Mahasiswa memahami konsep QoS.
Mahasiswa memahami beberapa parameter QoS.
Mahasiswa memahami faktor-faktor yang dapat menurunkan QoS
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Pengantar Quality of Service (QoS)

QoS (Quality of Service) : “the collective effect of service
performance which determines the degree of satisfaction of a user of the
service”. International Telecommunication Union (ITU).

Beberapa jenis trafik dalam telekomunikasi
QoS didesain untuk membantu end user (client) menjadi lebih produktif
dengan memastikan bahwa user mendapatkan performansi yang handal dari
aplikasi-aplikasi berbasis jaringan. QoS mengacu pada kemampuan jaringan
untuk menyediakan layanan yang lebih baik pada trafik jaringan tertentu
melalui teknologi yang berbeda-beda. QoS merupakan suatu tantangan yang
besar dalam jaringan berbasis IP dan internet secara keseluruhan. Tujuan dari
QoS adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan layanan yang berbeda,
yang menggunakan infrastruktur yang sama. QoS menawarkan kemampuan
untuk mendefinisikan atribut-atribut layanan yang disediakan, baik secara
kualitatif maupun kuantitatif.

Ilustrasi antrian pengiriman informasi dalam telekomunikasi
Kualitas Layanan Pada Sistem Telekomunikasi
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Connection Oriented vs Connectionless

6.2.1

Connection Oriented
Jalur komunikasi permanen (dedicated) secara fisik dibangun (set-up)
antara 2 end-terminal terlebih dahulu sebelum informasi dikirimkan. Istilah
yang sering digunakan untuk kondisi ini disebut Connection Oriented.
Peristiwa ini biasasnya terjadi pada jaringan circuit switch seperti PSTN dan
PLMN.

Ilustrasi circuit switch
Selain circuit switch, terdapat jaringan yang bersifat connection oriented yaitu
Virtual Circuit. Berikut adalah cara kerja dari virtual circuit :
Dilakukan connection setup sebelum pengiriman data dilakukan.
Setiap paket memiliki VC identifier.
Penetapan routing dilakukan sekali untuk semua paket.
Semua paket akan melalui rute yang sama.

Ilustrasi Virtual Circuit
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6.2.2

Connection Connectionless
Masing-masing paket akan dikirimkan ke jaringan secara independen
(tidak tergantung pada rute paket sebelum atau sesudahnya). Paket yang
berbeda dari pesan yang sama dapat melalui rute yang berbeda. Istilah untuk
karakteristik ini disebut Connectionless. Peristiwa ini biasanya terjadi pada
pada jaringan packet switch seperti TCP/IP, Frame Relay, ATM, dsb.

Ilustrasi Paket Switch

6.3

Parameter QoS

Performansi mengacu ke tingkat kecepatan dan keandalan
penyampaian berbagai jenis beban data di dalam suatu komunikasi.
Performansi merupakan kumpulan dari beberapa parameter besaran teknis,
yaitu :
Throughput, yaitu kecepatan (rate) transfer data efektif, yang diukur
dalam bps. Troughput merupakan jumlah total kedatangan paket yang
sukses yang diamati pada destination selama interval waktu tertentu
dibagi oleh durasi interval waktu tersebut.
Packet Loss, merupakan suatu parameter yang menggambarkan suatu
kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang, dapat
terjadi karena collision dan congestion pada jaringan dan hal ini
berpengaruh pada semua aplikasi karena retransmisi akan mengurangi
efisiensi jaringan secara keseluruhan meskipun jumlah bandwidth
cukup tersedia untuk aplikasi-aplikasi tersebut. Umumnya perangkat
jaringan memiliki buffer untuk menampung data yang diterima. Jika
terjadi kongesti yang cukup lama, buffer akan penuh, dan data baru
tidak akan diterima.

Kualitas Layanan Pada Sistem Telekomunikasi
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Tabel 2.4 Packet loss
KATEGORI DEGREDASI

PACKET LOSS

Sangat bagus
Bagus

0
3%

Sedang
Jelek

15 %
25 %

Delay (latency), adalah waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh
jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media
fisik, kongesti atau juga waktu proses yang lama. Adapun komponen
delay adalah sebagai berikut:
Network Delay

Compression and
Algoritmic delay

Packetization
Delay

Serialisation
Delay

De Jitter Buffer

Decompression
Delay

Tabel 4.1 Komponen delay
Jenis Delay
Algorithmic delay

Keterangan
Delay ini disebabkan oleh standar codec yang digunakan.
Contohnya, Algorithmic delay untuk G.711 adalah 0 ms

Packetization delay

Delay yang disebabkan oleh peng-akumulasian bit voice
sample ke frame. Seperti contohnya, standar G.711 untuk
payload 160 bytes memakan waktu 20 ms.

Serialization delay

Delay ini terjadi karena adanya waktu yang dibutuhkan untuk
pentransmisian paket IP dari sisi originating (pengirim).

Propagation delay

Delay ini terjadi karena perambatan atau perjalanan. Paket
IP di media transmisi ke alamat tujuan. Seperti contohnya
delay propagasi di dalam kabel akan memakan waktu 4
sampai 6 s per kilometernya.
Waktu yang diperlukan oleh Digital Signal Processing (DSP)
untuk mengkompres sebuah block PCM, nilainya bervariasi
bergantung dari codec dan kecepatan prosessor

Coder (Processing)
Delay
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Ilustrasi Delay dalam telekomunikasi
Tabel 4.2 One-Way Delay/Latensi
KATEGORI LATENSI

BESAR DELAY

Excellent
Good

< 150 ms
150 s/d 300 ms

Poor
Unacceptable

300 s/d 450 ms
> 450 ms

Jitter, atau variasi kedatangan paket, hal ini diakibatkan oleh variasivariasi dalam panjang antrian, dalam waktu pengolahan data, dan juga
dalam waktu penghimpunan ulang paket-paket di akhir perjalanan
jitter. Jitter lazimnya disebut variasi delay ,berhubungan eart dengan
latency, yang menunjukkan banyaknya variasi delay pada taransmisi
data di jaringan. Delay antrian pada router dan switch dapat
menyebabkan jitter.
Tabel 2.3 Jitter
KATEGORI DEGRADASI

PEAK JITTER

Sangat bagus
Bagus

0 ms
0 s/d 75 ms

Sedang

76 s/d 125 ms

Jelek

125 s/d 225 ms
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MOS (Mean Opinion Score)
Kualitas sinyal yang diterima biasanya diukur secara subjektif dan
objektif. Metoda pengukuran subyektif yang umum dipergunakan
dalam pengukuran kualitas speech coder adalah ACR (Absolute
Category Rating) yang akan menghasilkan nilai MOS (Mean Opinion
Score). Tes subyektif ACR meminta pengamat untuk menentukan
kualitas suatu speech coder tanpa membandingkannya dengan sebuah
referensi. Skala rating umumnya mempergunakan penilaian yaitu
beruturut – turut: Exellent, Good, Fair, Poor dan Bad dengan nilai MOS
(Mean Opinion Score) berturut – turut: 5, 4, 3, 2 dan 1. Kualitas suara
minimum mempunyai nilai setara MOS 4.0.
Echo Cancelation
Untuk menjamin kualitas layanan voice over packet terutama
disebabkan oleh echo karena delay yang terjadi pada jaringan paket
maka perangkat harus menggunakan teknik echo cancelation.
Persyaratan performansi yang diperlukan untuk echo canceller harus
mengacu standar internasional ITU G.165 atau G.168.
Post Dial Delay
PDD (Post-Dial Delay) yang diijinkan kurang dari 10 detik dari saat
digit terakhir yang dimasukkan sampai mendapatkan ringing back.

6.4

Penyebab QoS yang Buruk

Terdapat beberapa faktor pengganggu dalam jaringan yang
menyebabkan turunya nilai QoS, yaitu :
Redaman, yaitu jatuhnya kuat sinyal karena pertambahan jarak pada
media transmisi. Setiap media transmisi memiliki redaman yang
berbeda-beda, tergantung dari bahan yang digunakan. Untuk
mengatasi hal ini, perlu digunakan repeater sebagai penguat sinyal.
Pada daerah frekuensi tinggi biasanya mengalami redaman lebih tinggi
dibandingkan pada daerah frekuensi rendah.
Distorsi, yaitu fenomena yang disebabkan bervariasinya kecepatan
propagasi karena perbedaan bandwidth. Untuk itu, dalam komunikasi
dibutuhkan
bandwidth
transmisi
yang
memadai
dalam
mengakomodasi adanya spektrum sinyal. Dianjurkan digunakan
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pemakaian bandwidth yang seragam, sehingga distorsi dapat
dikurangi.

Ilustrasi pengaruh bandwith terhadap distorsi

Analogi Bandwidth
Noise
 Noise ini sangat berbahaya, karena jika terlalu besar akan dapat
mengubah data asli yang dikirimkan.
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Jenis-jenis noise dalam jaringan :
a. Thermal noise
 Terjadi pada media transmisi bila suhunya diatas suhu
mutlak (0ºK)
 Akibat pergerakan elektron secara random dan memiliki
karakteristik energi terdistribusi seragam
 Menjadi faktor yang menentukan batas bawah sensitifitas
sistem penerima
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b.

Intermodulation noise
 Terjadi karena ketidak-linieran komponen transmitter dan
receiver
 Sinyal output merupakan penjumlahan dan perbedaan dari
sinyal input
 Sistem diharapkan linear sehingga sinyal output = sinyal
input

c.

Impulse noise
 Pulsa-pulsa iregular atau spikes
 Durasi pendek
 Amplituda tinggi
 Pengaruh kecil pada komunikasi telepon analog
 Pengaruh besar pada komunikasi data
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d.

Crosstalk
 Gandengan yang tidak diinginkan antar lintasan sinyal →
media metal (twisted pair & koaksial)
 Penyebab:
 Gandengan elektris
 Pengendalian respon frekuensi yang buruk
 Contoh : ketika bertelepon, kita mendengarkan percakapan
lain

e.

Echo
 Terjadi ketika sinyal yang dikirim oleh transmitter kembali
(feedback) kepadanya.

Menyediakan QoS

Dalam usaha menjaga dan meningkatkan nilai QoS, dibutuhkan teknik
untuk menyediakan utilitas jaringan, yaitu dengan mengklasifikasikan dan
memprioritaskan setiap informasi sesuai dengan karakteristiknya masingmasing. Contohnya, terdapat paket data yang bersifat sensitif terhadap delay
tetapi tidak sensitif terhadap packet loss seperti VoIP, ada juga paket yang
bersifat sensitif terhadap packet loss tetapi tidak sensitif terhadap delay
seperti transfer data. Untuk itu perlu dilakukan pengklasifikasian paket dan
pengurutan prioritas paket dari yang paling tinggi sampai terendah.

Klasifikasi dan Prioritas Paket

Kualitas Layanan Pada Sistem Telekomunikasi
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Ilustrasi komunikasi dengan QoS dan tanpa QoS
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7 MEDIA TRANSMISI

Overview

Medium transmisi digunakan untuk mengirimkan informasi, baik voice
maupun data dari pengirim ke penerima atau dari TX ke RX. Pada dasarnya
medium transmisi dibagi menjadi dua, yaitu wireline dan wireless, dimana
masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contoh
medium transmisi adalah kabel tembaga (twisted pair dan coaxial), fiber optik,
dan sistem wireless (Satelit, WiFi, WiMAX, Bluetooth)

Tujuan

1.
2.
3.

Mahasiswa memahami tentang jenis-jenis media transmisi.
Mahasiswa memahami karakteristik dari masing-masing media transmisi.
Mahasiswa memahami arsitektur dari masing-masing media transmisi.

Media Transmisi
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11.1 Medium Transmisi pada Telekomunikasi
Medium transmisi digunakan untuk mengirimkan informasi, baik voice
maupun data dari pengirim ke penerima atau dari TX ke RX. Pada dasarnya
medium transmisi dibagi menjadi dua, yaitu wireline dan wireless, dimana
masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut ini
adalah standart karakteristik dari beberapa medium transmisi :

Standart karakteristik media wireline

Standart karakteristik media wireless

11.2 Media Tembaga dan Coaxial
11.2.1 Twisted Pair
Kabel twisted pair memiliki karakteristik sebagai berikut :
1) Paling murah dan paling banyak digunakan
2) Panjang pilinan 5-15 cm, ketebalan 0,4 - 0,9 mm
3) Laju data 64 kbps untuk PBX digital, 4 Mbps untuk aplikasi jarak jauh,
10 Mbps untuk LAN (jarak 1 km), 100 Mbps-1 Gbps untuk jumlah
terminal terbatas (jarak puluhan meter)
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4) Jarak amplifier 5-6 km untuk sinyal analog, jarak repeater 2-3 km
untuk transmisi digital
5) Redaman sangat sensitif terhadap kenaikan frekuensi
Terdapat dua jenis twisted pair yang sering digunakan pada jaringan, yaitu
UTP (Unshielded Twisted Pair) dan STP (Shilded Twisted Pair).
Unshielded  merupakan kawat telepon biasa, tipe 100-ohm banyak dijumpai
di gedung perkantoran. Shielded  memiliki kinerja lebih baik pada laju data
yang tinggi, twisted pair dilindungi oleh logam untuk mengurangi interferensi.
Kabel STP memang lebih baik dari UTP, tetapi lebih mahal.

Skema kabel UTP

Skema kabel STP
Terdapat beberapa tipe konektor yang digunakan pada twisted pair, sesuai
dengan kabel yang digunakan, yaitu :

Media Transmisi
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Konektor Twisted Pair
11.2.2

Kabel Coaxial

Skema kabel Coaxial
Karakteristik :
1) Terdiri dari 2 konduktor dengan konstruksi yang berbeda dengan
twisted pair
2) Konduktor dalam ditahan oleh beberapa cincin insulasi atau bahan
dielektrik padat, konduktor luar ditutup dengan jaket
3) Diameter 1-2,5 cm, kapasitas 10.000 kanal suara
4) Spektrum dapat mencapai 500 MHz
5) Laju data ratusan Mbps untuk jarak 1 km
6) Jarak antar repeater 1 km
7) Aplikasi: distribusi TV, SLJJ, LAN
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8) Lebih tahan terhadap interferensi dan crosstalk dibanding twisted
pair, jarak jangkauan lebih jauh

Contoh penggunaan kabel Coaxial

11.3 Media Optik
Arsitektur Serat Optik

Karakteristik :
1) Medium yang tipis dan fleksibel, mampu merambatkan sinar optik
2) Diameter inti 2-125 m
3) Karakteristik yang membedakan serat optik dari twisted pair atau
kabel koaksial:
 Kapasitas lebih besar
 Ukuran lebih kecil dan lebih ringan
 Redaman lebih rendah
 Isolasi elektromagnetik
 Jarak antar repeater lebih jauh

Media Transmisi
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4)
5)
6)
7)

Laju data ratusan Gbps untuk jarak puluhan km
Long haul 1500 km dengan kapasitas 20.000-60.000 kanal suara
Metropolitan trunking (12 km) dengan 100.000 kanal suara
Sentral rural memiliki panjang sirkit 40-160 km dan < 5000 kanal
suara
8) LAN dikembangkan dengan kapasitas 100 Mbps hingga 10 Gbps
Mode Serat Optik
1) Single Mode
Ilustrasi cara kerja :

Karakteristik :
 Diameter inti kecil sekali
 Diameter core : 2-10 mikro meter
 Diameter cladding : 50-125 mikro meter
 Diameter coating : 250-1000 mikro meter
 Redaman : 1-5 dB/km
 Bandwith : 500-50.000 MHz
Kelebihan :
 BW yang sangat besar
 Dispersi yang kecil sekali dibanding serat lain
 Redaman paling kecil
 Dipakai untuk jarak jauh
Kekurangan :
 Pembuatan sangat sulit
 Harganya mahal
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2) Multimode Step-Index
Ilustrasi cara kerja :

Karakteristik :
 Index bias inti konstan
 Diameter core : 50-250 mikrometer
 Diameter cladding : 125-400 mikrometer
 Diameter coating : 250-1000 mikrometer
 Redaman : 4-20 dB/km
 Bandwith : 6-25 MHz
Kelebihan :
 Pembuatan mudah
 Penyambungan mudah
 Harga relatif murah
Kekurangan :
 BW rendah
 Banyak terjadi dispersi
 Redamannya besar
 Digunakan untuk jarak pendek
3) Multimode Graded-Index
Ilustrasi cara kerja :

Media Transmisi
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Karakteristik :
 Index bias inti bertingkat dengan indeks bias tertinggi pada
pusat core
 Diameter core : 30-60 mikrometer
 Diameter cladding : 100-150 mikrometer
 Diameter coating : 250-1000 mikrometer
 Redaman : 2-10 dB/km
 Bandwith : 150-2000 MHz
Kelebihan :
 BW yang lebih besar
 Dispersi yang lebih sedikit
 Redaman yang lebih kecil
 Dipakai untuk jarak menengah
Kekurangan :
 Pembuatan lebih sulit
 Harga lebih mahal
Konektor Serat Optik
Terdapat beberapa tipe konektor yang digunakan pada serat optik, yaitu :
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11.4 Media Wireless
Jaringan wireless/nirkabel adalah teknologi jaringan yang memanfaatkan
gelombang elektromagnetik melalui udara sebagai media untuk mengirimkan
informasi dari pengirim ke penerima. Teknologi ini muncul sebagai jawaban
atas keterbatasan jaringan wireline. Mobilitas manusia yang tinggi dan
informasi yang selalu dekat menjadi faktor pendorong utama berkembangnya
teknogi ini.

Beberapa teknologi wireless yang telah dikembangkan antara lain : WiFi,
Blutooth, WiMAX, VSAT, Infrared. Pembahasan tentang teknologi wireless,
dapat Anda temui di Bab 10 (Jaringan Wireless).

Media Transmisi
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11.5 Media Satelite
Arsitektur Komunikasi Satelite
Secara garis besar, arsitektur komunikasi satelit dapat digambarkan
sebagai berikut :

Arsitektur dasar komunikasi satelit
Pada prinsipnya terdapat dua bagian penting pada sistem komunikasi
satelit, yaitu segmen angkasa dan segmen bumi. Segmen angkasa terdiri
dari satelit, power supply, kontrol temperatur, kontrol attitude dan
orbit. Sedangkan segmen bumi terdiri dari user terminal, SB master, dan
jaringan.
Komponen Dasar Link Satelit
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Kelebihan Komunikasi Satelit
1) Cakupan yang luas : satu negara, region, bahkan satu benua
2) Bandwith yang tersedia cukup lebar
3) Independen dari infrastruktur terestrial
4) Instalasi jaringan segmen bumi yang cepat
5) Biaya relatif rendah per site
6) Karakteristik layanan yang seragam
7) Layanan total hanya dari satu provider
8) Layanan mobile/wireless yang independen terhadap lokasi
Kekurangan Komunikasi Satelit
1) Delay propagasi yang besar
2) Rentan terhadap pengaruh atmosfir
3) Modal pembangunan awal yang besar
4) Biaya komunikasi untuk jarak jauh dan pendek relatif sama
5) Hanya ekonomis jika jumlah user banyak
Contoh penerapan komunikasi satelit

Komunikasi satelit PT.Telkom
Orbit Satelit
Setiap satelit memiliki orbit masing-masing, agar tidak terjadi tabrakan
satu sama lain. Karena jaraknya yang jauh, tinggi orbit satelit sangat
berpengaruh terhadap delay telekomunikasi.

Media Transmisi
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Pemanfaatan sistem komunikasi satelit pada telekomunikasi
1) VPN (Virtual Private Network)
Virtual Private Network merupakan jaringan private internal
organisasi, perusahaan, atau group yang memungkinkan pengiriman
data/informasi secara cepat dan aman. Berikut ilustrasinya :
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2) Komunikasi Telepon atau Data
Komunikasi telepon yang selama
sebenarnya dapat juga dilakukan
adalah delay voice yang begitu
menjangkau tempat-tempat yang
seluler.

Sistem Telekomunikasi

ini kita gunakan via kabel tembaga,
via satelite. Akan tetapi resikonya
besar. Biasanya digunakan untuk
susah dibangun jaringan kabel atau

3) Direct Broadcasting Services (DBS)
Dengan satelit, dimungkinkan juga dibangun audio/video broadcast,
basanya digunakan pada televisi. Sehingga siaran radio atau televisi
dapat dinikmati di seluruh dunia.

Media Transmisi
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4) VSAT
Very Small Aperture Terminal (VSAT ) adalah sebuah terminal
penerima/pengirim sinyal satelit, atau yang juga dikenal dengan nama
stasiun bumi, tapi dengan ukuran sangat kecil bila dibandingkan
dengan ukuran stasiun bumi pada umumnya.
Tabel di bawah ini menunjukan frekuensi yang digunakan dalam
system komunikasi VSAT :

Terminal VSAT
Sebuah terminal VSAT terdiri dari InDoor Unit (IDU) dan OurDoor
Unit (ODU). OutDoor Unit ialah perangkat antenna (reflector)
VSAT itu sendiri, yang diameternya berkisar antara 1,8m - 3,5 m
untuk C-band dan 1, m - 1,8 m untuk Ku-band. InDoor Unit ialah
perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan antenna VSAT
dengan terminal pelanggan lainnya. Secara umum, terminal VSAT
berfungsi sebagai penerima dan pengirim sinyal dari/ke satelit, serta
dapat meneruskan sinyal informasi ke perangkat lain yang terhubung
dengannya bila diperlukan.
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HUB
Sebuah HUB juga terdiri dari OutDoor Unit dan InDoor Unit. Out
Door Unit sebuah HUB sama dengan VSAT, yaitu berupa antenna,
bedanya, antenna HUB ukurannya lebih besar dari antenna VSAT.
Fungsi dari OutDoor Unit ini ialah sebagai penerima dan pengirim
sinyal dari/ke satelit. Ukuran diameternya berkisar antara 2-5 m
untuk HUB kecil, 5-8 m untuk HUB menengah, dan 8-10 m untuk
HUB ukuran besar.
InDoor Unit dari sebuah HUB memiliki fungsi yang relative berbeda
dengan InDoor Unit VSAT. Dalam InDoor Unit HUB bukan hanya
terdiri dari element yang fungsinya untuk mengolah dan meneruskan
sinyal, tapi terdapat element yang berfungsi sebagai Network
Management System (NMS) yang berupa sebuah unit computer yang
terhubung secara virtual dengan semua terminal VSAT yang dilayani
oleh HUB tersebut. NMS ini berfungsi sebagai interface untuk
melakukan fungsi-fungsi operasional dan administrative dalam sebuah
system jaringan VSAT.
Fungsi operasional yang dapat dilakukan dari NMS antara lain adalah :
Melakukan konfigurasi jaringan VSAT, dengan menambah atau
menghapus terminal VSAT , frekuensi carrier, dan network
interface.
Melakukan fungsi controlling serta monitoring terhadap status
dan performance setiap terminal VSAT, perangkat HUB-nya
sendiri, dan juga semuah data port yang terhubung dengan
jaringan VSAT tersebut.
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12 LAN, WAN, & MAN

Overview

Menurut definisi, yang dimaksud jaringan komputer adalah suatu himpunan
interkoneksi sejumlah komputer. Berdasarkan skala atau area, jaringan
komputer dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu : LAN, MAN, WAN, dan
Internet. Secara sekilas keempat-empatnya memang mirip, untuk itu perlu
dipelajari masing-masing komponen pembangun jaringan tersebut.

Tujuan

1.
2.
3.
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Mahasiswa memahami konsep jaringan komputer.
Mahasiswa memahami tentang LAN, MAN, dan WAN.
Mahasiswa dapat membangun sebuah LAN.
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12.1 Jaringan Komputer
Menurut definisi, yang dimaksud jaringan komputer adalah suatu
himpunan interkoneksi sejumlah komputer. Atau dapat dijelaskan sebagai
kumpulan beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui
media perantara. Media perantara ini bisa berupa kabel ataupun tanpa kabel
(nirkabel).
Untuk memudahkan memahami jaringan komputer, para ahli kemudia
membagi jaringan komputer berdasarkan beberapa klasifikasi, diantaranya
berdasarkan skala/area. Berdasarkan skala atau area, jaringan komputer dapat
dibagi menjadi 4 jenis, yaitu :
 LAN (Local Area Network)
 MAN (Metropolitan Area Network)
 WAN (Wide Area Network)
 Internet
Tabel dibawah ini dapat digunakan untuk sekedar memberikan gambaran luas
area LAN, MAN, WAN, dan Internet.
Tabel 6.1 Jaringan Komputer Berdasarkan Area
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12.2 LAN (Local Area Network)
Local Area Network adalah jaringan lokal yang dibuat pada area
tertutup. Misalkan dalam suatu gedung atau dalam suatu ruangan. Kadangkala
jaringan lokal disebut juga jaringan privat. LAN biasanya digunakan untuk
jaringan kecil yang menggunakan resource bersama-sama, seperti penggunaan
printer bersama, dan penggunaan media penyimpaan bersama.

Gambar 6.1 Local Area Network
Untuk membangun sebuah Local Area Network, terdapat beberapa
komponen yang harus disediakan, yaitu :
End User
 Merupakan sejumlah perangkat yang digunakan oleh user sebagai
media untuk visualisasi informasi baik berupa suara, gambar, tulisan,
maupun video.

Gambar 6.2 End User
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Perangkat Jaringan
 Merupakan sejumlah perangkat yang digunakan dalam jaringan
sebagai pemecah jaringan (hub, bridge, switch), mengatur perutingan
jaringan (router), penguat jaringan (repeater), pengkonfersi data
jaringan (modem), interface end user dengan jaringan (NIC &
wireless adapter).
A. Hub
Hub merupakan perangkat yang dapat menggandakan frame data
yang berasal dari salah satu komputer ke semua port yang terdapat
pada hub tersebut. Sehingga semua komputer yang terhubung
dengan port hub akan menerima data juga.

B.

Gambar 6.3 Hub
Repeater
Repeater merupakan contoh dari active hub. Repeater merupakan
perangkat yang dapat menerima sinyal, kemudian memperkuat dan
mengirim kembali sinyal tersebut ke tempat lain. Sehingga sinyal
dapat menjangkau area yang lebih jauh. Karena repeater bekerja
pada besaran fisis seperti tegangan listrik, arus listrik, atau
gelombang elektromagnetik, maka repeater termasuk dalam kategori
peralatan yang bekerja pada layer fisik OSI.

Gambar 6.4 Repeater
LAN, WAN dan MAN
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C. Bridge
Bridge merupakan peralatan yang dapat menghubungkan beberapa
segmen dalam sebuah jaringan. Berbeda dengan hub, bridge dapat
mengenalai MAC Address tujuan. Sehingga ketika sebuah komputer
mengirim data untuk komputer tertentu, bridge akan mengirim data
melalui portyang terhugung dengan komputer tujuan saja. Ketika
bridge belum mengetahui port yang terhubung dengan komputer
tujuan, maka dia akan mencoba mengirim pesan broadcast ke semua
port (kecuali port pengirim). Setelah port komputer tujuan diketahui
maka untuk selanjutnya hanya port itu saja yang akan dikirim data.
Bridge juga dapat memfilter traffic diantara dua segmen LAN. Bridge
bekerja pada layer datalink.

Gambar 6.5 Bridge
D. Switch
Switch bekerja pada lapisan Data Link seperti halnya Bridge. Cara
kerja switch sebetulnya mirip dengan Bridge, tetapi switch memiliki
sejumlah port sehingga switch sering disebut juga multiport bridge.
Cara menghubungkan komputer ke switch sangat mirip dengan cara
menghubungkan komputer ke hub, sehingga switch bisa dapat
langsung untuk menggantikan hub. Jadi lalulintas yang keluar masuk
ke port dapat langsung masuk ke jalan tol tanpa harus menunggu.
Hal ini dikatakan bahwa setiap port pada switch memiliki collision
domain sendiri yang sangat mempercepat pengiriman data pada
jaringan. Hal inilah yang membuat switch lebih baik dari hub.

Gambar 6.6 Switch
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Router
Router adalah peralatan jaringan yang dapat menghubungkan satu
jaringan dengan jaringan yang lain. Sepintas lalu, router mirip dengan
bridge, namun router lebih “cerdas” dibandingkan dengan bridge.
Router bekerja dengan routing table yang disimpan di memorinya
untuk membuat keputusan kemana dan bagaimana paket dikirimkan.
Router dapat memutuskan route terbaik yang akan ditempuh oleh
paket data. Router akan memutuskan media fisik jaringan yang
“disukai” dan “tidak disukai”. Protokol routing dapat mengantisipasi
berbagai kondisi yang tidak dimiliki oleh peralatan bridge. Router
bekerja pada layer network.
Pada dunia nyata, sebuah router tidak berdiri sendiri, tapi saling
bekerja sama dengan router-router lain, sehingga seolah-olah
membetuk jaringan router yang kompleks.

Gambar 6.7 Router Cisco
F.

Modem
Modem berasal dari singkatan MOdulator DEModulator. Modulator
merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi kedalam sinyal
pembawa (Carrier) dan siap untuk dikirimkan, sedangkan
Demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi (yang
berisi data atau pesan) dari sinyal pembawa (carrier) yang diterima
sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Modem
merupakan penggabungan kedua-duanya, artinya modem adalah alat
komunikasi dua arah. Setiap perangkat komunikasi jarak jauh duaarah umumnya menggunakan bagian yang disebut "modem", seperti
VSAT, Microwave Radio, dan lain sebagainya.
Data dari komputer yang berbentuk sinyal digital diberikan kepada
modem untuk diubah menjadi sinyal analog. Sinyal analog tersebut
dapat dikirimkan melalui beberapa media telekomunikasi seperti
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telepon dan radio. Setibanya di modem tujuan, sinyal analog tersebut
diubah menjadi sinyal digital kembali dan dikirimkan kepada
komputer. Terdapat dua jenis modem secara fisiknya, yaitu modem
eksternal dan modem internal.

Gambar 6.8 Modem Interal

Gambar 6.9 Modem Eksternal

G. NIC (Network Interface Card)
NIC merupakan peralatan jaringan yang langsung berhubungan
dengan komputer dan didesain agar komputer-komputer dalam
jaringan dapat saling berkomunikasi. NIC juga menyediakan akses ke
media fisik jaringan. NIC bekerja pada layer fisik OSI. NIC akan
menghasilkan bit-bit data yang sebenarnya besaran fisis berupa listrik,
gelombang elektromagnetik atau cahaya. Besaran fisis inilah yang
kemudian di transmisikan melalui media jaringan.

Gambar 6.10 Network Interface Card
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H. Wireless Adapter
Wireless Adapter pada prinsipnya mirip dengan NIC. Hanya saja
wireless adapater merupakan interface end user ke jaringan wireless.
Pada laptop-laptop jenis baru, wireless adapter sudah terintegrasi di
dalamnya, dan biasa disebut PCMCIA. Untuk laptop dan PC yang
belum tersedia, dapat digunakan wireless external.

Gambar 6.11 Wireless Adapter
Media Jaringan
 Merupakan medium yang digunakan untuk mentransmisikan data
informasi dari pengirim ke penerima atau dari server ke client.
Beberapa media dalam jaringan komputer adalah coaxial, tembaga,
optik, dan wireless.

Gambar 6.12 Media Jaringan

Coaxial

Lebih lanjut tentang media jaringan, telah dibahas pada bab Konsep
Transmisi Data.
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12.3 MAN (Metropolitan Area Network)
Metropolitan Area Network menggunakan metode yang sama dengan LAN
namun daerah cakupannya lebih luas. Daerah cakupan MAN bisa satu RW,
beberapa kantor yang berada dalam komplek yang sama, satu kota, bahkan satu
provinsi. Dapat dikatakan MAN merupakan pengembangan dari LAN.

Gambar 6.12 Metropolitan Area Network

12.4 WAN (Wide Area Network)
Wide Area Network cakupannya lebih luas dari MAN. Cakupan WAN
meliputi satu kawasan, satu negara, satu pulau, bahkan satu benua. Metode
yang digunakan WAN hampir sama dengan LAN dan MAN.

Gambar 6.13 Metropolitan Area Network
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12.5 Internet
Internet adalah interkoneksi jaringan-jaringan komputer yang ada di
dunia. Sehingga cakupannya sudah mencapai satu planet, bahkan tidak
menutup kemungkinan antarplanet. Koneksi antar jaringan komputer dapat
dilakukan berkat dukungan protokol yang khas, yaitu IP (Internet Protocol).

Gambar 6.14 Jaringan Internet

12.6 Membangun LAN
Dalam membangun sebuah Local Area Network, terdapat beberapa
faktor yang harus diperhatikan agar didapatkan kualitas jaringan yang baik,
yaitu :
1) Perbandingan tipe kabel dan jarak maksimum
Setiap kabel memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini
dipengaruhi oleh faktor redaman yang bergantung pada bahan yang
digunakan. Untuk itu, pemilihan tipe kabel mutlak diperlukan agar
didapatkan jaringan yang luas dan kualitas yang bagus.

LAN, WAN dan MAN
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Gambar 6.15 Tipe kabel vs Jarak
2) Pemilihan pengkabelan sesuai dengan perangkat yang digunakan
Terdapat 2 model pengkabelan pada LAN, yaitu RJ45 T568A dan RJ45
T568B. Berikut susunan kabel pada masing-masing model :

Gambar 6.16 Tipe Kabel RJ45 T568A dan RJ45 T568B
Dari masing-masing model tersebut, dapat dibuat susunan kabel sesuai dengan
perangkat yang digunakan yaitu straight, crossover, dan rollover.
 Straight
Sesuai dengan namanya, susunan kabel UTP pada mode straight
adalah lurus atau sama urutan warnanya antara ujung satu dengan
ujung yang lain.
Mode straight digunakan pada interkoneksi perangkat :
o Switch to router
o Computer to switch
o Computer to hub
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Gambar 6.17 Mode Straight
Crossover
Mode Crossover digunakan pada interkoneksi :
o Switch to switch
o Switch to hub
o Hub to hub
o Router to router
o Computer to computer
o Computer to router

Gambar 6.18 Mode Crossover


Rollover
Mode Rollover digunakan untuk menghubungkan PC dengan Router
melalui port console.
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Gambar 6.19 Mode Crossover
Penggunaan dari masing-masing mode dapat dilihat pada gambar berikut ini :
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13 KOMUNIKASI BERBASIS IP

Overview

IP atau internet protokol adalah protokol yang mengatur suatu data dapat
dikenal dan dikirim dari satu komputer ke komputer lain. IP bersifat
connectionless protocol. Ini berarti IP tidak melakukan error detection dan
error correction. Penggunaan Internet protokol pada komunikasi ternyata
memiliki kelebihan dan kekurangan. Komunikasi berbasis IP ini juga ditunjang
adanya teknologi-teknologi baru seperti ethernet dan protokol. Contoh
komunikasi berbasis IP yang awal-awal dikembangkan adalah ISDN dan Frame
Relay.

Tujuan

1.
2.
3.
4.
5.

Mahasiswa memahami konsep Internet Protocol.
Mahasiswa memahami konsep OSI Layer dan Layer TCP/IP.
Mahasiswa mengerti kelebihan dan kekurangan komunikasi IP.
Mahasiswa memahami konsep Ethernet.
Mahasiswa mengenal ISDN dan Frame Relay.

Komunikasi Berbasis IP
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19.1 Karakteristik Komunikasi Berbasis IP
IP atau internet protokol adalah protokol yang mengatur suatu data
dapat dikenal dan dikirim dari satu komputer ke komputer lain. IP bersifat
connectionless protocol. Ini berarti IP tidak melakukan error detection dan
error correction. IP tidak melakukan handshake (pertukaran kontrol
informasi) saat membangun sebuah koneksi, sebelum data dikirimkan. Padalah
handshake merupakan salah satu syarat agar sebuah koneksi baru dapa
terjadi. Dengan demikian, IP bergantung pada layer lainnya untuk melakukan
handshake.
Internet protocol memiliki lima fungsi utama, yaitu :
1. Mendefinisikan paket yang menjadi unit satuan terkecil pada
transmisi data di internet.
2. Memindahkan data antara transport layer dan network layer.
3. Mendefinisikan skema pengalamatan internet atau IP address.
4. Menentukan routing paket.
5. Melakukan fragmentasi dan penyusunan ulang paket.
Sebuah paket IP terdiri dari data-data yang berasal dari layer diatasnya
ditambah dengan IP header. Paket IP umumnya terdiri dari beberapa ratus
byte. Paket-paket ini mengalir melalui bermacam-macam media, mulai dari
ethernet, kabel serial, FDDI, radio, ATM, dll.
Untuk memahami cara kerja protokol IP, perhatikan ilustrasi berikut ini.
Kita analogikan saja, data yang hendak dikirim via jaringan sama dengan
sepeda motor yang akan dikirimkan via pos. Sebelum dikirimkan, sepeda
motor tersebut kita bongkar bagian roda, stang, mesin, dan body. Masingmasing bagian dibungkus dan diberi alama tujuan dan alamat pengirim.
Kemudian kita menugaskan beberapa orang untuk mengirim masing-masing
bagian tersebut. Ada yang mengirim via TIKI, Pos biasa, Elteha, kereta api, dan
bus. Jasa pengiriman akan menggunakan dan memilih rute masing-masing
untuk mencapai tujuan. Sangat dimungkinkan barang yang dikirim tidak datang
secara bersamaan, misalkan roda terlebih dahulu, baru stang, mesing paling
akhir. Setelah semua bagian terkumpul, bungkus dibuka dan dilakukan proses
perakitan setiap bagian hingga menghasilkan motor utuh seperti aslinya.
Seperti itu jugalah proses yang dialami oleh sebuah paket yang dikirimkan
melalui jaringan IP. Untuk memudahkan dalam pemahaman, digunakan
standart jaringan IP yang disebut dengan Model OSI (Open System
Interconnection) dan TCP/IP. Model OSI adalah sebuah model arsitektural
jaringan yang dikembangkan oleh ISO (International Organization for
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Standardization) di Eropa pada tahun 1977. Model OSI dibuat untuk
mengatasi berbagai kendala internetworking akibat perbedaan arsitektur dan
protokol jaringan.

Gambar 7.1 Model OSI Layer
Lapis 7 OSI : Application Layer
Lapis ini berfungsi untuk menyediakan pelayanan langsung yang
mendukung pemakai, misalnya : e-mail, file dan akses ke data
base.
Lapis 6 OSI : Presentation Layer
Lapis ini berfungsi menterjemahkan, kompresi, dan enkripsi
data. Pada lapisan inilah berbagai ragam data diproses atau
diubah ke format lain yang dibutuhkan oleh lapisan di bawahnya,
misalnya : ASCII, JPEG, MPEG, dll
Lapis 5 OSI : Session Layer
Lapis ini berfungsi untuk mengkoordinasi komunikasi antar
system yaitu membuka ,memproses dan menutup sessi.
Lapis 4 OSI : Transport Layer
Lapis ini memungkinkan paket data terkirim tanpa kesalahan dan
tanpa duplikat. Protokol yang digunakan antara lain TCP, UDP,
SPX , dll
Lapis 3 OSI : Network Layer
Lapis network menentukan jalur pengiriman dan meneruskan
data ke alamat peralatan lain yang berjauhan. Alamat logika yang
digunakan oleh lapisan ini adalah IP Address dimana dengan
alamat logika inilah data dapat dikirim ke tujuan yang berada
pada jaringan yang berbeda dan berjauhan dengan bantuan
Komunikasi Berbasis IP
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peralatan yang disebut Router. Protokol yang digunakan
misalnya IP, ARP, IPX, dll
Lapis 2 OSI : Datalink Layer
Lapis ini mengatur binary data menjadi logical group. Pada
lapisan ini data dikirim dalam bentuk frame. Semua peralatan
yang berhubungan dengan jaringan diberikan tanda pengenal atau
alamat hardware yang diatur oleh lapisan bawah yang dinamakan
Media Access Control (MAC). Protokol yang digunakan oleh
lapisan ini misalnya : Ethernet, token, dan FDDI.
Lapis 1 OSI : Physical Layer
Pada lapisan ini semua spesifikasi yang berkaitan dengan cara
menghubungkan
kabel
jaringan
ditentukan
dan
diterapkan.Protokol yang digunakan misalnya : TbaseT,
100BaseTX, dll.
Selain OSI model, terdapat sebuah standart yang digunakan
komunikasi data pada internet, yaitu model TCP/IP. Pada dasarnya model
TCP/IP ini mirip dengan model OSI yang disederhanakan.

Gambar 7.2 Model TCP/IP

19.2 Kelebihan & Kekurangan Komunikasi Berbasis IP
19.2.1 Kelebihan
Beberapa keuntungan yang diperoleh dari komunikasi berbasis IP adalah :
1. Berbasis paket switch yang memungkinkan satu kanal dipakai
bersama-sama, dengan kata lain lebih hemat kanal.
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Dapat dilewatkan berbagai informasi dengan karakteristik yang
beranekaragam.
Trend teknologi kedepan adalah berbasis paket switch dan
terintegrasi satu sama lain dengan pengalamatan menggunakan IP
addressing
Lebih murah, karena menggunakan jaringan publik yang dibangun atas
inisiatif bersama yaitu internet.
Lebih mudah untuk dilakukan ekspansi jaringan

19.2.2 Kekurangan
Kerugian dari penerapan komunikasi berbasis IP diantaranya :
1. Tidak adanya jaminan QoS, karena bersifat connectionless
2. Sangat rentan terhadap faktor keamanan
3. Masih mahalnya bandwith, padahal merupakan penentu utama
kualitas jaringan IP.
4. Semua proses dilakukan secara digital, sehingga bagi orang awam
biasanya masih sulit menerima pada awal-awalnya.

19.3 Ethernet
Ethernet adalah salah satu teknologi jaringan komputer yang digunakan
untuk membangun LAN (local area network). Teknologi ini termasuk di
dalam standarisasi IEEE 802.3. Teknologi ini tidak lain adalah bentukan fisik
dari sistem koneksi serta transmisi sinyal, dan beroperasi melalui akses
jaringan MAC (Media Access Control) atau Data Link dengan format
transmisi yang lazim. Teknologi ini sudah beroperasi sejak tahun 1980 hingga
saat ini, dan telah dipilih untuk menggantikan beberapa sistem jejaring LAN
seperti FDDI dan ARCNET. Dan Ethernet inilah yang akan menjadi salah satu
factor pendorong pertumbuhan komunikasi berbasis IP

Gambar 7.3 Posisi Ethernet pada OSI Layer
Munculnya teknologi ini berawal dari gagasan untuk membangun
koneksi antar komputer yang mirip transmisi sinyal tapi dengan menggunakan
kabel. Metode yang digunakan memang menunjukkan beberapa kemiripan
dengan transmisi radio, hanya saja masalah yang muncul bisa lebih mudah
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dideteksi. Kabel yang digunakan untuk koneksi teknologi ini terlihat seperti
serat (ether), makanya dinamakan ethernet.
Dari konsep yang sebenarnya simpel ini, teknologi ethernet lantas
berkembang menjadi teknologi jaringan yang lebih rumit. Penggunaan kabel
diminimalisir dengan konektor khusus. Cara ini efektif untuk menekan biaya
instalasi, meningkatkan performa, dan mempermudah pengaturan koneksi
serta perbaikan.
StarLAN adalah hasil dari pengembangan ethernet tahap pertama.
Teknologi ini sangat besar pengaruhnya pada pengurangan biaya instalasi, baik
dari teknologi jejaring yang lain maupun teknologi ethernet sebelumnya.
Prinsip kerja ethernet adalah transmisi paket-paket data antar
instrumen yang terkoneksi. Seperti halnya teknologi jejaring pada standar
IEEE 802, paket data yang ditransmisikan berkapasitas 48-bit. Dengan begitu
transmisi paket-paket data hanya akan terfasilitasi untuk koneksi yang spesifik.
Efisiensi yang bisa didapatkan dari teknologi ethernet membuat setiap
produsen komputer menyediakan slot khusus ethernet pada produknya. Ini
lantaran banyaknya pengguna komputer yang ingin memanfaatkan fasilitas
koneksi dengan Ethernet.
NIC (network interface cards) atau modul ethernet tidak bisa
terkoneksi secara acak. Masing-masing modul memiliki sistem tersendiri
untuk koneksi yang spesifik. Tapi setiap modul bisa di-format ulang untuk
penggunaan pada koneksi yang lain.

Gambar 7.4 Frame Ethernet
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19.4 Kesalahan Transmisi Data
Pada prinsipnya, proses pengiriman paket dari pengirim ke penerima
melalui tahapan sebagai berikut :

Gambar 7.5 Prose pengiriman paket data IP
Tidak selamanya data yang kita kirimkan dapat sampai ditujuan dengan baik.
Terdapat kondisi dimana kondisi jaringan yang sibuk, atau bandwith yang
minim, atau mungkin tingginya noise di jaringan akan menimbulkan
kesalahan/error pada pengiriman data. Beberapa bentuk error yang mungkin
diantaranya :
Paket tidak sampai dijalan karena rusak atau loss

Gambar 7.6 Loss paket IP pada saat pengiriman
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Paket sampai ditujuan, akan tetapi ada bit yang berubah sehingga
terdeteksi sebagai error

Gambar 7.7 Paket terdeteksi error di penerima
Paket sampai ditujuan, akan tetapi informasi yang dikirimkan
penerima ke pengirim untuk memberitahukan bahwa paket telah
diterima dan siap menerima pengiriman paket berikutnya tidak
sampai di pengirim.

Gambar 7.8 Feedback loss
Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan suatu teknik untuk mengenali
error/error detection dan perbaikan kesalahan/error correctio. Terdapat
beberapa teknik error detection dan error correction :
1. Error Detection
 Parity
 CRC
 CheckSum
2. Error Correction
 Hamming Code
 Block Parity
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19.5 Tranmisi Biner/Digital dan Konsep Waktu Transmisi
Pada layer fisik dan media transmisi, data dikirimkan dalam bentuk bitbit biner “0” dan “1”.

Pada media transmisi, bit “0” dan “1” dinyatakan dalam tegangan, dimana
tegangan rendah merepresentasikan untuk bit “0” dan tegangan tinggi untuk
bit “1”.

Terdapat sebuah metode, disebut Manchester Encoding, dimana penentuan
bit “0” dan “1” didapatkan dari transisi tegangan. Jika dari tegangan rendah ke
tinggi menyatakan bit “1” dan jika sebaliknya menyatakan bit “0”.

Ketika sebuah paket dikirimkan, diperlukan waktu tertentu untuk sampai di
tujuan. Berikut adalah ilustrasi waktu yang dibutuhkan sebuah paket dijaringan
:
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 Saat Paket-1 mulai dikirimkan,
saat itu juga protokol ICMP akan
mulai mengcapture informasi
tentang paket tersebut, termasuk
waktu. Seandainya data diterima
benar
di
penerima,
maka
selanjutnya akan penerima akan
mengirimkan informasi ACK ke
pengirim.
 Waktu dari pengirim mulai
mengirim paket sampai mendapat
ACK disebut DELTA-T
 Selanjutnya
pengirim
akan
mempersiapkan untuk mengirim
Paket-2. Waktu selama persiapan
di sebut DO-T

Gambar 7.9 Waktu sampai paket loss

Gambar 7.10 Waktu pengiriman paket
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19.6 Protokol Data
Secara sederhana protokol dapat dijelaskan sekumpulan aturan dalam
komunikasi data. Protokol mengatur bagaimana terjadinya hubungan dan
perpindahan data antara dua atau lebih komputer.

Gambar 7.11 Koneksi protokol pada masing-masing layer OSI
Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau
kombinasi keduanya. Pada tingkatan terendah protokol mendefinisikan
koneksi perangkat keras. Kebanyakan protokol memiliki karakteristik sebagai
berikut :
Melakukan deteksi apakah ada koneksi fisik atau tidak, yang
dilakukan oleh komputer atau mesin lain.
Melakukan handshaking
Menjadi negosiator berbagai macam karakteristik koneksi.
Mengatur bagaimana mengawali dan mengakhiri suatu pesan.
Menentukan format pesan.
Melakukan error detection dan error correction saat terjadi
kerusakan pesan.
Mengakhiri suatu koneksi.

19.7 ISDN
ISDN
layanan antara
Integrasi dari
penghematan

adalah suatu sistem telekomunikasi yang mengintegrasikan
data, suara, dan gambar dalam suatu jaringan yang terpadu.
sistem komunikasi ini memberikan keuntungan berupa
dan fleksibilitas kepada para pemakainya, karena biaya
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pengadaan untuk sistem yang terintegrasi ini akan jauh lebih murah dari pada
bila kita membeli sistem yang terpisah.
Jadi ISDN dapat dikatakan dibentuk oleh tiga konsep fundamental, yaitu :
1. Terkoneksi secara digital untuk seluruh transfer informasi antar
jaringan.
2. Pertukaran chanel pensinyalan umumnya untuk mengawali dan
mengakhiri komunikasi dan mengontrol sumbernya.
3. Dapat menyediakan kapabilitas pelayanan para pengguna pada
interface jaringan pengguna.

Gambar 7.12 User Interface ISDN
Banyak pengguna yang memakai ISDN karena dapat menggabungkan beberapa
trafik jaringan yang berbeda ke sebuah hubungan dimana dapat dikendalikan
oleh chanel sinyal reliable dengan harga yang cukup ekonomis.
Prinsip & Tujuan ISDN
ISDN memiliki beberapa prinsip dan tujuan yang telah ditetapkan
oleh CCITT, yaitu
1. Mendukung penerapan suara dan non suara dengan menggunakan
peralatan yang dibatasi standar tertentu
2. Mendukung penerapan switch dan non switch
3. Bergantung pada hubungan 64 kbps
4. Jaringan yang pintar,arsitektur lapisan protocol dan konvigurasi yang
bervariasi
5. Pengaturan seluruh servis ke dalam satu jaringan yang mampu
menyediakan seluruh servis yang diinginkan oleh pelanggan
6. Memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya pengoperasian jaringan
pelayanan.
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Komponen ISDN
Reference
points
R
(interface)

S

TE1

T

NT2

U

NT1

V

LT
ISDN
EXCH

TE2

TA

Equipment Located
at
Customer Premisys

Equipment Located
in
Central Office

Gambar 7.13 Komponen ISDN

Keterangan :
TE2 (Terminal Equipment 2) : terminal non ISDN. Akses ISDN via
TA
TA (Terminal Adapter) : penyesuai terminal non ISDN
TE1 (Terminal Equipment 1) : terminal yang dirancang untuk ISDN
NT1 (Network Terminal 1) : Melakukan fungsi layer 1 OSI
NT2 (Network Terminal 2) : Melakukan fungsi layer 2 OSI, contoh
PBX
LT (Line Termination) : merupakan terminasi saluran pelanggan doi
sentral
Sistem ISDN akan menyediakan berbagai jenis pelayanan, baik yang
mendukung aplikasi voice dan data yang sudah ada maupun aplikasi-aplikasi
baru yang sedang dalam perkembangan. Jenis-jenis pelayanan ini dibagi dalam
katagori-katagori voice, data digital text dan image. Beberapa dari pelayanan
ini dapat disediakan dengan kapasitas transmisi 64 kbps atau kurang.
Beberapa pelayanan memerlukan kecepatan data yang lebih besar dan
mungkin dapat disediakan dengan fasilitas high speed diluar sistem ISDN
seperti TV cable dsb.
ISDN juga menawarkan dua jenis pelayanan, yaitu :
 Primary Rate Interface (PRI)
Ada dua jenis PRI :
1. Terdiri atas 23 kanal B 64 kbps dan satu kanal D 64 kbps dengan
total bit rate 1,544 Mbps (digunakan di Amerika Utara dan Jepang)
2. Terdiri atas 30 kanal B 64 kbps dan satu kanal D 64 kbps dengan
total bit rate 2,048 Mbps (digunakan di Eropa, Australia dll).
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Gambar 7.14 Contoh penerapan PRI


Basic Rate Inteface (BRI)
Terdiri atas dua kanal B 64 kbps dan satu kanal D 16 kbps (2B+D)
dengan total bit rate 192 kbps (termasuk bit-bit untuk framing dan
synchronization).

Gambar 7.15 Contoh penerapan BRI

19.8 Frame Relay
 Frame Relay merupakan suatu layanan data paket yang memungkinkan
beberapa pengguna menggunakan satu jalur transmisi pada waktu yang
bersamaan. Untuk lalu lintas komunikasi yang padat, Frame Relay jauh
lebih efisien daripada sirkit sewa (leased line) yang disediakan khusus
untuk satu pelanggan (dedicated), yang umumnya hanya terpakai 10%
sampai 20% dari kapasitas lebarpita (bandwidth)-nya.
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Gambar 7.16 Contoh penerapan Frame Relay
 Karakteristik Frame Relay :
Hanya data
Non-Broadcast
Kecepatan 56kbps
Sifat antrian FIFO
Mode Asynkron
Panjang Paket bervariasi dapat mencapai 1000 byte.
Dapat digunakan untuk komunikasi suara, fax.
Dapat mengkompres suara menjadi 4 kbps
Menggunakan virtual circuit
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Rangkuman

1. Aturan yang menghubungkan antara dua himpunan dinamakan relasi
biner.
2. relasi biner R antara himpunan A dan B merupakan himpunan bagian dari
cartesian product A B atau R (A B).
3. Notasi dari suatu relasi biner adalah a R b atau (a, b) R.
Cara menyajikan suatu relasi dapat berupa diagram panah, pasangan
terurut,
tabel,
matriks,
dan
graf
berarah.
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