
1

KOMUNIKASI DATA & JARINGAN                                                         Deden Mulyana

Teknologi Jaringan Telekomunikasi

Perkembangan Teknologi Jaringan Telekomunikasi

Komponen dan Fungsi Dari Jaringan Telekomunikasi

Topologi Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Berdasarkan Geografi

Penggunaan Telekomunikasi Untuk Memenangkan 

Persaingan

KOMUNIKASI DATA & JARINGAN                                                         Deden Mulyana

Perkembangan Teknologi Jaringan 

Telekomunikasi

Telekomunikasi adalah penggunaan media elektronik atau cahaya untuk

memindahkan data atau informasi dari satu lokasi ke satu atau

beberapa lokasi lain yang berbeda

Perubahan dalam industri telekomunikasi bersamaan terjadinya

dengan perubahan dalam teknologi komunikasi

Bentuk lain yang bisa diimplementasikan dengan adanya jaringan

informasi superhighway adalah bentuk jaringan informasi bisnis baik itu

sistem informasi manajemen atau sistem informasi akuntansi untuk

perusahaan berskala nasional maupun internasional
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Komponen-Komponen dan Fungsi dari 

Sistem Telekomunikasi

Sistem telekomunikasi merupakan kumpulan hardware dan software

yang sesuai (compatible) yang disusun untuk mengkomunikasikan

berbagai macam informasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain

Fungsi dari sistem telekomunikasi adalah untuk mengirim dan

menerima data dari satu lokasi ke lokasi yang lain

Protocol adalah sekumpulan aturan dan prosedur yang mengatur

transmisi data antara dua terminal dalam satu sistem jaringan
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Komponen sistem telekomunikasi
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Jenis-jenis sinyal:

- Sinyal analog adalah sinyal yang berbentuk gelombang

- Sinyal digital adalah sinyal yang memiliki bentuk berlawanan 

- Modem adalah alat yang digunakan untuk merubah sinyal digital ke 

analog dan sebaliknya 

Modem Modem

Sinyal Digital
Sinyal Digital Sinyal  Analog

Bagan dasar sistem komunikasi data
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Jenis-Jenis Saluran Komunikasi:

Kabel Tembaga berisi sepasang kabel yang terbuat dari tembaga.

Kabel ini relatif lambat dalam mengirimkan data. Tapi harga kabel ini

relatif murah sekali.

Kabel koaksial adalah kabel yang biasa digunakan sebagai kabel

telepon

Kabel serat optik berisi ribuan serat optik yang tebalnya kurang lebih

sebesar rambut manusia

Wireless Transmisi data tanpa kabel mengirim sinyal data melalui

udara. Penggunaannya saat ini misalnya pager, telepon cellular, satelit

komunikasi, pemancar gelombang mikro, dan remote control untuk

televisi
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Karakteristik Saluran Komunikasi

Kecepatan pengiriman - Jumlah total data atau informasi yang dapat 

dikirimkan  melalui saluran komunikasi diukur dengan bits per detik 

(BPS)

Mode pengiriman - Ada dua macam mode pengiriman sinyal yaitu 

Asynchronous, transmision

Arah pengiriman data - Ada tiga arah pengiriman data, simplex, half 

duplex, dan full duplex 
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Pemroses Telekomunikasi

Front-end-Processor adalah komputer kecil yang digunakan untuk

mengelola komunikasi dan diletakan pada komputer utama

Concentrator adalah komputer untuk telekomunikasi yang dapat

diprogram untuk mengumpulkan pesan dari berbagai terminal untuk

sementara dan pada waktunya yang ekonomis dikirimkan

Multiplexer adalah alat yang memungkinkan satu saluran komunikasi

membawa pengiriman data dari berbagai sumber secara terus menerus

Software telekomunikasi khusus digunakan untuk mengontrol dan

menjalankan aktivitas jaringan telekomunikasi

Software Telekomunikasi
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Topology Jaringan Telekomunikasi

Network Topology adalah bentuk atau konfigurasi dari sistem jaringan.

Ada empat topology yang digunakan yaitu: Star Network, Bus Network,

Ring Network dan Hibryd Network
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Bus Network - Jaringan komputer ini memiliki konfigurasi yang

berbentuk garis. Dalam jaringan ini tidak ada induk komputer yang

mengontrol jaringan komputer secara keseluruhan
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Ring Network - Sama halnya dengan bus network, jaringan ini tidak

terpusat pada induk komputer. Sehingga kalau salah satu komputer

tidak berfungsi tidak akan mengganggu komputer yang lain
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Hibrid Network - Konfigurasi jaringan komputer ini merupakan 

gabungan dari berbagai konfigurasi 
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Jaringan Berdasarkan Geografi

Local Area Network (LAN) merupakan jaringan yang ada pada lokasi 

tertentu misalnya satu ruang atau satu gedung. Jadi  LAN bisa 

merupakan satu jaringan atau gabungan dari beberapa sistem jaringan 

yang terpadu
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Wide Area Network (WAN) merupakan jaringan yang tersebar 

kebeberapa lokasi. Bisa terdiri dari satu sistem jaringan dan juga bisa 

merupakan gabungan dari beberapa sistem jaringan. Beberapa 

aplikasi lain dari WAN adalah metropolitan area network (MAN) 

Modem Modem
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Penggunaan Teknologi Telekomunikasi 

untuk Memenangkan Persaingan

Telekomunikasi telah menolong persoalan yang
disebabkan oleh masalah geografi dan waktu
sehingga memungkinkan organisasi untuk
mempercepat produksi dan pengambilan
keputusan tentang produk baru misalnya atau
masuk ke pasar baru serta menciptakan hubungan
baru dengan pelanggan dan suplier.


