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UTS SUSULAN 

KOMUNIKASI DATA 
 

Contoh implementasi koneksi transmisi data, berikut gambar dan penjelasannya, dengan 

menggunakan: 

a. TELECONFERENCE 

Implementasi dari teknologi teleconference yaitu dengan digunakannya teknologi ISDN, 

dimana ISDN menyediakan jaringan hubungan digital untuk mendukung layanan 

telekomunikasi, baik suara maupun gambar. Pada dasarnya teleconference merupakan 

pengembangan dari jaringan komunikasi telepon yang sudah dikembangkan hanya saja 

model ini masih belum terlalu luas dipakai pada pasar telekomunikasi dikarenakan biaya 

dan peralatan yang cukup mahal. 

Dari sisi akses terhadap teknologi ini dapat diulas secara singkat sebagai berikut:  

Layanan ISDN mempunyai dua tipe akses yaitu Basic Rate Acces (BRA) yang dapat 

mengakses (2B D) dan akses melalui Primary Rate Acces (PRA) yang dapat mengakses (30B 

D) dimana kanal B mempunyai kecepatan akses 64 kbps dan kanal D 64 kbps atau 16 kbps 

tergantung pada tipe akses yang digunakan. Kanal D pada PRA untuk Signalling dan kanal 

B sebagai Sinyal informasi paket switch. 

 

Videoconference merupakan bagian utama dari sistem teleconference yang lebih lengkap. 

Dalam teleconference, disamping komunikasi audio video juga mencakup komunikasi data 

berbasis text, grafis dll yang melibatkan perangkat terminal seperti: 

• Telewriter 

• Facsimille 

• Still picture TV 

• Storage (document store & retrieval) 

• Dll 

 

Bagaimana posisi videoconference dalam sistem teleconference yang merupakan salah satu 

dari ISDN diperlihatkan pada Gambar  berikut : 
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Bagian-bagian perangkat teleconference tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

1) Perangkat Common Equipment 

Berupa perangkat Digital Multiplexer : digunakan untuk multiplexing informasi video dan 

grafis 

 

2) Perangkat Video 

Terdiri dari: 

 Video CODEC : melakukan fungsi kompresi sinyal video untuk penghematan 

bandwidth 

 Video Controller : melakukan kontrol seleksi (memilih) kamera yang ditayangkan. 

 Camera & monitor : merupakan perangkat input/output dalam sistem video 

 

3) Perangkat Audio 

Terdiri dari : 

 Audio CODEC : melakukan fungsi kompresi sinyal audio untuk penghematan 

bandwidth 

 Audio Controller : melakukan fungsi kontrol terhadap pengaruh akustik yang tidak 

dikehendaki dari speaker terhadap mikropon seperti suara mencuit, echo dll. 

 Mikropon & Speaker : merupakan perangkat input/output dalam sistem audio 
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4) Perangkat Grafis 

 Graphic controller : melakukan fungsi kontrol yang berhubungan dengan editing, 

mixing/split grafis 

 Electronic Blackboard :mengubah grafis tulisan tangan pada papan dengan pena 

khusus ke sinyal digital untuk ditransmisikan 

 Handwriting Tablet : sama sepert Electronic Blackboard, tetapi ditulis di meja 

 Multiscanning Monitor : Secara otomatis mengikuti frekuensi TV horisontal dari 

gerakan-gerakan gambar video 

 Printer : mencetak data (text/grafis) 

 

b. BLUE TOOTH 

Bluetooth adalah teknologi komunikasi wireless atau nirkabel yang beroperasi dalam pita 

frekuensi 2,4 GHz unlicensed ISM (Industrial, Scientific and Medical) dengan menggunakan 

sebuah frequency hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data 

dan suara secara real-time antara host-host bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang 

terbatas. 

 

Bluetooth menggunakan salah satu dari dua jenis frekuensi Spread Specturm Radio yang 

digunakan untuk kebutuhan wireless. Jenis frekuensi yang digunakan adalah Frequency 

Hopping Spread Spedtrum (FHSS), sedangkan yang satu lagi yaitu Direct Sequence Spread 

Spectrum (DSSS) digunakan oleh IEEE802.11xxx. Transceiver yang digunakan oleh 

bluetooth bekerja pada frekuensi 2,4 GHz unlicensed ISM (Industrial, Scientific, and 

Medical). 

 

Cara kerja perangkat Bluetooth adalah sebagai berikut: 

 

Protokol bluetooth menggunakan sebuah kombinasi antara circuit switching dan packet 

switching. Bluetooth dapat mendukung sebuah kanal data asinkron, tiga kanal suara 

sinkron simultan atau sebuah kanal dimana secara bersamaan mendukung layanan data 

asinkron dan suara sinkron. Setiap kanal suara mendukung sebuah kanal suara sinkron 64 

kb/s. Kanal asinkron dapat mendukung kecepatan maksimal 723,2 kb/s asimetris, dimana 

untuk arah sebaliknya dapat mendukung sampai dengan kecepatan 57,6 kb/s. Sedangkan 

untuk mode simetris dapat mendukung sampai dengan kecepatan 433,9 kb/s. 

Sebuah perangkat yang memiliki teknologi wireless bluetooth akan mempunyai 

kemampuan untuk melakukan pertukaran informasi dengan jarak jangkauan sampai 

dengan 10 meter (~30 feet), bahkan untuk daya kelas 1 bisa sampai pada jarak 100 meter. 

 

Sistem bluetooth terdiri dari sebuah radio transceiver, baseband link Management dan 

Control, Baseband (processor core, SRAM, UART, PCM USB Interface), flash dan voice 

code. sebuah link manager. Baseband link controller menghubungkan perangkat keras 

radio ke baseband processing dan layer protokol fisik. Link manager melakukan aktivitas-

aktivitas protokol tingkat tinggi seperti melakukan link setup, autentikasi dan konfigurasi. 
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Secara umum blok fungsional pada sistem bluetooth secara umum dapat dilihat pada 

Gambar di bawah ini. 

 

 
 

Sistem bluetooth menyediakan layanan komunikasi point to point maupun komunikasi 

point to multipoint. Produk bluetooth dapat berupa PC card atau USB adapter yang 

dimasukkan ke dalam perangkat. Perangkat-perangkat yang dapat diintegerasikan dengan 

teknologi bluetooth antara lain : mobile PC, mobile phone, PDA (Personal Digital Assistant), 

headset, kamera digital, printer, router dan masih banyak peralatan lainnya.  

 

Aplikasi - aplikasi yang dapat disediakan oleh layanan bluetooth ini antara lain : PC to PC 

file transfer, PC to PC file synch (notebook to desktop), PC to mobile phone, PC to PDA, 

wireless headset, LAN connection via ethernet access point dan sebagainya. Contoh modul 

aplikasi beberapa peralatan yang kemungkinan dapat menggunakan teknologi bluetooth 

dapat dilihat seperti Gambar di bawah ini. 
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c. ADSL 

Berbicara xDSL atau ADSL pada intinya kita hanya berbicara pipa saluran atau media 

transmisi. Saat ini dasar pengiriman data digital mengacu kepada dua format umum, yaitu 

ATM dan Ethernet/IP. Dengan didukung kemampuan PPPoA (PPP over ATM) dan PPPoE 

(PPP over Ethernet), layanan atau paket data berbasis ATM ataupun IP/Ethernet, baik itu 

voice, data, dan video pasti dapat dilalui melalui xDSL. Teknologi xDSL mempunyai 

keunggulan dimana sifat pipanya yang dedicated line, saluran tidak dibagi-bagi atau 

dipecah-pecah untuk beberapa pelanggan, sehingga alokasi bandwitdh lebih terjamin 

dengan QoS yang tinggi.  

 

Beberapa contoh implementasi ADSL antara lain: 

 

1. ADSL untuk layanan video dan TV over IP 

Aplikasi ADSL di Indonesia belum mengarah kepada layanan entertainment (hiburan). 

Salah satu model aplikasi hiburan yang dikembangkan operator luar adalah TV over IP 

dan iTV (interactive TV). Layanan dengan content berupa film, video ataupun siaran 

broadcast TV saat ini masih dominan disediakan oleh teknologi berbasis cable TV 

(HFC). Bagaimana jika model layanan ini ingin dikirimkan oleh teknologi ADSL ? 

 

Berikut gambaran umum konfigurasi kesistemannya.  
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Dari gambar diatas, perangkat encoder dibutuhkan untuk meng-kode-kan sinyal analog ke 

dalam paket-paket data digital yang akan dikirimkan baik secara streaming ataupun buffer 

terlebih dahulu. Video server ditujukan untuk layanan model on-Demand (bukan broadcast 

TV), dimana film/video telah disimpan terlebih dahulu didalam server. 

Untuk dapat menikmati layanan televisi, dapat menggunakan media komputer atau 

televisi. Dengan media komputer, koneksi fisik perkabelan dapat langsung dari modem 

xDSL CPE ke komputer dengan memakai kabel CAT5 lurus (straight). Untuk penggunaan 

media televisi, dibutuhkan perangkat tambahan berupa STB (Set Top Box) yang akan 

mengkonversi sinyal digital dari xDSL ke dalam format analog TV (PAL, NTSC atau 

lainnya). 

Yang perlu diperhatikan dalam membeli STB adalah sisi hardware dan software. Perangkat 

STB bekerja layaknya sebuah komputer. Makin tinggi prosessornya, besar kapasitas 

hardisknya makin baik STB tersebut. Juga sebaiknya memilih STB yang didukung aplikasi 

seperti kemampuan mendukung koneksi DHCP server, koneksi ke proxy server, dan 

upgradable. Saat ini sudah banyak vendor CPE modem yang mengeluarkan produk ADSL 

sekaligus dapat berfungsi sebagai STB, sehingga dapat langsung dihubungkan ke pesawat 

TV. 

Akses layanan selain video/televisi tetap dapat dilakukan user selama koneksi lain (seperti 

ke internet) dibentuk dibelakang DSLAM. STB dilengkapi dengan keyboard umumnya 

model wireless sehingga user dapat mengakses internet atau menu melalui keyboard 

layaknya keyboard komputer. 

2. ADSL untuk layanan HotSpot 

Teknologi Wireless LAN berkembang sangat cepat, seiring dengan sifatnya yang 

mobility dibandingkan dengan teknologi berbasis fixed wireline. Selain tidak 

dibutuhkan instalasi perangkat pelanggan yang rumit, terutama masalah perkabelan, 
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perkembangan teknologi fixed wireline pun mendukung perkembangan teknologi 

wireless. 

Teknologi ADSL yang lahir dengan pertimbangan pemanfaatan jaringan kabel tembaga 

existing, kini juga berkembang dengan variasi kemampuan. Setelah ADSL 

dikembangkan dengan kemapuan tidak hanya fungsi bridging, tetapi dapat difungsikan 

sebagai router, kini ADSL dapat difungsikan terintegrasi sebagai access point (AP) 

wireless LAN. Sehingga komputer-komputer user tidak lagi harus terhubung secara 

fisik dengan kabel ke modem xDSL CPE, tetapi sudah dapat mobility, selama dalam 

coverage modem xDSL CPE. Model antena wireless LAN ini adalah omni dengan 

coverage area sekitar 100 meter. 

Standarisasi antarmuka wireless LAN (IEE 802.11a dan 802.11b) sudah banyak dipasang 

sebagai modul/slot tambahan ataupun modul yang menyatu (integrated). Beberapa 

produk CPE modem keluaran Korea dan Eropa sudah banyak menawarkan fasilitas ini. 

Beberapa yang sempat penulis lihat antara lain produk dari Siemens, Netopia, Masscom 

Nextara, Cayman, dan Sunnybell. Standar 802.11b yang support aplikasi sampai dengan 

kecepatan data 11 Mbps, dengan ADSL sebagai penyedia pipa saluran backbone-nya 

dirasakan cukup untuk membawa bandwith 8 Mbps yang akan dishare untuk beberapa 

terminal client wireless LAN.  

 

 

d. VPN 

VPN adalah singkatan dari virtual private network, yaitu jaringan pribadi (bukan untuk 

akses umum) yang menggunakan medium nonpribadi (misalnya internet) untuk 

menghubungkan antar remote-site secara aman. Perlu penerapan teknologi tertentu agar 

walaupun menggunakan medium yang umum, tetapi traffic (lalu lintas) antar remote-site 

http://id.wikipedia.org/wiki/Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi
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tidak dapat disadap dengan mudah, juga tidak memungkinkan pihak lain untuk 

menyusupkan traffic yang tidak semestinya ke dalam remote-site. 

 

Pada dasarnya VPN Membutuhkan sebuah server yang berfungsi sebagai penghubung 

antar PC. Jika digambarkan kira-kira seperti ini 

 

Internet <—> VPN Server <—-> VPN Client <—-> Client 

 

Bila digunakan untuk menghubungkan 2 komputer secara private dengan jaringan internet 

maka seperti ini:  

 
Komputer A <—> VPN Clinet <—> Internet <—> VPN Server <—> VPN Client <—> Komputer B 

 

Jadi semua koneksi diatur oleh VPN Server, sehingga dalam hal ini dibutuhkan 

kemampuan VPN Server yang memadai agar koneksinya bisa lancar. 

 

Lalu apa yang dilakukan VPN ini ?  

 

Pertama-tama VPN Server harus dikonfigurasi terlebih dahulu kemudian di komputer 

client harus diinstall program VPN, baru setelah itu bisa dikoneksikan. VPN di sisi client 

nanti akan membuat semacam koneksi virtual, jadi nanti akan muncul VPN adapter 

network (semacam network adapter/Lan card) tetapi dalam bentuk virtual. Tugas dari VPN 

Client ini adalah melakukan authentifikasi dan enkripsi/dekripsi. 

 

Setelah terhubung, ketika Client mengakses data -misalnya client ingin membuka situs 

www.google.com- maka request ini sebelum dikirimkan ke VPN server terlebih dahulu 

dienkripsi oleh VPN Client. Setelah sampai ke server VPN, oleh server data ini di dekripsi. 

Karena sebelumnya antara server dengan client sudah dikonfigurasi, maka server akan 

memiliki algoritma yang sama untuk membaca sebuah enkripsi. Begitu juga sebaliknya dari 

server ke Client. 

 

Implementasi VPN secara ringkas adalah sebagaimana pada gambar di bawah ini: 

http://www.google.com-/
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