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Komunikasi
� Penyampaian informasi dari sumber ke penerima melalui 

media komunikasi

� Komponen komunikasi :

�Sumber (suara manusia, speaker, & sumber bunyi 
lainnya)lainnya)

�Penerima (telinga, mikrofon, dll)

�Media (udara, kabel)

Sumber Penerima



Sistem Telekomunikasi
� Sumber (sources)

�CPE (Customer Premises Equipment) atau terminal

� Media komunikasi (networks)

�Sistem akses

Sistem transport�Sistem transport

o Transmission Media

o Modulation

o Multiplexing

�Switching

�Signaling

� Tujuan (destinations)

�CPE (Customer Premises Equipment) atau terminal



Pengertian-pengertian
� Jaringan adalah hubungan atau susunan node dan garis 

yang membentuk fungsi tertentu.

� Telekomunikasi adalah setiap pemancaran/ pengiriman, 
penerimaan berbagai tanda, gambar, suara dan informasi penerimaan berbagai tanda, gambar, suara dan informasi 
dalam bentuk apapun melalui sarana kawat, optik, radio 
atau sistem elektromagnetik lainnya.

� Layanan atau services adalah layanan yang dapat diberikan 
oleh jaringan telekomunikasi.



Bagan Umum Sistem Telekomunikasi

Node 1 Node 2

Access

Core Network

Access

= Interfaces (antarmuka)

� Model untuk komunikasi suara maupun data
� Tiap bagian mempunyai teknik-teknik tersendiri dalam menjalankan fungsi

komunikasi

Node 3

Access

TerminalsTerminals

Access

Network Management



CPE (Customer Premises Equipment)
� CPE : segala jenis perangkat yang berada di lokasi 

pelanggan dan dihubungkan ke suatu jaringan 
telekomunikasi.

� Sering diistilahkan sebagai Terminal

� Spesifikasi CPE ditentukan berdasarkan jenis jaringan � Spesifikasi CPE ditentukan berdasarkan jenis jaringan 
telekomunikasi yang digunakan dan layanan yang di 
deliver.



� Fungsi dasar : melakukan konversi sinyal informasi dari
pengguna menjadi bentuk yang dapat diteruskan sesuai
dengan karakteristik sistem/jaringan telekomunikasi yang 
digunakan, dan sebaliknya.

� Contoh :
� PSTN = Pesawat telepon analog

CPE Cont..

� PSTN = Pesawat telepon analog
� ISDN = Pesawat telepon digital
� GSM/CDMA = GSM/CDMA mobile phone
� Leased Channel = leased line modem



Core Network
� Core Network adalah bagian yang memproses aliran

informasi/data sehingga dapat sampai ke tujuan yang sesuai
komponen-komponen dalam core network (salah satu atau
gabungan) :
� Switching Node
� Application/Service Node
� Database Node� Database Node
� Backbone



Jaringan Akses

� Jaringan Akses = penghubung antara CPE dengan Core 
Network yg berfungsi menyalurkan informasi/data dari
CPE ke Core Network dan sebaliknya

� Jenis jaringan akses secara umum dibagi dua :
� Kabel (wireline) � tembaga dan serat optik
� Tanpa kabel (wireless) � Tanpa kabel (wireless) 

� Sistem Telekomunikasi Wireline (biasanya) : PSTN, ISDN, 
& LAN
� Jaringan akses PSTN : kabel tembaga (primer�sekunder�

dropwire�kabel pvc (instalasi dalam)
� Broadband Services : Coaxial, Fiber, hybrid Fiber Coax

� Sistem Telekomunikasi Wireless : GSM, CDMA, satelit
� Jaringan akses selular (GSM/CDMA)
� Jaringan akses satelit
� Jaringan akses Wifi/WiMAX



Network Management

AgentAgent

Management 

entity

Management 

entity

AgentAgent AgentAgent

Network Management System

Network

Network 

Management 

Protocol

� Manajemen Jaringan adalah pelaksanaan dari seperangkat
fungsi-fungsi yagn diperlukan untuk mengendalikan, 
merencanakan, menempatkan, menerapkan, 
mengkoordinasikan dan memantau semua sumber daya
dari jaringan

Management

database

Management

database

Management

database

Management

database

Management

database

Management

database

Managed devices



Network Management Cont..

� Secara umum Manajemen jaringan adalah sebuah layanan
yang mempergunakan beberapa alat bantu, aplikasi dan
perangkat untuk membantu seorang manajer jaringan
dalam memantau dan memelihara jaringan

� Fungsi Dasar Manajemen Jaringan
� Manajemen Performansi (Performance Management)
� Manajemen Kesalahan (Fault Management)� Manajemen Kesalahan (Fault Management)
� Manajemen Konfigurasi (Configuration Management)
� Manajemen Akuntansi (Accounting Management)
� Manajemen Keamanan (Security Management)



Fase Perkembangan Telekomunikasi



Klasifikasi Jaringan Telekomunikasi
� Jaringan komunikasi dapat diklasifikasikan berdasarkan 

cara node mempertukarkan informasi


