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1. Pendahuluan



Definisi dasarDefinisi dasar
Komunikasi adalah saling menyampaikan Komunikasi adalah saling menyampaikan 
informasi kepada tujuan yang diinginkaninformasi kepada tujuan yang diinginkan
Informasi bisa berupa suara percakapan Informasi bisa berupa suara percakapan 
(voice), musik (audio), gambar diam (voice), musik (audio), gambar diam 
(photo), gambar bergerak (video), atau (photo), gambar bergerak (video), atau 
data digitaldata digital
Komunikasi bisa dilakukan diantara 2 Komunikasi bisa dilakukan diantara 2 
atau lebih tempat yang berdekatan atau atau lebih tempat yang berdekatan atau 
pun berjauhan pun berjauhan 



Sekilas sejarah komunikasiSekilas sejarah komunikasi

KentonganKentongan: Orang Indonesia menggunakan : Orang Indonesia menggunakan 
kentongan untuk menyampaikan informasi kentongan untuk menyampaikan informasi 
tentang kebakaran, bencana alam, kejahatan, tentang kebakaran, bencana alam, kejahatan, 
panggilan untuk kumpul, dll.panggilan untuk kumpul, dll.
AsapAsap: orang indian menggunakan kode asap: orang indian menggunakan kode asap
Cermin: Cermin: digunakan untuk memantulkan sinar digunakan untuk memantulkan sinar 
mataharimatahari
SemaphoreSemaphore: pramuka menggunakan kode : pramuka menggunakan kode 
benderabendera
dan dan caracara--cara laincara lain sesuai dengan jamannyasesuai dengan jamannya



Sejarah komunikasi modernSejarah komunikasi modern
Sistem Komunikasi TeleponSistem Komunikasi Telepon
•• Dimulai dengan penemuan telepon oleh Dimulai dengan penemuan telepon oleh 

Alexander Graham Bell pada tahun 1876Alexander Graham Bell pada tahun 1876

Sistem Komunikasi RadioSistem Komunikasi Radio
•• Dimulai dengan penemuan radio oleh Dimulai dengan penemuan radio oleh 

Guiogelmo Marconi pada tahun 1901Guiogelmo Marconi pada tahun 1901

Sistem Komunikasi DataSistem Komunikasi Data
•• Penemuan konsep mesin hitung (computer) Penemuan konsep mesin hitung (computer) 

pada 1822 yang kemudian menjadi pada 1822 yang kemudian menjadi 
berkembang pesat setelah ditemukannya berkembang pesat setelah ditemukannya 
transistor pada 1948, kemudian timbul transistor pada 1948, kemudian timbul 
keinginan untuk menghubungkan komputer keinginan untuk menghubungkan komputer 
yang satu dengan yang lain (era 1960yang satu dengan yang lain (era 1960--an).an).



Perkembangan hingga kiniPerkembangan hingga kini
Komunikasi teleponKomunikasi telepon jaringan ISDN jaringan ISDN 
(Integrated Service by Digital Network), yaitu (Integrated Service by Digital Network), yaitu 
jaringan komunikasi yang tidak hanya untuk jaringan komunikasi yang tidak hanya untuk 
komunikasi suara (voice), tetapi juga bisa untuk komunikasi suara (voice), tetapi juga bisa untuk 
data digital dan video.data digital dan video. multimulti--mediamedia
Komunikasi radioKomunikasi radio jaringan radio seluler baik jaringan radio seluler baik 
yang seluler digital GSM, AMPS, dan lainyang seluler digital GSM, AMPS, dan lain--lain lain 
yang sejenis, maupun yang berteknologi CDMA, yang sejenis, maupun yang berteknologi CDMA, 
disamping jaringan radio nondisamping jaringan radio non--seluler.seluler.
Komunikasi dataKomunikasi data//komputerkomputer jaringan Internet jaringan Internet 
yang saat ini telah bisa melayani komunikasi yang saat ini telah bisa melayani komunikasi 
FTP, eFTP, e--mail, Web, email, Web, e--commerse, dan laincommerse, dan lain--lain lain 
multimulti--mediamedia



Diagram Blok Sistem KomunikasiDiagram Blok Sistem Komunikasi

Informasi Pengirim

Saluran/Kanal

Penerima Informasi

noise

sumber

tujuan
informasi dikirim dari sumber 
informasi (asal) oleh 
pengirim melalui saluran 
komunikasi menuju penerima 
yang berada pada sisi tujuan 
informasi

di dalam kanal, sinyal 
yang dikirim mengalami 
gangguan dari noise



Macam InformasiMacam Informasi
Suara percakapan (Suara percakapan (voicevoice / speech)/ speech)
•• Voice analog menempati band frekuensi 300 Voice analog menempati band frekuensi 300 

~3400Hz~3400Hz
Musik (Musik (audioaudio))
•• Musik analog menempati band frekuensi 50Hz Musik analog menempati band frekuensi 50Hz 

~ 15kHz~ 15kHz
Gambar Diam (Gambar Diam (photophoto))
•• Band frekuensi yang ditempati tergantung Band frekuensi yang ditempati tergantung 

kecepatan scanningkecepatan scanning
Gambar Bergerak (Gambar Bergerak (videovideo))
•• Video analog menempati band frekuensi 0 ~ Video analog menempati band frekuensi 0 ~ 

4MHz4MHz
Data DigitalData Digital: teks, suara, gambar, atau data : teks, suara, gambar, atau data 
yang lainyang lain--lain lain 



KomunikasiKomunikasi DataData
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1 0 1 0 1 0

PerpindahanPerpindahan data data daridari media media sumbersumber
(source) (source) keke media media tujuantujuan (receiver), (receiver), 
melaluimelalui media media penghantarpenghantar..

Sumber Tujuan



PengertianPengertian

KomunikasiKomunikasi Data:Data:
PenggabunganPenggabungan antaraantara duniadunia komunikasikomunikasi
dandan komputerkomputer, , 

•• KomunikasiKomunikasi umumumum antarantar manusiamanusia ((baikbaik
dengandengan bantuanbantuan alatalat maupunmaupun langsunglangsung))

•• KomunikasiKomunikasi data data antarantar komputerkomputer atauatau
perangkatperangkat dijitaldijital lainnyalainnya (PDA, Printer, HP)(PDA, Printer, HP)



PengertianPengertian ((lanjutanlanjutan))

KomunikasiKomunikasi didi manamana informasiinformasi yang yang 
dikirimkandikirimkan (source) (source) adalahadalah data, data, 
Data Data adalahadalah semuasemua informasiinformasi yang yang 
berbentukberbentuk digital (bit 0 digital (bit 0 dandan 1). 1). 
TransmisiTransmisi suarasuara (analog) (analog) dapatdapat jugajuga
dijadikandijadikan transmisitransmisi data data jikajika
informasiinformasi suarasuara tersebuttersebut diubahdiubah
((dikodekandikodekan) ) menjadimenjadi bentukbentuk digital digital 



Digital Digital vsvs AnalogAnalogDigital Digital vsvs AnalogAnalog

KeuntunganKeuntungan
•• CepatCepat

KekuranganKekurangan
•• RawanRawan ErrorError



Data DigitalData Digital

Voice standard PCM: Voice standard PCM: 
64 kbps64 kbps
Voice ADPCM: 32 Voice ADPCM: 32 
kbpskbps
Voice LPC: 13 kbpsVoice LPC: 13 kbps
Musik /audio Musik /audio 
standard PCM standard PCM 
44kHz, 16 bit: 44kHz, 16 bit: 
700kbps700kbps
Format baru:wav, Format baru:wav, 
mp3, awm, dll.mp3, awm, dll.

Video standard PCM: Video standard PCM: 
64Mbps64Mbps
MPEG4: 1.8MbpsMPEG4: 1.8Mbps
Video streaming: Video streaming: 
<1Mbps<1Mbps
dll formatdll format

Voice dan Audio Video 



Model Model PenghantaranPenghantaran DataData
Data Data dalamdalam bentukbentuk termudahtermudah ialahialah bit 0 dan 1bit 0 dan 1
Data Data –– informasiinformasi yang yang diwakilkandiwakilkan dalamdalam bentukbentuk
yang yang disetujuidisetujui oleholeh pihakpihak pengirimpengirim dandan penerimapenerima
Model Model penghantaranpenghantaran data:data:
•• Simplex : penghantaran dalam dlm 1 arah saja Simplex : penghantaran dalam dlm 1 arah saja 

pd 1 saatpd 1 saat ((cthcth: TV, pager, radio): TV, pager, radio)
•• Half Duplex: 2 Half Duplex: 2 araharah tetapitetapi hanyahanya 1 1 araharah padapada 1 1 

saatsaat ((cthcth: fax, Radio CB (Citizen Band): fax, Radio CB (Citizen Band)
•• Full Duplex: 2 Full Duplex: 2 araharah padapada 1 1 saatsaat ygyg samasama ((cthcth: : 

telepontelepon))

Simplex

Half Duplex

Full duplex


