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PERIPHERAL KOMPUTER

1.1 Pengertian Peripheral
Pengguna komputer sekarang tahu bahwa belakangan

ini peralatan penunjang kinerja komputer sudah mulai banyak
digunakan dengan kata lain penggunaan peralatan lain selain
komputer itu sendiri dan berguna untuk membantu pekerjaan
pengguna komputer (brainware). Gaya hidup masyarakat yang
ingin serba efisien dan modern menyebabkan penggunaan
teknologi peripheral komputer menjadi semakin diminati,
sehingga bermuncullah berbagai macam peralatan yang
disesuaikan dengan kebutuhan brainware dengan mengikuti
perkembangan era globalisasi.

Peripheral adalah peralatan lain atau dengan kata lain
hardware tambahan yang disambungkan ke dalam komputer
biasanya peralatan akan dihubungkan dengan menggunakan
bantuan kabel ataupun sekarang sudah banyak perangkat
peripheral yang dihubungkan tanpa menggunakan kabel
(nircable). Peripheral bertugas untuk membantu komputer
menyelesaikan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh
perangkat keras (hardware) yang sudah terpasang pada
komputer (casing).

Berdasarkan kegunaan dan fungsinya, maka peripheral
komputer dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :
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1. Peripheral utama (main peripheral)
Main peripheral atau peripheral utama adalah peralatan
yang harus ada dan tersedia dalam mengoperasikan
komputer. Jika peralatan utama ini tidak ada, maka
komputer akan sulit untuk dikendalikan atau bahkan
komputer bisa error. Sebagai contoh monitor, keyboard
dan mouse.

2. Peripheral pendukung (auxillary peripheral)
auxillary peripheral adalah peralatan yang tidak harus ada
dalam mengoperasikan komputer tetapi diperlukan untuk
kegiatan tertentu. Contohnya yaitu: printer, scanner,
modem, web cam dan lain-lain.

Gambar 1. Peripheral Komputer

Sedangkan berdasarkan proses kerjanya dalam mendukung
pengoperasian komputer terbagi menjadi 2, yaitu :
1. Perangkat masukan (input)

Adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data
atau perintah ke dalam sebuah sistem komputer. Perangkat
tersebut antara lain keyboard, mouse, scanner, digitizer,
kamera digital, microphone, dan peripheral lainnya.
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2. Perangkat keluaran (output)
Adalah peralatan yang kita gunakan untuk menampilkan
hasil pengolahan data atau perintah yang dilakukan oleh
komputer. Perangkat tersebut antara lain monitor, printer,
plotter, speaker dan lain lainnya.

1.2 Unit Pengendali
prosesor adalah salah satu komponen yang paling

utama dari rangkaian komputer. Prosesor merupakan pusat
pengendali atau otak komputer. Tanpa keberadaan prosesor
niscaya komputer tidak akan pernah bisa berjalan alias tidak
akan berguna. Perkembangan prosesor diawali oleh prosesor
intel yang pada saat itu hanya satu-satu nya microprocessor
yang ada. Tetapi pada saat ini sudah banyak beredar prosesor
dari pengembang produsen yang lain, sehingga user sudah
bisa memilih dan mendapatkan prosesor yang beragam.

Prosesor yang cepat dapat kita lihat dari jumlah core
(inti prosesor). Semakin banyak jumlah core yang digunkan
pada prosesor, maka semakin cepat pula kinerja komputer
yang digunakan. Mengapa demikian, karena prosesor bekerja
didalam aplikasi-aplikasi program atau game yang kita pakai.
Semakin banyak aplikasi yang dijalankan, maka semakin
banyak pula persentase prosesor yang akan digunakan. Sistem
kerja komputer secara garis besar terbagi atas 3 bagian, dan
seluruh bagian ini saling berkaitan satu sama lain.

Dalam dunia teknologi komputer ada istilah input dan
output yang sering terdengar ditelinga kita. Input dan output
atau dikenal dengan lambang I/O ini termasuk bagian sistem
mikroprosesor yang berfungsi dan digunakan untuk
menghubungkan komputer dengan perangkat luar, misalnya
keyboard, mouse, printer, monitor, dll. Komputer memiliki
sebuah sistem untuk mengenali perangkat-perangkat yang
masuk dan keluar dari dalamnya, sehingga hal ini bisa
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membantu pengguna untuk melakukan aktifitas multitasking
dan mentransfer data secara lancar.

Gambar 2. Sistem Kerja Komputer

Pemerosesan dalam sistem komputer dilakukan oleh
mikroprosesor. Komputer yang pemerosesannya dilakukan
oleh mikroprosesor disebut mikrokomputer. Intruksi akan
dijalankan dan dipatuhi oleh prosesor sedangkan untuk
operasi aritmetik dan operasi logic dilakukan pada bagian lain
yang disebut Arithmetic and Logical Unit (ALU).  Dalam
menjalankan operasi aritmetik dan juga menjalankan operasi
logic, sistem akan berjalan pada keceptan yang sangat tinggi,
misalnya 10 juta angka bisa ditotal dan di eksekusi dalam
waktu satu detik.

Setiap komputer mempunyai unit kontrol yang disebut
CU (control unit) bagian ini bertugas menjemput instruksi dari
penyimpanan utama, menginterpretasikan instruksi itu, dan
menerbitkan (mengeluarkan) sinyal yang diperlukan oleh
komponen yang akan membentuk sistem kerja komputer. CU
(control unit) akan mengarahkan semua operasi hadware yang
diperlukan untuk mematuhi instruksi itu.

Input adalah (masukkan) unit/perangkat luar yang
dipasang sesuai dengan slot atau portnya masing-masing
untuk memasukkan atau mentransfer data dari luar komputer
kedalam mikroprosesor untuk di proses dan diterjemahkan
secara digital. Perangkat input yang biasanya memberi
masukkan pada komputer seperti mouse dan keyboard.
Dengan adanya sistem input pada komputer ini membantu
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kita untuk melakukan pengetikan dan menggerakkan kursor
dengan lancar.

Fungsi input device pada komputer adalah untuk
menerima masukkan data dari perangkat luar yang
disambungkan menuju mikroprosesor dan diterjemahkan
menjadi sebuah informasi. Data input device yang masuk ke
mikroprosesor bisa berupa data signal input atau data
maintance input. Signal input berupa data yang masuk ke
mikroprosesor dan maintance input berupa program yang
dipakai untuk menerjemahkan data signal input. Contoh
perangkat input device atau unit input device adalah
keyboard, mouse, scanner, webcam, microphone, CD, hardisk
dan lain-lain.

Proses sebuah komputer berada pada unit pemrosesan
(Process device). Unit pemrosesan ini dinamakan CPU (Central
Processing Unit). Fungsi CPU adalah sebagai pemroses dan
pengolah data yang selanjutnya dapat menghasilkan suatu
informasi yang diperlukan. Pada komputer mikro unit
pemrosesan ini disebut dengan micro-processor (pemroses
mikro) atau processor yang berbentuk chip yang terdiri dari
ribuan sampai jutaan IC. Fungsi utama dari CPU bekerja
dengan aritmatika dan logika.

ALU (Arithmetical Logical Unit) berfungsi untuk
melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan
logika, seperti data matematika dan statistika. ALU terdiri dari
register-register untuk menyimpan informasi. Tugas utama
dari ALU adalah melakukan perhitungan aritmatika
(matematika) yang terjadi sesuai dengan instruksi program.
Sirkuit yang digunakan oleh ALU ini disebut dengan adder
karena operasi yang dilakukan dengan dasar penjumlahan.
Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari operasi
sesuai dengan instruksi program yaitu operasi logika (logical
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operation). Operasi logika meliputi perbandingan dua buah
elemen logika dengan menggunakan operator logika, yaitu :
Sama dengan (=) Tidak sama dengan (<>) Kurang dari (<)
Kurang atau sama dengan dari (<=) Lebih besar dari (>) Lebih
besar atau sama dengan dari ( >= ) 2

CU (Control Unit) Fungsi unit ini adalah untuk
melakukan pengontrolan dan pengendalian terhadap suatu
proses yang dilakukan sebelum data tersebut dikeluarkan
(output). Selain itu CU menafsirkan perintah dan
menghasilkan sinyal yang tepat untuk bagian lain dalam sistem
komputer. Unit ini mengatur kapan alat input menerima data
dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan dari program
komputer. Bila terdapat instruksi perhitungan atau logika
maka unit ini akan mengirim instruksi tersebut ke ALU
(aritmatich and logic unit).

Output adalah (unit keluaran) atau perangkat luar yang
digunakan untuk menampilkan atau menerjemahkan data
yang keluar dari mikroprosesor komputer. Perangkat luar yang
menangkap output dari sistem mikroprosesor ini misalnya
data digital yang ditampilkan pada layar monitor, atau data
script yang dicetak pada printer dan sebagainya. Fungsi output
device pada komputer adalah untuk menerima keluaran data
dari mikroprosesor CPU komputer yang telah diterjemahkan
sehingga dapat berupa gambar, tulisan, suara dan sebagainya.
Contoh perangkat output device yang biasanya digunakan
untuk menerima hasil olahan komputer seperti printer,
monitor, speaker, dan sebagainya.

1.3 Sistem Bus
System bus atau biasa disebut dengan istilah bus

sistem dalam arsitektur komputer merujuk pada bus yang
digunakan oleh sistem komputer agar dapat berjalan. Sebuah
bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir
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dalam komputer. Jalur-jalur ini digunakan untuk komunikasi
dan dapat dibuat antara dua elemen atau lebih.

Sebuah  komputer  memiliki  beberapa  bus, agar dapat
berjalan.  Banyaknya  bus yang terdapat dalam sistem,
tergantung dari arsitektur sistem komputer yang digunakan.
Sebagai  contoh,  sebuah  komputer  PC  dengan  prosesor
umumnya  Intel  Pentium  4 memiliki bus prosesor (Front-Side
Bus), bus AGP, bus PCI, bus USB, bus ISA (yang digunakan oleh
keyboard dan mouse), dan bus-bus lainnya.

Bus prosesor merupakan bus tercepat dalam sistem
dan menjadi bus inti dalam  chipset  dan  motherboard.  Bus
ini  utamanya  digunakan  oleh  prosesor untuk  meneruskan
informasi  dari  prosesor  ke  cache  atau  memori  utama ke
chipset kontrol memori (Northbridge, MCH, atau SPP). Bus ini
juga terbagi atas beberapa macam, yakni Front Side Bus,
Hyper Transport bus, dan beberapa bus lainnya.  Sistem
komputer  selain  Intel  x86  mungkin  memiliki  bus-nya
sendiri- sendiri. Bus ini berjalan pada kecepatan 100 MHz, 133
MHz, 200 MHz, 266 MHz, 400 MHz, 533 MHz, 800 MHz, 1000
MHz atau 1066 MHz. Umumnya,  bus ini memiliki  lebar lajur
64-bit, sehingga  setiap detaknya  ia mampu mentransfer  8
byte.

Chipset merupakan komponen penghubung antara
microprocessor atau processor dengan komponen lainnya.
Microprocessor atau sering juga disebut prosesor diibaratkan
seperti otak manusia, maka chipset adalah seperti sistem saraf
tulang belakang yang menghubungkan otak dengan saraf-saraf
disetiap organ tubuh mahluk hidup. Chipset merupakan IC
(integrated circuit) yang mempunyai ukuran kecil dan pada
komputer merupakan pengatur layaknya polisi lalu lintas yang
terdapat pada papan induk disebut motherboard.
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Chipset pada motherboard komputer memiliki fungsi
utama untuk mengontrol proses input dan juga output pada
motherboard. Jadi dapat dipastikan, apabila chipset
motherboard mengalami kerusakan, maka motherboard dan
juga keseluruhan perangkat sistem komputer tidak akan
bekerja dengan baik dan optimal. Selain itu, chipset pada
motherboard memiliki fungsi untuk mengatur aliran data dari
satu komponen menuju komponen lainnya, yang terhubung
dalam satu kesatuan sistem komputer.

Perlu diketahui, setiap chipset yang ditanamkan pada
motherboard biasanya merupakan jenis chipset yang identik
dengan komponen komputer tertentu. Yang dimaksud disini
adalah, setiap chipset bisa saja tidak kompatibel dengan
komponen komputer lain, seperti processor dan juga RAM.
Maka dari itu, ketika ingin mengganti processor harus
memperhatikan juga kemampuan dan kompatibilitas dari
chipset yang tertanam di dalam motherboard. Chipset sangat
berpengaruh terhadap kinerja komputer karena chipset juga
mempengaruhi kecepatan proses dari prosesor. Setiap
motherboard menggunakan chipset yang berbeda-beda,
kadang setiap merk motherboard belum tentu sama dengan
merk chipsetnya.
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KEYBOARD

2.1 Pengertian Keyboard
Mungkin di jaman yang serba modern ini manusia

sudah tidak asing lagi dengan benda yang satu ini, karena bagi
yang sering menggunakan komputer pasti akan menggunakan
benda ini. Keyboard adalah sebuah perangkat keras
(hardware) pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk
input data yang berupa huruf, angka dan simbol. Atau definisi
keyboard yaitu suatu perangkat keras pada komputer yang
berbentuk papan dan memiliki berbagai macam tombol yang
dimana tombol tersebut fungsinya berbeda tergantung pada
penekanannya yang bisa menghasilkan proses yang sesuai
dengan keinginan penggunanya.

Selain sebagai alat untuk men-inputkan data keyboard
juga memiliki berbagai macam fungsi tombol dengan
kombinasi yang khusus. Umumnya port keyboard pada
komputer ada 2 macam diantaranya PS2 dan USB akan tetapi
seiring berkembangnya teknologi, sekarang keyboard sudah
ada yang memakai teknologi nircable atau tanpa
menggunakan kabel. Keyboard adalah Alat input yang
digunakan untuk mengetik informasi ke dalam komputer dan

2
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akan menjalankan berbagai intruksi atau perintah ke dalam
sistem komputer.

Penciptaan keyboard komputer diilhami oleh
penciptaan mesin ketik yang dasar rancangannya dibuat oleh
Christopher Latham tahun 1868 dan banyak dipasarkan pada
tahun 1877 oleh Perusahaan Remington. Keyboard komputer
pertama disesuaikan dari kartu pelubang (punch card) dan
teknologi pengiriman tulisan jarak jauh (Teletype). Tepatnya
pada tahun 1946 komputer ENIAC menggunakan pembaca
kartu pembuat lubang (punched card reader) sebagai alat
input dan output. Bila mendengar kata keyboard maka pikiran
kita tidak lepas dari adanya sebuah komputer, karena
keyboard merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-
tombol untuk mengetikkan kalimat dan simbol-simbol khusus
lainnya pada komputer. Keyboard dalam bahasa Indonesia
artinya papan tombol jari atau papan tombol.

Dahulu banyak yang menggunakan mesin ketik baik
yang biasa maupun mesin ketik listrik. Nah, keyboard
mempunyai kesamaan bentuk dan fungsi dengan mesin ketik.
Perbedaannya terletak pada hasil output atau tampilannya.
Bila menggunakan mesin ketik, tulisan tidak dapat di hapus
atau membatalkan apa saja yang sudah terlanjur diketikkan
dan setiap satu huruf atau simbol kita diketikkan maka
hasilnya langsung dapat di lihat pada kertas. Tidak demikian
dengan keyboard. Apa yang diketikkan hasil atau keluarannya
dapat di lihat di layar monitor terlebih dahulu, kemudian baru
dapat memodifikasi atau melakukan perubahan bentuk tulisan
atau kesalahan ketikan dan yang lainnya.

2.2 Port Keyboard
Port adalah suatu celah atau pintu atau lubang pada

sistem komputer sebagai jalur transfer data. Pada sistem
komputer sebenarnya ada 2 jenis Port, yaitu :
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1. Port fisik adalah soket atau slot atau colokan yang ada di
belakang CPU sebagai penghubung peralatan input atau
output komputer, misalnya mouse, keyboard, printer.

2. Port Logika (non fisic) adalah port atau slot yang di gunakan
oleh Software sebagai jalur untuk melakukan koneksi
dengan komputer lain, tentunya termasuk koneksi internet.

Menurut pengertian umum. pengertian port hampir semua
sama penjelasannya yaitu port adalah suatu mekanisme yang

dapat mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung
beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program
di dalam jaringan. Adapun jenis port atau slot untuk keyboard
yaitu :
1. Port serial

Port adalah konektor, biasanya terdapat pada bagian
belakang casing komputer yang berfungsi untuk
menghubungkan sistem komputer dengan device eksternal
(contoh : printer, modem, joystick dan sebagainya). Port ini
terdiri dari 9 atau 25 pin dan biasanya digunakan untuk
koneksi mouse atau modem. Port ini diberi nama COM1,
COM2, dan seterusnya. port serial hanya dapat menerima
atau membaca data satu persatu dalam ukuran 1 bit
melalui satu kabel tunggal. Port serial lebih cocok untuk
peralatan yang tidak banyak melakukan perpindahan data.
Pada umumnya port serial popular digunakan oleh mouse
dan keyboard.

Gambar 3. Port Serial
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2. Port PS/2
PS/2 port ini disebut dengan port serial tipe 2 yang
digunakan untuk menghubungkan keyboard dan mouse.
Port ini berfungsi untuk menghubungkan antara
motherboard dengan keyboard. Motherboard biasanya
memiliki satu diantara dua jenis port keyboard yaitu serial
atau PS/2. Untuk menggunakan keyboard PS/2 pada port
serial dibutuhkan konventer atau penghubung keyboard.
Pada port jenis Serial/PS2 yang biasanya port jenis
serial/PS2 terpasang di belakang casing pada komputer

lalu pada port jenis serial PS/2 juga terdapat dua lubang
yang berdampingan yang terpasang di motherboard dan

letaknya berada dibelakang casing komputer sepeti pada
gambar 4 dibawah ini, untuk warna ungu biasanya
digunakan untuk keyboard dan yang warna hijau untuk
mouse.

Gambar 4. Port PS/2

3. Port Universal Serial Bus
USB atau Universal Serial Bus merupakan Port koneksi yang
sudah jamak digunakan sejak tahun 1990-an dan masih
digunakan hingga saat ini. Universal Serial Bus atau USB
adalah port yang didesain untuk memungkinkan berbagai
macam peripheral dengan konektor socket yang sudah di
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buat standarisasi. Hal ini akan meningkatkan kemampuan
plug and play (PnP) yang bisa memungkinkan satu
perangkat dapat dihubungkan dan atau dilepaskan tanpa
harus melakukan reboot komputer. USB juga menyediakan
catu daya untuk perangkat keras yang dapat
mengkonsumsi daya rendah sekitar (+ 5 volt, 1 A) tanpa
perlu menggunakan catu daya eksternal. Ditambah lagi
kemampuan untuk memungkinkan perangkat keras
digunakan tanpa harus menginstall driver khusus.
Dengan adanya USB ini maka beberapa port dapat
digabungkan seperti port menghubungkan mouse dan
keyboard (PS/2), Joystick, Scanner, Printer dan lainnya.
Semua dapat dihubungkan lewat satu port yang standar
yakni USB, seperti pada gambar 5. Pada November tahun
1995, USB pertama kali diperkenalkan dengan nama USB
1.0 yang dipromosikan oleh Intel, Microsoft, Philips dan US
Robotics. USB ini ditujukan untuk menggantikan banyaknya
konektor yang ada di belakang komputer, sehingga memicu
kebingungan dan kerepotan pengguna. Pada tahun 1998,
muncul USB 1.1 yang mengatasi masalah pada versi
sebelumnya. Pada April tahun 2000, muncul USB 2.0 yang
distandarisasi oleh USB-Implementer Forum (USB-IF) pada
akhir 2001. Pada November 2008, muncul USB 3.0 yang
saat ini pemakaiannya sudah hampir merata pada semua
perangkat komputer.

Gambar 5. Port USB
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4. Port Nircable/wireless
Sesuai dengan namanya, keyboard tipe ini tidak
menggunakan kabel sebagai
penghubung antara keyboard dengan komputer. Jenis
koneksi yang digunakan adalah infra red, wifi atau
bluetooth. Untuk menghubungkan keyboard dengan
komputer dibutuhkan unit pemancar dan penerima. Unit
pemancar biasanya terdapat pada keyboard itu sendiri,
sedangkan untuk penerima biasanya dipasang
pada port USB atau serial pada CPU atau sistem komputer.

2.3 Jenis Keyboard
Keyboard merupakan bagian dari hardware atau

perangkat keras komputer yang juga berfungsi untuk
menjalankan berbagai instruksi pengguna ke dalam komputer
sehingga pengguna akan lebih mudah dalam memberikan
perintah kepada komputer. Perintah tersebut berupa perintah
dari setiap huruf, angka, dan simbol yang diketikan melalui
papan keyboard kemudian menyampaikannya ke Central
Processing Unit (CPU). Perintah tersebut akan di ubah menjadi
suatu sinyal digital sehingga perintah yang disampaikan
tersebut dapat di mengerti oleh processor. Ada beberapa jenis
keyboard, yaitu :
1. Keyboard QWERTY

Tata letak pada keyboard ini ditemukan pada tahun 1878.
Lalu keyboard QWERTY ini menjadi standar pada mesin tik
komersial pada tahun 1905. Nama QWERTY sendiri diambil
berdasarkan 6 huruf yang berurutan pada baris ke-2 dari
tombol alfanumerik keyboard tersebut.
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Gambar 6. Keyboard QWERTY

2. Keyboard Dvorak
Keyboard ini ditemukan pada tahun 1932. Susunan huruf
pada keyboard Dvroak disusun sedemikian rupa. Pada
keyboard ini tangan sebelah kanan akan lebih banyak di
bebani pekerjaan jika dibandingkan dengan tangan sebelah
kiri. Lalu tataletak dari keyboard Dvorak dirancang supaya
70% dari penakanan pada home row, jadi dapat
mengurangi kelelahan ketika pengetikan.

Gambar 7. Keyboard DVORAK
3. Keyboard Alphabetic

Tombol yang terdapat pada keyboard alphabetic ini disusun
sama persis seperti pada keyboard QWERTY dan keyboard
Dvorak, akan tetapi susunan dari hurufnya berurutan
seperti halnya pada urutan huruf alphabet. Keyboard ini
jarang sekali digunakan, karena memperlambat kecepatan
dalam pengetikan.
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Gambar 8. Keyboard Alphabetic

4. Keyboard Klockenberg
Keyboard klockenberg ini dibuat dengan tujuan untuk
menyempurnakan jenis keyboard yang telah ada. Dengan
memisahkan kedua bagian dari keyboard, yaitu bagian kiri
dan bagian kanan. Bagian kiri dan kanan pada keyboard ini
dipisahkan dengan sudut 15 derajat serta dibuat miring ke
bagian bawah.Dan keyboard ini memiliki tombol yang
dibuat lebih dekat dengan meja.

Gambar 9. Keyboard Klockenberg
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5. Keyboard Numeric.
Keyboarrd numeric merupakan jenis keyboard yang
digunakan untuk memasukkan bilangan dalam jumlah yang
sangat besar, orang-orang lebih menyukai menggunakan
tombol numeric yang tata letaknya dapat dengan mudah
dijangkau menggunakan tangan, sehingga lebih nyaman di
gunakan.

Gambar 10. Keyboard Numeric

2.4 Fungsi Tombol Keyboard
Pada keyboard terdapat tombol-tombol huruf A – Z, a

– z, angka 0 - 9, tombol dan karakter khusus seperti : ` ~ @ # $
% ^ & * ( ) _ - + = < > / , . ? : ; “ ‘ \ | serta tombol-tombol
khusus lainnya yang jumlah seluruhnya adalah 104 tombol.
Sedangkan pada Mesin ketik jumlah tombolnya adalah 52
tombol. Bentuk keyboard umumnya persegi panjang, tetapi
saat ini model keyboard sangat variatif. Keyboard yang paling
terkenal adalah keyboard QWERTY yang memiliki 101 buah
key (tombol). Kebanyakan keyboard memiliki key yang disusun
ke dalam bagian sebagai berikut :
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1) Alphanumeric Key
2) Numerik Keypad
3) Function Key
4) Modifier Key
5) Cursor Movement Key.

Selain itu, dalam sistem operasi windows, ketika
menggunakan aplikasi Ms. Office (khususnya MS. Word) ada
beberapa tombol Keyboard yang mempunyai fungsi apabila
dikombinasikan atau digabungkan dengan tombol lainnya,
contoh seperti di bawah ini :

1) Ctrl + A = Select All
2) Ctrl + B = Bold
3) Ctrl + C = Copy
4) Ctrl + D = Font
5) Ctrl + E = Center Alignment
6) Ctrl + F = Find
7) Ctrl + G = Go To
8) Ctrl + H = Replace
9) Ctrl + I = Italic
10) Ctrl + J = Justify Alignment
11) Ctrl + K = Insert Hyperlink
12) Ctrl + L = Left Alignment
13) Ctrl + M = Hanging Indent
14) Ctrl + N = New
15) Ctrl + O = OpenC
16) trl + P = Print
17) Ctrl + Q = Normal Style
18) Ctrl + R = Right Alignment
19) Ctrl + S = Save / Save As
20) Ctrl + T = Left Indent
21) Ctrl + U = Underline
22) Ctrl + V = Paste
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23) Ctrl + W = Close
24) Ctrl + X = Cut
25) Ctrl + Y = Redo
26) Ctrl + Z = Undo
27) Ctrl + 1 = Single Spacing
28) Ctrl + 2 = Double Spacing
29) Ctrl + 5 = 1,5 lines
30) Ctrl + Esc = Start Menu
31) Dll.
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MOUSE

3.1 Pengertian Mouse
Mouse komputer merupakan perangkat keras yang

termasuk dalam golongan perangkat input (masukan). Fungsi
mouse komputer adalah mengatur pergerakan kursor secara
cepat, selain itu juga untuk memberikan suatu perintah
dengan hanya menekan tombol pada mouse komputer. Di
dalam perangkat mouse ini, terdapat sebuah bola kecil yang
akan menangkap pergerakan mouse dan mentransfer sinyal
listrik ke perangkat pemroses (CPU). Dengan demikian, mouse
komputer dapat secara cepat melakukan kinerjanya sebagai
perangkat masukan.

Mouse, atau tetikus dalam istilah baku Bahasa
Indonesia merupakan salah satu perangkat keras (hardware)
dalam sebuah komputer, yang berfungsi sebagai alat input
utama selain keyboard. Mouse dikategorikan sebagai sebuah
Pointing Device (alat penunjuk/pemilih). Gerakan kursor di
layar monitor mewakili pergerakan dari piranti mouse itu
sendiri. Dengan mengarahkan kursor mouse pada icon/GUI
(Graphic User Interface) tertentu, kemudian mengeksekusi
perintah dengan cara meng-kliknya, seorang pengguna dapat
menjalankan perintah tertentu pada program komputernya.

3
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Mouse merupakan peralatan inputan yang berfungsi
untuk menggerakkan pointer yang ada pada layar monitor
untuk menjalankan suatu program atau icon-icon perintah
yang ada pada layar monitor dengan cara melakukan klik kiri,
klik kanan, double klik, drag and drop, ataupun scroll lock, dll.
Mouse memperoleh nama demikian karena kabel yang
menjulur berbentuk seperti ekor tikus. Mouse mempunyai
sebuah fungsi utama dalam komputer yaitu menggerakkan
kursor. Pointer bergambar sebuah anak panah atau dapat
berubah-ubah jika melewati form tertentu. Contohnya bisa
menjadi garis hitam vertikal ketika mengetik di MS word atau
menulis posting di blog.

3.2 Perkembangan Mouse
Mouse pertama kali ditemukan pada tahun 1963, oleh

seorang penemu Amerika dari Stanford Research Institute,
bernama Dr. Douglas C. Engelbart. Mouse yang pertama
merupakan sebuah perangkat yang sangat sederhana. Terbuat
dari kayu, memiliki satu tombol kecil di sebelah kanan atasnya,
kemudian memiliki dua roda besi kecil di dalamnya. Saat itu,
alat ini diberinama resmi “X-Y position indicator for a display
system” (Indikator posisi X-Y untuk sebuah sistem tampilan).
Karena bentuknya yang memiliki kabel panjang, dan
menyerupai seekor tikus, alat ini kemudian dipanggil “mouse”
(Tikus). Kursor di layar pun sebenarnya mempunyai nama
“bug” (serangga). Tapi nama ini tidak menjadi terlalu populer.

Mouse adalah satu dari beberapa alat penunjuk
(pointing device) yang dikembangkan untuk oN Line System
(NLS) milik Engelbard. Selain mouse, yang pada mulanya
disebut “bug”. Pada awalnya, Douglas mencoba untuk
menemukan Pointing Device (Alat penunjuk) yang lain, seperti
alat yang digerakkan oleh dagu atau hidung. Akan tetapi
mouse yang dianggap paling sederhana dan paling mudah
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untuk digunakan. Engelbart kemudian mematenkannya pada
17 November 1970, dengan nama Penunjuk posisi X-Y untuk
sistem tampilan grafis (X-Y Position Indicator For A Display
System). Pada waktu itu, sebetulnya Engelbart bermaksud
pengguna memakai mouse dengan satu tangan secara terus-
menerus, sementara tangan lainnya mengoperasikan alat
seperti keyboard dengan lima tombol.

Perkembangan selanjutnya dilakukan oleh Bill English
di Xerox PARC pada awal tahun 1970. Ia menggunakan bola
yang dapat berputar kesegala arah, kemudian putaran bola
tersebut dideteksi oleh roda-roda sensor didalam mouse
tersebut. Mengenai penggunaan mouse ini kemudian
dikembangkan oleh perusahaan komputer Apple Inc.
(pengembang sistem operasi Macintosh) dan Apple-lah yang
akhirnya mendapatkan paten dari penggunaan mouse.

Selain itu ada juga Mouse trackball yang tidak
menggunakan kabel (nircable) atau wireless dan hanya
membutuhkan tenaga 5 mA saja. Hal ini dikarenakan kerjanya
tidak sepenuhnya elektrik. Ada beberapa komponen yang
bekerja mekanik, sehingga tidak membutuhkan banyak tenaga
listrik. Perawatannya juga tidak sulit, cukup dibersihkan saja
rodaroda mouse, maka mouse dapat berjalan baik kembali.
Pengunaan bola atau yang disebut trackball ternyata tidak
selalu di bawah mouse, yang populer antara tahun 1980
sampai 1990. Saat ini, ada beberapa mouse yang menggunaka
bolanya di atas mouse sehingga menggunakannya tidak perlu
menelungkupkan telapak tangan. Sehingga lebih mudah dan
nyaman digunakan ketimbang mouse biasa. Oleh sebab itu,
harganya umumnya lebih mahal dan tidak terlalu banyak
perusahaan IT yang memproduksinya. Beberapa di antarannya
adalah Microsoft dan Logitech.
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Bola yang digunakan untuk mouse jenis ini agak sedikit
berbeda. Umumnya lebih besar dan licin. Berbeda dengan
mouse yang meletakan bolanya di bawah. Bola tersebut
cenderung kecil dengan permukaan yang tidak licin. Hal ini
dilakukan agar bola dapat berjalan dengan baik atau tidak
tergelincir pada permukaan. Oleh sebab itu, untuk
menggunakan mouse mekanik dengan bola di bawah
seseorang kerap kali harus menggunakan tatakan khusus yang
dinamakan mousepad.

3.3 Fungsi Mouse
Mouse memberikan perintah kedalam komputer

dengan cara menggerakkan mouse di permukaan khusus
mouse komputer (Mouse Pad). Pointer mouse dapat
menunjukkan letak kursos di layar monitor. Mouse dapat
bekerja dengan melakukan kegiatan memasukkan perintah
yang disebut klik, klik ganda (double click), klik tahan dan
geser (drag and drop click), serta klik kanan. Mouse bisa
melakukan scrolling layar untuk melihat seluruh bagian dalam
program yang sedang dibuka dengan cara menggeser roda
scroll. Pada intinya mouse bisa mempercepat serta
mempermudah pekerjaan desain grafis, gaming dan
sebagainya. Disamping itu mouse juga dapat mengontrol
perbesaran visual suatu objek, mengaktifkan fitur coommnd
button serta melakukan perintah pada suatu aplikasi. Mouse
juga bisa digunakan untuk memperbesar dan memperkecil
tampilan worksheet, melakukan transfer sinyal elektronik dari
pergerakan mouse menuju ke perangkat pemroses.

3.4 Jenis Mouse
Hardware mouse dapat bekerja berdasarkan perintah

atau yang juga disebut dengan dengan istilah instruction set.
Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh
hardware tersebut, maka hardware tersebut dapat melakukan
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berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi
perintah. Sama seperti halnya dengan cara kerja mouse. Itulah
yang menyebabkan mouse termasuk dalam kategori elemen
perangkat keras (hardware). Ada beberapa jenis dan model
mouse, yaitu :
Dilihat dari model port mouse, ada 4 macam mouse :

1) Mouse Serial
Mouse yang sudah jarang dipakai oleh masyarakat
umum. Biasanya mouse ini digunakan pada komputer
Pentium 1 dan Pentium 2.

Gambar 11. Mouse Serial

2) Mouse PS/2
Mouse yang digunakan pada komputer Pentium 3 dan
Pentium 4.

Gambar 12. Mouse PS/2
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3) Mouse USB
Mouse yang sudah umum digunakan oleh masyarakat
luas. Digunakan pada komputer Pentium 3 dan
Pantium 4.

Gambar 13. Mouse USB

4) Mouse Wirelless
Mouse terbaru tanpa kabel. Kini Mouse Wireless sudah
meluas dikalangan masyarakat.

Gambar 14. Mouse Wireless

Dilihat dari penggunaan sensor, ada 4 macam mouse :
1) Mouse Mekanik

Mouse mekanik yaitu mouse dengan sensor mekanik
berupa bola karet/logam di sisi bawah mouse yang
dapat berputar kesemua arah. Sensor mekanik
tersebut akan mendeteksi arah putar bola dan akan
menggerakkan pointer/kursor pada layar sesuai arah
tersebut.
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Gambar 15. Mouse Mekanik

Perkembangan selanjutnya dilakukan oleh Bill English
di Xerox PARC pada awal tahun 1970. Bill English
menggunakan bola yang dapat berputar kesegala arah,
kemudian putaran bola tersebut dideteksi oleh roda-
roda sensor didalam mouse tersebut. Pengembangan
tipe ini kemudian melahirkan mouse tipe Trackball,
yaitu jenis mouse terbalik dimana pengguna
menggerakkan bola dengan jari, yang popular antara
tahun 1980 sampai 1990. Xerox PARC juga
mempopulerkan penggunaan keyboard QWERTY
dengan dua tangan dan menggunakan mouse pada
saat dibutuhkan saja.

2) Mouse optomekanik
Mouse optomekanik sama dengan mouse mekanik
tetapi menambahkan sensor optik untuk mendeteksi
gerakan dari bola mouse.

Gambar 16. Mouse Optomekanik
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Selain mouse bola, saat ini banyak digunakan mouse
optikal. Mouse optikal lebih unggul dari mouse bola
karena lebih akurat dan perawatannya lebih mudah
dibandingkan mouse bola. Mouse optikal tidak perlu
dibersihkan, berbeda dengan mouse bola yang harus
sering dibersihkan karena banyak debu yang
menempel pada bolanya. Mouse optikal pertama
dibuat oleh Steve Kirsch dari Mouse Systems
Corporation. Mouse jenis ini menggunakan LED (light
emitting diode) dan photo diode untuk mendeteksi
gerakan mouse. Mouse optikal pertamahanya dapat
digunakan pada alas (mousepad) khusus yang
berwarna metalik bergaris-garis biru-abu-abu.

3) Mouse optik
Mouse optik yaitu mouse dengan menggunakan sensor
sinar laser atau sinar LED (Light Emitting Diode) untuk
mendeteksi pergerakan mouse.

Gambar 17. Mouse Optik

Mouse laser pertama kali diperkenalkan oleh Logitech,
perusahaan mouse terkemuka yang bekerjasama
dengan Agilent Technologies pada tahun 2004, dengan
nama Logitech MX 1000. Logitech mengklaim bahwa
mouse laser memilki tingkat akurasi 20 kali lebih besar
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dari mouse optikal. Dasar kerja mouse optikal dan
mouse laser hampir sama, perbedaannya hanya
penggunaan laser kecil sebagai pengganti LED
digunakan oleh mouse optikal. Saat ini mouse laser
belum banyak digunakan, mungkin karena harganya
yang masih mahal.
Cara kerja dari mouse itu sendiri yaitu dengan cara
menggunakan pancaran sinar laser yang tak kasat
mata. Sinar laser yang dipancarkan bergerak mengikuti
tangan pengguna. Sinar laser itu menghidupkan sistem
sensor optik seperti pada mouse optik biasa. Ribuan
gambar diambil dalam waktu satu detik untuk
mengetahui pergerakan mouse. Koordinat yang dikirim
mouse kemudian digunakan komputer untuk
memosisikan pointer. Mouse laser punya keunggulan
yang sama ketimbang mouse yang pakai bola. Kalau
dibandingkan dengna mouse optik biasa, mouse laser
punya keuntungan. Mouse laser bisa digunakan hampir
di mana saja, termasuk di tempat di mana mouse optik
sulit sekali dipakai, misalnya pada paha yang
terbungkus celana jins. Mouse laser cocok sekali untuk
dibawa bepergian bersama laptop karena orang tidak
perlu membawa mouse pad, bisa dipakai dengan alas
apapun dan kalau mousenya berupa nirkabel tidak
susah dengan penggunaan kabel.

Dari semua perkembangan mouse, yang tidak banyak
berubah adalah jumlah tombolnya. Semua mouse memiliki
tombol antara satu sampai tiga buah. Mouse pertama
memiliki satu tombol. Kebanyakan mouse saatini, yang
didesain untuk Microsoft Windows, memiliki dua tombol.
Beberapa mouse modern juga memiliki sebuah Wheel untuk
mempermudah scrolling. Sementara itu, produk dari Apple
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memperkenalkan mouse satu tombol, yang tidak berubah
hingga kini.

Mouse modern juga sudah banyak yang tanpa kabel,
yaitu menggunakan teknologi wireless seperti Infra Red,
gelombang radio ataupun Bluetooth. Mouse wireless yang
popular saat ini menggunakan gelombang radio ataupun
Bluetooth. Sedangkan mouse yang menggunakan Infra Red
kurang begitu popular karena jarak jangkauannya yang
terbatas, selain itu juga kurang praktis karena antara mouse
dan penerimanya tidak boleh terhalang.

3.5 Mouse Wireless
Mouse wireless merupakan piranti keras yang

digunakan untuk memberikan input kedalam komputer
berupa intruksi atau perintah yang digunakan untuk
menjalankan serta mengerakan cursor pada komputer, namun
pada Mouse Wireless ini tidak menggunakan kabel
penyambung antara komputer dengan mouse seperti halnya
pada mouse pada umumnya. Mouse Wireless telah dirancang
modern sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin
maju dengan adanya teknologi yang semakin canggih dan
instan. Mouse wireless telah dibuat dan diciptakan dengan
frekuensi penghubung tanpa kabel, seperti hanya cara kerja
sistem gelombang pada radio, yang memanfaatkan gelombang
elektromegnetik untuk menghubungkan radio ke berbagai
kota dengan jarak tertentu.

Mouse ini juga dibuat sangat fleksible dan simple, tidak
perlu menggunakan kabel sebagai media penghubungnya.
Hanya cukup dengan dua komponen yang berperan sebagai
media penghubungnya yaitu mouse sebagai media penerima
gelombang dan komponen yang menancap pada laptop
ataupun CPU adalah sebagai penghantar gelombang radio,
mouse wireless ini juga dapat dikatakan sebagai gelombang
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yang digunakan untuk Bluetooth untuk menyampaikan
frekuensi gelombang pada si penerima.

Gambar 18. Mouse Wireless

Dalam penggunakan mouse wireless pastilah
seseorang pernah merasakan beberapa kelebihan yang
didapatnya tapi juga pastinya merasakan kekurangan yang ada
ketika memiliki mouse wireless. Berikut ini adalah beberapa
kelebihan yang bisa didapatkan dan juga kekurang dari mouse
wireless :
Kelebihan mouse wireless :
1) Pertama ini tentunya mouse wireless merupakan perangkat

keras atau hardware yang memiliki sisi fleksible dan
memiliki kestabilan dalam memancarkan gelombang untuk
dikirimkan kepada si penerima.

2) Mouse wireless jika digunakan dalam hal bekerja, mouse
jenis ini sangat nyaman digunakan, tidak perlu rumit
dengan kabel, dan dapat dengan mudah dibawa kemana-
mana sekalipun ditempat yang kecil dan sempit, berbeda
dengan menggunakan mouse berkabel, jika tidak sesuai
penempatan kabelnya lalu kabel diletakan sembarangan
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tanpa ditata rapih terlebih dahulu, akan mengganggu
tembaga yang ada didalamnya.

3) Menggunakan mouse wireless ini juga dapat dipakai
dengan jarak yang dikehendaki users, bahkan dapat
digunakan hingga berjarak 5 meter lebih dengan batas
normal yang ditentukan.

4) Pemakaian mouse wireless lebih mudah digunakan, tidak
perlu merasa risih atau tidak nyaman lagi karena
keberadaan kabel yang terkadang mengganggu ruang gerak
kita.

Kelebihan mouse wireless :
1) Mouse wireless akan repot ketika batre habis
2) Mouse wireless cepat rusak
3) Jika penghubung sinyal modem hilang maka mouse tidak

bisa digunakan
4) Lebih berat karena ada batre didalamnya.

Mouse memang sebuah piranti keras yang terbilang
sudah popular, bahkan wajib dibeli ketika telah mempunyai
komputer, bisa dikatakan komputer mouse dan keyboard
merupaka satu paket untuk melakukan operasi komputer
pada umumnya. Oleh karena itulah semakin perkembangan
jaman yang tidak terbatas oleh waktu, tempat dan jarak,
semua teknologi hampir bisa dikatakan sebagai teknologi yang
semakin mempermudah pekerjaan, apalagi mouse yang tidak
berkabel atau nirkabel ini telah menjadi tren teknologi yang
sangat pesat penyebarannya serta popular dikalangan
masyarakat.
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TRACKBALL

4.1 Pengertian Trackball
Trackball berasal dari bahas inggris yang memiliki arti

peranti petunjuk yang berupa sebuah bolayang berada di
dalam sebuah alat yang memiliki sensor gerakan. trackball
umumnya terdapat pada mouse modern yang menyimulasikan
pergerakan vertikal mouse sehingga pengguna tidak perlu
menggerakan mouse berulang kali untuk dapat menaikkan
atau menurunkan layar. Trackball memiliki definisi sebuah
perangkat penunjuk yang terdiri dari sebuah bola yang
diselenggarakan oleh sebuah socket yang mengandung sensor
untuk mendeteksi sebuah rotasi boal sekitar dua sumbu
seperti mouse yang terbalik dengan bola menonjol terbuka.
Pengguna gulungan bola dengan ibu jari, jari atau telapak
tangan untuk memindahkan kursor. Trackball merupakan
perangkat yang sejenis dengan mouse atau stylus. Alat ini
mirip mouse yang dibalik dan digunakan dengan cara
menggelindingkan bolanya.

4



MENGENAL PERIPHERAL INPUT KOMPUTER 33

Gambar 19. Socket Sensor Trackball

Trackball pertama kali diciptakan di dunia oleh 3 orang
peneliti yaitu Tom Cranston, Fred Longstaff dan Kenyon Taylor
yang bekerja pada sebuah sistem DATAR Royal Canadian
proyek Angkatan Laut Kanada di tahun 1952. trackball ini
pertama kali digunakan untuk permainan bowling lima pin di
Kanada. Ini artinya trackball ditemukan lebih dulu daripada
mouse yang diciptakan pada tahun 1965. Ini berarti trackball
hadir sebelas tahun sebelum mouse diciptakan.

Trackball pada tahun 1978 digunakan untuk bermaain
game pertarungan di Atari. Game pertama yang menggunakan
Trackball adalah Atari Footbal. Tahun 1995 trackball menjadi
standar perangkat yang digunakan untuk menjalankan game.
Saat itu trackball memiliki keuntungan lebih baik dari pada
mouse karena kontak dengan tangan para pengguna yang
umumnya lebih bersih dari pada meja atau mouse pad dan
bola ada trackball lebih mudah digulirkan dan tidak seseret
roda atau bola pada mouse.

Sekitar era tahun 1970-an akhir trackball telah muncul
dalam permainan komputer dan video dan game arcade.
Karena kemudahannya dalam menggulirkan bola trackball
disukai oleh banyak game professional. Selanjutnya trackball
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berevolusi dan disediakan sebagai perangkat penunjuk di
beberapa terminal akses internet publik. Tidak seperti mouse,
trackball dengan mudah dapat dibangun ke sebuah konsol,
tidak dapat diambil dengan mudah atau mudah rusak. Dua
contoh adalah konsol yang menggunakan trackball pada
waktu itu adalah browsing internet yang disediakan di gerai
McDonald di beberapa kota di Inggris dan BT Internet
Broadband pada kotak telepon umum.

Gambar 20. Trackball

Kelebihan trackball yang hanya membutuhkan sedikit
ruang untuk beroperasi daripada menggunakan mouse
membuat nya disukai oleh scientist di laboratorium. Selain itu
dengan menggunakan trackball akan lebih mudah melakukan
browsing internet di beberapa tempat uag sulit dilakukan oleh
mouse seperti tempat tidur atau mungkin saat sedang dalam
perjalanan. Ukuran trackball pun telah berevolusi dari awalnya
sebesar bola tenis hingga yang hanya berukuran beberapa
millimeter. Namun satu hal yang tidak pernah berubah adalah
metode pengoperasian trackball yaitu hampir selalu
menggunakan kedua ibu jari. Selain itu trackball bisa dengan
mudah digunakan oleh orang yang sering menggunakan
tangan kanan ataupun tangan kiri alias kidal.
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4.2 Fungsi dan Kegunaan Trackball
Trackball memiliki fungsi yang sama dengan mouse,

yaitu untuk memilih perintah-perintah dari menu tampilan
grafis. Bedanya, jika ingin menggerakkan pointer mouse di
layar diperlukan pergeseran mouse, sementara pada trackball
dilakukan dengan menggulirkan bola trackball dengan jari ke
arah yang dikehendaki. Trackball biasanya digunakan pada
komputer laptop karena dapat menghemat ruang gerak,
karena dapat ditempelkan langsung pada laptop.

Trackball memiliki fungsi yaitu untuk memilih perintah-
perintah dari menu tampilan grafis. Bedanya jika ingin
menggerakkan pointer mouse di layar diperlukan pergeseran
mouse, sementara pada trackball dilakukan dengan
menggulirkan bola trackball dengan jari ke arah yang
dikehendaki. Jenis piranti ini perlu sering dibersihkan karena
lebih mudah ditempeli kotoran dari jari tangan pengguna.

Prinsip kerja dari mouse trackball terletak pada
konfigurasinya. Pada mouse trackball, badan dari trakcball
tersebut tetap diam dan tidak bergerak tetapi tangan
operatorlah yang menggerakkan bola untuk menunjukkan
perpindahan kursor. Dengan cara demikian, trackballpada
mouse cukup ditempatkan pada tempat yang sempit pada
sebuah meja kerja. Arah dan kecepatan kursor pada layar
ditentukan oleh arah dan rotasi bola yang ada di atas badan
trackball.

Prinsip kerja dari trackball hampir sama dengan
mouse. Perbedaan utama terletak pada konfigurasinya. Pada
mouse operator harus menggerakkan seluruh badan dari
mouse tersebut, sedangkan pada trackball badan dari trakcball
tersebut tetap diam, tetapi tangan operatorlah yang
menggerakkan bola untuk menunjukkan perpindahan kursor.
Dengan cara demikian, trackball cukup ditempatkan pada
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tempat yang sempit pada sebuah meja kerja. Arah dan
kecepatan kursor pada layar ditentukan oleh arah dan rotasi
bola yang ada di atas badan trackball.

4.3 Desain Model Trackball
1. Mini USB Mini Trackball

Trackball model ini adalah mouse kecil untuk notebook
yang menggunakan sistem trackball yang biasa sering kita
jumpai di notebook yaitu dengan menggerakan tombol
kecil untuk mengarahkan kursor yang ada. Mouse ini juga
telah dilengkapi dengan tombol klik kanan dan kiri serta
scroll yang biasa kita gunakan, sedangkan di bagian
bawahnya ada tombol kecil untuk membuat fungsi tombol
scroll dapat berlari lebih cepat. Keuntungan penggunaan
mouse seperti ini adalah kita tidak perlu dipusingkan
dengan mencari tempat untuk meletakkan mouse di lain
sisi, dengan memegang mouse ini terlalu lama dijamin jari
akan pegal.

Gambar 21. Mini USB Mini Trackball
2. Trackball Numeric Keypad

Trackball model ini digabungkan dengan 2 fungsi lainnya
yaitu terdapat sebuah keypad numeric (angka) dan juga
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sebuah USB hub yang terdiri dari 2 buah port USB. Sebuah
produk yang berguna untuk yang suka menggunakan
numeric keypad.

Gambar 22. Trackball Numeric Keypad

3. Wireless Trackball
Wireless Smart 2 in 1 Trackball dan optic hadir dengan
teknologi wireless dan sensor trackball yang sangat
sensitif untuk mendeteksi setiap pergerakan mouse.
Bentuk yang kecil juga membuat trackball ini dapat
dengan nyaman digunakan 1 tangan. Features High
Precision Trackball dan Optic memiliki 2 opsi untuk
mengendalikan kursor komputer yaitu dengan
menggunakan mouse optik dan trackball. Wireless
Trackball dan optic ini menggunakan teknologi wireless
sehingga gerakan menjadi lebih bebas dibanding trackball
atau mouse yang menggunakan kabel. Selain itu wireless
trackball juga dapat menghemat space meja. Very
Comfortable Design Vertical Laser Mouse ini memiliki
tombol ekstra untuk mengatur quick program yang
butuhkan.
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Gambar 23. Wireless Trackball

4.4 Jenis dan Produsen Trackball
1. Jenis Trackball

a. SlimBlade™ Trackball
b. Expert Trackball®
c. SlimBlade™ Trackball Mouse
d. Orbit® Optical Trackball

2. Produsen Tackball
a. Shenzhen Baitong Industrial Co., Ltd.
b. SZ KMY Co., Ltd
c. Shenzhen Sunson Financial Equipment Co., Ltd.
d. Rixing Plastic Production Factory
e. Yezone Electronic Co., Ltd.
f. Shenzhen Callan Trading Co., Ltd.
g. Belson Imaging Technology Co., Ltd.
h. Guangzhou Yuexiu District Chnlan Electronic Firm
i. Guangzhou Xinquan Electronic Co., Ltd.
j. Shenzhen Dealfon Technology Co., Ltd
k. Key Technology Limited
l. Kingleader Technology Co., Ltd
m. Inputel Technology Co.,Ltd
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Trackball sudah mulai punah dengan kata lain sudah
jarang digunakan oleh pengguna komputer (brainware). Gaya
hidup masyarakat yang ingin serba efisien dan modern
menyebabkan trackball menjadi kurang diminati hingga
akhirnya punah.

4.5 Kelebihan dan Kekurangan Trackball
1. Kelebihan Trackball

a. Penggunaan Trackball sangat dinamis, simple dan lebih
mudah dalam mengoperasikannya

b. Trackball juga bisa dikatakan memiliki keunggulan
tahan terhadap bantingan

c. Trackball tidak terpengaruh dengan jari yang terkena
minyak ataupun saat tangan mengalami kelembapan

d. Lebih hemat tempat karena hanya cukup
menggeserkan bolanya tidak perlu menggeserkan
seluruh badannya, tidak seperti piranti mouse

e. Pergerakan cursor bebas dengan menggerakan bolanya
saja.

2. Kekurangan Trackball
a. Rentan terhadap debu, karena saat pemakaian

Trackball jika tangan keadaan tidak bersih, debu atau
kotoran akan menempel pada bola Trackball, sehingga
yang dapat terjadi pada bola cursor akan mengadat
dan bermasalah. Solusi untuk masalah tersebut adalah
rutin membersihkan bola kursor.

b. Jika Trackball keadaan kotor terutama pada bolanya
yang tertempel kotoran, maka otomatis harus diganti
atau dibersihkan dalamnya, dan jika harusdibersihkan
dalamnya otomatis harus dibuka segelnya terlebih
dahulu, padahal segel itulah yang juga penting
penanda
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c. Kemungkinan kerusakan yang terjadi cukup besar,
seperti cepat lepasnya roda dari badan trackball

d. Sulit dibawa kemana-mana karena membutuhkan
cukup ruang berkenaan dengan ukuran badan trackball

e. Kepala colokan kabel biasanya hanya kompatibel
digunakan untuk komputer, tidak dengan laptop

f. Kurang ergonomic
g. Membutuhkan alas supaya roda trackball dapat

bergerak dengan cepat atau lihai
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SCANNER

5.1 Pengertian Scanner
Scanner yaitu Suatu alat elektronik yang fungsinya

mirip dengan mesin fotokopi. Mesin fotocopy hasilnya dapat
langsung dilihat pada kertas sedangkan scanner hasilnya
ditampilkan pada layar monitor komputer dahulu kemudian
baru dapat diubah dan dimodifikasi sehingga tampilan dan
hasilnya menjadi bagus yang kemudian dapat disimpan
sebagai file text, dokumen atau gambar. Scanner merupakan
suatu alat yang digunakan untuk memindai suatu bentuk
maupun sifat benda, seperti dokumen, foto, gelombang, suhu,
digunakan untuk mengambil citra cetakan (gambar, foto,
tulisan) untuk diolah atau ditampilkan melalui komputer.

Hasil pemindaian alat scanner pada umumnya akan
ditransformasikan komputer sebagai data digital, Data yang
telah diambil dengan scanner bisa dimasukkan secara
langsung ke semua aplikasi komputer yang mengenali teks
ASCII. Perbedaan tiap scanner dari berbagai merk terletak
pada pemakaian teknologi dan resolusi dan pemakaian
teknologi serta penggunaan tombol digital dan teknik
pencahayaan. Dari awal perkembangan itulah teknologi
scanner berawal dan akhirnya terus berkembang sampai saat

5
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ini dengan teknologi yang semakin lama semakin maju. Kini
scanner sudah dapat digunakan untuk menscan objek tiga
dimensi.

Sejarah perkembangan scanner berawal pada tahun
1975, ketika Ray Kurzweil dan timnya menciptakan Kurzweil
Reading Machine beserta software Omni-Font OCR (Optical
Character Recognation) Technology. Software ini berfungsi
mengenali teks yang ada dalam objek yang discan dan
menerjemahkannya menjadi data dalam bentuk teks.

Bentuk dan ukuran scanner bermacam-macam, ada
yang besarnya seukuran dengan kertas folio ada juga yang
seukuran postcard, bahkan yang terbaru, berbentuk pena
yang baru diluncurkan oleh perusahaan WizCom Technologies
Inc. Scanner berukuran pena tersebut bisa menyimpan hingga
1.000 halaman teks cetak dan kemudian mentransfernya ke
sebuah komputer pribadi (PC). Scanner berukuran pena
tersebut dinamakan Quicklink. Pena scanner itu berukuran
panjang enam inci dan beratnya sekitar tiga ons. Scanner
tersebut dapat melakukan pekerjaannya secara acak lebih
cepat dari scanner yang berbentuk datar.

Data yang telah diambil dengan scanner itu, bisa
dimasukkan secara langsung ke semua aplikasi komputer yang
mengenali teks ASCII. Pada saat ini, scanner sudah semakin
berkembang dengan pesat. Banyak sekali scanner yang
beredar di dunia dengan berbagai merk, diantaranya scanner
keluaran dari Canon, Hewlett Packard ( HP ), EPSON, UMAX ,
Panasonic, Samsung, Fujitsu, Lexmark dan masih banyak lagi
brand scanner yang lainnya yang semakin berkembang dengan
pesat seiring penemuan baru teknologi scanner.

Penemuan alat scanner sangat terkait erat dengan
perkembangan teknologi photography,fotokopi dan optical
machine. Penemu scanner adalah Robert S. Ledley lahir di
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Newyork, Amerika Serikat pada tahun 1926. Hingga akhirnya
pada tahun 1943 lahirlah CT Scanner yang mampu memindai
seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Mesin
temuannya itu di namakan Automatic Computerized
Transverse Axial (ACTA).Demikian sejarah singkat penemuan
scanner dan perkembangan scanner dari awal penemuannya
sampai sekarang scnner baru dengan teknologi berbeda dan
canngih telah ditemukan dan dikembangkan di dunia oleh
berbagai Company seperti yang disebutkan di atas.

5.2 Fungsi Scanner
Fungsi Scanner adalah membaca, merekam dan

mengambil informasi suatu benda baik 2D atau 3D dan
menghimpunnya untuk dijadikan file dengan berbentuk
gambar. Begitu juga dengan Fungsi Scanner Komputer.
Berbeda dengan Printer, scanner hanya bisa mengambil
informasi gambar dan menampilkan pada Komputer dan bisa
diambil dalam bentuk file data. Jadi jika memasukkan foto
maka akan menghasilkan foto itu sendiri dalam bentuk digital
(gambar dalam komputer), dan jika memasukkan sesuatu
berupa benda untuk di scan maka akan menghasilkan gambar
benda itu sendiri.

Cara kerja scanner yaitu dengan cara menekan tombol
mouse untuk memulai Scanning yang terjadi adalah
penekanan tombol mouse dari komputer menggerakkan
pengendali kecepatan pada mesin scanner. Mesin yang
terletak dalam scanner tersebut mengendalikan proses
pengiriman ke unit scanning, kemudian unit scanning
menempatkan proses pengiriman ke tempat atau jalur yang
sesuai untuk langsung memulai scanning, nyala lampu yang
terlihat pada Scanner menandakan bahwa kegiatan scanning
sudah mulai dilakukan. Setelah nyala lampu sudah tidak ada,
berarti proses scan sudah selesai dan hasilnya dapat dilihat
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pada layar monitor. Apabila hasil atau tampilan teks / gambar
ingin dirubah, kita dapat merubahnya dengan menggunakan
software-software aplikasi yang ada.

Ada dua macam perbedaan teknologi scanner dalam
memeriksa gambar yang berwarna yaitu yang pertama
scanner yang hanya bisa satu kali meng-scan warna dan
menyimpan semua warna pada saat itu saja. Dan yang kedua
adalah scanner yang langsung bisa tiga kali digunakan untuk
menyimpan beberapa warna. Warna tersebut adalah merah,
hijau dan biru. Perbedaan antara scanner dan fotocopy ialah
pada mesin fotocopy hasilnya bisa langsung diperoleh atau
ditampilkan pada sebuah kertas Sedangkan pada scanner
hasilnya akan ditampilkan pada layar monitor atau akan
dimasukkan kedalam komputer dahulu untuk diproses
kemudian dicetak.

5.3 Komponen dan Jenis Koneksi Scanner
1) Komponen Scanner

a) Alas kaca
Alas kaca digunakan sebagai wadah dari gambar
yang akan dibaca.

b) Sumber Cahaya
Sumber cahaya berupa lampu dengan intensitas
cahaya cukup tinggi akan menghasilkan cahaya
yang diarahkan ke gambar.

c) Sensor signal pantulan
Jenis yang umum digunakan untuk jenis scanner
flat bed adalah sensor CCD(charge-coupled
devices). Alat ini berfungsi seperti mata yang akan
membaca sinar pantulan dari gambar Untuk
mengarahkan sampai ke CCD, cahaya pantulan dari
gambar diarahkan dengan menggunakan sejumlah
cermin dan lensa scanner.
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d) Motor Stepper dan pita bergerigi
Fungsi dan cara kerja scanner adalah dengan data
dibaca baris perbaris, maka dibutuhkan motor
stepper dan pita bergerigi untuk menggerakan
lampu dan CCD.

e) Penutup
Penutup digunakan untuk menghindari sinar luar
yang masuk, sehingga data yang dibaca oleh CCD
benar-benar data pantulan dari gambar yang
sedang dibaca.

2) Jenis Koneksi Scanner
a) Jenis koneksi paralel merupakan koneksi model

lama, karena komputer yang model lama
koneksinya masih paralel port.

b) Jenis koneksi USB versi 1 merupakan jenis koneksi
setelah paralel port, koneksi USB 1 ini lebih cepat
dari koneksi paralel port sehingga kecepatan untuk
memindai selembar kertas bisa lebih cepat.

c) Jenis koneksi USB versi 2 selain kecepatannya lebih
cepat dari USB versi 1 dan paralel, koneksi USB
versi 2 ini mulai populer karena laptop atau
komputer saat ini banyak yang sudah tidak
mendukung koneksi paralel port lagi.

5.4 Macam-macam Scanner
Secara garis besar teknologi scanner terdiri dari dua

model, yaitu : Hand-held Scanner adalah scanner yang cara
penggunaannya memakai tangan untuk menscan objek,
scanner ini biasanya dipakai pada supermarket yang ada di
kasirnya saat pembayaran barang. Plated Bed Scanner yaitu
scanner yang penggunaannya dengan cara meletakkan objek
yang akan discan diantara lensa dan cover. Jenis scanner ini
banyak di pakai di kantor.
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A. Berdasarkan kegunaan dan cara kerjanya, scanner dapar
dikategorikan antara lain :
1) Scanner gambar

Pengertian scanner gambar adalah alat yang fungsinya
memindai gambar atau tulisan yang ada pada sebuah
media kertas, dengan cara meletakkan kertas tersebut di
atas scanner dan kemudian memindainya.

Gambar 24. Scanner Gambar
2) Scanner barcode

Pengertian Barcode scanner adalah alat yang berfungsi
untuk memindai data yang tersimpan di dalam kode-
kode berupa batang garis, titik, dan persegi panjang.
BIasanya digunakan pada supermarket atau swalayan.

Gambar 25. Scanner Barcode

3) Scanner sinar X
Pengertian Scanner sinar x adalah alat yang berfungsi
untuk memindai sebuah benda dengan menggunakan
sinar x atau sinar Rontgen. Alat ini biasanya digunakan
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untuk memindai bagian dalam suatu benda, Alat ini
biasanya dipergunakan pada Rumahsakit- rumahsakit
umum.

Gambar 26. Scanner Sinar X

4) Scanner cek
Scanner cek adalah alat yang berfungsi memindai
sebuah cek dan dapat memindai keaslian dan keabsahan
sebuah lembaran cek.

Gambar 27. Scanner Cek
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5) Scanner Logam
logam yang Scanner logam adalah alat untuk memindai
kandungan terdapat pada sebuah benda.

Gambar 28. Scanner Logam

6) Scanner Optical Mark Reader (OMR)
Fungsi Scanner OMR hampir sama dengan scanner
gambar, biasanya alat ini dipergunakan untuk memindai
Lembar Jawaban Komputer (LJK) pada ujian nasional
disekolah.

Gambar 29. Scanner Optical Mark Reader
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7) Scanner 3 Dimensi
Scanner 3 dimensi adalah alat yang dapat memindai sebuah
benda secara 3 dimensi.

Gambar 30. Scanner 3 Dimensi

Di antara jenis-jenis scanner tersebut, scanner
gambar adalah yang paling sering disebut sebagai scanner.
Seperti halnya pada scanner OMR, scanner gambar juga
dapat digunakan sebagai scanner Lembar Jawaban
Komputer (LJK). Agar hal tersebut dapat tercapai,
dibutuhkan perangkat lunak dengan teknologi Digital Mark
Reader (DMR).

B. Bila dikelompokkan berdasarkan cara memasukkan kertas,
scanner gambar terdiri atas 2 jenis, yaitu:
1) Flatbed

Pada scanner gambar Flatbed, kertas diletakkan di atas
kaca scanner, kemudian lampu dan sensor scanner
akan bergerak menyusuri kertas tersebut untuk
memperoleh gambarnya.

2) Automatic Document Feeder (ADF)
Pada scanner gambar Automatic Document Feeder
(ADF), kertas diletakkan pada baki/tray, lalu satu per
satu kertas akan dimasukkan oleh bagian mekanik



MENGENAL PERIPHERAL INPUT KOMPUTER 50

scanner dengan adanya pad assy dan roller. Pada saat
kertas bergerak di atas lampu scanner sensor scanner
bekerja untuk memperoleh gambar yang
merepresentasikan kertas tersebut.

Keunggulan scanner Automatic Document Feeder (ADF)
adalah:
1) Kecepatannya tinggi, dapat mencapai > 10.000 lembar

per jam
2) Dapat membaca dua sisi kertas sekaligus pada saat

yang bersamaan
3) Dengan imprinter, scanner dapat memberikan tanda

pada lembaran yang telah di scan
4) Sangat tepat dipasangkan dengan perangkat lunak

berteknologi Digital Mark Reader serta untuk
pengarsipan dan manajemen dokumen.

C. Berdasarkan Manfaat Dan Cara Penggunaannya :
1) Flatbed

Jenis ini banyak ditemui karena harga yang relative
murah dan cocok untuk pemakaian pribadi. Scanner ini
berbentuk persegi panjang, memiliki papan penutup,
dan lapisan kaca tempat meletakkan gambar. Cara
pengoperasiannya diletakkan secara mendatar.

Gambar 31. Scanner Flatbed
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2) Handheld
Jenis ini membutuhkan keterampilan yang lebih dari
penggunanya. Pengguna dengan tangannya akan
menggerakan scanner ini di atas gambar yang akan
dibacanya. Karena proses pembacaan data oleh
scanner sangat sensitif, maka gambar yang dihasilkan
kualitasnya kurang baik, akibat kecepatan gerakan
yang tidak rata. Umumnya scanner jenis ini bersifat
monochrome, atau tepatnya hanya dapat
menghasilkan warna hitam putih saja.

Gambar 32. Scanner Handheld

3) Automatic Document Feeder
Jenis ini memiliki kelebihan kemudahan dalam
penggunaan. Kita dapat meletakkan gambar-gambar
yang akan dibaca, selanjutnya alat ini secara otomatis
akan mengambil sendiri gambar-gambar tersebut dan
membacanya, untuk selanjutnya disimpan sebagai file
digital. Harganya sudah tentu lebih mahal dibanding
jenis flat bed. Jenis ini memang cocok untuk
perkantoran yang memiliki banyak gambar yang akan
di-scan.
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Gambar 33. Scanner Automatic Document Feeder
4) Scanner ADF Flatbed

Scanner jenis ini merupakan kombinasi dari scanner
ADF dan flatbed. Terdapat paper feeder yang bisa
digunakan untuk memindai dalam jumlah banyak. Dan
juga bisa memindai dokumen lembaran. Scanner ini
menjadi pilihan untuk yang ingin memiliki 2 fungsi
dalam 1 scanner.

Gambar 34. Scanner ADF Flatbed
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5) Drum
Jenis ini adalah jenis-jenis yang awal dikembangkan .
Jenis ini menggunakan photomultiplier tubes (PMT)
untuk membaca data gambar. Jenis ini menghasilkan
kualitas yang lebih baik di banding jenis lainnya.
Namun karena harganya relatif mahal, maka jenis ini
sudah tidak banyak digunakan. Banyak orang beralih
menggunakan jenis flatbed berkualitas tinggi. Tetapi
jenis ini masih tetap digunakan oleh pihak-pihak yang
membutuhkan kualitas yang baik, seperti museum atau
seniman yang akan menyimpan hasil kerja seninya.

Gambar 35. Scanner Drum

6) Scanner Portable
Sesuai namanya, scanner jenis ini dapat di bawa
kemana saja, ukurannya kecil dan ringan, dan dapat
dimasukkan kedalam tas. Scanner portable biasa
digunakan untuk yang memiliki mobilitas kerja tinggi.
Scanner ini dapat men-scan KTP, kartu nama, hingga
kertas ukuran legal.

Gambar 36. Scanner Portable
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7) Scanner Ukuran A3
Scanner jenis ini dapat memindai dokumen besar
berukuran A3. Ada yang berbentuk ADF dan ada juga
yang berbentuk flatbed. Sangat cocok untuk pemetaan,
arsitek, dan jaringan.

Gambar 37. Scanner Ukuran A3

8) Scanner Periksa Nilai
Scanner jenis ini adalah scanner ADF yang didalamnya
terdapat sebuah program yang berfungsi untuk
membaca LJK (Lembar Jawab Komputer) dan
menterjemahkannya menjadi data teks kedalam
komputer, sehingga proses penilaian terhadap LJK
(Lembar Jawab Komputer) menjadi mudah, akurat dan
cepat. Scanner ini cocok digunakan untuk sekolah atau
universitas yang menggunakan LJK dalam ujiannya,
Sehingga proses penilaian menjadi cepat dan mudah.

Gambar 38. Scanner Periksa Nilai
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9) Scanner Passport
Scanner ini berbentuk flatbed dan dilengkapi dengan
software khusus seperti "Passport Library" yang dapat
membaca nama, nomor passport, negara penerbit,
nama keluarga pemegang passport, tanggal terbit,
tanggal kadaluarsa, dsb. Dengan software Passport
Library maka dengan mudah dapat dibaca dan
disimpan langsung ke folder masing-masing
berdasarkan kategorinya.

Gambar 39. Scanner Passport

10) Scanner Kartu Nama
Scanner ini berbentuk flatbed dan dilengkapi dengan
software khusus yang dapat secara langsung
melakukan proses pembacaan data kartu nama dalam
bentuk teks dan gambar secara otomatis. Sehingga
memudahkan proses penyimpanan dan pencarian
kartu nama yang sudah disimpan. Scanner ini
berukuran kecil.

Gambar 40. Scanner Kartu Nama
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11) Scanner Buku
Scanner ini berbentuk flatbed dan didesain khusus
untuk scan buku yang tebal dan memiliki halaman
banyak. Biasanya disertai software bundling (bawaan)
untuk memudahkan men-scan buku.

Gambar 41. Scanner Kartu Nama

12) Scanner Jaringan
Scanner jenis ini bisa berbentuk flatbed ataupun ADF.
Scanner ini dapat men-scan dan simpan dikomputer
yang terhubung dengan jaringan (intranet). Cocok
digunakan bersama-sama di dalam sebuah lingkungan
kantor dengan berbagai kebutuhan untuk memindai
dokumen. Penggunaan bergantian, memungkinkan 1
scanner digunakan oleh beberapa komputer atau
laptop yang terhubung ke jaringan LAN yang sama.

Gambar 42. Scanner Jaringan
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13) Scanner Wireless
Scanner jenis ini bisa berbentuk flatbed ataupun ADF.
Scanner ini mampu menciptakan jaringan nirkabel
sendiri sehingga tidak perlu terkoneksi ke jaringan wifi
untuk melakukan pemindaian. Cukup atur perangkat
untuk terkoneksi ke jaringan wifi mesin scanner dan
hasil pemindaian dapat diterima secara real-time.

Gambar 43. Scanner Wireless

D. Berdasarkan Objek Yang Dipindai :
1) Image Scanner. Scanner yang digunakan untuk

memindahkan gambar atau image.
2) Optical Character Reader (OCR). Scanner yang

digunakan untuk mengambil teks dari kertas yang
dipindahi.

3) Barcode Scanner. Scanner yang mampu membaca
balok – balok barcode dalam bentuk alphabet.

4) Heuristik Scanner. Scanner yang dapat membaca kode-
kode berdasarkan aturan.
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BARCODE

6.1 Pengertian Barcode
Barcode merupakan suatu kumpulan data optik yang

dibaca mesin pemindai. Barcode terdiri dari garis hitam dam
putih. Ruang putih di antara garis-garis hitam merupakan
bagian dari kode. Perbedaan ketebalan garis ini dapat
dikonversikan menjadi bentuk angka. Garis paling tipis
melambangkan angka “1”, yang sedang “2”, yang lebih tebal
“3”, dan yang paling tebal “4”. Setiap digit angka terbentuk
dari urutan empat angka. 0 = 3211, 1 = 2221, 2 = 2122, 3 =
1411, 4 = 1132, 5 = 1231, 6 = 1114, 7 = 1312, 8 = 1213, 9 =
3112. Standar barcode yang digunakan di sebagian besar
belahan dunia adalah EAN-13 (European Article Number-13)
yang memuat empat informasi, yaitu kode negara tempat
pabrik terdaftar, kode pabrik, kode spesifik produk, dan kode
untuk verifikasi bahwa barcode telah dipindai dengan benar.

Kini barcode telah berkembang menjadi bentuk 2
dimensi, yang datanya diwakili dengan bentuk persegi, titik,
heksagon, dan bentuk geometri lainnya pada gambar yang
berada dalam sebuah bujur sangkar. Barcode 2 dimensi ini
disebut kode QR (quick response). Kode QR jauh lebih canggih
daripada barcode karena mampu menyimpan semua jenis

6
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data, seperti data numerik, data alfabetis, kanji, kana,
hiragana, simbol, dan kode biner. Selain itu, kode ini mampu
menampung data secara horizontal dan vertikal, sehingga
ukuran dari tampilan gambar kode QR bisa hanya
sepersepuluh dari ukuran sebuah barcode. Kode QR juga
tahan terhadap kerusakan karena kode QR mampu
memperbaiki kesalahan hingga 30% sehingga meskipun
sebagian simbol kode QR kotor atau rusak, data tetap dapat
disimpan dan dibaca. Tiga tanda berbentuk persegi di tiga
sudut bujur sangkar berfungsi agar simbol dapat dibaca
dengan hasil yang sama dari sudut manapun.

Kode QR ini dapat digunakan pada ponsel yang
memiliki aplikasi pembaca kode QR dan memiliki akses
internet GPRS atau WiFi atau 3G untuk menghubungkan
ponsel dengan situs yang dituju via kode QR tersebut.
Penggunaan teknologi ini semakin luas. Di Jepang, kode QR
diberikan pada berbagai jenis sandwich untuk menyimpan
data nilai gizi dan informasi alergi dari sandwich tersebut.
Kode QR juga dapat diletakkan di halte bus untuk mengetahui
posisi bus yang sedang ditunggu dengan membuat hipertaut
kamera CCTV di setiap jalan dengan koneksi internet yang ada
di ponsel.

Pada tahun 1932, Wallace Flint membuat suatu
penelitian tentang sistem pemeriksaan barang di perusahaan
retail. Awalnya, teknologi barcode dikendalikan oleh
perusahaan retail, lalu diikuti oleh perusahaan industri. Lalu
pada tahun 1948, pemilik toko makanan lokal
meminta Drexel Institute of Technology di Philadelphia, untuk
membuat sistem pembacaan informasi produk selama
checkout secara otomatis.

Kemudian Bernard Silver dan Norman Joseph
Woodland, lulusan Drexel patent application, bergabung
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untuk mencari solusi. Woodland mengusulkan tinta yang
sensitif terhadap sinar ultraviolet. Prototype ditolak karena
tidak stabil dan mahal. Tangal 20 Oktober 1949 Woodland dan
Silver berhasil membuat prototipe yang lebih baik. Akhirnya
pada tanggal 7 Oktober 1952, mereka mendapat hak paten
dari hasil penelitian mereka. Tahun 1966 pertama kalinya
barcode dipakai secara komersial adalah pada tahun 1970
ketika Logicon Inc. membuat Universal Grocery Products
Identification Standard (UGPIC).

Perusahaan pertama yang memproduksi perlengkapan
barcode untuk perdagangan retail adalah Monach Marking.
Pemakaian di dunia industri pertama kali oleh Plessey
Telecommunications. Pada tahun 1972, Toko Kroger di
Cincinnati mulai menggunakan bull’s-eye code. Selain itu,
sebuah komite dibentuk dalam grocery industry untuk
memilih kode standar yang akan digunakan di industri.

Sejak pertama kali barcode atau barcode dipergunakan
dalam sistem perpustakaan otomatis sampai di era sistem
surat elektronik dikembangkan yang bisa dintegrasikan
dengan data informasi seperti barcode PDF417, ada banyak
pilihan yang berbeda yang tersedia, tergantung pada aplikasi
dan bagaimana barcode ingin diproses. Apakah hanya cukup
memilih teknologi barcode 2D karena menyimpan banyak
informasi dibandingkan dengan biaya penggunaan operasional
barcode scanner 2D, belum lagi software decoding khusus
yang diperlukan untuk mengoperasikan seluruh sistem.

6.2 Fungsi dan Kegunaan Barcode
Sistem barcode adalah alat yang berfungsi untuk

memindai data yang tersimpan di dalam kode-kode berupa
batang garis, titik, dan persegi panjang. Perlu diketahui
simbologi barcode atau jenis-jenis barcode, hanyalah sebuah
cara standar pengkodean ASCII (huruf dan angka) ke dalam
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format yang dapat dibaca oleh perangkat yang menangkap
cahaya dan proses pengolahan atau bisa dikenal dengan
handheld barcode scanner.

Barcode (barcode) terutama UPC, sudah menjadi
bagian penting dalam peradaban modern. Penggunaan yang
sudah tersebar luas menjadikan barcode terus digunakan dan
berkembang dengan baik. Hampir semua barang yang dijual di
toko grosir, department store, sudah menggunakan dan
memiliki barcode UPC. Hal ini sangat membantu dalam
melacak seluruh item yang dibeli dengan memunculkan harga
dan data yang sebelumnya sudah program. Penggunaan pada
kartu anggota Ritel (hampir seluruh toko ritel seperti alat olah
raga, kosmetik, peralatan kantor, obat, dan factory outlet)
untuk mengidentifikasikan konsumen yang menjadi anggota.

Pelacakan gerakan item, termasuk sewa mobil, bagasi
maskapai penerbangan. Sejak tahun 2005, maskapai
menggunakan standar IATA 2D barcode di boarding pass
(BCBP). Beberapa 2D barcode embed hyperlink ke halaman web
page. Sebuah telepon genggam mampu dapat digunakan untuk
membaca barcode dan browsing situs yang terhubung. Pada
1970-an dan 1980-an, perangkat lunak kode sumber ini
kadang-kadang dikodekan dalam barcode dan dicetak di atas
kertas.
6.3 Jenis Barcode

Jenis barcode dibagi menjadi dua macam berdasarkan
dimensinya yaitu satu dimensi (1D-Linear barcode) dan dua
dimensi (2D-Matrix Barcode) berikut ini pengelompokan
berdasarkan dimensinya:
1) Satu Dimensi (1D – Linear Barcode)

Barcode yang lihat di rak-rak produk mempunyai
format EAN-13 atau EAN-8, disebut sebagai barcode 1D.
Bisa dibaca oleh semua laser scanner barcode dan
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scanner barcode CCD. Tipe barcode ini sederhana dalam
struktur, hanya berisi string angka yang biasanya
ditempatkan di bawah barcode. Jika EAN-13/8 barcode
rusak tidak bisa terbaca, pengguna dapat input nomor
barcode ke sistem Point Of Sale (POS) misalnya, dapat
dipastikan hasilnya sama. Nomor barcode (atau bisa
disebut ID) yang biasanya ditempelkan ke produk daftar
informasi produk, dihasilkan secara otomatis oleh
software kontrol stok produk atau bisa secara manual
ketika produk telah sampai di gudang.

Untuk manajemen persediaan, penggunaan barcode
sangat berguna karena dapat mengontrol dan membaca
hasil dari pindai barcode scanner. Penggunaan yang bisa
menekan biaya, solusi yang mudah diimplementasikan
langsung untuk menghemat waktu dan meningkatkan
produktivitas di lingkungan yang memiliki akses informasi
produk dan ID (biasanya di sebuah perusahaan yang
punya database stok produk, dengan kemungkinan
penempatan di beda lokasi).

Gambar 44. Barcode 1D

Salah satu masalah yang jelas dengan para EAN-
13/8 dan barcode 1D lainnya seperti Kode 39 bahwa
informasi yang tersimpan dalam barcode tergantung dan
berhubungan dengan yang lain. Sebagai contoh, jika
sebuah peralatan spesialis dikirim dari pemasok ke bisnis
yang tidak memegang database informasi produk umum,
barcode 1D yang berisi nomor 12 digit akan tidak
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memegang nilai apapun ke bisnis itu. Oleh karena itu,
semua informasi produk, termasuk spesifikasi atau
apapun yang lain bahwa perusahaan akan perlu tahu saat
menerima peralatan dan informasi database produk perlu
dimasukkan dalam barcode.
Contoh kode barcode :

 Code 39
 Code 128
 CodaBar
 Code 25 (Interleaved 2 of 5 / ITF)
 Code 93
 Code 11
 ITF-14
 EAN-8
 EAN-13
 JAN-8
 JAN-13
 UPC-A
 UPC-E
 ISBN
 ISSN
 Logmars
 Plessey
 Telepen
 FIM
 Pharmacode
 Postnet.

2) Dua Dimensi (2D – Matrix Barcode)
Teknologi penggunaan barcode 2D jauh lebih

kompleks secara struktur fisik dan jenis informasi yang
disimpan, dapat dimengerti ketika mempertimbangkan
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bahwa kenyataanya ingin menyimpan data informasi
sampai dengan 2000 karakter yang dapat disimpan pada
PDF-417 barcode. Barcode 2D jauh lebih tepat untuk
mengimbangi kekurangan data informasi dari barcode 1D.
Namun, 2D barcode hanya dapat dibaca oleh scanner
barcode 2D atau scanner barcode CCD, yang akhirnya
menangkap barcode 2D sebagai gambar lalu mengolahnya
menggunakan algoritma perangkat lunak.

Penggunaan terbaik dari barcode 2D ketika ingin
untuk membawa data yang terkait dengan produk yang
secara independen. Dengan kata lain, kita tidak perlu
bergantung pada penerima barang untuk membuat
database baru untuk menerjemahkan ID menjadi
informasi produk. semua informasi yang disimpan tentang
produk ini berada di barcode. Hal ini sangat berguna
dalam pengiriman paket pos, di mana barcode 2D akan
menyimpan nama, alamat pos dan alamat pengirim.
Penerima informasi ini dapat dengan mudah
menggunakan scanner barcode CCD dan menyimpan
informasi ini bertujuan menyimpan ke dalam database
relasional, sehingga memperkaya sistem manajemen
persediaan mereka dengan rincian kontak dll.

Gambar 45. Barcode 2D
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PDF-417 barcode mungkin ideal untuk konsep ini,
tetapi bagaimana jika perlu mengidentifikasi potongan
yang sangat kecil dari peralatan seperti papan sirkuit,
Karena sifat dari algoritma yang digunakan untuk
membuat PDF417 barcode hanya mampu menghasilkan
sekitar 170 byte per cm persegi. Dengan barcode Data
Matrix, bagaimanapun, jumlah byte yang tersimpan bisa
terbaca seberapa akurat printer dapat mereproduksi
barcode pada ukuran terkecil. Karena pembatasan ini,
dianjurkan untuk menggunakan spesifikasi dan kualitas
printer thermal laser yang tertinggi.

Menggunakan Scanner Barcode Berkualitas harus
memilih diantara untuk memindai barcode dengan
teknologi laser scanner atau scanner barcode CCD
berkualitas tinggi. Jika barcode terlalu kecil dan teknologi
pencitraan CCD tidak akurat, kesalahan akan terjadi dalam
proses scanning atau pemindaian dalam tidak mengenali
barcode. Misalnya, barcode scanner Opticon OPI
3601 dapat membaca datamatrix barcode sekecil 1,1 inci.
Contoh kode barcode 2D :

 QR Code
 Micro QR Code
 AZTEC Code
 Code ONE
 Data Matrix
 Grid Matrix
 PDF417
 MicroPDF417.

3) Tiga Dimensi (3D)
Barcode 3D adalah sebuah perangkat yang mampu

menganalisis sebuah objek (3D), dan mengumpulkan data
yang dimungkinkan untuk disusun menjadi sebuah model
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tiga dimensi. Perbedaan utama dengan barcode biasa
pada kemampuannya menghasilkan image 3D. Ini
dimungkinkan dengan membentuk point cloud geometris,
sebuah kumpulan titik dalam koordinat tiga dimensi, dari
permukaan objek. Data yang terkumpul berupa point
cloud itu, biasanya tidak serta-merta langsung digunakan.
Oleh aplikasi pendukung, data ini kebanyakan di-convert
menjadi model polygonal 3D.

Proses converting ini disebut reconstruction. Pada
proses ini, termasuk mengumpulkan data masing-masing
titik dan menghubungkannya menjadi sebuah permukaan.
Scanner 3D mirip dengan kamera, dengan sudut pandang
conus (kerucut tiga dimensi). Ia juga mengumpulkan data
dari permukaan objek yang terdapat di depannya.
Perbedaannya, jika kamera mengumpulkan informasi
permukaan seperti warna dan intensitas cahaya.
Sedangkan, barcode 3D mengumpulkan informasi jarak
dari depan barcode sampai ke permukaan objek yang
diamati. Jika menggunakan sistem koordinat tiga dimensi
secara spherical, maka akan didapatkan variabel sudut,
dan jarak relatif permukaan objek dari barcode 3D.

Gambar 46. Barcode 3D
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Berbeda dengan barcode 2D yang hanya
membutuhkan satu kali proses pemindaian, kebanyakan
barcode 3D membutuhkan proses scanning berulang-
ulang bahkan hingga ratusan, dengan sudut dan sisi yang
berbeda dari objek, agar mendapatkan informasi yang
lengkap untuk disusun sesuai dengan sistem referensi
yang digunakan. Setelah proses yang sering disebut
alignment atau registration tersebut, kemudian informasi
data tersebut dikumpulkan hingga dapat disusun menjadi
sebuah data model yang utuh. Dan keseluruhan proses ini
adalah yang disebut sebagai 3D scanning pipeline.

Gambar 47. Barcode 3D Scanning Pipeline

6.4 Perbedaan QR Code dengan Barcode
Dalam dunia yang serba dengan perkembangan

teknologi komuniaksi seperti sekarang ini, tentu tak asing lagi
dengan istilah QR Code dan juga Barcode. Secara umum,
fungsi keduanya adalah untuk memudahkan pencarian
sehingga lebih cepat, hemat ongkos pekerja dan hemat untuk
ongkos produksi. Sebelum mengetahui apa perbedaannya,
kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai sejarah QR
Code dan Barcode.
1) Sejarah dan Fitur QR Code
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QR Code atau Kode QR di perkenalkan pertama kali
di Jepang pada tahun 1994 dengan kemampuannya yang
dapat memuat data lebih besar daripada Barcode yang
sering kita jumpai. Denso Wave (Sebuah divisi dari Denso
Corporation) adalah perusahaan yang pertama kali
mempublikasikan Kode QR ini. Selain bisa memuat data
yang lebih banyak, Kode QR bisa memuat huruf-huruf
kanji yang sangat jelas memudahkan para warga di Jepang
jika ingin mendapatkan informasi akan sesuatu. Selain itu
juga, Kode QR bisa memuat data secara horizontal dan
vertikal, dengan kecanggihan ini juga membantu Kode QR
untuk bisa menyimpan data lebih banyak daripada kode
batang biasa (Barcode). Cara kerjanya pun terbilang cukup
canggih, hanya perlu sebuah alat pemindai untuk dapat
membaca data matrix yang terdapat pada sebuah Kode
QR. Kode QR ini masih termasuk dalam kode
dua dimensi.

Gambar 48. QR Code

QR Code adalah gambar biasa berbentuk kotak yang
biasanya sangat mudah dibaca dengan menggunakan QR
code reader, yang dapat digunakan secara gratis. Untuk
mengetahui informasi yang ada di dalamnya, hanya perlu
melakukan scan pada kode tersebut dengan memotretnya
menggunakan kamera pada smartphone. Nantinya, kode
tersebut akan diubah secara otomatis menjadi link
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informasi produk dan kemudian akan dilanjutkan ke
browser. QR Code seringkali ditemukan di beberapa
produk perusahaan, kartu nama, bahkan surat kabar, dan
bila kalian ingin add teman di BBM pasti ada QR Code.
Kode ini sangat memudahkan seseorang untuk mencari
informasi lebih lanjut tentang suatu produk karena
ukurannya yang simpel dan kecil.

2) Sejarah dan Fitur Barcode (Kode Batang)
Kode batang atau Barcode adalah leluhur dari Kode

QR. Kode batang adalah kumpulan data optik yang
dipindai/dibaca oleh mesin. Mesin membaca data yang
tersimpan pada Kode batang dengan membaca lebar garis
dan spasi garis paralel yang disebut simbologi linear 1D (1
Dimensi) atau kode batang itu sendiri. Sementara tanda
titik, hexagonal, dan bentuk geometri lainnya yang
terdapat di dalam Kode Batang disebut kode matrix atau
simbologi 2D (2 Dimensi). Penggunaan awal Kode batang
adalah untuk memudahkan pengecekan di Swalayan
(Kebayang kan kalau beli produk di Swalayan ratusan
macam di tulis satu-satu ngantrinya kayak apa?) secara
otomatis. Penggunaannya juga telah menyebar ke
berbagai kegunaan lain juga.

Gambar 49. Barcode
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Secara garis besar, barcode memiliki kegunaan mirip
dengan QR Code. Kode ini biasa digunakan oleh pabrik
untuk mengetahui stok barang yang ada di gudang
dengan cepat. Sebabnya, barcode bisa melakukan
tracking pada barang sehingga pegawai tidak perlu
memasukkan angka satu persatu. Pegawai hanya cukup
melakukan scanning dan dimana hasil akan langsung
terekam dalam form komputer secara
otomatis. perhatikan pada saat membeli barang di
swalayan, disaat ingin membayar barang yang di beli
pastinya barang itu di scanning barcodenya untuk
mengetahui harga barang tersebut.

Kesimpulan yang bisa saya ambil, QR Code dan
Barcode adalah dua kode yang sama penting dan memiliki
fungsi hampir serupa. Hanya saja, QR Code diperuntukkan
bagi data berkapasitas besar, sedangkan barcode untuk data
yang lebih kecil. Mudahnya, QR code mampu
menampung hingga ratusan kali lipat data yang tersimpan
pada barcode. Dari segi bentuk, QR Code berbeda dari
Barcode yang biasanya berbentuk batang-batang lurus yang
tidak beraturan lebarnya. QR code berbentuk persegi empat,
dengan tiga kotak kecil berwarna hitam di ketiga ujungnya
(bukan keempat ujungnya). demikianlah info dari saya,
semoga bermanfaat bagi para pembaca.
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LIGHTPEN

7.1 Pengertian Lightpen
Perkembangan teknologi telekomunikasi dan

informatika (telematika) saat ini sangat pesat sekali.
Perkembangan teknologi tersebut telah menciptakan suatu
revolusi yang disebut dengan revolusi informasi, dunia
sekarang terikat menjadi satu oleh sistem elektronik yang
menyalurkan berita dan data dengan kecepatan cahaya ke
seluruh tempat di dunia ini. Alat input adalah merupakan
salah satu contoh teknologi yang terkait dengan komputer
yang semakin hari juga semakin mengalami perkembangan.

Pena cahaya (light pen) merupakan suatu alat input
yang digunakan pada piranti layar sentuh untuk menggantikan
fungsi tangan. Light pen sangat akurat karena dapat menandai
piksel secara individual sehingga dapat digunakan untuk
memilih dengan cara yamg baik. Light pen juga merupakan
salah satu input device dari sistem komputer yang banyak
digunakan untuk keperluan menggambar teknis ataupun
grafis. Dengan menyentuhkan ujung light pen pada
monitor,maka komputer bisa mengetahui posisi titik mana
yang tersentuh oleh light pen.

7
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Light Pen merupakan alat yang berbentuk bolpoin yang
berfungsi sebagai memberikan input pada komputer dengan
cara menyentuh layar monitor. Teknologi ini lebih teliti dari
pada layar sentuh. Dengan alat ini operator komputer dapat
memilih item atau memilih perintah pada layer (seperti klik
pada mouse) dengan cara menjepit sisi-sisi light pen tersebut
atau dengan menekan pada layer. Light pen memiliki sensor
yang dapat mengirimkan sinyal cahaya ke komputer yang
kemudian direkam, dimana layar monitor bekerja dengan
merekam enam sinyal elektronik setiap baris per detik.

Light pen adalah pointer elektronik yang digunakan
untuk modifikasi dan men-design gambar dengan screen
(monitor). Light pen memiliki sensor yang dapat mengirimkan
sinyal cahaya ke komputer yang kemudian direkam, dimana
layar monitor bekerja dengan merekam enam sinyal elektronik
setiap baris per detik. Light pen pertama kali diciptakan sekitar
tahun 1952 sebagai bagian dari proyek Whirlwind di MIT
(Massachusetts Institute of Technology), di bawah
kepemimpinan Jay Forrester. Selama tahun 1960-an light pen
yang umum di terminal grafis seperti IBM 2.250 , dan juga
tersedia untuk 3270 IBM terminal teks saja. light pen mulai
gunakan selama awal 1980-an. Dengan menggunakan
lightpen, kita dapat langsung memasukan data, baik berupa
angka maupun huruf ke dalam CPU melalui layar monitor.
Walaupun menggunakan lightpen, tombol-tombol pada
keyboard masih dibutuhkan juga antara lain untuk mensetting
angka atau huruf menurut jenis huruf yang terdapat pada
komputer dan waktu eksekusi.

Lightpen merupakan inovasi terbaru dari perangkat
input karena alat ini digunakan seperti layaknya kita menulis
pada sebuah kertas. Pada lightpen terdapat sebuah kabel yang
menghubungkan antara lightpen dengan monitor, sehingga
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monitor yang digunakan bukanlah monitor yang biasa dipakai
melainkan monitor khusus yang memiliki kabel penghubung
dengan lightpen, misalnya Notebook Sharp menghubungkan
lightpen dengan sebuah kabel halus ke komputer dan lightpen
tersebut digunakan untuk menuliskan pada sebuah bidang
daftar atau tidak dituliskan ke layar monitor. Pengunaan
lightpen ini biasanya menggunakan program untuk rancang
bangun, misalnya CAD (Computer Aided Design) atau CAM
(Computer Aided Manufacturing).

Gambar 50. Lightpen

Lightpen merupakan salah satu jenis hardware yang
berfungsi untuk mengendalikan monitor atau layar komputer
menggunakan sebuah “pena elektrik”. Cara penggunaannya
adalah dengan menunjuk ujung alat ke monitor komputer
yang peka terhadap cahaya, dengan begitu apabila pena
ditempelkan dan digerakkan pada layar komputer maka
sensor ektronik tersebut akan dihantarkan dan akan
dimengerti oleh program dalam komputer.

Bisa di katakan juga Sebuah pena cahaya, juga disebut
pena pemilih, merupakan masukan perangkat komputer
dalam bentuk tongkat cahaya-sensitif yang digunakan dalam
hubungannya dengan sistem komputer dan layar CRT. Hal ini
memungkinkan bagi pengguna untuk dapat menunjukan objek
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yang ditampilkan atau menggambar pada layar dengan cara
yang mirip dengan layar sentuh tapi dengan akurasi posisi
yang lebih besar. Bahwa pena cahaya dapat bekerja dengan
display CRT-based, tapi tidak dengan LCD meskipun Toshiba
dan Hitachi ditampilkan ide serupa pada tahun 2006 Tampilan
dan lainnya display teknologi. Namun, pada tahun 2011
Instrumen Fairlight merilis teknologi Fairlight CMI-30A yang
menggunakan monitor "17 LCD dengan kontrol pena cahaya.

Gambar 51. Pena Pemilih CRT

Sebuah pena cahaya cukup sederhana untuk
diterapkan. Sama seperti senjata ringan, pena cahaya bekerja
dengan merasakan perubahan kecil mendadak dalam
kecerahan titik pada layar ketika refresh electron gun tempat
itu. Dengan mencatat persis di mana pemindaian telah
mencapai pada saat itu, X, Y posisi pena dapat diselesaikan.
Hal ini biasanya dicapai oleh pena cahaya menyebabkan
interupsi, di mana titik posisi scan dapat dibaca dari daftar
khusus, atau dihitung dari counter atau timer. Posisi pena
diperbarui pada setiap refresh layar.

Pena cahaya pertama diciptakan sekitar tahun 1952
sebagai bagian dari proyek angin puyuh di MIT. Sejak versi
terbaru dari game show Jeopardy! dimulai pada tahun 1984,
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kontestan telah menggunakan pena cahaya untuk menuliskan
taruhan mereka dan tanggapan untuk Jeopardy Final! putaran.
Karena pena cahaya beroperasi dengan mendeteksi cahaya
yang dipancarkan oleh layar fosfor, beberapa tingkat
intensitas nol harus hadir pada posisi koordinat yang akan
dipilih, jika pena tidak akan dipicu.

7.2 Fungsi dan Cara Kerja Lightpen
Light Pen berfungsi untuk modifikasi dan men-

design gambar dengan screen (monitor). Light pen memiliki
sensor yang dapat mengirimkan sinyal cahaya ke komputer
yang kemudian direkam, dimana layar monitor bekerja dengan
merekam enam sinyal elektronik setiap baris per detik. Light
pen ada juga yang digunakan untuk membaca bar-code. Bar-
code adalah suatu garis-garis hitam yang dibuat menurut kode
tertentu, dan dicetak dengan menggunakan tinta khusus yang
bisa dibaca oleh light pen. Bar-code banyak digunakan di-
super market. untuk mengkodekan jenis barang yang dijual,
harga maupun stock yang dimilikinya. Sinar yang dipancarkan
akan membaca bar-code, dan kemudian mengubahnya
kedalam pulsa elektronik serta mengirimnya ke-CPU guna
keperluan proses berikutnya

Cara kerja alat lightpen adalah bila ujung pena ini kita
bawa ke layar monitor, sampai dengan jarak yang cukup
dekat, maka apabila kita menggerakan pena ini di layar, akan
terdapat gambar ataupun tulisan hasil goresan yang kita buat
tadi. Penggunaan light pen kadangkala dilengkapi dengan
papan gambar, dimana pada papan ini permukaannya terbagi
menjadi ratusan area kecil, dan area inilah yang kemudian
dihubungkan dengan komputer (lihat touch screen). Setiap
sentuhan pena pada area yang bersangkutan, akan
menimbulkan denyutan pulsa elektonik. Para arsitek, banyak
yang meletakkan kertas berisi gambar diatas papan gambar,
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dan kemudian dengan light pen yang ada ditentukan daerah
goresan yang dilaluinya. Dengan demikian, light pen akan
menempati posisi gambar secara tepat dan teliti. Akhirnya, skema
gambar juga muncul melalui monitor. Light pen dengan papan
gambar ini biasanya disebut sebagai Grapics Tablet. Light pen ada
juga yang digunakan untuk membaca bar-code. Sinar yang
dipancarkan akan membaca bar-code, dan kemudian mengubahnya
kedalam pulsa elektronik serta mengirimnya ke-CPU.

7.3 Teknologi Lightpen
Light pen pertama kali diciptakan sekitar tahun 1952

sebagai bagian dari proyek Whirlwind di MIT (Massachusetts
Institute of Technology), di bawah kepemimpinan Jay
Forrester. Selama tahun 1960-an light pen yang umum di
terminal grafis seperti IBM 2.250 , dan juga tersedia untuk
3270 IBM terminal teks saja. light pen mulai gunakan selama
awal 1980-an. Dengan menggunakan lightpen, kita dapat
langsung memasukan data, baik berupa angka maupun huruf
ke dalam CPU melalui layar monitor. Walaupun menggunakan
lightpen, tombol-tombol pada keyboard masih dibutuhkan
juga antara lain untuk mensetting angka atau huruf menurut
jenis huruf yang terdapat pada komputer dan waktu eksekusi.

Lightpen merupakan inovasi terbaru dari perangkat
input karena alat ini digunakan seperti layaknya kita menulis
pada sebuah kertas. Pada lightpen terdapat sebuah kabel yang
menghubungkan antara lightpen dengan monitor, sehingga
monitor yang digunakan bukanlah monitor yang biasa dipakai
melainkan monitor khusus yang memiliki kabel penghubung
dengan lightpen, misalnya Notebook Sharp menghubungkan
lightpen dengan sebuah kabel halus ke komputer dan lightpen
tersebut digunakan untuk menuliskan pada sebuah bidang
daftar atau tidak dituliskan ke layar monitor. Pengunaan
lightpen ini biasanya menggunakan program untuk rancang
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bangun, misalnya CAD (Computer Aided Design) atau CAM
(Computer Aided Manufacturing).

Gambar 52. Teknologi Lightpen

Lightpen, alat penunjuk yang seperti pena dan dapat
menghasilkan cahaya, yang digunakan bersamaan dengan
sebuah layar yang peka cahaya. Light pen memungkinkan
pemakai menunjuk langsung ke layar dimana pemakai
menghendaki pilihan atau perintah yang dijalankan.

7.4 Kekurangan dan Kelebihan Lightpen
a) Kekurangan Light Pen

1) Saat menggunakan lightpen, sebagian layar tertutu
oleh tangan

2) Physical fatigue (kelelahan) atau melelahkan tangan
3) Tangan jauh dari keyboad
4) Light pen harus di angkat
5) Light pen dapat mengganggu layar
6) Gampang rusak atau patah

b) Kelebihan Lightpen
1) Direct pointing device (kendali langsung di

permukaan layar).



MENGENAL PERIPHERAL INPUT KOMPUTER 78

2) Tidak memerlukan koordinasi antara mata dengan
tangan.

3) Pengguna dapat langsung mengubah/memanipulasi
apa yang tampak pada layar komputer

4) Sangat berguna sebagai pointing and positioning
device.

5) Seperti membuat model disain 3D pada arsitek
6) dapat mengatur pencahayaan dalam berbagai sisi

atau 3D dengan menggoreskan gambar yang ada
dalam imaginasi.

7) Mempermudah penggunaan Komputer
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INFRARED

8.1 Pengertian Infrared
Sinar infra merah adalah sinar elektro magnet yang

panjang gelombangnya lebih dari cahaya tampak yaitu di
antara 700 nm dan 1 mm. Sinar infra merah merupakan
cahaya yang tidak tampak. Jika dilihat dengan spektroskop
cahaya maka radiasi cahaya infra merah akan nampak pada
spectrum elektromagnet dengan panjang gelombang di atas
panjang gelombang cahaya merah. Dengan panjang
gelombang ini maka cahaya infra merah ini akan tidak tampak
oleh mata namun radiasi panas yang ditimbulkannya masih
terasa/dideteksi. Dalam komunikasi infrared, infrared befungsi
sebagai sebuah medium penghantar atau pemancar data, dan
penerima data. Sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh
konsorsium Infrared Data Association (IrDA), sinar infrared
dari Light Emitting Diode (LED) memiliki panjang gelombang
sekitar 875 nm.

Sinar infra merah sekarang memiliki dua versi yaitu
Versi 1.0 dan 2.0. Standar dari IrDA adalah kedua versi dari
infrared hanya terletak pada jumlah data yang dapat
ditransfer dalam satu paket. Versi 1.0 dari infrared memiliki
kecepatan dari 2,4 hingga 115,2 Kbps. Sementara versi 2.0

8
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memiliki kecepatan dari 0,576 hingga 1,152 Mbps. Infrared
memiliki dua kecepatan yang berbeda karena struktur
pengiriman data pada interkoneksi ini cukup unik. Untuk
menghindari gangguan saat terjadi perpindahan data, maka
pertama kali protokol infrared akan mengirimkan “sinyal tes”
dengan kecepatan sinyal yang rendah. Dengan tes ini, bila
kondisi sudah sesuai, maka kecepatan penuh digunakan dalam
transfer data. Hal ini tentu akan berpengaruh pada
penghematan daya.

Gambar 53. Sinar Infra Merah

Komunikasi Data Wireless Dengan menggunakan
media Infra Merah / Infrared (IR) merupakan suatu sistem
komunikasi data tanpa kabel menggunakan media transmisi
cahaya infra merah (IR). Membuat suatu perangkat
komunikasi dengan inframerah (IR) merupakan ide yang
sangat aplikatif dan akan sering digunakan. Sebagai contoh
suatu perangkat komunikasi data wireless dengan infra merah
(IR). Membuat perangkat komunikasi data wireless dengan
Infra Merah dapat dibuat dengan sederhana. Sekarang telah
banyak device-device yang dikeluarkan oleh produsen device
digital yang memudahkan proses komunikasi atau proses
perpindahan data dan yang disebabkan oleh banyaknya
permintaan konsumen seperti infrared atau infra merah,
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Bluetooth, dan lainnya. Device-device tersebut termasuk alat
interkoneksi wireless dimana, perpindahan data dapat
dilakukan tanpa adanya kontak fisik ataupun alat bantuan
lainnya.

8.2 Perkembangan Infrared
Kurang dari 200 tahun yang lalu keberadaan infrared

menjadi bagian dari spektrum elektro magnetik bahkan
keberadaan dari teknologi ini tidak diperhatikan. Makna asli
dari spektrum infrared, atau hanya kata infrared seperti yang
sering disebut, sebagai bentuk radiasi yang ditemukan oleh
Herschel pada tahun 1800. Herschel segera akan mendirikan
percobaan sistematis, dengan tujuan mencari suatu bahan
yang akan memberi petunjuk tentang teknologi infrared,
Herschel mulai percobaan dengan menggunakan percobaan
prisma Newton, tetapi hanya mencari efek pemanasan bukan
distribusi visual intensitas dalam spektrum. Pertama-tama ia
menghitamkan bola lampu merkuri yang sensitif dalam kaca
termometer dengan tinta sebagai detektor radiasi, kemudian
mulai menguji efek pemanasan dari berbagai warna spektrum
yang terbentuk dengan sinar matahari yang lewat melalui kaca
prisma dan termometer lain, ditempatkan di luar sinar
matahari berfungsi sebagai kontrol.

Termometer hitam akan bergerak perlahan selama
spektrum warna dan suhu menunjukkan peningkatan yang
stabil dengan variasi warna dari ujung ungu ke ujung merah.
Peneliti Italia yaitu Landriani dalam percobaan serupa pada
tahun 1777 telah melihat efek yang sama. Namun saat itu,
Herschel yang pertama menemukan bahwa harus ada suatu
titik di mana efek pemanasan mencapai maksimum dan
pengukuran mereka terbatas pada bagian yang kelihatan dari
spektrum. Herschel mencoba memindahkan termometer ke
dalam lingkungan gelap di luar ujung merah spektrum dan
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menegaskan bahwa pemanasan akan terus meningkat.
Herschel menemukan bahwa titik maksimumnya terletak
melampaui ujung merah, dalam percobaan ini kemudian
dikenal sebagai panjang gelombang infra merah.

Simulasi panas pertama kali dibuat pada 1840, yang
merupakan hasil kerja Sir John Herschel, putra dari sang
penemu infra merah dan merupakan seorang astronom yang
terkenal. Berdasarkan penguapan diferensial dari lapisan
minyak tipis yang terkena panas, gambar termal dapat dilihat
dari cahaya yang tercermin di mana efek interferensi dari film
minyak membuat gambar dapat terlihat oleh mata. Sir John
juga berhasil memperoleh rekaman primitif dari gambar
termal tersebut di atas kertas yang disebut sebagai termograf.

Termometer, sebagai detektor radiasi, tetap tak
tertandingi hingga tahun 1829 ketika Nobili menemukan
termokopel. Lalu sebuah terobosan terjadi ketika Melloni
menghubungkan sejumlah termokopel secara seri untuk
membentuk thermopile pertama. Perangkat baru ini sekurang-
kurangnya 40 kali lebih sensitif daripada termometer untuk
mendeteksi radiasi panas, dan mampu mendeteksi panas dari
satu tempat hingga radius tiga meter jauhnya.

8.3 Karakteristik Infrared
Proses koneksi infrared bekerja dengan cara yang

sangat sederhana. Ketika terjadi pertemuan di antara dua
buah device dengan interkoneksi tersebut, maka akan terjadi
sebuah pengenalan secara anonim diantara kedua device
tersebut. Pengenalan ini kemudian berlanjut ke arah yang
lebih dalam lagi di mana kedua device tersebut meyetujui
untuk memberi nama sementara pada masing-masing device
sehingga protokol infrared mengenali kedua belah pihak dan
melakukan transfer data atau untuk sekedar mempertahankan
koneksi hingga perintah terakhir dijalankan. Tentunya hal ini
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memudahkan koneksi untuk device dengan interkoneksi
infrared karena tidak diperlukannya proses pairing yang
merepotkan.

Infrared tidak dapat dilihat oleh manusia, infrared juga
tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang,
infrared dapat ditimbulkan oleh komponen lain yang dapat
menghasilkan panas. Panjang gelombang yang terdapat pada
inframerah memiliki hubungan yang berlawanan atau
berbanding terbalik dengan suhu. Ketika suhu mengalami
kenaikan, maka panjang gelombang mengalami penurunan.
Komunikasi infrared dilakukan dengan menggunakan dioda
infra merah sebagai pengirim dan modul penerima (receiver)
infra merah sebagai penerimanya. Untuk jarak yang cukup
jauh, kurang lebih tiga sampai lima meter, pancaran data infra
merah harus dimodulasikan terlebih dahulu untuk
menghindari kerusakkan data akibat noise. Selain itu, sinyal
harus dimodulasi karena infrared tidak menggunakan banyak
daya sehingga sinyal yang dihasilkan cenderung lemah.

Gambar 54. Sinyal Infra Merah

Untuk perpindahan data yang menggunakan media
udara sebagai media perantara biasanya menggunakan
frekuensi carrier sekitar 30 KHz sampai dengan 40 KHz.
Infrared yang dipancarkan melalui udara ini paling efektif jika
menggunakan sinyal carrier. Sinyal yang dipancarkan oleh
pengirim diterima oleh penerima infra merah dan kemudian
didecodekan sebagai sebuah paket data biner. Proses
modulasi dilakukan dengan mengubah kondisi logika 0 dan 1
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menjadi kondisi ada dan tidak ada sinyal carrier infra merah
yang berkisar antara 30KHz sampai 40 KHz. Pada komunikasi
data serial, kondisi idle (tidak ada transmisi data) adalah
merupakan logika ‘0’, sedangkan pada komunikasi infra merah
kondisi idle adalah kondisi tidak adanya sinyal carrier. Hal ini
ditujukan agar tidak terjadi pemborosan daya pada saat tidak
terjadi transmisi data.

Jenis infrared kalau dilihat dari panjang gelombangnya
dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu :
1) Jarak dekat dengan panjang gelombang 0.75 – 1.5 µm
2) Jarak menengah dengan panjang gelombang 1.50 – 10 µm
3) Jarak jauh dengan panjang gelombang 10 – 100 µm.

Setiap device mengeluarkan sinyal infra merah yang berbeda.
Sinyal tersebut ditangkap penerima sinyal untuk dikodekan
lebih lanjut. Sinyal yang dikirim biasanya dalam bentuk
termodulasi. Bentuk modulasi berbeda-beda bergantung pada
pembuatan masing-masing remote. Pemancar dan penerima
sinyal infra merah biasanya memiliki reliabilitas yang baik dan
cenderung tidak begitu mahal, akan tetapi gangguan dari
sumber infra merah lain dapat mempengaruhi kinerja
peralatan.

8.4 Aplikasi Infrared
Device yang hingga saat ini masih menggunakan

infrared adalah remote control dimana jenis remote control
sendiri bermacam-macam diantaranya remote control AC,
remote control televisi, remote control VCD dan sebagainya.
Mekanisme komunikasi data remote control berbeda dengan
mekanisme komunikasi data device lain.
a) Proses Transmisi kabel

Teknik komunikasi data yang terjadi termasuk
dalam UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
yaitu komunikasi yang terjadi antara dua Mikrokontroler/IC



MENGENAL PERIPHERAL INPUT KOMPUTER 85

yang mempunyai kemampuan UART dengan baud rate dan
bentuk komunikasi data yang sama. Kecepatan transmisi
(Baud Rate) merupakan suatu hal yang amat penting dalam
komunikasi data seri asinkron, mengingat dalam
komunikasi data seri asinkron clock tidak ikut dikirimkan
sehingga harus diusahakan bahwa kecepatan transmisi
mengikuti Standard yang sudah ada. Clock untuk transmisi
data dibangkitkan dengan sarana timer 1, timer 1
dioperasikan sebagai 8 bit auto reload timer artinya TL1
bekerja sebagai timer 8 bit menerima clock dari isolator
kristal yang frekuensinya sudah dibagi menjadi 12, setiap
pencacah nilainya menjadi 0 maka nilai yang sebelumnya
sudah disimpan di TH1 secara otomatis diisikan lagi ke TL1,
sehingga TL1 akan menghasilkan clock yang frekuensinya
diatur oleh TH1, clock ini berikutnya dibagi lagi dengan 32
sebelum dipakai sebagai clock untuk UART.

b) Teknik perekaman
Logika perekaman datanya dilakukan saat timer 0

aktif pada saat data pertama kali dikirimkan (high ke low),
sementara timer 1 aktif menghitung lama perekaman data.
Setiap kali perubahan kondisi pada data maka nilai timer 0
disimpan ke memori, nilai timer 0 di reset dan timer 0
mulai menghitung lagi, setelah lama waktu perekaman data
terpenuhi, maka timer 1 akan meng-interupt sistem dan
menghentikan proses.

c) Teknik penerimaan
Cara kerja IR receiver yaitu dengan menghubungkan

rangkaian dengan seial port pada komputer yang
disesuaikan dengan pin yang digunakan. Serial port
memberikan tegangan astabil antara -12V dan 12V pada
RTS (pin nomor 7). Tegangan yang diperlukan adalah
tegangan stabil +5V untuk sensor IR receiver. Diode D1
berfungsi melindungi rangkaian elektronis dari arus balik
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(arus negatif). Kapasitor C1 membantu memberikan
tegangan yang stabil arus yang keluar dari IC2. Serial
regulator IC2 memberikan output tegangan tetap stabil
pada +5V. Semua ground koneksi diinputkan pada GND (pin
5). Data output dari IR receiver akan memberikan line DCD
pada pin 1.

Pada aplikasi sebagai remote control pada televisi
khususnya, sinyal infrared dimodulasi dengan sinyal carrier
dengan frekuensi tertentu yaitu pada frekuensi 30KHz sampai
40KHz. Sinyal yang dipancarkan oleh pengirim diterima oleh
penerima infra merah dan kemudian didecodekan sebagai
sebuah paket data biner. Pada transmisi infra merah terdapat
dua terminologi yang sangat penting yaitu : ‘space’ yang
menyatakan tidak ada sinyal carrier dan ‘pulse’ yang
menyatakan ada sinyal carrier. Untuk transmisi data biasanya
sinyal ditransmisikan dalam bentuk pulsa. Ketika sebuah
tombol ditekan pada remote kontrol maka infrared akan
mentransmisikan sebuah sinyal yang akan dideteksi sebagai
urutan data biner. Led infra merah adalah jenis dioda yang
memencarkan cahaya infra merah dan biasa yang dikemas
dalam kotak transparan.

Sinar infra merah dihasilkan dari pertemuan Arsenida
Galium pada led infra merah yang diberikan tegangan listrik.
Led infra merah merupakan salah satu komponen elektronika
yang akan mengantar arus jika dialiri bias maju. Led infra
merah terbuat dari bahan Arsenida gelium atau Fosfida
Galium (GaAS atau Gap), dan ditempatkan dalam suatu wadah
yang tembus pandang. Untuk membedakan antara katoda dan
anodanya dapat dilihat dari bentuk elektrodanya yang besar
adalah katoda. Material yang digunakan dalam konstruksi led
akan menentukan jenis cahaya yang diradiasikan. Apakah
cahaya tampak atau cahaya tidak tampak. Sebagai contoh
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material GaAlAs menghasilkan cahaya infra merah (cahaya
tidak tampak), sedangkan GaAsP menghasilkan cahaya tampak
merah. Pada sistem ada dua jenis led yang digunakan yaitu
sebagai indikator dan juga sebagai komponen pengirim cahaya
infra merah.

8.5 Kelebihan dan kekurangan Infrared
Kelebihan dan kekurangan merupakan suatu

kewajaran bagi sebuah komunikasi data yang diciptakan oleh
manusia. Meskipun banyak memiliki kekurangan, komunikasi
data infrared juga memiliki banyak kelebihan diantaranya
harganya murah, mudah dibawa kemana-mana, tidak
membutuhkan sinyal dan biaya, keamanannya dalam proses
transmisi lebih terjamin dibandingkan yang lain. Karena
kelebihannya itulah, komunikasi infrared juga banyak
digunakan dalam alat elektronik seperti handphone, remote
control dan sebagainya. Untuk mengatasi kekurangan-
kekurangan itulah, saat ini para produsen berlomba-lomba
menghasilkan sebuah komunikasi data yang memiliki banyak
kelebihan. Infrared sendiri pun memiliki kelebihan dan
kekurangan. Berikut adalah kelebihannya :

1) Termasuk komunikasi data yang media pengirimannya
Unguided atau tidak memerlukan benda fisik
melainkan ditransmisikan melalui udara.

2) Komunikasi data ini hanya bersifat satu arah dan hanya
terjadi pada 2 device sehingga keamanan data lebih
terjamin karena hacker atau penguping harus secara
langsung memotong cahaya itu guna mendapatkan
akses ke informasi yang sedang ditransfer.

3) Infrared dapat memantul pada dinding-dinding atau
langit-langit sehingga membantu dalam jaringan
ruangan tunggal.
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4) Infrared tidak terganggu oleh sinyal-sinyal
elektromagnetik dan interferensi radio sehingga
mendorong kestabilan sistem infrared.

5) Infrared mudah dibuat dan harganya murah.
6) Instalasinya mudah sehingga dapat dilakukan siapa

saja.
7) Dapat dibawa kemana-mana.
8) Komunikasi data dengan infrared dapat dilakukan

kapan saja, karena pengiriman dengan infrared tidak
membutuhkan sinyal

9) Komunikasi data dari device misalnya pada handphone
tidak membutuhkan biaya atau gratis.

10) Pengiriman data dengan infra merah dapat dikatakan
mudah karena termasuk alat yang sederhana.

Jenis komunikasi data ini merupakan yang pertama
kalinya dibuat sehingga terdapat banyak kekurangan seperti
jarak yang terbatas dalam proses transmisi datanya,  jika
dibandingkan dengan jenis komunikasi data lain seperti
Bluetooth, wireless dan lain-lain. Setiap device mengeluarkan
sinar infrared yang berbeda-beda dan kekurangannya adalah
sebagai berikut :

1) Setiap devices harus terarah dan “bertatap muka”
langsung karena infrared menggunakan sinyal terarah
dan biasanya hanya 30 derajat.

2) Teknologi yang cukup tua, kecepatan yang sangat
terbatas jika dibandingkan dengan komunikasi data
melalui Bluetooth.

3) Jarak yang sangat terbatas dan tidak flesibel, mobiles.
4) Device infrared pastilah sangat terbatas pada koneksi

point-to-point.
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5) Infrared tidak dapat menembus dinding seperti daya
rendah (maksimum 2 mW)

6) Pada pengiriman data dengan inframerah, kedua
lubang inframerah harus berhadapan satu sama lain.
Hal ini agak menyulitkan kita dalam mentransfer data
karena caranya yang merepotkan.

7) Inframerah sangat berbahaya bagi mata, sehingga
jangan sekalipun sorotan inframerah mengenai mata

8) Pengiriman data dengan inframerah dapat dikatakan
lebih lambat dibanding dengan rekannya Bluetooth.
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BLUETOOTH

9.1 Pengertian Bluetooth
Bluetooth adalah sebuah teknologi komunikasi

wireless (tanpa kabel) yang beroperasi dalam pita frekuensi
2,4 GHz unlicensed ISM (Industrial, Scientific and Medical)
dengan menggunakan sebuah frequency hopping tranceiver
yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara
secara real-time antara host-host bluetooth dengan jarak
jangkauan layanan yang terbatas (sekitar 10 meter). Bluetooth
sendiri dapat berupa card yang bentuk dan fungsinya hampir
sama dengan card yang digunakan untuk wireless local area
network (WLAN) dimana menggunakan frekuensi radio
standar IEEE 802.11, hanya saja pada bluetooth mempunyai
jangkauan jarak layanan yang lebih pendek dan kemampuan
transfer data yang lebih rendah.

Pada dasarnya bluetooth diciptakan bukan hanya
untuk menggantikan atau menghilangkan penggunaan kabel
didalam melakukan pertukaran informasi, tetapi juga mampu
menawarkan fitur yang baik untuk teknologi mobile wireless
dengan biaya yang relatif rendah, konsumsi daya yang rendah,
interoperability yang menjanjikan, cepat dan mudah dalam
pengoperasian serta mampu menyediakan layanan yang

9
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bermacam-macam. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas
mengenai teknologi bluetooth yang relatif baru ini kepada
pembaca, berikut diuraikan tentang sejarah munculnya
bluetooth dan perkembangannya, teknologi yang digunakan
pada sistem bluetooth dan aspek layanan yang mampu
disediakan, serta sedikit uraian tentang perbandingan metode
modulasi spread spectrum FHSS (Frequency Hopping Spread
Spectrum) yang digunakan oleh bluetooth dibandingkan
dengan metode spread spectrum DSSS (Direct Sequence
Spread Spectrum).

Sistem bluetooth terdiri dari sebuah radio transceiver,
baseband link controller dan sebuah link manager. Baseband
link controller menghubungkan perangkat keras radio ke base
band processing dan layer protokol fisik. Link manager
melakukan aktivitas-aktivitas protokol tingkat tinggi seperti
melakukan link setup, autentikasi dan konfigurasi.

9.2 Sejarah Bluetooth
Nama bluetooth berawal dari proyek prestisius yang

dipromotori oleh perusahaanperusahaan raksasa internasional
yang bergerak di bidang telekomunikasi dan komputer, di
antaranya Ericsson, IBM, Intel, Nokia, dan Toshiba. Proyek ini
di awal tahun 1998 dengan kode nama bluetooth, karena
terinspirasi oleh seorang raja Viking (Denmark) yang bernama
Harald Blatand. Raja Harald Blatand ini berkuasa pada abad
ke-10 dengan menguasai sebagian besar daerah Denmark dan
daerah Skandinavia pada masa itu. Dikarenakan daerah
kekuasaannya yang luas, raja Harald Blatand ini membiayai
para ilmuwan dan insinyur untuk membangun sebuah proyek
berteknologi metamorfosis yang bertujuan untuk mengontrol
pasukan dari suku-suku di daerah Skandinavia tersebut dari
jarak jauh. Maka untuk menghormati ide raja Viking tersebut
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proyek ini diberi nama Blatand yang berarti bluetooth (dalam
bahasa Inggris).

Kali pertama dirilis untuk bluetooth versi 1.0 dan 1.0 B
pada tanggal 26 Juli 1999 produk ini belum sempurna, karena
mempunyai banyak masalah dan perusahaan manufaktur
pendukungnya mengalami kesulitan dalam menerapkan
teknologi ini pada produk mereka. Untuk versi ini dibutuhkan
perintah manual pada Hardware Device Address (BD-ADDR)
transmisi saat proses koneksi bluetooth di antara dua device
dalam satu sistem jaringan (handshaking process) sehingga
keamanan pengguna tidak dapat terjamin dan penggunaan
protokol tanpa nama (anonymite mode) tidak dimungkinkan
di versi ini. Jadi settingan yang harus dilakukan juga cukup
rumit.

Pada bulan Oktober di tahun yang sama, Bluetooth
telah diperbarui dan dirilis versi 1.1 dan 1.2. Untuk versi ini
telah dilakukan penambahan, penyempurnaan dan perbaikan
antara lain digunakannya masks pada perangkat Hardware
untuk Device Address (BD-ASSR) untuk melindungi pengguna
dari identity snooping (pengintai) maupun tracker dan hacker.
Penggunaan protokol tanpa nama (anonymite mode) sudah
tersedia namun tidak dapat diimplementasikan, jadi untuk
konsumen biasa tidak dapat menggunakannya. Adaptive
Frequency Hopping (AFH), dengan memperbaiki daya tahan
dari gangguan frekuensi radio yang digunakan oleh banyak
orang di dalam hopping sequence dengan transmisi
berkecepatan tinggi.

Dengan bertambahnya perusahaan manufaktur
pendukung antara lain 3Com, Ericsson, IBM, Intel, Microsoft,
Motorola, Nokia, Lucent Technologies, dan Toshiba yang lebih
dikenal dengan nama The Bluetooth SIG (Special Interest
Group), maka teknologi ini pun mengalami perbaikan untuk
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versi 2.0-nya. Fitur tambahan yang dirilis oleh periset
dari Ericsson tidak menjelaskan secara detail, tetapi intinyaada
beberapa tambahan pada Bluetooth ini, antara lain
diperkenalkannya Non hopping narrowband channels. Pada
channel ini bisa digunakan untuk memperkenalkan layanan
profile bluetooth oleh berbagai device dengan volume yang
sangat tinggi dari perangkat bluetooth secara simultan. Tidak
dienkripsinya informasi yang bersifat umum secara realtime,
sehingga dasar kemacetan trafik informasi dan laju trafik ke
tujuan dapat dihindari waktu ditransmisikan oleh perangkat
dengan melewati setiap host dengan kecepatan tinggi.

Koneksi berkecepatan tinggi (Multiple speeds level).
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). Pada beberapa negara
terdapat perbedaan penggunaan frekuensi dan channel untuk
Bluetooth ini. Seperti di Amerika dan Eropa, frekuensi yang
digunakan adalah dari 2400–2483,5 yang berarti
menggunakan 79 channel. Cara perhitungannya sebagai
berikut : untuk RF Channel yang bekerja frekuensi f = 2402+k
MHz, di mana k adalah jumlah channel yang digunakan yaitu :
0 sampai dengan 78 = 2402+79 = 2481 MHz. Kemudian
ditambah dengan pengawal frekuensi yang diset pada 2 MHz
sampai dengan 3,5 MHz untuk lebar pita gelombang 1 MHz,
sehingga totalnya menjadi 2481+2,5 = 2483,5 MHz.
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9.3 Aplikasi dan Layanan Bluetooth
Protokol bluetooth menggunakan sebuah kombinasi

antara circuit witching 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
wireless dengan teknologi bluetooth akan mempunyai
kemampuan untuk melakukan pertukaran informasi dengan
jarak jangkauan sampai dengan 10 meter (~30 feet), untuk
daya kelas 1 bisa sampai pada jarak 100 meter. Sistem
bluetooth menyediakan layanan dengan 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 PDA (Personal Digital Assistant), mobile
PC, mobile phone, headset, kamera digital, printer, router dan
masih banyak peralatan dan 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.
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Gambar 55. Teknologi Bluetooth

9.4 Sistem Bluetooth
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 dapat
untuk menghubungkan perangkat keras radio ke baseband
processing dan layer protokol fisik. Link manager melakukan
aktivitas protokol tingkat tinggi seperti melakukan link setup,
autentikasi dan konfigurasi. Secara umum blok fungsional
pada sistem Bluetooth, secara umum dapat dilihat pada
Gambar 55 seperti dibawah ini.

Gambar 56. Sistem Bluetooth
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a) Spread Spectrum
Bagaimana data bisa bergerak di udara? Wireless LAN

mentransfer data melalui udara dengan menggunakan
gelombang elektromagnetik dengan teknologi yang dipakai
adalah Spread-Sprectum Technology (SST). Dengan teknologi
ini memungkinkan beberapa user menggunakan pita frekuensi
yang sama secara bersamaan. SST ini merupakan salah satu
pengembangan teknologi Code Division Multiple
Access (CDMA). Dengan urutan kode (code sequence) yang
unik data ditransfer ke udara dan diterima oleh tujuan yang
berhak dengan kode tersebut.

Dengan teknologi Time Division Multiple
Access (TDMA) juga bisa diaplikasikan (data ditransfer karena
perbedaan urutan waktu/time sequence). Dalam teknologi SST
ada dua pendekatan yang dipakai yaitu
1) Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), sinyal ditranfer

dalam pita frekuensi tertentu yang tetap sebesar 17 MHz.
Prinsip dari metoda direct sequence adalah memancarkan
sinyal dalam pita yang lebar (17 MHz) dengan pemakaian
pelapisan (multiplex) kode/signature untuk mengurangi
interferensi dan noise. Untuk perangkat wireless yang bisa
bekerja sampai 11M bps membutuhkan pita frekuensi
yang lebih lebar sampai 22 MHz. Pada saat sinyal
dipancarkan setiap paket data diberi kode yang unik dan
berurut untuk sampai di tujuan, di perangkat tujuan
semua sinyal terpancar yang diterima diproses dan difilter
sesuai dengan urutan kode yang masuk. Kode yang tidak
sesuai akan diabaikan dan kode yang sesuai akan diproses
lebih lanjut.

2) Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS), sinyal
ditransfer secara bergantian dengan menggunakan 1MHz
atau lebih dalam rentang sebuah pita frekuensi tertentu
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yang tetap. Prinsip dari metoda frequency hopping adalah
menggunakan pita yang sempit yang bergantian dalam
memancarkan sinyal radio. Secara periodik antara 20
sampai dengan 400ms (milidetik) sinyal berpindah dari
kanal frekuensi satu ke kanal frekuensi lainnya. Pita
2.4GHz dibagi-bagi kedalam beberapa sub bagian yang
disebut channel atau kanal. Salah satu sistem standarisasi
pembagian kanal ini adalah sistem ETSI (European
Telecommunication Standard Institute) dengan membagi
kanal dimulai dengan kanal 1 pada frekuensi 2.412MHz,
kanal 2 2.417MHz, kanal 3 2.422MHz dan seterusnya
setiap 5MHz bertambah sampai kanal 13.

Dengan teknologi DSSS maka untuk satu perangkat
akan bekerja menggunakan 4 kanal (menghabiskan 20MHz,
tepatnya 17MHz). Dalam implementasinya secara normal
pada lokasi dan arah yang sama hanya 3 dari 13 kanal DSSS
yang bisa dipakai. Parameter lain yang memungkinkan
penggunaan lebih dari 3 kanal ini adalah penggunaan antena
(directional antenna) dan polarisasi antena itu
sendiri (horisontal/vertikal).Penggunaan antena Omni-
directional akan membuat sinyal ditransfer ke seluruh arah
(360 derajat). Teknologi FHSS ditujukan untuk menghindari
noise atau gangguan sinyal pada saat sinyal ditransfer, secara
otomatis perangkat FHSS akan memilih frekuensi tertentu
yang lebih baik untuk transfer data. Kondisi ini menjadikan
satu keuntungan dibandingkan dengan DSSS.

b) Karakteristik Radio
Bluetooth mempunyai beberapa karakteristik yang

akan memberikan ciri-ciri dibandingkan dengan teknologi
lainnya. Pada tabel 1 dibawah ini dituliskan beberapa
karaketristik radio bluetooth sesuai dengan dokumen
bluetooth SIG (Special Interest Group) ini dibentuk oleh
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beberapa vendor terkemuka yaitu Ericsson, Intel,
IBM, dan Nokia.

Tabel 1. Radio Bluetooth

c) Frequency Hopping
Spread spectrum dengan frequency hopping adalah

proses spread atau penyebaran spektrum yang dilakukan
pemancar dengan frekuensi pembawa informasi yang
merupakan deretan pulsa termodulasi acak
semu (pseudorandom) yang dilompat lompatkan dari satu
nilai frekuensi ke nilai frekuensi yang lain dalam lebar
spektrum frekuensi yang telah ditetapkan sebelumnya dan
berulang kali dengan pola kode yang dapat dimodifikasi secara
saling bebas, sehingga dapat menempatkan sejumlah pemakai
dalam lebar spektrum frekuensi tersebut dengan berbeda pola
acak kode generatornya. Teknik penyebaran spektrum (spread
spectrum) digunakan, karena :

1) Kemampuannya membatasi interferensi internal akibat
padatnya lalu lintas komunikasi yang menggunakan
frekuensi radio

2) Kemampuan menolak terhadap penyadapan informasi
oleh penerima yang tidak dikenal
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3) Penggunaan yang lebih aman dalam frekuensi dapat
melakukan lompatan gelombang hingga 1600 lompatan
per detik. Hal ini mempersulit dilakukan penyadapan
data, karena lompatan sinyal data yang cepat dan tidak
beraturan sulit ditangkap oleh transceiver lain, kecuali
transceiver penerimanya

4) Penggunaan yang lebih aman. Frekuensi ini dapat
melakukan lompatan gelombang hingga 1600 lompatan
per detik. Hal ini mempersulit dilakukan penyadapan
data, karena lompatan sinyal data yang cepat dan tidak
beraturan sulit ditangkap oleh transceiver lain kecuali
transceiver penerima.

5) Noise yang lebih kecil dan jarak pita gelombang yang
sempit dapat menolak interferensi.

d) Protokol Bluetooth
Protokol bluetooth yang dimaksudkan adalah untuk

mempercepat pengembangan aplikasi dengan menggunakan
teknologi bluetooth. Layer-layer bawah pada stack protokol
bluetooth dirancang untuk menyediakan suatu dasar yang
fleksibel untuk pengembangan protokol yang lebih lanjut.
Protokol-protokol yang lain seperti RFCOMM diambil dari
protokol-protokol yang sudah ada dan protokol ini hanya
dimodifikasi sedikit untuk dapat disesuaikan dengan
kepentingan bluetooth. Pada protokol layer atas digunakan
tanpa melakukan modifikasi. Dengan demikian aplikasi yang
sudah ada dapat digunakan dengan teknologi bluetooth
sehingga interoperability akan lebih terjamin.

Bluetooth Special Interest Group atau istilah lain
adalah (SIG) telah mengembangkan spesifikasi bluetooth yang
berisi tentang protokol yang akan digunakan dalam teknologi
bluetooth ini. Protokol dasar bluetooth adalah Bluetooth
Radio, Baseband dan Link Manager Protocol (LMP) yang
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disebut protokol inti. Sedangkan protokol yang ada di atasnya
adalah protokol terapan yang dapat diadaptasikan pada
arsitektur protokol bluetooth dan telah dikembangkan oleh
organisasi lain seperti ETSI. Radio baseband dan LMP ekivalen
dengan lapis fisik dan data link pada lapis protokol OSI. Stack
protokol bluetooth dapat dibagi ke dalam empat layer sesuai
dengan tujuannya.

Tabel 2. Protokol Bluetooth

Protokol inti bluetooth berisi protokol yang secara
spesifik dikembangkan oleh bluetooth SIG. RFCOMM dan TCS
Binary juga telah dikembangkan oleh Bluetooth SIG namun
berdasarkan spesifikasi dari ETSI 07.10 dan rekomendasi ITU-T
nomor Q.931. Protokol inti bluetooth adalah persyaratan yang
mutlak ada di semua perangkat teknologi Bluetooth
sedangkan protokol lainnya digunakan sesuai keperluan.
Layer-layer pada sistem bluetooth.

Tiga buah lapisan fisik yang sangat penting dalam
protokol arsitektur ini adalah bluetooth radio, adalah lapis
terendah dari spesifikasi Bluetooth. Lapis ini mendefinisikan
persyaratan yang harus dipenuhi oleh perangkat tranceiver
yang beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz ISM. Baseband, lapis
yang memungkinkan hubungan RF terjadi antara beberapa
unit Bluetooth membentuk piconet. Sistem RF dari bluetooth
ini menggunakan frekuensi-hopping-spread spectrum yang
mengirimkan data dalam bentuk paket pada time slot dan
frekuensi yang telah ditentukan, lapis ini melakukan prosedur
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pemeriksaan dan paging untuk sinkronisasi transmisi
frekuensi hopping dan clock dari perangkat bluetooth yan
berbeda. LMP, Link Manager Protocol, bertanggung jawab
terhadap link set-up antar perangkat Bluetooth. Hal ini
termasuk aspek securiti seperti autentifikasi dan enkripsi
dengan pembangkitan, penukaran dan pemeriksaan ukuran
paket dari lapis baseband.

e) Lapisan Radio dan Baseband
Sistem radio bluetooth mengatur penggunaan

spektrum frekuensi yang digunakan oleh Transmitter
perangkat bluetooth, dimana sistem bluetooth beroperasi
pada spektrum 2.4 GHz yang disebut industrial, scientific dan
medical (ISM) band. Spasi kanal yang digunakan adalah 1MHz
pada spektrum 2400 – 2483,5 MHz dan untuk menghindari
terjadinya perubahan regulasi tiap negara maka dibutuhkan
Lower Guard Band (LGB) 2 Mhz dan Upper Guard Band (UGB)
3,5 MHz. Pada level baseband, ketika dua perangkat sudah
terhubung oleh link bluetooth, satu perangkat bertindak
sebagai master dan yang lain bertindak sebagai slave. Sebuah
master dapat berhubungan sekaligus dengan 7 buah active
slave dan dapat juga berhubungan sampai dengan 255 parked
slaves. Beberapa slave yang terhubung dengan sebuah master
dinamakan piconet.

Unit baseband atau disebut link control unit, adalah
perangkat keras yang memfasilitasi hubungan RF diantara
perangkat bluetooth. Apabila sudah tersambung, terdapat dua
jenis hubungan yang dapat dikerjakan oleh unit ini yaitu
synchronous conection-oriented (SC0) dan asynchronous
connectionless (ACL). Sambungan SCO dapat melakukan
circuit switched, sambungan point to point (biasanya untuk
data), suara dan streaming. Kecepatan data pada kedua sisi
(pengirim, penerima) adalah 433,9 Kbps. ACL melayani
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sambungan packet-switched dan point to multipoint biasanya
hanya untuk data. Kecepatan sisi penerima mencapai 723,2
Kbps dan sisi pengirim hanya 57,6 Kbps. Modul baseband ini
terdiri dari flash memory dan sebuah central processing unit
yang bertugas mengatur timming, frequency hopping, enkripsi
data dan error correction bekerja sama dengan link manager
protocol (LMP). LMP merupakan protokol bluetooth yang
bertugas mengontrol dan mensetup hubungan data dan audio
diantara perangkat bluetooth. Baseband dan link manager
protocol disebut sebagai Host Control Interface (HCI) yang
berfungsi melaksanakan dan menjaga semua hubungan
komunikasi dalam bluetooth.

Piconet merupakan piranti yang menghubungkan pada
jaringan ad hoc. Dua sampai delapan komputer bisa
digabungkan dalam sebuah piconet. Salah satu dari kedelapan
komputer setiap piconet disebut dengan master dan lainnya
disebut dengan slave. Gabungan dari beberapa
kelompok piconet akan membentuk sebuah scatternet.
Slave yang dikenal pada teknologi bluetoooth mempunyai
beberapa mode yang disebut mode baseband. Mode
baseband ini digunakan untuk penghematan energi yang oleh
perangkat berspesifikasi bluetooth. Adapun mode baseband
tersebut berjumlah 4 mode yaitu:
1) Mode active, secara esensial slave selalu terhubung

dengan master untuk mentransmisikan sinyal data. Active
slave selalu dapat menerima paket data yang dikirimkan
oleh master ataupun menerima hanya header dari sebuah
paket saja dimana paket itu dikirimkan untuk active
slave yang lain. Mode ini memiliki respon yang cepat dan
juga mengkonsumsi power yang besar bila selalu
menerima paket dan siap untuk mengirim paket data.
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2) Mode sniff, salah satu metode untuk mengurangi
konsumsi daya. Pada mode ini slave menjadi active
slavesecara periodik. Master akan mengirimkan paket
pada interval tertentu saja dan bila terhubung pada
interval awal pada mode sniff maka slave akan berubah
menjadi active slave. Konsumsi daya dan kecepatan
respon bergantung panjangnya interval waktu.

3) Mode hold, pada mode ini slave dapat tidak terhubung
dengan master dalam waktu yang cukup lama yang
disebut waktu hold, bila waktu hold ini berakhir
maka slave dapat menerima kembali kiriman paket
dari master. Konsumsi daya dapat lebih kecil
dibandingkan dengan mode sniff.

4) Mode park, pada mode ini perangkat masih mengadakan
sinkronisasi dengan piconet namun tidak berpartisipasi
dalam trafiknya. Mode ini digunakan bila ada lebih dari 7
perangkat yang menjadi slave pada sebuah piconet.
Konsumsi daya mode ini lebih kecil dibandingkan dengan
mode lainnya.

Baseband memungkinkan hubungan RF terjadi antara
beberapa unit bluetooth membentuk piconet. Sistem RF dari
bluetooth menggunakan sistem frequency hopping spread
spectrum yang mengirimkan data dalam bentuk paket
pada time slot yang sudah ditentukan di frekuensi yang telah
ditetapkan pula, lapis ini bertugas melakukan prosedur
pemeriksaan dan paging untuk sinkronisasi dari
frekuensi hopping dan clock dari perangkat bluetooth yang
berbeda. Ada dua jenis hubungan fisik yang diatur oleh
baseband, yaitu:

1) Synchronous Connection-Oriented (SCO), dimana paket
SCO dapat mengirimkan informasi audio maupun
kombinasi dari audio dan data.
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2) Asynchronous Connectionless (ACL), dimana paket ACL
hanya mengirimkan data saja.

Berikut beberapa karaketristik radio bluetooth sesuai
dengan dokumen Bluetooth SIG. Bluetooth beroperasi dalam
pita frekuensi 2,4 GHz ISM, walaupun secara global alokasi
frekuensi bluetooth telah tersedia, namun untuk berbagai
negara pengalokasian frekuensi secara tepat dan lebar pita
frekuensi yang digunakan berbeda. Batas frekuensi serta kanal
RF yang digunakan oleh beberapa negara kecuali Spanyol dan
Perancis.

f) Audio
Data berbentuk audio dapat ditransfer antara satu

atau lebih perangkat bluetooth, menggunakan bentuk paket
SCO dan langsung diolah oleh baseband tanpa melalui L2CAP.
Model audio pada bluetooth cukup sederhana, tiap dua
perangkat bluetooth dapat mengirimkan dan menerima data
audio satu sama lain hanya dengan membuka link audio.

g) Pembangunan Link Pada Lapis Baseband
Prosedur inquiry dan paging merupakan prosedur awal

dalam membangun sebuah hubungan membentuk picnet.
Setelah prosedur ini maka pertukaran paket dapat terjadi.
Pada langkah pertama paket ID dikirimkan 2 buah
pada slot waktu sama dan loncatan frekuensi yang berbeda
f(k) dan f(k+1). Slave akan merespon setelah 625 µdetik
berikutnya dengan mengirim kode akses dari slave itu sendiri.
Lalu pada langkah 3 master akan mengirm paket FHS dan akan
direspon oleh slave pada frekuensi sama dan slotwaktu
berbeda. Langkah 6 sudah memasuki status koneksi dimana
paket informasi dapat dipetukarkan. Status ini diawali dengan
pengiriman paket POLL, bila tidak diterima oleh slave, maka
prosedur paging akan diulang lagi.
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Link SCO adalah hubungan point to point antara
master dan slave tunggal pada piconet, dalam hal ini seperti
pada headset dengan MS. SCO link bekerja secara circuit
switched dimana time slot yang akan digunakan akan dipesan
terlebih dahulu. Link ACL adalah hubungan point to
multipoint antara master dan semua slave pada piconet.
Pada slot yang belum digunakan untuk SCO link dapat
digunakan untuk link ACL. ACL akan bekerja secara packet
switched.

h) Link Manager Protocol (LMP)
LMP PDU dibawa dalam payload dari BB PDU dari

paket ACL yang mempunyai header LCH dengan nilai 11. LMP-
PDU ditransmisikan pada slot single DM1 atau pada paket DV.
LMP-PDU mempunyai prioritas yang sangat tinggi, jika
diperlukan akan menduduki terlebih dahulu dibanding
transmisi SCO berfungsi untuk mengirim transmisi kontrol
kepada perangkat lain. LMP PDU accepted dan LMP PDU not
accepted adalah jenis LMP PDU yang banyak digunakan pada
berbagai prosedur LMP. LMP PDU accepted berisi opcode dan
berarti bahwa pesan telah diterima dan LMP PDU no
accepted berisi opcode dan berarti bahwa pesan tidak
diterima beserta alasan mengapa tidak diterima.

Berbagai protokol pengaturan link dapat dikirimkan
melalui LMP PDU. Adapun protokol pengaturan yang penting
antara lain tentang autentifikasi perangkat dan enkripsi
sebagai bagian dari manajemen keamanan informasi yang
terkirim pada perangkat bluetooth. Pemilihan mode
penggunaan daya seperti mode sniff, hold and park sebagai
bagian dari manajemen daya perangkat. Pengaturan pola
paging, pertukaran master slave, informasi clock, berbagai
pembangkitan lain sebagai bagian dari suatu manajemen
kontrol link atau baseband.
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9.5 Pengukuran Bluetooth
Pada dasarnya ada tiga aspek penting didalam

melakukan pengukuran bluetooth yaitu pengukuran RF (Radio
Frequency), protocol dan profile. Pengukuran radio frequency
(RF) dilakukan untuk menyediakan compatibility
perangkat radio yang digunakan di dalam sistem dan untuk
menentukan kualitas dari suatu sistem. Pengukuran radio
frequency dapat menggunakan perangkat alat ukur RF standar
seperti spectrum analyzer, transmitter analyzer, power meter,
digital signal generator dan bit error rate tester (BERT). Hasil
pengukuran harus sesuai dengan spesifikasi yang telah di
ditetapkan. Dari informasi Test and Measurement World,
untuk pengukuran protokol, dapat menggunakan protocol
sniffer yang dapat memonitor dan menampilkan pergerakan
data antar perangkat bluetooth. Selain itu dapat
menggunakan perangkat Ericsson Bluetooth Development Kit
(EBDK). Ericsson akan segera merelease sebuah versi EBDK
yang dikenal sebagai Blue Unit. Pengukuran profile dilakukan
untuk meyakinkan interoperability antar perangkat dari
berbagai macam vendor. Struktur profile bluetooth sesuai
dengan dokumen Special Interest Group (SIG).

Gambar 57. Teknologi Bluetooth
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Fax profile menentukan persyaratan perangkat
bluetooth yang harus dipenuhi untuk dapat mendukung
layanan fax. Hal ini memungkinkan sebuah bluetooth cellular
phone (modem) dapat digunakan oleh sebuah komputer
sebagai sebuah wireless fax modem untuk mengirim atau
menerima sebuah pesan fax. Selain ketiga aspek di atas yaitu
radio, protokol, profile maka sebenarnya ada aspek lain yang
tidak kalah pentingnya untuk perlu dilakukan pengukuran
yaitu pengukuran Electromagnetic Compatibility (EMC)
dimana dapat mengacu pada standar Eropa yaitu ETS 300.8.26
atau standar Amerika FCC Part 15.

a) Fungsi Security
Bluetooth dirancang dengan memiliki fitur keamanan

sehingga dapat digunakan secara aman baik dalam lingkungan
bisnis maupun rumah tangga. Fitur-fitur yang disediakan
bluetooth antara lain bisa untuk enkripsi data, dapat
melakukan autentikasi user, bisa fast frekuensi hopping (1600
hops/sec) dan output power control.

Fitur-fitur tersebut menyediakan fungsi-fungsi
keamanan dari tingkat keamanan layer fisik radio yaitu
gangguan dari penyadapan sampai dengan tingkat keamanan
layer yang lebih tinggi seperti password dan PIN. Dalam sistem
komunikasi bluetooth setiap orang berpotensi mendengarkan.
Oleh karena itu issueutama dalam sistem ini adalah menjamin
bagaimana informasi itu tidak dapat didengar oleh yang tidak
berhak. Untuk keamanan informasi, sistem bluetooth
mempergunakan keamanan bertingkat, meliputi : baseband,
link manager, host control interface (HCI) dan generic acces
profile (GAP). Prinsip keamanandalam bluetooth pada
dasarnya dilaksanakan dengan dua tahapan.
1) Pertama, otentikasi (authentication) yaitu metoda yang

menyatakan bahwa informasi itu betulbetul asli atau
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perangkat yang mengakses informasi betul-betul
perangkat yang dimaksud.

2) Kedua, enkripsi (encryption) yaitu suatu proses yang
dilakukan untuk mengamankan sebuah pesan (yang
disebut plaintext) menjadi pesan yangtersembunyi
(disebut ciphertext).

Gambar 58. Sistem Encripsi dan Otentikasi

b) Bluetooth FHSS vs WLAN DSSS
Sebenarnya mengapa bluetooth lebih memilih metode

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) dibandingkan
dengan DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). Alasan yang
membuat mengapa bluetooth tidak menggunakan DSSS
antara lain sebagai berikut :
1) FHSS membutuhkan konsumsi daya dan kompleksitas

yang lebih rendah dibandingkan DSSS hal ini disebabkan
karena DSSS menggunakan kecepatan chip (chip
rate) dibandingkan dengan kecepatan simbol (symbol
rate) yang digunakan oleh FHSS, sehingga cost yang
dibutuhkan untuk menggunakan DSSS akan lebih tinggi.
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2) FHSS menggunakan FSK dimana ketahanan terhadap
gangguan noise relative lebih bagus dibandingkan dengan
DSSS yang biasanya menggunakan QPSK (untuk IEEE
802.11 2 Mbps) atau CCK (IEEE 802.11b 11 Mbps).
Walaupun FHSS mempunyai jarak jangkauan dan transfer
data yang lebih rendah dibandingkan dengan DSSS tetapi
untuk layanan dibawah 2 Mbps FHSS dapat memberikan
solusi cost efektif yang lebih baik.

c) Interferensi Bluetooth Dengan Ponsel
Merebaknya pemanfaatan bluetooth dan ponsel

memiliki efek yang jarang disadari orang, yaitu interferensi.
Interferensi akan terjadi apabila ada sinyal dengan frekuensi
yang sama dan saling mengganggu. Biasanya terjadi antara
perangkat komunikasi misalnya bluetooth, ponsel dan
perangkat Wi-Fi dan bahkan perangkat lain seperti oven
microwave. Bluetooth merupakan teknologi yang berkembang
sebagai jawaban atas kebutuhan komunikasi antar
perlengkapan elektronik agar dapat saling mempertukarkan
data dalam jarak yang terbatas menggunakan gelombang
radio dengan frekuensi tertentu. Salah satu implementasi
bluetooth yang populer adalah peralatan ponsel.

Apabila kita memperhatikan, baik media transmisi
bluetooth, ponsel GSM maupun CDMA, ketiganya
menggunakan media transmisi gelombang radio yang berdaya
rendah yang berpotensi untuk saling mengganggu aktivitas
dari masing-masing modul peralatan tersebut. Istilah ini sering
disebut dengan interferensi. Bluetooth adalah teknologi radio
jarak pendek yang memberikan kemudahan konektivitas bagi
peralatan-peralatan nirkabel. Secara umum, sebuah
peralatan bluetooth terdiri dari sebuah unit radio, sebuah unit
link control dan sebuah unit support yang berfungsi untuk
proses manajemen link.
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9.6 Karakteristik Tranceiver Bluetooth
Transceiver bluetooth beroperasi pada frekuensi 2,4

GHZ ISM (Industrial Scientific Medical) yang secara tepat
sebenarnya berada pada range frekuensi 2.400-2.483 GHZ
yang terdiri atas 79 kanal. Kecepatan transfer data maksimum
yang dapat dicapai adalah 1 Mbps. Bluetooth menggunakan
kombinasi teknologi packetdan circuit untuk proses
transmisinya. Masing-masing kanal tersebut dibagi lagi
dalam time slot yang berselang selama 625 µs. Setelah
satu packet dikirim lewat sebuah frekuensi, maka kedua
peralatan Bluetooth yang sedang melakukan komunikasi akan
melakukan tune ulang dengan frekuensi yang berbeda. Secara
efektif akan melakukan lompatan pada kecepatan 1600
lompatan perdetik melalui beberapa time slot yang berbeda.
Inilah yang disebut dengan frequency hooping.

Jarak jangkauan dari bluetooth sangat bergantung
pada kelas daya dari peralatan radio yang digunakan. Untuk
peralatan mobile umumnya digunakan peralatan radio kelas 2
yang memiliki jangkauan sampai 10 meter. Kelas ini berkaitan
dengan output power yang digunakannya. Kelas 1 memiliki
output power yang lebih besar. Dalam transceiver
bluetooth ada tiga kelas pembagian daya yaitu :
1) Daya kelas 1 beroperasi antara 100 mW (20dBm) dan

1mW (0dBm) dan didesain untuk peralatan dengan
jangkauan yang jauh hingga 100m. Daya kelas 2
beroperasi antara 2,5 mW (4dBm) dan 0,25mW (-6dBm)
dan didesain untuk peralatan dengan jangkauan yang jauh
hingga 10m. Daya kelas 3 beroperasi pada 1 mW (0dBm)
dan didesain untuk peralatan dengan jangkauan pendek
atau sekitar 1m.

2) Dari ketiga kelas di atas, yang sekarang ini dikembangkan
adalah daya kelas 2 dengan jangkauan sekitar 10 m. Untuk
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mencegah bentrokan dengan berbagai daya dari
peralatan yang berbeda, maka memungkinkan untuk
menaikkan atau meningkatkan daya dari peralatan
melalui link manager protokol (LMP).

Gambar 59. Sistem Komunikasi Bluetooth

Interferensi akan terjadi karena adanya tabrakan
antara paket dari peralatan bluetooth yang digunakan dengan
peralatan lain yang bekerja pada frekuensi yang berdekatan
atau bahkan sama, sehingga saling overlap dalam domain
waktu dan frekuensi. Frequency hoping juga mendukung
munculnya interferensi ini, untuk itu beberapa peralatan
bluetooth dilengkapi dengan sebuah teknologi akses yang
disebut dengan frequency hop spread spectrum (FHSS).

Gambar 60. Frequency Hop Spread Spectrum

a) Transmitter Seluler vs Receiver Bluetooth
Persoalan terbesar dari interferensi antara kedua

modul peralatan ini adalah terhalangnya sinyal radio
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bluetooth ketika beroperasi oleh sinyal yang diterima oleh
ponsel. Kuatnya sinyal yang dipancarkan oleh transmitter atau
pemancar sistem seluler mampu menghalangi tingkat
penerimaan receiver bluetooth selama proses transmisi.
Persoalan ini sangat berpengaruh baik pada sistem teknologi
seluler bertipe halfduplex, yaitu sistem komunikasi radio yang
hanya bisa menerima atau mengirimkan sinyal secara sendiri-
sendiri / bergantian, tidak secara simultan. Hal ini terjadi pada
standar GSM yang masih berbasis TDMA, sistem teknologi
yang bertipe full-duplex yang mampu mengirim dan menerima
sinyal secara simultan, seperti pada teknologi CDMA dan
sistem analog radio FM.

Interferensi pada sistem ponsel ini disebabkan oleh
lebarnya pita gelombang noise yang dibangkitkan oleh
transmitter dari sistem seluler. Pada dasarnya ponsel akan
mengirimkan tidak hanya sinyal data yang diperlukan saja,
akan tetapi juga secara tidak sengaja akan mengirimkan
tingkat noise. Dengan kondisi lebar pita gelombang noise yang
cukup lebar ini atau sering disebut wideband noise, maka
akibatnya akan mengganggu dan bahkan menghalangi pita
gelombang yang digunakan oleh modul peralatan bluetooth.
Beberapa sistem seluler telah menggunakan frekuensi yang
berdekatan dengan frekuensi radio bluetooth yang berada
pada frekuensi 2,4 GHz seperti GSM 900MHz, DCS 1800 MHz
maupun PCS 1900 MHz. sebuah transmitter GSM misalnya
akan menghasilkan daya output sebesar 1-3 Watt, sedangkan
receiver bluetooth bekerja secara efektif dengan sinyal yang
memiliki daya output kurang dari 10 picowatt atau setara
dengan 1/100 milyar watt. Dari arsitektur sistem transmitter
GSM konvensional, radio frequency (RF) upconverter dari
sistem GSM tersebutlah yang ditengarai sebagai sumber noise
yang cukup signifikan.
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Tabel 3. Output Power

Selain hal diatas juga akan muncul noise yang berasal
dari voltage control oscillator yang sering disebut dengan VCO,
yaitu salah satu oscillator dalam amplifier transmitter yang
akan menghasilkan intermodulasi dalam spectrum output.
Noise ini sering disebut sebagai out-of-band noise. Noise ini
dapat dikurangi dengan menggunakan band pass filter pada
bagian transmitter. Dengan demikian sistem bluetooth harus
dilengkapi dengan beberapa radio filter khusus yang berfungsi
untuk menyaring noise yang dihasilkan sebagai akibat
interferensi dengan sinyal radio GSM tersebut.

Selain kondisi yang berkaitan dengan pita sinyal
tersebut, European Telecommunication Standarts Institute
(ETSI) telah memasyarakatkan agar sebuah sistem memenuhi
ketentuan tertentu, yaitu untuk frekuensi dibawah 1 GHz
maka wide-band noisnya harus kurang dari -36dBm.
Sedangkan untuk frekuensi diatas 1 GHz, maka wide-band
noisnya harus berkisar <-30 dBm, dan untuk pita frekuensi 2.4
GHz maka wide band nois yang diperkenankan adalah kurang
dari -100 dBm. Untuk meyakinkan bahwa sebuah modul radio
bluetooth akan beroperasi secara efektif didalam sebuah
ponsel, tingkat noise dari transmitter ponsel harus selalu
diukur dan dikendalikan. Untuk itu sebuah filter harus
dipasang pada output dari transmitternya.

b) Transmitter Bluetooth vs Receiver Ponsel
Interferensi yang kedua ini disebankan oleh munculnya

noise dari transmitter bluetooth yang akan menghalangi sinyal



MENGENAL PERIPHERAL INPUT KOMPUTER 114

yang diterima oleh receiver ponsel. Dari segi kuantitas sinyal,
maka tentunya besar sinyal pengganggu ini tidaklah sebesar
interferensi sinyal dari transmitter modul seluler terhadap
aktifitas modul bluetooth. Meskipun demikian, bluetooth
memiliki sebuah arsitektur sistem yang cukup inovatif untuk
mengatasi berbagai masalah yang berkenaan dengan sistem
radio tersebut. Idealnya sebuah transmitter bluetoothtidak
diperkenankan untuk menghasilkan interferensi dengan sinyal
radio ponsel selama operasi. Tingkat noise dari sebuah
transmitter bluetooth dalam pita tertentu harus dihitung pada
saat maksimum output power, yaitu 0 dBm. Hal ini
dimaksudkan agar noise yang dikirim dari transmitter
bluetooth dalam sebuah ponsel tetap noise kanal saja yang
diijinkan.

c) Interferensi Dengan Teknologi Lain
Selain memiliki potensi interferensi dengan frekuensi

sinyal ponsel itu sendiri, penggunaan frekuensi radio dalam
modul bluetooth juga berimbas pada munculnya interferensi
teknologi lain yang memanfaatkan frekuensi radio. Potensi
interferensi yang cukup besar adalah peralatan cordless
phone, oven microwave, maupu 802.11 wireless LAN. Kasus
yang banyak terjadi adalah meningkatnya tingkat
penggunaan 802.11 wireless LAN diseluruh dunia dan
Indonesia tentunya. Potensi interferensi kedua kedua
peralatan tersebut justeru paling besar dibandingkan dengan
peralatan lain. Alasannya sangat jelas, karena keduanya sama-
sama menggunakan frekuensi kerja 2,4 GHz. Perbedaan
mendasar dari kedua teknologi tersebut adalah digunakannya
teknik frequency hopping pada bluetooth menggunakan
seluruh pita frekuensi. Teknologi 802.11 menggunakan
teknik direct sequence dan hanya menggunakan 1/3 pita
frekuensi 2.4 GHz.
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Sebuah peralatan 802.11 yang dinamakan client atau
acces point akan mendengarkan terlebih dahulu dalam saluran
media transmisi sebelum mulai mengirimkan data. Jika client
tersebut tidak mendetaksi adanya energi frekuensi radio
diatas threshold tertentu, maka akan mengirimkan
sinyal (broadcast).Dengan kata lain ketika media transmisi
dalam keadaan kosong, maka client tersebut baru bisa
mengirimkan data berupa frame. Dengan protokol yang sama,
frame tersebut dapat diterima oleh client yang dituju. Kondisi
buruknya antara bluetooth dan 802.11b adalah saling
mengerti protokol yang sama. Akibatnya sistem radio
bluetooth akan mengganggu dan mulai mengirimkan data
selama client 802.11 mulai mengirimkan frame. Akibat yang
akan terjadi dari proses ini adalah terjadinya tabrakan yang
berakibat client 802.11 harus mengirim ulang frame ketika
terminal yang dituju tidak mengirimkan pesan balik
bahwa frame tersebut telah diterima, sehingga akan
terjadi miscoordination.

Kondisi ini akan mengurangi performa dari masing-
masing peralatan. Kecepatan transfer data dari peralatan
802.11 akan menjadi rendah dan proses pengiriman ulang
frame akan terus terjadi. Dalam situasi yang lebih baik,
barangkali proses pengiriman pesan balik hanya akan tertunda
beberapa lama saja. Beberapa cara untuk meminimalisasi
interferensi adalah dengan mengelola penggunaan peralatan
dengan frekuensi radio. Salah satu cara untuk mengurangi
potensi interferensi adalah dengan mengatur jenis-jenis
peralatan frekuensi radio dalam fasilitas yang di miliki. Dalam
kondisi terburuk, dapat menempatkan bluetooth dalam
pilihan terakhir untuk digunakan, atau bahkan tidak
menggunakan sama sekali. Jika tidak, maka saudara dapat
mengatur penggunaan bluetooth untuk aplikasi tertentu.
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Pastikan cakupan 802.11 cukup kuat. Sinyal 802.11
yang kuat akan menghasilkan cakupan area yang tinggi,
sehingga mengurangi efek dengan sinyal bluetooth. Jika
transmisi 802.11 terlalu lemah, maka kemungkinan masalah
dengan sinyal bluetooth akan semakin besar. Migrasi ke pita
frekuensi 5 GHz. Cara terakhir barangkali cukup ekstrim, tetapi
mungkin ini cara terbaik bagi peralatan 802.11 agar tidak
diganggu oleh peralatan bluetooth. Sinyal keluaran yang baru
inipun juga lebih besar dari sebelumnya. Penggunaan
frekuensi radio pada bluetooth tidak hanya menguntungkan
dari sisi jarak jangkauan dan koneksinya saja, tetapi juga
menyimpan sebuah potensi interferensi yang tidak kecil bagi
peralatan lain yang menggunakan frekuensi radio juga.
Setidaknya semakin sesaknya penggunaan pita frekuensi akan
membuat para peneliti semakin berhati-hati dalam hal
menciptakan teknologi baru dengan memanfaatkan frekuensi
radio ini.

9.7 Cara Menggunakan Bluetooth
Di sini kami tidak menjabarkan langkah per langkah

cara penggunaan Bluetooth pada PC, karena begitu
banyak device-device seperti headset, laptop, mobile phone,
PDA, game konsol, mobile scanner, adapter,
mousedan keyboard, printer, digital pen, dan lain-lain tetap
akan selalu terkoneksi ke PC. Pada contoh ini akan dijelaskan
penggunaan bluetooth dengan software dari Widcomm yang
tidak begitu user friendly. Untuk software yang lain, kurang
lebih biasanya memiliki cara koneksi yang sama.
1) Instalasi

Sebuah perangkat dengan tambahan bluetooth (tidak satu
paket) biasanya harus dilakukan instalasi untuk driver dan
software kontrolnya atau utility. Operating system
Microsoft tidak menggunakan teknologi bluetooth
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sebagai standar perangkat yang di-support, jadi masih
membutuhkan driver dari manufaktur.

2) Mencari Sinyal
Setelah melakukan instalasi, saudara akan melihat icon
bluetooth pada systray windows. Jika mengklik icon ini,
maka akan terbuka My Bluetooth Places. Lalu pada
windows Bluetooth Tasks saudara pilih View device in
Range dengan mengaktifkan dahulu device Bluetooth
saudara yang lain. Selanjutnya PC akan mencari device
yang mengaktifkan sinyal bluetooth dalam radius daya
jangkaunya.

3) Menentukan Service
Dengan mengklik kanan pada device yang ditemukan,
akan keluar menu Explorer, Open, Connect Network
Access, Connect Generic Serial, Discover Available Service,
Unpair Device, Paste, dan Properties. Pilihlah Discover
Available Service, maka eksplorer akan menampilkan
service yang dapat diberikan oleh device tersebut, beda
device maka berbeda jenis servicenya.

4) Mengoneksikan Device
Untuk mengoneksikan dua device bluetooth dengan
aman, harus mengaktifkan Secure Connection dari icon
tray bluetooth pada menu Advanced Configuration, Local
Services, pilih Properties pada aplikasi yang nanti akan
digunakan. Lalu beri tanda centang (v) pada box Secure
Connection. Begitu juga pada Client Application.
Selanjutnya saat terkoneksi, akan diminta memasukkan 4
PIN yang merupakan password.

5) Penggunaan Service
Untuk penggunaan service dapat mengklik kanan pada
icon tray Bluetooth, lalu pilih quick connect dan kini ada
9 service standar yang dapat di gunakan, antara lain
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Bussines Card Exchange, Bluetooth Serial Port, Dial-up
Networking, Fax, File Transfer, PIM Synchronization,
Network Access, Headset, dan audio Gateway. tinggal
memilih service mana yang akan digunakan sesuai dengan
kebutuhan. Teknologi bluetooth akan lebih baik
digunakan apabila ingin menambah device tanpa perlu
manambah kusut kabel yang berseliweran, contohnya
penggunaan printer, keyboard, atau mouse. Ingin
mengoneksikan secara cepat perangkat mobile, seperti
PDA, notebook, atau handycam. Ingin menggantikan
semua device yang selama ini menggunakan koneksi
infrared yang lambat. Membutuhkan sarana transfer data
mudah cepat dan tanpa kabel.
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DIGITIZER

10.1 Pengertian Digitizer
Sebuah tablet grafis (atau digitizer, tablet digitalisasi,

pad grafis, menggambar tablet) adalah sebuah perangkat
input komputer yang memungkinkan pengguna dapat
menggambar gambar dan grafis, mirip dengan cara orang
menarik gambar dengan pensil dan kertas. Tablet ini juga
dapat digunakan untuk menangkap data atau tanda tangan
tulisan tangan. Hal ini juga dapat digunakan untuk melacak
gambar dari selembar kertas yang ditempel atau timbul ke
permukaan. Menangkap data dengan cara ini, baik dengan
menelusuri atau memasuki sudut linier poli garis atau bentuk
yang disebut digitalisasi. Sebuah tablet grafis (juga disebut
pena pad atau digitizer) terdiri dari permukaan datar di mana
pengguna digitizer dapat menarik atau membuat gambar
menggunakan alat stylus.

Gambar umumnya tidak muncul pada tablet itu sendiri,
melainkan akan ditampilkan pada layar komputer lain.
Beberapa tablet, berfungsi sebagai komputer sekunder yang
dapat digunakan untuk berinteraksi dengan gambar secara
langsung dengan menggunakan stylus. Beberapa tablet
dimaksudkan sebagai pengganti umum untuk mouse sebagai

10
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penunjuk utama dan perangkat navigasi untuk komputer
desktop. Digitazing Tablet (digitizer), juga sering disebut
dengan graphics tablet, merupakan peranti pengambil data
dalam bentuk sederetan koordinat (x,y) yang menetukan
gerakan pena atau puck pada meja digitasi. Peranti ini
mempunyai ketelitian yang cukup tinggi. Peranti ini banyak
digunakan untuk terapan-terapan dalam bidang komputer
aided design (CAD), atau untuk menyalin gambar yang
tersedia ke dalam yang tersedia ke dalam bentuk digital untuk
diolah lebih lanjut. Resolusi dari peranti ini bisanya lebih tinggi
dibandingkan dengan mouse atau trackball.

Ada beberapa mekanisme kerja dari digitizer. Digitizer
resistif bekerja atas prinsip pendeteksian titik kontak antara
dua bidang resistif. Keuntungan yang di peroleh dengan
mekanime seperti ini adalah bahwa digitizer ini tidak
diperlukan peranti khusus, yang biasanya dusebut
stylus, tetapi cukup dioperasikan dengan menggunakan pena
biasa, atau bahkan dengan menggunakan jari tangan. Contoh
digitizer yang bekerja atas dasar mekanisme ini adalah
Micropad.

Gambar 61. Digitizer dan Stylus
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Tablet Grafis juga sangat umum ditemukan di dunia
seni. Menggunakan tablet grafis yang dikombinasikan dengan
program editing grafis, seperti Adobe Photoshop yang dapat
memberikan banyak presisi sekaligus menciptakan gambar
digital. Fotografer juga dapat bekerja dengan menggunakan
tablet grafis selama dapat mempercepat tugas. Pendidik
memanfaatkan tablet di dalam kelas untuk mengajar mata
pelajaran di sekolah dan memungkinkan siswa untuk
melakukan hal yang sama, serta memberikan umpan balik
pada pekerjaan siswa yang telah dilaksanakan yang dikirim
secara elektronik. Guru juga dapat menggunakan tablet untuk
menandai pekerjaan siswa atau untuk membuat tutorial atau
memberikan pelajaran secara online, terutama di digunakan
untuk informasi visual yang kompleks atau persamaan
matematika yang diperlukan.

Tujuan dari diciptakannya graphic tablet atau digitizer
adalah untuk meningkatkan akurasi dan kepresisian dalam
proyek desain grafis. Seperti lukisan orang, pemandangan dan
objek objek yang lain.

Gambar 62. Presisi dan Akurasi Lukisan
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10.2 Perkembangan Digitizer
Perangkat tulisan tangan elektronik pertama adalah

Telautograph, dipatenkan oleh Elisa Gray pada tahun 1888.
Elisha Gray paling dikenal sebagai penemu kontemporer dari
telepon untuk Alexander Graham Bell. Tablet grafis pertama
menyerupai tablet kontemporer dan digunakan untuk
pengenalan tulisan tangan oleh komputer adalah Stylator
pada tahun 1957. Lebih dikenal (dan sering salah saji sebagai
tablet digitizer pertama) adalah RAND Tablet  juga dikenal
dengan istilah Grafacon  (untuk Graphic Converter), yang
diperkenalkan pada tahun 1964. RAND Tablet dipekerjakan
grid kabel bawah permukaan pad yang dikodekan koordinat
horizontal dan vertikal dalam sinyal magnetik kecil. stylus akan
menerima sinyal magnetik, yang kemudian bisa diterjemahkan
kembali sebagai informasi koordinat.

Tablet akustik, atau tablet percikan, menggunakan
stylus yang dihasilkan klik dengan busi. Klik kemudian
Triangulasi oleh serangkaian mikrofon untuk menemukan
pena di ruang angkasa. Sistem ini cukup kompleks dan mahal,
dan sensor yang mengalami gangguan oleh kebisingan
eksternal. Digitizers dipopulerkan di pertengahan 1970-an dan
awal 1980-an oleh keberhasilan komersial ID (Intelligent
Digitizer) dan BitPad diproduksi oleh Summagraphics Corp
digitizers ini digunakan sebagai perangkat input untuk banyak
high-end CAD (Computer Aided Design) sistem serta dibundel
dengan PC dan software CAD berbasis PC seperti AutoCAD.

Summagraphics juga membuat versi OEM-nya BitPad
yang dijual oleh Apple Komputer sebagai aksesori Apel Tablet
Grafis untuk mereka Apple II. Tablet ini menggunakan
teknologi magnetostriction yang digunakan kawat terbuat dari
paduan khusus membentang di atas substrat padat secara
akurat menemukan ujung stylus atau pusat kursor digitizer
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pada permukaan tablet. Teknologi ini juga memungkinkan
Kedekatan atau "Z" pengukuran sumbu. Pada tahun 1981,
musisi Todd Rundgren menciptakan warna pertama grafis
software tablet untuk komputer pribadi, yang berlisensi untuk
Apple sebagai Sistem Tablet Utopia Grafis.

Komputer rumah pertama tablet grafis adalah
KoalaPad. Meskipun awalnya dirancang untuk Apple II, yang
Koala akhirnya memperluas penerapannya untuk hampir
semua komputer rumah dengan dukungan grafis, contoh yang
meliputi TRS-80 Color Computer, Commodore 64, dan Atari 8-
bit keluarga. Bersaing tablet akhirnya dihasilkan; tablet
diproduksi oleh Atari pada umumnya dianggap berkualitas
tinggi. Pada 1980-an, beberapa vendor tablet grafis mulai
memasukkan fungsi tambahan, seperti pengenalan tulisan
tangan dan on-tablet menu.

10.3 Fungsi dan Cara Kerja Digitizer
Dengan fungsinya yang dapat mendeteksi gerakan dan

langsung menerjemahkannya pada layer monitor komputer,
tablet sangat membantu dalam pekerjaan komputer grafis,
khususnya desain dua dimensi. Namun beberapa paket
aplikasi desain seperti The GIMP, Corel
Painter, Inkscape, Photoshop, Pixel image editor, Studio Artist,
the Crosfield imaging system, Quantel Paintbox, dan lainnya,
biasanya mendukung penggunaan pada tablet untuk
menyelesaikan berbagai pekerjaan grafis dengan memodifikasi
tools-nya.
A. Fungsi Digitizer

1) Berfungsi sebagai perangkat input komputer yang
memungkinkan pengguna untuk tangan menggambar
gambar dan grafis, mirip dengan cara orang menarik
gambar dengan pensil dan kertas.
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2) Tablet ini juga dapat digunakan untuk menangkap data
atau tanda tangan tulisan tangan. Hal ini juga dapat
digunakan untuk melacak gambar dari selembar kertas
yang ditempel atau dijamin ke permukaan. Menangkap
data dengan cara ini, baik dengan menelusuri atau
memasuki sudut linier poli-garis atau bentuk yang
disebut digitalisasi.

3) Sebuah tablet grafis (juga disebut pena pad atau
digitizer) terdiri dari permukaan datar di mana
pengguna dapat menarik atau jejak gambar
menggunakan stylus, alat gambar seperti pena.
Gambar umumnya tidak muncul pada tablet itu sendiri,
melainkan, akan ditampilkan pada komputer. Beberapa
tablet, dapat berfungsi sebagai layar komputer. Tablet
dapat berinteraksi dengan gambar secara langsung
dengan menggunakan stylus.

4) Beberapa tablet dimaksudkan sebagai pengganti
umum untuk mouse sebagai penunjuk utama dan
perangkat navigasi untuk komputer desktop.

B. Cara Kerja Digitizer
1) Mengubah data analog ke data digital
2) Digitizer memberikan kebebasan kepada kita untuk

memilih titik-titik mana yang akan diambil sebagai titik
acu dalam penggambaran peta. Semakin banyak titik
yang diambil dengan digitizer semakin baik peta yang
dapat digambar

3) Mengubah format ASCII dengan gnuplot caranya
adalah dengan menambahkan parameter format data
ke dalam file ASCII tersebut yang sesuai dengan format
program yang dipakai, misalnya .obj untuk format Tgif
dan .fig untuk format Xfig. Untuk melakukan
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perubahan isi file data ini, kita harus mengerti tentang
format file baik.

4) Mekanisme kerja yang lain berdasarkan medan
magnet. Piranti penuding akan membangkitkan medan
magnet yang biasa dirasakan oleh jala-jala magnet
yang merupakan bagian utama dari digitizer yang
bekerja atas dasar adanya medan magnet.

10.4 Model Digitizer
Di Asia Timur, tablet biasa dipakai untuk

pengerjaan input method editor software (IMEs) untuk
menulis huruf atau abjad Cina, Jepang, dan Korea (CJK).
Teknologi ini menawarkan cara berinteraksi yang lebih natural
dibandingkan jika menggunakan keyboard. Tablet juga populer
digunakan untuk menggambar dalam bidang teknik dan CAD.
Tablet grafis tersedia dalam ukuran dan harga yang bervariasi;
ukuran A6 yang relatif murah dan A3 yang jauh lebih mahal.
Tablet modern biasanya tersambung dengan komputer
lewat USB interface. Adapun secara umum jenis tablet
digitizer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :
A. Tablet Pasif

Tablet pasif, yang diperkenalkan oleh Wacom,
menggunakan teknologi induksi elektromagnetik, dimana
kabel horizontal dan vertikal dari tablet beroperasi
sebagai pengirim dan penerima gulungan-gulungan (coils).
Tablet membangkitkan sinyal elektromagnetik, yang
diterima oleh LC circuit pada pena. Kabel di dalam tablet
kemudian mengubah mode penerimaan dan membaca
sinyal yang dimunculkan oleh pena. Sistem pengaturan
modern juga menyediakan sensitivitas tekanan dan
tombol (seperti tombol pada tetikus), dengan perangkat
elektronik untuk menampilkan informasi pada pena itu
sendiri, bukan pada tablet.
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Gambar 63. Tablet Pasif
Dengan menggunakan sinyal elektromagnetik, tablet
dapat merasakan posisi stilus, tanpa stilus tersebut harus
menyentuh permukaan tablet, dan memperkuat pena
dengan sinyal ini berarti alat-alat yang digunakan
berhubungan dengan tablet tidak memerlukan baterai.

B. Tablet Aktif
Perbedaannya dengan tablet pasif terletak pada stilus.
Kekuatan stilus pada tablet aktif bergantung pada baterai
internal, bukan pada tablet. Pena ini menciptakan energi
sendiri untuk kemudian membangkitkan sinyal pada
tablet. Dengan menghilangkan kewajiban untuk memasok
energi pada pena, berarti tablet akan dapat memperoleh
sinyal pada pena secara konstan, karena ia tidak harus
menggantikan sinyal dan ode penerima, sehingga
pengirmian sinyal akan lebih efisien.

Gambar 64. Tablet Aktif
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10.5 Aksesoris Digitizer
Aksesoris utama pada tablet ialah puck untuk

kegunaan desain pada aplikasi CAD (Computer Aided
Design). Puck terbuat dari semacam area plastik bening yang
berisi helaian menyerupai rambut (crosshairs) untuk
menciptakan keakuratan saat membuat gambar atau tracing.
Diikuti oleh stylus yang kini tersedia dalam berbagai
variasi model dan aksesoris lain yang juga tersedia dalam
berbagai variasi bentuk, warna, dan harga.
A. Stylus

Stylus memiliki tingkat sensitivitas terhadap tekanan
terhadap tablet yang beragam. Pada tablet yang murah
hanya mampu menerima 256 level tekanan, sementara
tablet normal 512 level, dan tablet profesional mampu
menangkap 1024 level tekanan. Kebanyakan stylus terdiri
dari minimal satu buah tombol, dan umumnya dua,
hampir sama halnya dengan fungsi tetikus.

Gambar 65. Stylus

B. Stylus Eraser
Stylus modern sudah banyak yang memiliki yang dibentuk
dan diletakkan paa pangkal pena, dan dilengkapi oleh
sirkuit tambahan agar pena dapat digunakan bergantian
dengan penghapusnya ini pada kutub yang bertolak
belakang. Stylus eraser berfungsi untuk menghapus
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bagian-bagian dari gambar yang salah atau bahkan
seluruh tampilan warna dari gambar. Selain itu juga
mempunyai fungsi yang disesuaikan pada beberapa
aplikasi desain.

Gambar 66. Stylus Eraser

C. Mouse
Dapat digunakan dengan dua mode. Pertama mode
absolut, dimana posisi mouse pada layar langsung
berhubungan dengan lokasi fisik tetikus pada tablet.
Kedua mode relatif, dimana berfungsi mirip tetikus biasa,
biasanya digunakan untuk penunjuk berkecepatan tinggi
(high-speed pointing). Mouse ini biasanya terdiri dari
beberapa tombol dan juga memiliki sensitivitas tekanan
seperti stylus.

Gambar 67. Mouse
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D. Puck
Puck berbeda dengan tetikus karena memiliki crosshairs
untuk menghasilkan coretan yang lebih akurat dalam
menggambar atau tracing. Selain itu juga memiliki banyak
tombol dan fitur-fitur yang ditujukan untuk pemakaian
aplikasi CAD. Biasanya hanya terdapat di beberapa tablet.

Gambar 68. Puck

E. Airbrush
Banyak tablet yang dilengkapi dengan stilus yang
fungsinya menyerupai kuas (Airbrush) untuk
menggambar, seringkali dilengkapi dengan perangkat
tambahan seperti finger-operated wheels untuk
menelusuri coretan yang dibuat agar sesuai dengan
maksud si pemakai. Namun airbrush ini sangat langka dan
mahal.

F. Art Pens
Salah satu fitur tambahan pada stylus yang memberi
kemampuan pada tablet dalam mengenali rotasi pada
pena dengan posisi-posisi dan tekanan yang tidak lazim,
juga membolehkan aplikasi tersebut untuk memutar
pena, membentuk ulang pena, atau bahkan digunakan
untuk informasi tambahan yang seringkali dipakai untuk
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menghasilkan goresan pena (brush strokes) yang terlihat
lebih realistis.

Gambar 69. Art Pens

G. Screen
Graphic tablet /screen hybrid (atau tablet/LCD hybrid)
adalah tablet grafis yang merupakan gabungan antara LCD
dengan tablet itu sendiri, yang membolehkan
penggunakanya untuk menggambar langsung pada
permukaan display, artinya hasil gambar akan tampak
langsung di area menggambar.

Gambar 70. Screen
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JOYSTICK

11.1 Pengertian Joystick
Joystick dan Gamepad merupakan alat kontrol

(controller) yang dibuat khusus untuk aplikasi game komputer,
alat ini dibuat sebagai pengganti mouse dan keyboard dalam
mengontrol gerak dan perintah game. Adapun gamepad
biasanya berbentuk kotak dengan pegangan dua tangan dan
juga disertai tombol-tombol untuk mengontrol game dan
joystick umumnya berbentuk tuas yang bisa digenggam dan
digerk-gerakan ke empat arah dan dilengkapi dengan tombol
pengontrol. Dengan joystick dan gamepad game komputer
akan lebih mudah dikontrol dan lebih asyik dimainkan.

Secara umum pengertian dari joystick adalah alat input
komputer yang berwujud tuas atau tongkat dan dapat
bergerak ke segala arah, sedangkan games paddle biasanya
berbentuk kotak atau persegi terbuat dari plastik dilengkapi
dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek
dalam komputer. Alat ini dapat mentransmisikan arah sebesar
dua atau tiga dimensi ke komputer dan alat ini umumnya
digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan permainan
video yang dilengkapi lebih dari satu tombol untuk perintah
dan eksekusi.

11
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Sejarah perkembangan joystick dimulai dari
dikenalkannya alat ini pada abad ke-20an. Pada waktu itu di
namakan joystick yang diartikan tongkat pengendali pesawat
terbang. Kemudian joystick berkembang menjadi alat
elektronik. Alat dikembangkan untuk mengarahkan terbang
layang pengeboman Henschel H 293 terhadap target kapal.
Pada saat ini joystick digunakan oleh suatu operator untuk
mengemudi proyektil ke arah target nya. Joystick ini
mempunyai tombol on-off dan sensor digital. Cara kerjanya
yaitu dengan isyarat yang dipancarkan dari peralatan joystick
kepada proyektil via radio. Pada tahun 1960 penggunaan
joystick menjadi tersebar luas dan berkembang ke
industripesawat udara modeling sistem radio controlled
seperti Kwik Lalat yang di produksi oleh Phill Kraft ( 1964).
Kraft kemudian menyalurkan ide joysticks kepada industri
komputer dan para pemakai lain.

Pada tahun 1967 Ralph H. Baer, telah menciptakan
game video televisi dan Magnavox. kemudian menciptakan
game video yang pertama dengan menggunakan joystick
analog, dan dua potensiometer untukmengukur position. Dan
pada tahun 1985-1986 orang-orang semakin mengenal istilah
joystick lewat video game yang pada waktu itu populer
dengan permainan Nintendo dan sega. Seiring perkembangan
teknologi yang sangat pesat joystick dikembangkan kedalam
perangkat komputer (hardwere).

11.2 Fungsi Joystick
Joystick berfungsi sebagai alat masukan komputer yang

berwujud tuas atau tongkat sebagai pelengkap untuk
memainkan games yang dilengkapi dengan tombol dan dapat
bergerak ke segala arah. Untuk mensingkronkan joystick ini
biasanya harus menginstal driver joystick pada komputer,
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akan tetapi kalau menggunakan joystick Port USB biasanya
sudah langsung bisa di pakai dan digunakan di PC atau laptop.

Joystick merupakan piranti atau alat penuding tidak
langsung. Gerakan kursor dikendalikan oleh gerakan tuas atau
dengan tekanan pada tuas. Pada joystick biasanya terdapat
tombol yang dapat dipilih atau diasoasikan dengan papan
ketik. Dalam pengoperasiannya, joystick tidak memerlukan
tempat yang luas. Joystick mempunyai perbndingan K/T yang
berubah-ubah. Sehingga sesuai dengan pengertiannya untuk
masalah fungsi joystick ternyata ada beberapa macam, yaitu:
1) Pelengkap untuk memainkan permainan video yang

dilengkapi lebih dari satu tombol
2) Untuk megontrol permainan video.
3) Joystick juga banyak di implementasikan pada mesin-

mesin seperti pada kursi roda bermotor dan truk.
11.3 Cara Kerja Joystick

Model joystick controller biasanya mengunakan
potentiometric. Skalar pada joystick controller digunakan
untuk menterjemahkan gerakan menjadi sinyal output. Jenis
initerbuat dari plastic, nilon, gelas penuh nilon dan stainless
steel, selaindigunakan untuk game juga digunakan dalam
bidang industry atau peralatanuntuk tugas berat seperti
forklift, crane, mesin pertanian, kendaraaan kemudi dll. Presisi
joystick controller digunakan untuk kemudi, posisi dan control
kecepatan pada aplikasi, seperti pada control mikroskop.
Joystick transparan merupakan peralatan yang komponen di
dalamnya tampak dari luar, ada motor, dan ada beberapa
komponen yang kelihatan menarik lainnya. cara kerja joystick
transparan adalah bagaimana alat tersebut bisa digunakan
untuk mengontrol untuk bergerak maju atau mundur dan
bergerak ke kanan dan ke kiri.
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Gambar 71. Joystick Transparan

Joystick digunakan untuk memindahkan obyek gambar
dalam layar monitor, fungsinya hampir sama dengan mouse
namun joystick hanya digunakan untuk program game, dalam
pengoperasiannya, joystick tidak memerlukan tempat yang
luas. Setelah perintah mulai diterima oleh joystick maka
joystick akan mengirimdata yang menunjukkan ID
dari joystick (0×41 untuk joystik digital dan 0×73
untuk joystick analog red mode). Pada saat yang bersamaan
dengan joystick mengirim ID mikrokontroler juga mengirim
data ( 0×42 ) untuk meminta data dari joystick. Saat data
(0x42) diterima maka joystick akan membalas kembali dengan
mengirim data (0x52) sebagai pemberitahuan bahwa data
akan segera dikirim. Setelah itu joystick mengirim data 6x8 bit
yang berisi informasi tombol mana saja yang sudah ditekan
(semua tombol adalah aktif low).

11.4 Jenis Joystick
1) Joytstick Logitech Rumble

Gambar 72. Joystick Logitech Rumble
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Joystik diatas adalah jenis joystick yang paling sering di
gunakan pengguna game dikarenakan joystick tersebut
dapat digunakan untuk game apa saja.

2) Joystick Logitech Racing Whell

Gambar 73. Joystick Logitech Racing Whell

Joystik ini berbentuk seperti stir mobil dan berfungsi
khusus untuk game balap mobil.

3) Joystick Logitech Extreme

Gambar 74. Joystick Logitech Extreme

Joystick ini berbentuk lonjong ke atas dan berfungsi
khusus untuk game pesawat terbang
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11.5 Setting Tombol Joystick
A. Setting pada Komputer

Menghilangkan stress atau hanya sekedar mencari
kesenangan, banyak orang yang bermain game. Berbagai
macam kalangan mulai dari anak-anak, remaja hingga orang
yang sudah dewasa kebanyakan suka bermain game. Tentunya
setiap orang mempunyai cara tersendiri dalam bermain game.
Ada yang lebih suka bermain dengan menggunakan media
play station (PS), nintendo, ponsel maupun melalui personal
computer (PC). Ketika memakai komputer dan ingin
mendapatkan pengalaman bermain game yang lebih menarik,
maka gunakanlah joystick. Agar bisa memakainya pada
komputer, ketahuilah cara setting joystick di komputer.

Gambar 75. Setting Joystick pada Komputer
Joystick merupakan suatu perangkat yang memberikan

kemudahan saat bermain game di dalam komputer.
Sebenarnya bisa saja bermain game tanpa perlu memakai
joystick, yakni dengan menggunakan mouse ataupun
keyboard. Namun hal tersebut tentunya tidak begitu efektif.
Akan lebih baik dan nyaman kalau menggunakan joystick.
Karena perangkat ini pada dasarnya memang dirancang untuk
bermain game. Sehingga joystick yang dihubungkan ke
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komputer menjadi sangat pas untuk meningkatkan efektivitas
permainan, memainkan permainan yang penuh dengan
gerakan. Simaklah cara setting joystick di komputer dengan
mudah. Berikut Adalah Cara Setting Joystick :

1) Silahkan klik start menu yang terletak di sudut kiri
bawah layar komputer.

2) Klik pada tulisan control panel yang ada di start menu.
3) Setelah layar control panel terbuka, lakukan klik dua

kali (double klik) pada ikon game controllers.
4) Pastikan bahwa joystick sudahtersambung dengan

komputer dan klik add pada jendela tersebut.
5) Silahkan setting joystick di jendela baru yang terbuka.

Fungsi dari tiap tombol di joystick bisa di ubah sesuai
selera.

6) Kalau sudah selesai, maka akan tampil pemberitahuan
kalau joystick sudah terpasang dan bisa digunakan.

Pada beberapa kasus joystick masih belum bisa digunakan
meskipun sudah melakukan langkah diatas. Apabila hal
tersebut terjadi, maka bisa jadi driver joystick belum terinstall
pada komputer. Untuk mengatasinya, installah driver joystick
dengan memasukkan cd driver, atau bisa mencari dengan
memanfaatkan internet. Silahkan perhatikan dan cermati cara
setting joystick di PC dan pahami dengan baik supaya tidak
salah langkah.

B. Setting Joystick pada Android
Android merupakan media smartphone generasi

modern yang banyak digunakan saat ini. Android juga
menyediakan fitur menarik bagi pengguna komputer
khususnya untuk membuka data di flashdisk menggunakan
sambungan USB. Sedangkan bagi gamer, kamu juga bisa untuk
menghubungkan USB Joystick ke Android untuk bermain
game.
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Gambar 76. Setting Joystick pada Android

Tidak semua versi android bisa digunakan untuk instal
USB Joystick, karena hanya android yang support atau
mendukung USB OTG saja yang bisa digunakan. Untuk
menghubungkan Joystik USB OTG ke android ada beberapa hal
yang perlu dipersiapkan antara lain :

a) Kabel USB OTG
b) Android yang sudah mendukung koneksi USB OTG

(Root)
c) USB Joystik atau Stik PS3
d) Aplikasi android atau USB/BT Joystick Center.

Jika persiapan dan komponen diatas sudah tersedia,
selanjutnya adalah Instalasi USB Joystick ke Android. Langkah
instalasi USB Joystick ke android adalah sebagai berikut :
1. Download aplikasi USB / BT Joystick Center, lalu Instal dan

kemudian buka

Gambar 77. USB Joystick Center
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2. Hubungkan android ke USB OTG dan kemudian
hubungkan juga USB Joysticknya. Selanjutnya buka
aplikasi USB / BT Joystick Center kemudian tekan menu
IME sehingga jadi ON.

Gambar 78. IME ON

3. Lalu akan muncul input Method USB JoyFreeIME

Gambar 79. USB JoyFreeIME
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4. Tekan OK

Gambar 80. USB BT JoyCenter
5. Tekan Search Norm pada samping kiri

Gambar 81. Searc Norm

6. Jika USB Joystik terdeteksi pada komputer, maka akan
muncul kotak bertuliskan Generic USB Joystick (1), coba
tekan tombol analog, jika menyala berarti sudah bisa
digunakan
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Gambar 82. Generic USB Joystick

7. Cek fungsionalitas tombolnya satu persatu

Gambar 83. Cek Fungsionalitas

Itulah cara menghubungkan USB Joystick ke android
untuk main game. Yang perlu diingat adalah tidak semua game
bisa dimainkan menggunakan Joystick yang terpasang ini.
Hanya beberapa jenis game saja yang bisa dimainkan seperti
game-game iso, emulator PSX EPSXE, Emulator PSP PPSSPP,
Drastic NDS, dan lain-lain. Intinya USB Joystick ini bisa
digunakan untuk game-game yang menggunakan banyak
tombol kontrol. Jika android sudah support USB Joystick
melalui konektor OTG, maka Joystick tidak perlu lagi
menggunakan aplikasi USB / BT Joystick Center. Pada Android
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yang support USB Joystick (Lolipop keatas), USB Joystick yang
sudah dihubungkan ke android melalui USB OTG otomatis
akan langsung connect (bisa mengontrol gerakan yang ada di
sistem android seperti menggeser/swipe menu & masuk suatu
menu aplikasi).

C. Setting Joystick pada Play Station (PS2)
Pada Joystick terdapat dua buah tombol analog,

sehingga  data yang diberikan Joystick kepada uC PS akan
bertambah 4 byte, yaitu masing-masing dua byte pada tiap
tombol analog, karena tombol analog memiliki dua buah
potensiometer dan tombol masing-masing menyimpan 1 byte
data. Pada keadaan idle, nilai analog adalah 128, tetapi jika
tombol digerakkan ke suatu arah akan naik sampai batas 255
dan untuk arah tombol kebalikannya akan turun sampai nol.

Gambar 84. Tombol Joystick

Sedangkan untuk tata letak dan urutan data-data
informasi atau status tombol yang dikirim oleh Joystick PS2 ke
uC dari atas kebawah. Dapat diamati bahwa terdapat
tambahan empat byte data dibandingkan Joystick pada PS
One. Keempat byte tersebut menyimpan informasi atas status
tombol analog yang sedang digunakan.
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Gambar 85. Informasi Status tombol

Terdapat beberapa kabel pada Joystick, namun hanya
beberapa saja yang akan dipakai. dalam hal ini kabel yang
dipakai 6 saja. namun sebenarnya kabel hijau juga dapat
dipakai untuk ketelitian tinggi/lebih presisi, tetapi untuk
mencari aman saat setting Joystick hal tersebut dapat di
curangi dengan memberi jeda/delay sesaat pada tiap byte
transaksi dan tiap cycle pada tombol tersebut.

Gambar 86. Kabel Joystick
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CLOSED CIRCUIT TELEVISION

12.1 Pengertian CCTV
Pengertian dari kamera CCTV atau kepanjangannya

Closed Circuit Television adalah sebuah kamera video digital
yang difungsikan untuk memantau dan mengirimkan sinyal
video pada suatu ruang yang kemudian sinyal itu akan
diteruskan ke sebuah layar monitor. Fungsi kamera CCTV
adalah untuk memantau keadaan dalam suatu tempat, yang
biasanya berkaitan dengan keamanan atau tindak kejahatan,
jadi apabila terjadi hal-hal kriminal akan dapat terekam
kamera yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan bukti.

Gambar 87. Monitor CCTV

12
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Sebelum membahas mengenai Sistem kamera CCTV
akan memberikan beberapa penjelasan dan macam-macam
CCTV yang biasa digunakan. CCTV merupakan sebuah sistem
komputer menggunakan video kamera untuk menampilkan
serta merekam gambar pada waktu dan tempat dimana
perangkat tersebut terpasang. CCTV menggunakan sinyal yang
bersifat tertutup atau rahasia, tidak seperti televisi biasa pada
umumnya yang merupakan broadcast signal. CCTV pada
umumnya digunakan untuk pelengkap sistem keamanan dan
juga banyak dipergunakan di berbagai lokasi seperti bandara,
kemiliteran, kantor, pabrik, dan toko. Bahkan semakin
berkembanya teknologi, CCTV sudah dipasang dalam
lingkungan rumah pribadi. Sistem kamera CCTV saat ini dapat
dikontrol melalui Personal Computer ataupun telephone
genggam dimanapun dan kapanpun selama ada komunikasi
melalui internet maupun akses GPRS.

12.2 Perkembangan CCTV
Walter Bruch merupakan penemu dari CCTV, pada

kemunculan pertamanya CCTV ini memang bukan ditujukan
untuk menjadi salah satu alat sistem keamanan yang paling
diminati karena manfaatnya seperti sekarang ini. Pada tahun
sistem ini dirancang dan dipasang di Peenemünde, Jerman
untuk mengamati peluncuran roket VII. Televisi sirkuit
tertutup pertama dipasang oleh Siemens AG di Uji stand VII.
Salah satu kegunaan CCTV besar pertama di tahun 1940-an
oleh Militer AS. Untuk menguji misil V2 kamera sirkuit
tertutup digunakan untuk memonitor tes keselamatan.
Teknologi ini menguntungkan karena pengertian CCTV
memungkinkan petugas untuk menonton erat, melihat keluar
untuk cacat dan kemungkinan masalah sementara tinggal
keluar dari bahaya. Tanpa masalah CCTV dengan rudal
mungkin telah pergi tanpa diketahui.
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Di Inggris pada 1960-an CCTV dipasang di beberapa
tempat umum untuk mengamati kerumunan selama pawai
dan rapat umum. Sebagai teknologi yang berkembang dan
menjadi CCTV berteknologi tinggi lebih banyak digunakan di
tempat umum untuk memonitor aktivitas. Pemasangan
kamera menjadi lebih populer, baik di ruang publik dan toko
ritei maupun kantor, sebagai teknologi yang dikembangkan.
Hari ini di Britania, Camera CCTV memonitor jalan, trotoar dan
lapangan di pusat kota, stasiun kereta api dan bis umum, serta
di toko-toko eceran dan usaha lainnya. Pada tahun 1996,
pengeluaran pemerintah pada teknologi CCTV menyumbang
tiga perempat anggaran pencegahan kejahatan di Inggris.

Di Amerika Serikat, sistem Camera CCTV pertama
didirikan di gedung publik pada tahun 1969 di gedung New
York City Kota. Praktek ini dengan cepat menyebar ke kota-
kota lain dan segera dilaksanakan secara luas. Tidak seperti
Inggris, CCTV Camera di ruang publik di Amerika Serikat jarang
digunakan. Namun, pada 1970-an dan 80-an, gunakan CCTV
menjadi lebih umum pada perusahaan rentan terhadap
ancaman keamanan, seperti bank, toko serba ada, dan pompa
bensin. Keamanan kamera dipasang di World Trade Center
sebagai pencegahan setelah serangan teroris di tahun 1993.
Dengan itu, ATM pertengahan 90an di seluruh negara itu
umumnya dilengkapi dengan kamera Camera CCTV, dan toko
ritel CCTV Camera banyak digunakan untuk mencegah
pencurian. Hingga sekarang tidak cuma kawasan pertokoan
atapun kawasan penting, CCTV juga banyak di pasang untuk
keamanan kawasan perumahan atau rumah pribadi.

Sekarang CCTV sudah banyak digunakan untuk
memantau area publik seperti stasiun kereta api, jalan, alun-
alun pusat kota, toko-toko dan bus. Namun, tidak berhenti di
tempat umum karena banyak orang yang sekarang
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berinvestasi dalam CCTV untuk melindungi rumah mereka.
CCTV dapat mencegah kejahatan besar dan sebagian besar
pelaku tahu kemungkinan mereka akan teridentifikasi dengan
kamera CCTV. Tempat yang kurang atau tidak ada CCTV
mungkin akan lebih berisiko terhadap tingkat kejahatan. Jika
kehadiran CCTV tidak menghalangi pelaku maka diharapkan
akan menangkap dan merekam informasi yang cukup untuk
membantu proses penyelidikan bagi pihak keamanan.

Gambar 88. Kamera CCTV

Di Indonesia sendiri, penggunaan kamera CCTV baru
mulai dikenal pada tahun 1995, memang penggunaan CCTV
sendiri masih terbatas pada bank-bank serta pertokoan besar.
Selanjutnya penggunaan kamera CCTV mulai berkembang
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pesat paska kerusuhan Mei 1998, dan instansi kepolisian mulai
menerapkan penggunaan Vidoe surveillance / kamera
pengawas / kamera CCTV di ruang publik sejak pertengahan
2004-an, namun masih terbatas pada pemantauan lalu lintas.

Sesuai dengan arti CCTV, untuk kalangan bisnis CCTV
dapat bertindak sebagai pencegah dari pencuri eksternal
namun juga dapat membantu mengidentifikasi pelaku
kejahatan dalam sebuah organisasi. Untuk pimpinan, manajer
dan pemilik usaha, CCTV dapat memberikan informasi
bermanfaat tentang cara efektif karyawan bekerja. Hal ini
dapat membantu melindungi staf dari tindakan salah dituduh
dan juga dapat melindungi perusahaan dari tuduhan palsu
misalnya penukaran berkas perusahaan.

12.3 Jenis – jenis Kamera CCTV
Kamera CCTV dapat dibedakan berdasarkan jenis input

dan output, lokasi penempatan, waktu penggunaan,
mekanisme control, dan resolusi.
A. Mengacu pada Jenis CCTV dibagi menjadi 2 :

1) CCTV Analog
CCTV analog adalah kamera CCTV yang mengirimkan
continuous streaming video melalui kabel Coaxial.

Gambar 89. Kamera CCTV Analog
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Keuntungan sistem camera analog, diantaranya :
a) Tidak memerlukan pengetahuan rumit dalam

mempelajarinya.
b) Variasi produk sangat banyak, mulai dari Camera,

DVR dan peralatan pendukung lainnya.
c) Harga lebih murah dibandingkan IP Camera yang

kelasnya sama.
d) Konfigurasi peralatan dan setting lebih mudah.
e) Kualitas gambar sangat baik dan gerakan objek

tampak real.
f) Rambatan video lebih jauh, sehingga kabel bisa

lebih panjang.
Adapun kekurangan camera analog adalah :
a) Instalasi kabel sedikit lebih “berat” daripada IP

Cam.
b) Harga kabel coaxial dan connector BNC lebih

mahal ketimbang kabel UTP dan RJ-45.
c) Memerlukan kabel yang lebih banyak untuk

power, data dan video.
d) Lebih mudah dipengaruhi noise dan interferensi.
e) Peralatan yang diperlukan untuk

mengintegrasikan sistem lebih banyak.
2) CCTV Digital

CCTV difital yaitu kamera CCTV yang mengirim
discrete streaming video  melalui kabel UTP. Camera
CCTV Digital pada umumnya dilengkapi dengan IP
Address sehingga sering pula dikenal dengan IP
(Network) Camera. Dengan adanya IP, kamera bisa
langsung diakses melalui jaringan internet baik
bertopologi LAN maupun WAN tanpa harus
menggunakan tambahan converter.
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Gambar 90. Kamera CCTV Digital

Keuntungan IP Cam dibanding Analog :
a) Instalasi kabel lebih sedikit dan ringkas.
b) Biaya kabel, connector dan material bantu

lainnya bisa lebih murah.
c) Tahan terhadap noise dan interferensi.
d) Transmisi video lewat udara (wireless) jauh lebih

baik dan aman dari penyadapan.
e) Peralatan yang diperlukan untuk

mengintegrasikan sistem lebih sedikit.
f) Teknologi IP terus berkembang pesat, sehingga

featurenya bisa lebih baik untuk masa datang.
Sedangkan kekurangan IP Cam diantaranya adalah :
a) Diperlukan pemahaman yang mantap terhadap

dasar-dasar jaringan LAN dan Internet.
b) Setting lebih rumit.
c) Panjang kabel UTP dibatasi oleh angka yang

“masyhur”, yaitu hanya 100m saja.
d) Harga cameranya lebih mahal, demikian pula

dengan harga adaptor PoE (Power over
Ethernet).

e) DVR standalone yang langsung support IP
Camera masih sedikit dan sangat mahal.
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f) Software NVR (Network Video Recorder)
berharga mahal untuk 4 channel ke atas (tidak
gratis).

g) Bandwidth menjadi isu penting.
h) Dibanding analog, gerakan objek umumnya

mengalami perlambatan / efek moonwalk
(kecuali pada produk yang high-end).

B. CCTV berdasarkan lokasi penempatan dibagi menjadi 2 :
1) Indoor Camera, adalah kamera yang ditempatkan di

dalam gedung, umumnya berupa Dome (celling)
Camera, Standard Box Camera.

Gambar 91. Indoor Camera CCTV

2) Outdoor Camera, adalah Kamera yang ditempatkan di
luar gedung dan memiliki casing yang dapat
melindungi kamera terhadap hujan, debu, meupun
temperature yang extreme. Umumnya berupa Bullets
camera yang telah dilengkapi dengan infra Red Led
(Infra Red Kamera). Disamping outdoor camera,
standard box camera juga sering kali ditempatkan di
luar dengan menggunakan tambahan Outdoor
Housing.
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Gambar 92. Outdoor Camera CCTV

C. CCTV berdasarkan Waktu menggunakan kemampuan
pencahayaan yang  dinyatakan sebagai minimum lux,
yaitu satuan cahaya (lux), CCTV ini dibagi menjadi 2 :
1) Standard Day Camera CCTV

SDCC yaitu kamera yang digunakan untuk memonitor
ruang yang memiliki tingkat pencahayaan penerangan
cukup baik secara konsisten (di atas 0.5 lux).

Gambar 93. Standart Day Camera CCTV
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2) Day Night Camera CCTV
DNCC yaitu kamera yang digunakan untuk memonitor
ruang yang memiliki tingkat penerangan kurang (di
bawah 0.5 lux terus menerus ataupun sebagian
waktu).

Gambar 94. Day Night Camera CCTV

D. CCTV berdasarkan mekanisme pengontrolannya dibagi
menjadi 2, yaitu :
1) Motorized Camera CCTV

MC CCTV yaitu kamera yang dilengkapi dengan motor
untuk menggerakan sudut pandang ataupun focus
secara remote. Motorized kamera meliputi beberapa
jenis kamera seperti: zoom camera dan speed dome
camera.

Gambar 95. Motorized Camera CCTV
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2) Fixed Camera CCTV
yaitu kamera yang sudut pandang dan fokusnya harus
disetting secara manual pada saat instalasi.

Gambar 96. Fixed Camera CCTV

E. CCTV berdasarkan resolusi kamera dibagi menjadi 3, yaitu
:
1) High Resolution: kamera yang memiliki resolusi di

atas 480 TVL
2) Standard Resolution: kamera yang memiliki resolusi

380 – 480 TVL
3) Low Resolution: kamera yang memiliki resolusi

dibawah 380 TVL.

12.4 Komponen CCTV
1. Camera

Camera CCTV berfungsi sebagai alat pengambil gambar.
Camera CCTV terdiri dari beberapa tipe yang dibedakan
dari segi fungsi, kualitas dan penggunaannya. Terdapat 2
kategori utama yang meliputi :

a) Camera CCTV Network
b) Camera CCTV Analog
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2. DVR (Digital Video Recorder)
DVR kepanjangan dari Digital Video Recorder ialah salah
satu perangkat yang diguanakan camera CCTV untuk
merekam gambar atau yang dikirim oleh camera ke dalam
perangkat ini. Terdapat 2 kategori penting didalamnya,
yaitu :

a) Stand Alone DVR
b) PC Card DVR

Gambar 97. Digital Video Recorder

Terdapat bayak sekali fitur dari DVR yang bisa di
manfaatkan sebagai alat keamanan, contoh salah satunya
ialah merekam semua kejadian atau peristiwa dimana
hasil rekaman seringkali dipergunakan dalam kasus
peradilan dalam membuktikan suatu perkara atau
kejadian. Ada berbagai jenis DVR yang dapat digunakan
dengan fitur dan keunggulan yang berbeda-beda.
Keunggulan atau spesifikasi DVR inilah yang menentukan
berapa banyak kamera yang dapat dipasang dan kualitas
gambar yang dihasilkan.

3. Hard Disk Drive (HDD)
HDD adalah singkatan dari Hard Disk Drive yang
merupakan media penyimpanan data dari gambar video
yang telah direkam.Hard Disk Drive dipasang di dalam
DVR. Semakin besar kapasitas HDD maka semakin panjang
pula proses perekaman yang dapat dilakukan oleh CCTV
tersebut.
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Gambar 98. Hard Disk Drive

4. Coaxial Cable
Coaxial cable adalah kabel yang merupakan kabel
penghantar signal video dari kamera CCTV ke DVR, atau
sebaliknya dari DVR ke monitor.

Gambar 99. Coaxial Cable

5. Power Cable
Kabel ini diperlukan apabila kabel kamera CCTV yang
disediakan tidak cukup panjang untuk menjangkau
sumber listrik terdekat.

Gambar 100. Power Cable
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6. BNC Connector
BNC connector adalah konektor yang dipasang pada kabel
coaxial sebagai penghubung.

Gambar 101. BNC Connector

12.5 Sistem Kerja CCTV
Sebenarnya cara kerja sistem kamera CCTV tidaklah

terlalu berbeda dengan kamera video lainnya, yaitu bertugas
sebagai alat perekam suatu kejadian atau suatu aktivitas pada
waktu dan tempat tertentu. Namun yang menjadi pembeda
cara kerja CCTV dengan cara kerja kamera biasa yaitu :

Gambar 102. Sistem Kerja CCTV
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Kamera CCTV dapat merekam Secara Otomatis,
Kamera CCTV dapat merekam segala kegiatan atau aktivitas
secara otomatis dengan cara kerja yang dapat di atur pada
pengaturan sistem CCTV terlebih dahulu. Kamera CCTV akan
selalu melakukan aktivitas perekaman selama persediaan
kapasitas media penyimpanan pada DVR CCTV masih tersedia.

Kamera CCTV sebagai Alat Pencegah Keamanan, yang
membedakan cara kerja CCTV dengan cara kerja kamera biasa
yaitu kamera CCTV lebih di fungsikan sebagai kamera
pengamanan karena beberapa kamera CCTV dapat
tersembunyi dengan baik sebagai alat pengintai yang cocok di
gunakan sebagai kamera pengaman. CCTV Motion detector
adalah fitur untuk mengurangi beban penyimpanan data. Cara
kerja motion detector adalah mendeteksi adanya perubahan
pixel. Jika terjadi sebuah gerakan, maka kamera CCTV
menganggap nilai pixel nya berubah dan akhirnya merekam
perubahan tersebut.

CCTV sebenarnya bertujuan meminitoring/mengawasi
sutau ruangan yang sudah terpasang kamera tersebut,dan
Cara penyimpanan video bisa menggunakan dua metode
penyimpanan. Adapun metode lainya adalah metode lainnya
adalah dengan menggunakan DVR ( Digital Video Recorders ).
DVR dibagi menjadi stand-alone DVR yaitu DVR yang
mempunyai kamera dan tempat penyimpanan sendiri. Dan PC-
based DVR yang media penyimpanannya disambungkan ke
sistem komputer.

Stand Alone DVR’s adalah sebuah alat perekam yang
sangat mudah digunakan, Dengan alat perekam ini
memungkinkan Kamera CCTV bisa diakses atau di monitor dari
mana saja di seluruh dunia dengan menggunakan kabel
telpon, internet dan hand phone yang sudah support GPRS /
3G. Sedangkan PC-based DVR merupakan alat perekam CCTV
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di komputer.,motherboard, LAN card, video board CPU Hard
Drive, memory dan DVR board. DVR board akan menerima
video dari kamera yang terpasang dengan bantuan DVR
software dari DVR board tersebut.

Karena Stand-Alone DVRs dirancang khusus didalam
satu circuit board. Maka DVR ini akan lebih stabil dan mudah
digunakan mekipun tanpa ada pengetahuan komputer
sebelumnya. Software / program sudah terinstall pada
motherboardnya maka tidak akan ada conflicts dengan
hardware lainnya membuat sistem lebih stabil. Berbeda denga
PC-Based DVR’s, operating sistem / windows di install pada
hardisk membuat sistem lebih complex dan kemungkinan
terjadi conflict dengan hardware lain lebih besar.

Gambar 103. Stand Alon DVR

PC Base dirancang bukan untuk recording saja
melainkan untuk sistem pedukung beberapa applikasi lainnya
membuat sistem kurang stabil dan mudah hang. Disamping itu
sistem PC-Base secara fisik berukuran lebih besar karena
terdiri dari CPU, monitor, keyboard, stavol dll, maka
memerlukan tempat yang luas. Sistem PC Base berbasis
windows mudah di serang virus komputer yang banyak
bermunculan belakangan ini sehingga komputer akan sering
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bermasalah dan tidak stabil. Selain itu pengetahuan komputer
sangat diperlukan untuk bisa mengoperasikan PC Base DVR.

Gambar 104. PC Base DVR

Sistem kerja dari mesin DVR dengan motion detection
yakni mendeteksi adanya pergerakan / motion dari video
pixels seperti keadaan yang dalam kondisi tidak cukup cahaya,
atau adanya pergerakan suatu object. Karena ada perubahan
pixel DVR, maka DVR memandangnya sebagai motion
sehingga recording akan segera dimulai. Disamping itu DVR’s
mempunyai sistem yang saling berhubungan dengan setiap
kamera. Monitor dan DVR adalah alat-alat yang melengkapi
sistem CCTV pada umunya. Jika kamera CCTV biasanya
ditempatkan diluar, maka DVR dan monitor digunakan untuk
membantu pemantauan dari dalam ruangan.

12.6 Pemasangan CCTV
Memasang kamera CCTV yang akan digunakan di toko

atau rumah haruslah aman dan tepat. Agar berjalan dengan
sempurna, memasang CCTV di sarankan pada tempat yang
strategis. Tanpa hal itu, pantauan kamera bisa terganggu
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bahkan tidak bisa merekam hal-hal penting seperti muka
pelaku kejahatan. Untuk itu diperlukan suatu cara-cara khusus
dan tersendiri untuk menempatkan dan mengoperasikan
CCTV. Tentukan tempat yang sesuai dimana monitor dan DVR
akan diletakkan.

Memasang kamera CCTV di tempat yang pas tentu
tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Berikut adalah 6
langkah yang harus ikuti agar kamera CCTV dapat terpasang
dengan benar.
1) Rencanakan dengan baik peletakan kamera CCTV sebelum

dipasang. Kalau memungkinkan gambarlah peletakan
kamera CCTV dengan benar dan serahkan kepada tim
pemasangan. Jangan menyerahkan pada toko atau
distributor CCTV karena bisa saja mereka asal pasang biar
lebih mudah dipasang dan cepat selesai pemasangannya.

2) Penempatan posisi kamera juga harus
mempertimbangkan atau di sesuaikan pencahayaan baik
lampu maupun sinar matahari. Sebaiknya kamera CCTV
jangan langsung diletakkan menghadap pencahayaan
karena dapat membuat gambar atau video menjadi gelap
(blacklight) atau tidak jelas.

3) Lakukan peletakan dengan posisi tinggi rendah kamera
bervariasi. Hal ini dimaksudkan agar bisa memantau dari
berbagai macam angle atau sudut. Banyak kasus
kejahatan pelakunya sulit dikenali karena angle atau
peletakan kamera CCTV kebanyakan berada diatas.
Banyak pelaku yang akhirnya mengantisipasi hal itu
dengan memakai topi atau helm sehingga mukanya tidak
terekspose. Untuk titik- titik yang dirasa rawan bisa
dipasang beberapa kamera sekaligus dengan berbagai
sudut. Satu dari atas, satu dari bawah, satu lagi bisa dari
samping.
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4) Gunakan Digital Video Recorder untuk merekam video.
Tinggalkan VHS. Alasannya, kualitas gambar yang
dihasilkan VHS masih sangat rendah. Selain itu teknologi
dalam DVR sekarang membuat pengguna dapat
menikmati berbagai kemudahan, misalkan kemudahan
untuk mengakses CCTV menggunakan jaringan internet.

5) Sering-seringlah membersihkan lensa atau kaca kamera
CCTV apalagi kalau kamera yang terpasang di luar
ruangan. Karena debu atau kotoran yang dapat menutupi
lensa kamera CCTV dan bisa membuat hasil gambar tidak
jelas.

6) Hindari pemakaian kamera nirkabel karena biasanya saat
ada gangguan cuaca kamera akan terhambat
pekerjaannya atau tidak bisa berfungsi lagi.
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RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION

13.1 Pengertian RFID
RFID (Radio Frequency Identification) adalah metode

pengidentifikasian dengan menggunakan sarana yang disebut
label atau kartu RFID tag atau transponder untuk menyimpan
dan mengambil data dari jarak jauh. Suatu RFID tag adalah
sebuah benda kecil, misalnya berupa stiker adesif, dan dapat
ditempelkan pada suatu barang atau produk. RFID tag berisi
antena yang memungkinkan mereka untuk menerima dan
merespon terhadap suatu query yang dipancarkan oleh suatu
RFID transceiver.

RFID tag biasanya digunakan pada banyak industri.
RFID tag seringkali ditempel pada industri otomotif selama
produksi untuk digunakan melacak perkembangan pada lini
perakitan. Selain itu, RFID tag juga sering digunakan pada
bidang farmasi dan pertanian untuk melacak stok (obat dan
hewan) pada gudang sekaligus membantu proses operasional.

RFID adalah teknologi identifikasi yang fleksibel,
mudah digunakan, dan sangat cocok untuk operasi otomatis.
RFID mengkombinasikan keunggulan yang tidak tersedia pada
teknologi identifikasi yang lain. RFID dapat disediakan
dalam device yang hanya dapat dibaca saja (Read Only) atau

13
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dapat dibaca dan ditulis (Read/Write), tidak memerlukan
kontak langsung maupun jalur cahaya untuk dapat beroperasi,
dapat berfungsi pada berbagai variasi kondisi lingkungan, dan
menyediakan tingkat integritas data yang tinggi. Sebagai
tambahan, karena teknologi ini sulit untuk dipalsukan, maka
RFID dapat menyediakan tingkat keamanan yang tinggi.

Label atau kartu RFID sendiri merupakan sebuah benda
yang dipasang kedalam suatu objek dengan tujuan untuk
pengidentifikasian dengan menggunakan gelombang radio.
Label RFID terdiri atas microchip silicon dan antena yang
digunakan untuk membaca informasi dari jarak beberapa
meter dan tidak memerlukan kontak langsung seperti
barcode.

13.2 Fungsi RFID
Beberapa orang berpikir bahwa device pertama

ditemukan oleh Leon Theremin sebagai suatu tool spionase
untuk pemerintahan Rusia sekitar tahun 1945. Hal ini tidak
benar sepenuhnya karena alamat Theremin ini sebenarnya
suatu alat pendengar yang pasif dan bukan merupakan suatu
identification tag. Teknologi yang digunakan oleh RFID sendiri
sebenarnya sudah ada sejak tahun 1920 an. Suatu teknologi
yang lebih dekat dengan RFID, yang dinamakan IFF
transponder dan sudah beroperasi pada tahun 1939 yang
digunakan oleh Inggris pada Perang Dunia II untuk mengenali
pesawat udara musuh atau teman.

Pada tahun 1945, Léon Theremin menemukan alat
mata-mata untuk pemerintah Uni Soviet yang dapat
memancarkan kembali gelombang radio dengan informasi
suara. Gelombang suara menggetarkan sebuah diafragma
(diaphragm) yang mengubah sedikit bentuk resonator, yang
kemudian memodulasi frekuensi radio yang terpantul.
Walaupun alat ini adalah sebuah alat pendengar mata-mata
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yang pasif dan bukan sebuah kartu/label identitas, alat ini
diakui sebagai benda pertama dan salah satu nenek-moyang
teknologi RFID. Beberapa publikasi menyatakan bahwa
teknologi yang digunakan RFID telah ada semenjak awal era
1920-an, sementara beberapa sumber lainnya menyatakan
bahwa sistem RFID baru muncul sekitar akhir era 1960-
an.Sebuah teknologi yang lebih mirip, IFF Transponder,
ditemukan oleh Inggris pada tahun 1939, dan secara rutin
digunakan oleh tentara sekutu di Perang Dunia II untuk
mengidentifikasikan pesawat tempur kawan atau lawan.
Transponder semacam itu masih digunakan oleh pihak militer
dan maskapai penerbangan.

Karya awal lainnya yang mengeksplorasi teknologi RFID
adalah karya tulis ilmiah penting Harry Stockman pada tahun
1948 yang berjudul Communication by Means of Reflected
Power (Komunikasi Menggunakan Tenaga Pantulan) yang
terbit di IRE, halaman 1196–1204, Oktober 1948. Stockman
memperkirakan bahwa riset dan pengembangan yang lebih
serius harus dilakukan sebelum problem-problem mendasar di
dalam komunikasi tenaga pantulan dapat dipecahkan, dan
sebelum aplikasi (dari teknologi ini) dieksplorasi lebih jauh.

Paten Amerika Serikat nomor 3,713,148 atas nama
Mario Cardullo pada tahun 1973 adalah nenek moyang
pertama dari RFID modern; sebuah transponder radio pasif
dengan memori ingatan. Alat pantulan tenaga pasif pertama
didemonstrasikan pada tahun 1971 kepada Perusahaan
Pelabuhan New York (New York Port Authority) dan pengguna
potensial lainnya. Alat ini terdiri dari sebuah transponder
dengan memori 16 bit untuk digunakan sebagai alat
pembayaran bea.

Pada dasarnya, paten Cardullo meliputi penggunaan
frekuensi radio, suara dan cahaya sebagai media transmisi.
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Rencana bisnis pertama yang diajukan kepada para investor
pada tahun 1969 menampilkan penggunaan teknologi ini di
bidang transportasi (identifikasi kendaraan otomotif, sistem
pembayaran tol otomatis, plat nomor elektronik, manifest
[daftar barang] elektronik, pendata rute kendaraan, pengawas
kelaikan kendaraan), bidang perbankan (buku cek elektronik,
kartu kredit elektronik), bidang keamanan (tanda pengenal
pegawai, pintu gerbang otomatis, pengawas akses) dan bidang
kesehatan (identifikasi dan sejarah medis pasien).

Demonstrasi label RFID dengan teknologi tenaga
pantulan, baik yang pasif maupun yang aktif, dilakukan di
Laboratorium Sains Los Alamos pada tahun 1973. Alat ini
diperasikan pada gelombang 915 MHz dan menggunakan label
yang berkapasitas 12 bit. Paten pertama yang menggunakan
kata RFID diberikan kepada Charles Walton pada tahun 1983
(Paten Amerika Serikat nomor 4,384,288).

13.3 Jenis Label RFID
Suatu sistem RFID dapat terdiri dari beberapa

komponen, seperti tag, tag reader, tag programming station,
circulation reader, sorting equipment dan tongkat inventory
tag. Penempatan pintu security dapat melakukan query untuk
menentukan status keamanan atau RFID tag-nya berisi bit
security yang bisa menjadi on atau off pada saat didekatkan ke
reader station. Adapun untuk jenis label RFID ada tiga, yaitu :
1) Label RFID Aktif memerlukan sumber listrik dalam proses

produksinya sehingga ukurannya lebih besar dan lebih
mahal. Label RFID aktif memancarkan sinyal ke pembaca
label dan biasanya lebih akurat dibandingkan label RFID
pasif. Label RFID aktif memiliki sinyal kuat sehingga dapat
digunakan pada lingkungan yang sulit dijangkau seperti
air, atau jarak jauh untuk mengirimkan data.
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2) Label RFID Pasif sendiri tidak memiliki pasokan listrik
internal dan bergantung pada RFID reader dalam
mengirimkan data. Label RFID Pasif lebih cocok digunakan
pada lingkungan pergudangan dimana jarang ada
gangguan dan jarak yang relatif pendek, karena label RFID
pasif tidak menggunakan sumber daya internal sehingga
label RFID pasif ukurannya lebih kecil dan murah untuk
diproduksi.

3) Label RFID Semi-Pasif hamper menyerupai label RFID aktif
dimana pada label RFID Semi Pasif memiliki sumber daya
internal akan tetapi tidak memancarkan sinyal ke RFID
reader.

Tabel 4. Perbedaan RFID Aktif dan RFID Pasif

13.4 Komponen RFID
Sistem teknologi RFID tidak mungkin dapat bekerja

dengan sempurna tanpa integrasi dari beberapa komponen.
Teknologi RFID terdiri dari enam komponen, di antaranya :
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A. Tag
Merupakan suatu komponen yang digunakan untuk
menandai objek yang ingin dikenali. Tag dapat berupa
active, passive, dan battery-assisted passive. Active tag
memiliki baterai on-board dan secara bertahap
mengirimkan sinyal ID. BAP (Battery-assited passive)
memiliki baterai on-board dan dapat diaktifkan ketika ada
RFID reader, sedangkan untuk passive tag tidak
menggunakan energy listrik dan murah karena tidak
menggunakan baterai akan tetapi membutuhkan sinyal
yang lebih banyak agar dapat beroperasi.
RFID Tag Terdiri dari tiga bagian, yaitu :
1) Lapisan pelindung dari benturan maupun resiko

proses yang berlangsung.
2) Lilitan antena dan sebuah kapasitor membentuk

rangkaian yang beresonansi pada frekuensi tertentu.
Antena akan menangkap induksi medan
elektromagnet dari RFID reader dan mengubahnya
menjadi sumber tenaga bagi chip.

3) ID chip yang nantinya akan memodulasi arus yang
merepresentasikan bib-bit sinyal. Bit-bit sinyal ini
berisi kode yang tersimpan dalam ID chip. Panjang bit
sinyal berbeda-beda untuk setiap produsen RFID tag.

Gambar 105. Tag RFID
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RFID tag juga dapat dibedakan berdasarkan tipe memori
yang digunakan, yaitu :
1) Read / Write

Memory dapat dibaca dan ditulis berulang kali,
dimana data yang dimiliki bersifat dinamis.

2) Read Only
Tipe memory read only memiliki memory yang hanya
dapat deprogram pada saat tag ini dibuat dan setelah
itu datanya tidak dapat diubah, dimana data bersifat
statis.

Gambar 106. Contoh tag RFID

Tabel 5. Karakteristik umum RFID Tag

B. Reader
RFID reader  memiliki tugas untuk menerima perintah dari
software aplikasi dan berkomunikasi dengan tag RFID.
Reader menghubungkan antara software aplikasi dengan
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antenna yang meradiasikan gelombang radio ke tag RFID
sehingga data dapat berpindah secara wireless ke tag
RFID yang erada berdekatan dengan antena.
Berdasarkan mobilitasnya RFID Reader dibedakan menjadi
3 (tiga) jenis, yaitu:
1. Mobile RFID Reader/Terminal

a) Dipakai pada aplikasi dimana tidak diterapkan
adanya Fiexed Reading Gate. Dalam hal ini users
yang akan membawa Reader menghampiri
items/tags.

b) RFID reader ada 2 model : Internal (sudah
terintegrate dengan mobile terminal) dan External
(dalam bentuk CF card, SD Card dan Bluetooth
koneksi).

Gambar 107. Mobile RFID Reader

2. Vehicle Mounted Reader
a) Reader disini akan dipasangkan pada

kendaraan/forklit yang dipakai untuk kegiatan
peletakkan/put away maupun
pengambilan/picking dari pallet atau barang yang
telah dilekatkan RFID tag.

b) Sama dengan diatas, dimana tidak ada “Fixed
Reading Gate” sehingga users bersama
kendaraannya/forklit yang akan membawa Reader
menghampiri items/tags.
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Gambar 108. Vehicle Mounted Reader

3. Fixed RFID Reader
a) Dipakai untuk aplikasi yang menerapkan ”Fixed

Reading Gate”. Dalam hal ini item secara fisik akan
dibawa melalui/kedalam area baca dari reader
yang bersifat stasioner, di sini secara prinsip
berlaku “item menghampiri reader”.Contoh :
aplikasi Gate atau access control, konveyor.

b) Fixed Reader ada 2 model : dengan antenna yang
sudah terintegrate dan External Antena (dengan
jumlah port antenna : max 9 port).

Gambar 109. Fixed RFID Reader
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C. Frekuensi
Jalur RFID dapat disesuaikan pada berbagai frekuensi
untuk menangkap berbagai frekuensi berbeda. sehingga
tag RFID dan RFID reader perlu disesuaikan pada frekuensi
yang sama agar dapat saling berkomunikasi. Meskipun
frekuensi berbeda sering digunakan, akan tetapi frekuensi
yang paling sering digunakan adalah frekuensi rendah
(sekitar 125 KHz), frekuensi tinggi (sekitar 13,56 MHz),
dan frekuensi ultra tinggi (860-960 MHz). Beberapa
aplikasi juga menggunakan RFID pada
frekuensi microwave yaitu 2,45 GHz. Pemilihan frekuensi
yang tepat merupakan hal yang sangat penting karena
gelombang radio memiliki cara kerja tertentu pada
frekuensi yang berbeda-beda.
Ada empat macam RFID tag yang sering digunakan bila
dikategorikan berdasarkan frekuensi radio, yaitu:
1) Low frequency tag (antara 125 ke 134 kHz)
2) High frequency tag (13.56 MHz)
3) UHF tag (868 sampai 956 MHz)
4) Microwave tag (2.45 GHz)

Tabel 6. Frekuensi RFID
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D. Antena
Antena RFID berfungsi untuk mengirim dan menerima
sinyal. Pengguanaan antenna berbeda-beda bergantung
pada biaya, fungsi, aplikasi, dan frekuensi operasi.
Banyaknya multiplexer dipertimbangkan pada sebanyak
apa antenna yang digunakan. Sistem kabel pada antena
juga merupakan aspek penting agar penting agar RFID
bekerja dengan baik. Kombinasi antara radar, antenna,
dan multiplexer merupakan sayarat utama agar membuat
sinyal terbaca.

Gambar 110. Antena RFID

E. Host Controller
Host controller untuk RFID biasanya terhubung dengan
komputer desktop  atau laptop yang terletak dekat
dengan reader. Host controller memiliki fungsi menerima
data dari reader dan melakukan pemrosesan data seperti
filtering dan collation, serta perangkat monitor
memastikan reader berfungsi dengan baik, juga
mengamankan dan mempebarui instruksi pada isitem
RFID.
Host controller terhubung dengan reader melalui
teknologi jaringan seperti Transmission Control
Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). Pada umumnya, satu
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controller dapat mengatur beberapa reader, dengan rasio
bergantung pada volume data yang diterima dari reader.

Gambar 111. Host Controller RFID

F. Middleware
Middleware merupakan software yang mengatur
komunikasi antara reader dan sistem secara keseluruhan
dengan mengumpulkan, menyaring, dan menerapkan
aturan tertentu yang diterima dari reader. Middleware
juga menyediakan fungsi pengaturan dan pengawasan
untuk memastikan reader terhubung, berfungsi dnegan
baik, dan dikonfigurasi dengan benar.
Setiap produsen middleware harus menyediakan
firmware yang mendukung seluruh jenis reader.
Middleware ini dapat digunakan secara terpusat atau
lokal, selain dapat juga diatur melalui user-friendly
interface, serupa seperti aplikasi software yang banyak
beredar. Middleware dapat diterapkan pada berbagai
jenis host controller seperti host computer, server pusat,
atau pada intelligent reader.

13.5 Sistem Kerja RFID
Ada tiga bagian utama pada sistem kerja RFID, yaitu

antenna, transceiver untuk mendecode data, transponder
yang telah deprogram dengan informasi tertentu berbentuk
tag RFID.
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Gambar 112. Sistem Kerja RFID

Antena berfungsi melakukan komunikasi via sinyal
dengan tag RFID, dan menyediakan energi bagi RFID tag
(hanya pada kasus tag RFID pasif). Ketika tag RFID mendapat
dengan sinyal antena, perangkat ini akan mendeteksi sinyal
aktivasi dari antena yang “membangunkan” chip RFID. Chip ini
akan mengirim informasi untuk diterima antena.Tag RFID ini
tidak perlu ditempel pada permukaan objek, sehingga tidak
harus ditempel atau digunakan menyatu dengan objek. Tag ini
dapat dibaca waktu kurang dari 100 milisekon. Selain itu,
melalui komunikasi dengan antena, host controller dapat
membaca sejumlah tag dalam satu waktu sehingga lebih
praktis dan lebih cepat.

13.6 Arsitektur RFID
Terdapat beberapa  macam arsitektur yang dapat

digunakan dalam penggunaan RFID untuk sistem keamanan.
A. Sistem Fixed Code

Merupakan sistem yang sederhana dan paling sering
digunakan. Kode tetap yang tersimpan di tag RFID dibaca
dan dibandingkan denga kode yang tersimpan di
database. Untuk itu dapat digunakan tag RFID yang ditulis
satu kali saja dan belum diprogram sama sekali sehingga
user dapat memprogram tag tersebut. Sistem yang
sederhana ini tingkat keamanannya paling rendah.
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B. Sistem Rolling Code
Cara kerja sistem ini sama dengan sistem Fixed-code akan
tetapi kode rahasia pada tag RFID hanya berlaku pada
periode waktu tertentu. Reader RFID untuk sistem ini
harus memiliki kemampuan untuk menulis tag RFID. Dan
tag RFID ini harus dapat deprogram berkali-kali. Sehingga
setiap proses identifikasi maka sistem keamanan akan
mengubah kode rahasia yang ada pada tag RFID, dan akan
menggunakan kode rahasia tersebut untuk proses
identifikasi selanjutnya. Sistem ini memberikan keamnan
yang lebih baik, tetapi uang harus dipertimbangkan
adalah poses sinkronisasi kode rahasia.

C. Sistem Proteksi dengan Password
Sistem autentifikasi dengan proteksi password. Data
rahasia pada tag RFID akan ditransmisikan setelah reader
RFID mengirimkan password yang sesuai. Password
biasanya ditransmisikan dalam plain text.
Sistem yang memiliki banyak pengguna dengan password
yang berbeda, memilikitotal waktu komunikasi yang
sangat lama karena reader RFID harus menduga password
dari database yang ada.

D. Sistem Kombinasi Rolling Code dan Password
Merupakan sistem gabungan dengan kode rahasia
berubah-ubah dan password untuk melindungi kode
rahasia dalam tag RFID. Masalah pada sistem ini adalah
waktu komunikasi dan sinkronisasi password. Sistem ini
akan memberi tingkat keamanan yang tinggi.

13.7 Penggunan Frekuensi RFID
A. Low Frequency

RFID tag banyak digunakan untuk identifikasi pada
binatang, beer keg tracking, keylock pada mobil dan juga
sistem anti pencuri. Binatang peliharaan seringkali
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ditempeli dengan chip yang kecil sehingga mereka bisa
dikembalikan kepada pemiliknya jika hilang. Di Amerika
Serikat, frekuensi RFID yang digunakan ada dua yaitu 125
kHz (standar aslinya) dan 134.5 kHz (yang merupakan
standar internasional).

B. High Frequency
RFID tag sering digunakan pada perpustakaan atau toko
buku, pallet tracking, akses kontrol pada gedung,
pelacakan bagasi pada pesawat terbang dan apparel item
tracking. Ini juga digunakan secara luas pada identifikasi
lencana, mengganti keberadaan kartu magnetik
sebelumnya. Lencana ini hanya perlu dipegang dalam
suatu jarak tertentu dan reader-nya langsung dapat
mengenali siapa pemegang lencana tersebut. Kartu kredit
American Express Blue saat ini sudah mengandung RFID
tag dengan high-frequency.

C. UHF
RFID tag sering digunakan secara komersial pada pallet
dan pelacakan container, pelacakan truk dan trailer pada
pelabuhan kapal laut.

D. Microware
RFID tag seringkali digunakandalam akses kontrol jarak
jauh kendaraan bermotor.

13.8 Penerapan dan Pemanfaatan RFID
A. Penerapan Teknologi RFID

Teknologi RFID sekarang ini telah menjadi teknologi
pilihan bagi suatu industri/organisasi ataupun individu untuk
melakukan tracking manusia, hewan peliharaan maupun
ternak, produk, bahkan kendaraan. Teknologi ini telah
menggeser peran barcode yang di masa lalu menjadi teknologi
pilihan untuk pelacakan produk. Penggunaan teknologi RFID
sekarang ini menjadi perhatian, mulai dari kalangan
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pemerintah (khususnya pada bagian intelejen maupun
keamanan), sampai dengan industri manufaktur, pendidikan
(khususnya untuk penerapan di perpustakaan) dan kesehatan.
Penggunaan teknologi RFID diyakini dapat memudahkan
proses bisnis dan meningkatkan efisiensi.
1. Aplikasi Gate/Access Control

Salah satu penerapan solusi RFID yang sangat popular
adalah aplikasi Gate Control atau Access Control.
Kendaraan yang telah terdaftar bisa dengan cepat masuk
ke kawasan karena portal akan secara otomatis membuka
ketika kendaraan mendekati pintu masuk. Aplikasi ini juga
dapat dipergunakan sebagai Time Attendance.

Gambar 113. Penempatan antenna RFID

Gambar 114. Konfigurasi Antena Gate Control
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2. Aplikasi Konveyor/Assembly Line
Aplikasi yang menggunakan ban berjalan biasanya adalah
aplikasi WIP (Work In Process), dimana RFID Tag akan
ditempelkan pada Box atau Case dari barang yang
dimonitor statusnya. Dengan kemampuan Read/write dari
RFID Tag, maka informasi didalam RFID Tag bisa kita ganti-
ganti sesuai dengan status terakhir dari proses.

Gambar 115. Antena pada aplikasi Konveyor

Gambar 116. Konfigurasi Standard aplikasi Konveyor

3. Aplikasi Warehousing/Inventory Control
Penerapan RFID juga banyak dilakukan diarea aplikasi
warehousing atau inventory control. Dalam hal ini RFID
Tag akan diletakkan pada pallet, box atau kemasan
barang, dan pada lokasi rak. Dengan demikian dapat
secara otomatis dan cepat diperoleh informasi
keberadaan barang dan lokasinya. Hal ini akan sangat
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meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan rutin
operasional seperti penempatan barang, picking, cycle
counting/stock opname dll. Karena sifat mobilitas dari
barang dan lokasi yang luas, pada aplikasi
warehousing/inventory umumnya dipakai mobile RFID
Reader. Dalam hal ini terjadi prinsip dimana “Reader
mendekati barang”.
Contoh penerapan RFID dalam aplikasi warehousing atau
inventory control yaitu:
a) Retail

Teknologi RFID diterapkan oleh Wall Mart, dimana
sebagai retailer besar Wall Mart menekankan kepada
para supplier mereka untuk mempergunakan label
RFID pada produknya. Penerapan teknologi RFID pada
Wall Mart didorong oleh keinginan untuk
meningkatkan kepuasan pelanggan. Penggunaan
teknologi RFID memungkinkan karyawan ritel untuk
dapat menginformasikan dengan cepat dan tepat
dimana sebuah item berada. Dengan gelombang radio,
seorang karyawan bisa mencari sebuah produk yang
ingin dicari oleh konsumen di Supermarket.
Sebuah toko pakaian ritel di New York misalnya,
menaruh tag RFID di baju-baju yang dijual. Ketika
konsumen sedang mencoba baju, mereka bisa melihat
informasi tentang baju tersebut lewat mesin pembaca
di fitting room, informasi tersebut berisi ukuran dan
warna yang tersedia sampai reputasi sang disainer
baju. Kecepatan tinggi yang ditawarkan oleh teknologi
RFID dalam memberikan informasi terkait dengan
identifikasi produk yang dicari dan proses check-out
yang cepat membuat konsumen semakin puas
berbelanja.
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Teknologi RFID juga diterapkan oleh Marks & Spencer,
yang merupakan salah satu peritel terbesar di Inggris.
Pada tahun 2003 Marks & Spencer mulai memasang
tag pada item-item pakaian dengan tag UHF. Tag UHF
merupakan teknologi RFID generasi baru yang
menyediakan kecepatan transfer data yang cepat dan
rentang baca yang lebih jauh. Marks & Spencer juga
telah secara ekstensif menggunakan peralatan tracking
pada divisi penjualan makanannya.
Proses tracking dengan memanfaatkan teknologi RFID
dapat membuat rangkaian kegiatan pada retail
menjadi lebih cepat dan mudah, hanya dengan
memonitor di depan komputer para pekerja
mendapatkan informasi terkait dengan lokasi produk
sehingga dapat memberikan informasi secara realtime
dan tepat kepada pelanggan yang mencari produk
tersebut, pekerja juga mendapatkan informasi
mengenai jumlah inventory dimana hal ini penting bagi
kesinambungan persediaan barang dagangan, bagian
pemasaran pun akan dipermudahkan terkait dengan
informasi mengenai jenis, jumlah produk, macam
kemasan yang dibeli, dan sebagainya.
Teknologi RFID juga mampu untuk membaca dan
memberikan informasi tentang produk yang tersimpan
di dalam kemasan tertutup. Hal ini tentu saja
memudahkan dalam melakukan pelacakan pada
gudang. Penggunaan teknologi ini telah terbukti
meningkatkan loyalitas pelanggan dan meningkatkan
efisiensi dan kinerja retail.

b) Manufacture
Pada industri manufacture, penggunaan teknologi RFID
umumnya diterapkan untuk mempermudah pelacakan
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barang. Penerapan teknologi RFID banyak dilakukan
diarea aplikasi warehousing atau inventory control.
Dalam hal ini RFID Tag akan dilekatkan pada pallet, box
atau kemasan barang, dan pada lokasi dari rak. Dengan
demikian dapat secara otomatis dan cepat diperoleh
informasi keberadaan barang dan lokasinya. Hal ini
akan sangat meningkatkan effisiensi dan effektifitas
kegiatan rutin operasional seperti penempatan barang,
picking, cycle counting /stock opname dan sebagainya.
Karena sifat mobilitas dari barang dan lokasi yang luas,
pada aplikasi warehousing/inventory umumnya dipakai
mobile RFID Reader. Dalam hal ini terjadi prinsip
dimana “Reader mendekati barang”, terutama pada
inventory.
Belum lama ini, pabrik ban Michelin telah melakukan
pengujian sistem identifikasi ban dengan frekuensi
radio untuk ban mobil penumpang dan truk kecil.
Transponder RFID dipasang di dalam ban dan
menyimpan informasi identifikasi yang dapat
diasosiasikan dengan nomor identifikasi kendaraan.
Hal ini dimanfaatkan untuk pelacakan daya tahan ban
dan kinerja ban.

c) Perbankan/ Sistem Pembayaran
Penerapan teknologi RFID pada bidang perbankan
salah satunya dimanfaatkan oleh Bank Sentral Eropa
dengan cara menanamkan tag RFID setipis rambut
manusia di dalam serat uang kertas Euro pada tahun
2005. Tag-tag tersebut memungkinkan uang untuk
mencatat informasi tentang setiap transaksi.
Pemerintah dan agen-agen peradilan menyambut
teknologi tersebut sebagai cara untuk mencegah
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pencucian uang, transaksi pasar gelap dan bahkan
permintaan kuitansi kosong dari koruptor.
Teknologi RFID juga diterapkan dalam sistem
pembayaran, dimana pada tahun 1997 ExxonMobil
telah mengembangkan aplikasi pembayaran nirkabel
yang diberi nama Speedpass. Sejak itu enam juta
konsumen dapat melakukan pembayaran dengan cara
ini pada 7.500 lokasi Speedpass-enabled. Sekarang,
banyak merchant dan peritel mencari 10 cara untuk
mengimplementasikan sistem pembayaran nirkabel RF.
Sony dan Philips telah menjadi menjadi pendahulu,
dimana kedua korporasi ini telah melakukan uji
lapangan terhadap sebuah sistem RFID yang disebut
Near Field Communication (NFC), yang akan
memungkinkan komunikasi RFID diantara PC,
komputer genggam dan peralatan elektronik lainnya.
Kedua perusahaan tersebut menggambarkan bahwa
para konsumen akan masuk ke dalam portal mereka
dengan melakukan swiping terhadap smart cart
mereka yang ditaman dengan RFID Sony atau Philips –
yang akan dibaca oleh reader RFID yang dipasang pada
port USB di komputer. Di waktu selanjutnya, konsumen
akan dapat belanja online, misalnya untuk tiket
pertunjukan lokal. Mereka dapat melakukan
pembayaran tiket online, mendownloadnya melalui PC
dan kemudian mentransmisikannya melalui teknologi
NFC ke tag RFID pada HP mereka. Selanjutnya pada
saat pertunjukan, dengan mendekatkan HP mereka ke
reader RFID di pintu masuk, mereka akan
diperbolehkan masuk secara otomatis.
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d) Pemerintahan
Pemerintah Indonesia juga telah mencoba untuk
menerapkan RFID dalam pengendalian BBM bersubsidi
melalui program SMPBBM adalah singkatan dari
Sistem Monitoring dan Pengendalian Bahan Bakar
Minyak, yang merupakan sebuah program untuk
memonitor dan mengendalikan penggunaan BBM,
khususnya BBM bersubsidi, agar lebih tepat sasaran
dan pada akhirnya memberikan manfaat yang bisa
dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Program ini memanfaatkan teknologi RFID (Radio
Frequency Identification) sebagai alat untuk mendata
dan memantau penggunaan BBM yang dipasang pada
kendaraan bermotor di seluruh Indonesia secara gratis
dimana RFID di terapkan guna membatasi BBM
bersubsidi untuk motor 0,7 liter dan mobil 3 liter per
hari. Teknologi RFID memungkinkan program SMPBBM
berjalan secara komprehensif dengan aman, cepat,
terpercaya dan telah teruji efisiensi serta efektifitas
penggunaannya.

B. Pemanfaatan RFID
Sistem RFID menjadi teknologi pilihan untuk tracking

manusia, hewan peliharaan, produk, bahkan kendaraan. Salah
satu alasannya adalah kemampuan baca tulis dari sistem RFID
aktif memungkinkan penggunaan aplikasi interaktif. Selain itu,
tag jugadapat dibaca dari jarak jauh dan melalui berbagai
substansi seperti salju, asap, es, atau cat di mana barcode
telah terbukti tidak dapat digunakan. Gagasan untuk
menggunakan teknologi RFID akhir-akhir ini merebak, baik di
kalangan agen-agen pemerintah maupun perusahaan. Berikut
ini adalah beberapa contoh nyata agenda berbagai organisasi
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pemerintah maupun perusahaan dalam rencananya untuk
mengimplementasikan teknologi RFID :
1. Pelacakan Pakaian .

Produsen pakaian Benetton merencanakan untuk
memasang tag RFID di dalam item-item ritel. Peralatan
yang ditanam tersebut memungkinkan Benetton untuk
melacak individu-individu dan barang inventaris yang
mereka miliki dengan me-link-kan nama konsumen dan
informasi kartu kredit dengan nomor seri pada suatu item
pakaian.Demikian juga Marks & Spencer, salah satu
peritel terbesar di Inggris,mengumumkan untuk memulai
memasang tag pada item-item pakaian dengan tag UHF
mulai musim gugur 2003. Tag UHF adalah teknologi RFID
generasi baru yang menyediakan kecepatan transfer data
yang cepat dan rentang baca yang lebih jauh. Marks &
Spencer telah secara ekstensif menggunakan peralatan
tracking pada divisi penjualan makanannya.

2. Pelacakan Barang Dagangan dalam Kemasan.
Gillette, Wal-Mart, dan Tesco, rantai supermarket
berbasis di Inggris, bergabung untuk menguji rak-rak yang
dapat melacak secara real-time terhadap barang-barang
dalam toko. “Rak-rak pintar” akan dapat membaca
gelombang frekuensi radio yang diemisikan oleh chip
mikro yang ditanam dalam jutaan silet dan produk-produk
lainnya.
Wal- Mart merencanakan untuk menguji rak Gillette
diawali di toko yang berlokasi di Brockton. Jika sukses,
Wal-Mart juga merencanakan untuk bergabung dengan
Procter & Gamble untuk menguji hal serupa pada produk-
produk kosmetik dan telah mendukung 100 top
suppliernya untuk menggunakan pelacak barang nirkabel
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pada 2005. Para eksekutif Wal-Mart mengatakan bahwa
perusahaan hanya akan menggunakan chips RFID untuk
melacak barang dagangan dan akan melepasnya jika
sudah dibeli.

3. Pelacakan Ban
pembuat ban Michelin baru-baru ini memulai pengujian
sistem identifikasi ban dengan frekuensi radio untuk ban
mobil penumpang dan truk kecil. Transponder RFID
dipasang di dalam ban dan menyimpan informasi
identifikasi yang dapat diasosiasikan dengan nomor
identifikasi kendaraan.

4. Pelacakan Uang
Bank Sentral Eropa melaju dengan rencananya untuk
menanamkan tag RFID setipis rambut manusia di dalam
serat uang kertas Euro pada tahun 2005 meskipun menuai
banyak protes. Tag-tag tersebut memungkinkan uang
untuk mencatat informasi tentang setiap transaksi.
Pemerintah dan agen-agen peradilan menyambut
teknologi tersebut sebagai cara untuk mencegah
pencucian uang, transaksi pasar gelap dan bahkan
permintaan kuitansi kosong dari koruptor.

5. Pelacakan Pasien dan Orang
Rumah Sakit Alexandra di Singapura belum lama ini
menerapkan sistem tracking di bagian gawat daruratnya
karena sadar akan kekuatiran wabah Severe Acute
Respiratory Syndrome (SARS). Dengan sistem ini seluruh
pasien, pengunjung dan karyawan yang memasuki rumah
sakit diberi sebuah kartu yang ditanami chip RFID. Kartu
dibaca oleh sensor yang dipasang di langit-langit yang
mencatat secara tepat waktu masuk dan keluarnya
seseorang. Informasi ini tersimpan dalam komputer
selama 21 hari.Teknologi ini juga memungkinkan untuk
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dengan segera melacak orang-orang yang pernah kontak
dengan seorang penderita SARS.

6. Sistem pembayaran
Pada tahun 1997, ExxonMobil mengembangkan aplikasi
pembayaran nirkabel yang diberi nama Speedpass. Sejak
itu enam juta konsumen dapat melakukan pembayaran
dengan cara ini pada 7.500 lokasi Speedpass-enabled.

13.9 Kelebihan dan Kekurangan RFID
A. Keunggulan Tenologi RFID

RFID memiliki banyak keunggulan yang sangat
dibutuhkan yang sangat dibutuhkan untuk menunjang aplikasi
operasional pelanggan, bahkan yang membuka peluang
penerapan RFID praktis di hampir semua aplikasi dan industri.
Keunggulan dari RFID diantaranya adalah :
1) Setiap Tag memiliki ID yang unik dan berbeda secara

world-wide, tanpa tergantung manufacture nya. Hal ini
terjadi karena adanya konsensus penomoran ID antara
manufacturers sedunia. Dengan mendata Tags yang
dipakai pada database aplikasi, maka dapat dengan
mudah dan efektif ditingkatkan aspek pengamanan dalam
pembacaan (secured/selective reading).

2) Read/Write Capability.  dimana dengan kemampuan
membaca maupun menuliskan informasi, maka informasi
pada Tag dapat diubah dengan menggunakan aplikasi
melalui RFID reader. Hal ini dimungkinkan karena Tag
memiliki memory, sehingga secara prinsip informasi pada
Tag bersifat Portable Dynamic Data. Kapasitas data pada
Tag bervariasi dari 128 hingga 1024 bites.

3) Operation in Hars Environment. dimana dengan pemilihan
material maupun bentuk encapsilation yang sesuai
dengan kondisi operasional di lapangan, maka pemakaian
dan pemasangan RFID Tag dimungkinkan untuk kondisi
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ekstrem atau hars environment, misal : temperatur atau
tekanan yang sangat tinggi.

4) Fleksibel dalam pemasangan. dengan encapsulation yang
sesuai, RFID Tag dapat dipasang secara fleksibel dan
bervariasi pada item, misalnya : Tag yang dibenamkan
pada ban traktor, Tag yang di clamped pada body mobil.

5) Reusable. dimana RFID Tag memiliki life time yang relatif
lama dan dapat dipindah-pindahkan atau dipakai kembali
untuk item yang lain. Pemakaian kembali Tag tersebut
dapat meningkatkan efisiensi biaya.

6) Accuracy, dikarenakan pembacaan dilakukan secara
device reading dan bukan oleh indera manusia, maka
tingkat akurasinya menjadi sangat tinggi.

7) Dapat dilakukan secara un-attended/automated. dimana
RFIC cukup banyak diaplikasikan dengan pembacaan yang
otomatis tanpa intervensi manusia, misal : aplikasi
konveyor. Hal ini dimungkinkan karena RFID reader dapat
langsung mendeteksi keberadaan Tag dalam area
bacanya.

8) Tidak memerlukan line of sight. prinsip kerja RFID yang
bersifat elektromagnetik dan bukan optikal
memungkinkan RFID reader untuk membaca Tag
walaupun Tag tersebut tidak terlihat atau tersembunyi.
Misal : RFID reader dapat membaca semua Tag pada item
yang berada dalam suatu peti tertutup.

9) Pembacaan yang Cepat; kecepatan pembacaan juga relatif
tinggi karena kemampuan membaca sekaligus informasi
dari semua Tags yang berada dalam area bacanya
(sebagai simultaneous multi Tags reading).

10) Aman; Tags bisa diberikan password sehingga
meningkatkan faktor keamanan dimana data yang berada
di Tag tidak bisa dibaca oleh setiap reader jika tidak sesuai
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passwordnya. Tag juga bisa dimatikan dengan feature
Killing Tag.

B. Kelemahan Teknologi RFID
Selain memiliki banyak keunggulan, RFID ternyata

memiliki beberapa kelemahan, antara lain yaitu :
1) Akan terjadi kekacauan informasi jika terdapat lebih dari 1

chip RFID melalui 1 alat pembaca secara bersamaan,
karena akan terjadinya tabrakkan informasi yang diterima
oleh pembaca (kendala ini dapat terselesaikan oleh
kemampuan akan kecepatan penerimaan data sehingga
chip RFID yang masuk belakangan akan dianggap sebagai
data yang berikutnya)

2) Jika terdapat freq overlap (dua freq dari pembaca berada
dalam satu area) dapat memberikan informasi data yang
salah pada komputer/pengolah data sehingga tingkat
akuransi akan berkurang (permasalahan ini dipecahkan
dengan cara pengimplementasian alat diteksi tabrakan
freq atau menata peletakan area pembacaan sehingga
dapat menghindari tabrakan)

3) Gangguan akan terjadi jika terdapat freq lain yang
dipancarkan oleh peralatan lainnya yang bukan
diperuntukkan untuk RFID, sehingga chip akan merespon
freq tersebut (freq Wifi, handphone, radio pemancar, dll)

4) Privasi seseorang akan secara otomatis menjadi
berkurang, karena siapa saja dapat membaca informasi
dari diri seseorang dari jarak jauh selama orang tersebut
memiliki alat pembaca, sebagai contoh seseorang dapat
membaca jumlah uang yang dimiliki orang lain didalam
dompetnya.
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MODULATOR DEMODULATOR

14.1 Pengertian Modem
Modulator demodulator atau sering dikenal dengan

istilah modem mempunyai peranan yang sangat penting bagi
kehidupan masyarakat baik perorangan ataupun perusahaan.
Kemajuan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang
sangat besar kepada perkembangan pengolahan data. Data
dari satu tempat dapat dikirim ke tempat lain untuk diolah
dengan menggunakan alat telekomunikasi. Untuk data yang
menggunakan komputer, pengiriman data menggunakan
sistem transmisi elektronik, biasanya disebut dengan istilah
komunikasi data atau (data communication). Dalam dunia
teknologi informasi atau internet modem mempunyai
peranan sebagai media konversi baik konversi suara, data,
sinyal dan lain lain.

Modem berasal dari singkatan Modulator
Demodulator. Modem merupakan suatu alat atau perangkat
yang dapat menjembatani suatu komputer untuk dapat
beroperasi dalam jaringan komunikasi data khususnya
jaringan internet. Modulate adalah suatu proses
penerjemahan data dari digital ke analog sehingga bisa
ditransmisikan. Demodulate adalah sebaliknya, proses

14
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menerjemahkan dari analog ke digital. namun umumnya istilah
modem lebih dikenal sebagai Perangkat keras yang sering
digunakan untuk komunikasi pada komputer.

Sistem kerja dari modulator adalah akan mengubah
sinyal informasi kedalam sinyal pembawa (carrier) dan siap
untuk dikirimkan, sedangkan Demodulator tugasnya adalah
bagian yang memisahkan sinyal informasi (yang berisi data
atau pesan) dari sinyal pembawa (carrier) yang diterima
sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan tepat dan
baik. Teknologi modem merupakan penggabungan dari kedua-
duanya, artinya modem adalah alat komunikasi dua arah.
Setiap perangkat komunikasi jarak jauh dua-arah umumnya
menggunakan bagian yang disebut modem, seperti VSAT,
Microwave Radio, dan lain-lain.

Gambar 117. Sistem Kerja Modem

Modem menggunakan sistem kerja teknik
Asynchronous. Asynchronous adalah bahwa ketika modem
akan mengirimkan data tanpa menggunakan clock untuk
menyinkronisasikan kegiatan dari kedua sistem yang
terhubung. Data dikirim dalam 1 byte yang berada dalam
sebuah frame pada satu waktu. Frame tersebut berisikan
sebuah start bit, data, dan biasanya satu atau lebih stop bit.
Start dan stop bit inilah yang memberitahukan kapan dan
dimana data tersebut. Karena fungsi inilah, si penerima akan
tahu mana yang data dan mana yang noise, sehingga dapat
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diketahui mana yang dapat diterima atau tidak. Modem yang
bekerja secara hardware atau perangkat keras menggunakan
chip khusus untuk menangani fungsi komunikasi data,
sedangkan pada software pekerjaan modem akan diambil alih
oleh sebuah program driver.

14.2 Sejarah Perkembangan Modem
Perkembangan teknologi modem sangat berkaitan

dengan perkembangan teknologi chip dan komputer. Modem
adalah salah satu bukti perangkat yang mengalami perubahan
sebagai akibat perkembangan dari teknologi tersebut. Pada
proses pengiriman informasi antara dua lokasi, pengirim dan
yang dituju pada dasarnya akan memerlukan perangkat
pengirim (transmitter), perangkat penerima (receiver) dan
media transmisi sebagai jalan untuk informasi yang akan
dikirim oleh trasmitter untuk kemudian diterima
reciever.Perangkat pengirim harus mempunyai kemampuan
untuk menerjemahkan informasi dari suatu bentuk antar
muka baik berupa kata yang ditulis, suara yang diolah maupun
objek gambar diam maupun bergerak. Ataupun gabungan dari
beberapa gambar diam dan yang bergerak, dan gabungan.

Dalam istilah komunikasi data, proses ini diistilahkan
dengan proses modulasi. Proses modulasi dalam konteks
modem diartikan sebagai proses pengubahan sinyal data
digital menjadi sinyal analog untuk dapat dikirimkan melalui
media transmisi. Setelah diterima oleh perangkat penerima,
sinyal hasil modulasi tersebut dikembalikan lagi ke bentuk
informasi yang semula untuk kemudian diterjemahkan ke
dalam bahasa manusia kembali. Proses ini dikenal dengan
istilah demodulasi. Proses demodulasi adalah kebalikan dari
proses modulasi yaitu mengubah sinyal analog menjadi sinyal
digital untuk dapat diteruskan ke parangkat digital. Maka
perangkat modem adalah sepasang perangkat transmisi untuk
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mengirimkan informasi dengan modulasi dan mendemodulasi
kembali informasi tersebut.

Dennis C. Hayes menemukan modem untuk komputer
personal (PC) pada tahun 1977, yang hasilnya mampu
mendirikan teknologi paling penting yang membuat dunia
sekarang ini bisa menjadi selalu online, serta membangkitkan
industri internet menjadi tumbuh berkembang. Ia pertama kali
menjual produk modem bernama Hayes di bulan April 1977,
dan kemudian mendirikan perusahaan D.C. Hayes Associates,
Inc. Kualitas dari produk Hayes dihasilkan dalam peningkatan
kinerja dan pengurangan biaya sehingga mampu memimpin
industri dalam transisi dari modem leased line ke intelligent
dial-up modem untuk PC. Hayes telah berpengalaman lebih
dari 10 tahun bekerja dengan sistem komputer mulai dari yang
berteknologi besar sampai dengan yang berteknologi kecil,
telekomunikasi, produk manufaktur dan elektronika. Selama
mengikuti kuliah di Institut Teknologi Georgia, Hayes
berpartisipasi dan ikut dalam program cooperation yang
bekerja untuk AT&T Long Lines.

Kemudian ia bergabung dengan Financial Data Services
dimana ia bekerja di sistem dengan mikroprosesor 4-bit
pertama. Setelah menyelesaikan studinya di Institut Teknologi
Georgia, Hayes kemudian bekerja untuk National Data
Corporation, dimana ia mengembangkan sistem berbasis
mikrokomputer agar bisa terhubung ke jaringan. Hayes
selanjutnya mengikuti kuliah di School of Management and
Strategic Studies di Western Behavior Science Institute.
Perusahaan D.C. Hayes Associates bermula didirikan di rumah
Hayes, dimana ia memulainya dengan investasi sebesar $5.000
dan kemudian melejit menjadi perusahaan yang memimpin
didunia industri TI. Produk pertamanya adalah modem board
untuk bus s-100 dan kemudian untuk komputer Apple II.
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Memecahkan masalah antar-muka (interface) sehingga
memungkinkan komputer-komputer menggunakan sebuah
port serial standar untuk mengendalikan fungsi-fungsi modem
melalui perangkat lunak, ia menemukan command set untuk
Hayes Standard AT yang pertama kali diperkenalkan untuk
modem PC di bulan Juni 1981.

Selanjutnya produk Hayes, SmartModem dengan cepat
menjadi standar modem telah diukur dengan seksama,
sehingga perusahaan kemudian mulai berkembang dengan
cepat. Ia memimpin perusahaannya sebagai seorang yang
melihat kesempatan emas untuk mengembangkan alat
komunikasi PC dan virtual workplace. Setelah dengan sukses
mengarahkan perusahaan melakukan sebuah merger, yang
akhirnya menghasilkan sebuah perusahaan baru yang memiliki
kebijakan menjadi perusahaan publik dari Hayes Corporation
menjadi Dennis C., Hayes kemudian memutuskan untuk
melanjutkan analisis dan ketertarikannya pada industri yang
lain yaitu, di Association of Online Professionals.

14.3 Tipe-tipe Modem
1. Modem Eksternal

Modem jenis ini biasanya dipasarkan dalam bentuk kotak
dalam berbagai rupa. Ada yang segiempat, bulat,
berbentuk telur dan macam-macam lagi. Modem jenis ini
biasanya dihubungi melalui kabel ke port COM1, COM2
atau port lain yang sesuai di PC. Kelebihan modem
external adalah lebih mahal tapi tidak mudah disambar
petir kalau dibandingkan dengan  modem internal dan
lebih baik karena menggunakan perlengkapannya sendiri
untuk menjalankan modem.
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Gambar 118. Modem External

A. Kelebihan Modem External :
1) Portabilitasnya yang cukup baik sehingga gampang

dipindah-pindah untuk  digunakan di komputer
lain.

2) Tidak perlu ada slot ekspansi yang dikorbankan
sehingga bisa dipakai untuk keperluan lain,
terutama apabila mainboard yang digunakan
hanya menyediakan sedikit slot ekspansi.

3) Modem eksternal dilengkapi dengan lampu
indikator yang memudahkan kita untuk
memonitor status modem.

B. Kekurangan Modem External :
1) Harganya lebih mahal dibandingkan dengan

modem internal.
2) Membutuhkan tempat lokasi tersendiri untuk

menaruhnya meskipun kecil.
2. Modem Internal

Modem Internal yaitu modem berjenis kartu sirkit
digunakan dengan memasang atau melekatkannya pada
sirkuit PCI. Sirkuit PCI ini tersedia pada kebanyakan PC
sekarang digunakan untuk menampung penambahan
kartu pada PC seperti sound card, graphic card dan
sebagainya. Biasanya, modern internal ini juga dikenal
sebagai PCI modem. Kelebihan modem internal adalah
lebih murah karena pembuatannya lebih singkat tanpa
membutuhkan kotak dan dipasang tanpa memerlukan
kabel.
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Gambar 119. Modem internal

A. Kelebihan Modem Internal :
1) Lebih hemat tempat.
2) Dari segi harga lebih ekonomis.
3) Tidak membutuhkan adaptor, karena telah

terpasang di dalam CPU.
4) Sistem terkesan lebih ringkas tanpa ada banyak

kabel yang bisa memberi kesan kurang rapi.
B. Kekurangan Modem Internal :

1) Tidak adanya indikator sebagaimana yang bisa
ditemui pada modem eksternal.

2) Tidak menggunakan sumber tegangan sendiri
hingga harus dicatu dari power supply pada CPU.

3) Dapat menambah suhu dalam kotak CPU.
3. Modem Kabel

Modem Kabel adalah perangkat keras yang
menghubungkan PC dengan sambungan TV. Jaringan TV
kabel ini dapat dipakai untuk koneksi ke Internet dengan
kecepatan maksimum 27 Mbps downstream (kecepatan
download ke pengguna) dan 2,5 Mbps upstream
(kecepatan upload dari pengguna). Agar dapat
menggunakan modem kabel, komputer harus dilengkapi
dengan kartu ethernet (ethernet card).
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Gambar 120. Modem Kabel
A. Kelebihan Modem Kabel :

1) Layanan internet dapat dilakukan tanpa batas atau
unlimited.

2) Tidak memerlukan tambahan biaya karena dengan
menggunakan modem kabel pembayaran internet
dapat dilakuan setiap bulan.

3) Kecepatan aksesnya tidak dipengaruhi oleh jam-
jam sibuk.

B. Kekurangan Modem Kabel :
1) Jaringan masih bersifat terbatas.
2) Untuk jaminan layanan ISP tertentu diharuskan

berlangganan TV Kabel.
3) Modem kabel harganya termasuk mahal.

4. Modem ADSL
Modem ADSL (Asymetric Digital Subscribe Line) adalah
modem yang memungkinkan internet dan menggunakan
telepon analog secara bersama-sama. ADSL diberikan
sebuah alat yang disebut sebagai splitter atau pembagi
line. Posisi splitter ditempatkan di depan ketika line
telepon masuk tidak bisa mencabangkan line modem
untuk ADSL dengan suara secara langsung. Alat splitter
berguna untuk menghilangkan gangguan ketika sedang
menggunakan ADSL modem. Dengan splitter keduanya
dapat berjalan bersamaan, dimana dapat dapat
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menjawab dan menelpon seseorang dan tetap dapat
terkoneksi dengan internet melalui ADSL modem.

Gambar 121. Modem ADSL
A. Kelebihan Modem ADSL :

1) Pembagian frekuensi menjadi dua, yaitu frekuensi
tinggi untuk menghantarkan data, sementara
frekuensi rendah untuk menghantarkan suara dan
fax.

2) Bagi pengguna di Indonesia yang memakai
program Speedy, penggunaan ADSL membuat
kegiatan Internet menjadi jauh lebih murah.
Sehingga kita dapat berInternet tanpa khawatir
dengan tagihan yang membengkak.

B. Kekurangan Modem ADSL :
1) Seperti sangat berpengaruhnya jarak pada

kecepatan pengiriman data. Semakin jauh jarak
antara modem dengan PC, atau saluran telepon
kita dengan gardu telepon, maka semakin lambat
pula kecepatan mengakses Internetnya.

2) Tidak semua software dapat menggunakan
modem ADSL.
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3) Jarak modem ADSL dengan DSLAM jauh maka
kecepatan koneksi akan menurun karena
banyaknya hambatan medium yang dilaluinya dan
sebaliknya jika jaraknya dekat, koneksinya akan
mencapai kecepatan yang diharapkan.

5. Modem Satelit
Modem Satelit adalah modem yang digunakan untuk
menetapkan transfer data  menggunakan komunikasi
satelit sebagai realay. Ada berbagai macam modem satelit
dari akses internet untuk peralatan rumah multifungsi
untuk digunakan perusahaan. Fungsi modem satelit
adalah untuk mengubah sebuah bitstream masukan untuk
sinyal radio dan sebaliknya. Perangkat ini digunakan
dalam akses internet satelit dalam hal ini upload data
ditransfer melalui konvensional PSTN modem atau ADSL
modem.
A. Kelebihan Modem Satelit :

1) Koneksi dimana saja. Tidak perlu LOS (Line of
Sigth) dan tidak ada masalah dengan jarak.

2) Jangkauan cakupannya yang luas baik nasional,
regional maupun global.

3) Pembangunan infrastrukturnya relatif cepat untuk
daerah yang luas, dibanding teresterial.

4) Komunikasi dapat dilakukan baik titik ke titik
maupun dari satu titik ke banyak titik secara
broadcasting, multicasting.

5) Kecepatan bit akses tinggi dan bandwidth lebar.
6) VSAT bisa dipasang dimana saja selama masuk

dalam jangkauan satelit.
7) Handal dan bisa digunakan untuk koneksi voice,

video dan data, dengan menyediakan bandwidth
yang lebar.
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8) Jika ke internet jaringan akses langsung ke ISP/
NAP router dengan keandalannya mendekati
100%.

9) Sangat baik untuk daerah yang kepadatan
penduduknya jarang dan belum mempunyai
infrastuktur telekomunikasi.

B. Kekurangan Modem Satelit :
1) Besarnya throughput akan terbatasi karena delay

propagasi satelite geostasioner.
2) Waktu yang dibutuhkan dari satu titik di atas bumi

ke titik lainnya melalui satelite adalah sekitar 700
milisecond (latency), sementara leased line hanya
butuh waktu sekitar 40 milisecond. Satelite
geostasioner sendiri berketinggian sekitar 36.000
kilometer di atas permukaan bumi.

3) Sangat sensitif cuaca dan curah hujan yang tinggi.
4) Rawan sambaran petir.

Gambar 122. Modem Satelit

6. Wireless Modem
Wireless Modem adalah jenis modem yang
menghubungkan ke jaringan nirkabel bukan pada sistem
telepon. Bila pengguna internet menggunakan Wireless
Modem maka mereka langsung melekat ke ISP nirkabel
(Internet Service Provider) dan dapat mengakses internet.
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Gambar 123. Modem Wireless

A. Kelebihan Modem Wireless :
1) Mobility : Sistem wireless LAN bisa menyediakan

user dengan informasi access yang real-time,
dimana saja dalam suatu organisasi.

2) Installation Speed and Simplicity : Instalasi sistem
wireless LAN bisa cepat dan sangat mudah dan
bisa mengeliminasi kebutuhan penarikan kabel
yang melalui atap atau pun tembok.

3) Installation Flexibility adalah suatu Teknologi
wireless memungkinkan suatu jaringan untuk bisa
mencapai tempat-tempat yang tidak dapat dicapai
dengan jaringan kabel.

4) Reduced Cost-of-Ownership : Meskipun investasi
awal yang dibutuhkan oleh wireless LAN untuk
membeli perangkat hardware bisa lebih tinggi
daripada biaya yang dibutuhkan oleh perangkat
wired LAN hardware, namun bila diperhitungkan
secara keseluruhan, instalasi dan life-cycle
costnya, maka secara signifikan lebih murah.

5) Scalability : Sistem wireless LAN bisa
dikonfigurasikan dalam berbagai macam topologi
untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang
beragam.

B. Kekurangan Modem Wireless:
1) Kelemahan pada konfigurasi dan
2) Kelemahan pada jenis enkripsi yang digunakan.
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14.4 Teknologi Modem
Banyak operator melaunching teknologi modem,

teknologi yang akan meramaikan persaingan telekomunikasi
Indonesia. High Speed Downlink Packet Access (HSDPA).
Selanjutnya adalah CDMA, EV-DO, EDGE, GSM dan LTE.

A. High Speed Downlink Packet Access
High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) adalah

sebuah protokol telepon geng- gam dan kadangkala disebut
sebagai teknologi 3,5G. HSDPA merupakan evolusi dari
standar WCDMA dan dirancang untuk meningkatkan
kecepatan transfer data 5x lebih tinggi. HSDPA
memdefinisikan sebuah saluran WCDMA yang baru, yaitu high
speed downlink shared channel (HS-DSCH) yang cara
operasinya berbeda dengan saluran WCDMA yang ada
sekarang. Hingga kini penggunaan teknologi HSDPA hanya
pada komunikasi arah bawah menuju telepon genggam.

Pada tahun 1978 awal munculnya teknologi generasi
pertama (1G), teknologi pertama yang diluncurkan adalah
Global System for Mobile (GSM) dan Code Division Multiple
(CDMA). Metode akses yang digunakan oleh CDMA dan GSM
berbeda, yaitu 1G hanya dapat digunakan untuk menelpon
dan masih menggunakan nada dering monofonik, yang
tentunya belum memiliki akses ke internet. Kemudian pada
tahun 1990an diluncurkan teknologi generasi kedua (2G),
yaitu GSM dengan fasilitas nada dering polifonik dan baru
memiliki pengaturan variasi warna. Setelah 2G, muncul
telepon seluler dengan 2.5G yang telah memiliki fitur Mobile
Multimedia Message (MMS) dan dilengkapi akses General
Packet Radio Service (GPRS).

Perkembangan teknologi yang sangat pesat, sehingga
dimunculkanlah telepon seluler dengan teknologi generasi
ketiga (3G). Teknologi ini cukup diminati di masyarakat,
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dengan salah satu keunggulan baru dari telpon seluler yang
memiliki fitur video call yang membuat kita dapat melihat
lawan bicara kita pada saat melakukan panggilan. Sampai saat
ini telah dikeluarkan teknologi yang disebut 3.5G, yang
merupakan teknologi transmisi data pita lebar (bandwith)
yang dapat digunakan secara berpindah-pindah (mobile
broadband) dan berbasis High Speed Downlink Package Access
(HSDPA). HSDPA ini pertama kali diperkenalkan di Jepang
(berupa 3G+ sampai 3.5G). Teknologi 3,5G ini selalu
berkembang sama seperti pada generasi sebelumnya.

3.5G adalah teknologi lanjutan dari 3G yang dalam
teori memberikan layanan suara, video, maupun akses dengan
kecepatan hingga 3.6 Mbps atau sembilan kali lebih cepat dari
layanan 3G umumnya. Kontennya sendiri tidak jauh berbeda
dengan konten dari teknologi 3G yang sudah ditawarkan oleh
beberapa operator seluler di Indonesia yaitu video call, mobile
video, mobile TV, serta video content. Sedangkan perbedaan
antara 3G dengan 3.5G adalah 3.5G menyuguhkan gambar
yang lebih tajam dari gambar yang ditawarkan oleh 3G.
Seperti teknologi sebelumnya, teknologi 3.5G juga
menggunakan broadband yang menyediakan akses atau
koneksi internet lebih cepat dan sambungan langsung ke
jaringan internet lokal maupun internasional.

Gambar 124. Modem HSDPA

HSDPA memberikan umpan balik yang lebih cepat saat
pengguna menggunakan aplikasi interaktif seperti mobile
office atau akses Internet kecepatan tinggi untuk penggunaan
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fasilitas permainan atau mengunduh audio dan video.
Kelebihan lain HSDPA, meningkatkan kapasitas sistem tanpa
memerlukan spektrum frekuensi tambahan. Hal ini
menyebabkan berkurangnya biaya layanan mobile data secara
signifikan. High Speed  Downlink  Packet Access adalah
sebuah  jaringan  yang  diperuntukkan bagi telepon seluler
yang populer dengan nama teknologi 3,5G. Teknologi ini
menyediakan kemampuan mengunduh yang cepat dan
merupakan sambungan dari asyn- chronous digital subcriber
line (ADSL) yang digunakan pada sambungan layanan inter-
net untuk daerah perumahan dan mencegah melambatnya
koneksi pada telepon seluler.

Autentikasi user atau pengguna dari teknologi HSDPA
akan dilakukan dari SIM card (atau RUIM). Data yang masuk
dari user akan dikodekan secara berbeda menurut standar
CDMA, dan bekerja jauh lebih baik daripada algoritma
kriptografi. Keamanan dari teknologi ini akan jebol apabila ada
penyusup yang masuk ke base station atau suatu ketika
penyusup tersebut mendapatkan kode channel yang hanya
dapat diperoleh dari agen khusus( 6432). Dengan kata lain,
keamanan akan kepemilikan akses ini cukup terjamin.

Dalam smartphone, akses internet yang sangat cepat
dapat diambil dari antena telepon seluler itu sendiri yang akan
diproses lebih lanjut. Sedangkan untuk laptop atau netbook,
komputer belum tentu dapat menangkap dan memproses
sinyal yang ada, kebanyakan hanya dapat menangkap sinyal
melalui WiFi ataupun Bluetooth. Solusi yang dapat ditawarkan
untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara
menggunakan modem, sistem kerjanya dengan cara
menangkap sinyal tersendiri dari antena yang ada dan
diproses lebih lanjut agar komputer atau laptop dapat
tersambung dan terhubung dengan akses internet melalui
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sinyal modem. Modem HSDPA USB modem dapat dipakai
untuk mendapatkan koneksi internet pada komputer rumah
dimana terdapat sinyal kuat dari HSDPA. Hal ini akan
menggantikan kebutuhan pengguna akan koneksi fixed line.

Teknologi HSDPA dapat digunakan untuk banyak user
secara bersama-sama, tetapi jika semua user melakukan
download file dengan kapasitas yang besar dari internet, akan
berimbas pada aliran data, yaitu seluruh user akan mendapat
koneksi yang lambat. Frekuensi yang dipakai oleh teknologi ini
sudah dapat dimaksimalisasikan secara efisien dengan
pemakaian bandwith (lebar pita) yang tepat. Mengurangi
tertundanya  pengunduhan  atau  download  data  (delay),
walaupun dengan banyaknya pengguna dari koneksi HSDPA,
unduhan data tidak akan tertunda, tetapi mungkin mengalami
sedikit keterhambatan aliran data.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, dapat
diperoleh jika kualitas jaringan atau sinyal yang diterima oleh
modem berjalan dengan baik alias fullbar. Ketika
menggunakan modem HSDPA tidak boleh berada dalam suatu
ruangan yang memiliki banyak interferensi, misalnya dalam
gedung yang berdinding tebal. Selain itu tempat dan juga jarak
serta interferensi antara BTS yang berteknologi 3G dan 3.5 G
sangat mempengaruhi kualitas jaringan yang kita dapatkan.
Jika pernah mencoba mengakses, maka terlihat pada status
Signal akan terlihat bar yang memperlihatkan seberapa baik
kualitas sinyal  yang akan diterima. Terkadang koneksi tidak
stabil sehingga muncul status UMTS dan terkadang HSDPA.

Memang kita mengharapkan koneksinya bisa berstatus
HSDPA, akan tetapi inilah cara kerja modem HSDPA dimana
secara otomatis mendeteksi jaringan data yang ada pada
frekuensinya. Jika kebetulan mendapat koneksi dan sinyal
HSDPA maka modem akan secara otomatis berusaha
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tersambung dengan HSDPA yang mempunyai kecepatan lebih
tinggi. Jika yang ada atau yang ditemukan sinyal UMTS, maka
modem akan tersambung dengan kecepatan maksimum
384Kbps. Bahkan jika bernasib sial, koneksinya mungkin
berstatus GPRS yang kecepatannya seperti modem dialup
yaitu 56Kbps.

B. Code Division Multiple Access
Code division multiple access atau CDMA adalah

sebuah bentuk pemultipleksan (bukan sebuah skema
pemodulasian) dan sebuah metode akses secara bersama
yang membagi kanal  tidak  berdasarkan pada waktu  (seperti
pada TDMA) atau  frekuensi  (seperti  pada sistem gelombang
radio). Dalam perkembangan teknologi telekomunikasi
telepon selular terutama yang berkaitan dengan generasi ke-
tiga (3G), CDMA menjadi teknologi pilihan masa depan CDMA
juga mengacu pada sistem telepon seluler digital yang
menggunakan skema akses secara bersama, seperti yang
diprakarsai oleh Qualcomm.

CDMA adalah sebuah teknologi militer yang digunakan
pertama kali pada Perang Dunia II oleh sekutu Inggris untuk
menggagalkan usaha Jerman mengganggu transmisi mereka.
Sekutu memutuskan untuk mentransmisikan tidak hanya pada
satu frekuensi, namun pada beberapa frekuensi, menyulitkan
Jerman untuk menangkap sinyal yang lengkap. Sejak itu CDMA
digunakan dalam banyak sistem komunikasi, termasuk pada
teknologi Global Positioning System (GPS) dan pada sistem
satelit OmniTRACS untuk logistik transportasi. Sistem terakhir
didesain dan dibangun oleh Qualcomm, dan menjadi cikal
bakal yang membantu insinyur Qualcomm untuk menemukan
Soft Handoff dan kendali tenaga cepat, teknologi yang
diperlukan untuk menjadikan CDMA praktis dan efisien untuk
komunikasi seluler terrestrial.
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Gambar 125. Modem CDMA

Teknologi CDMA sendiri memiliki berbagai keuntungan
jika diaplikasikan dalam sistem seluler. Keuntungan-
keuntungan tersebut antara lain :

1) Hanya membutuhkan satu frekuensi yang dibutuhkan
untuk beberapa sektor/cell

2) Tidak membutuhkan equalizer untuk mengatasi
gangguan spektrum sinyal

3) Dapat  bergabung  dengan  metode  akses  lainnya,  tidak
membutuhkan  penghitung waktu (guard time) untuk
melihat rentang waktu dan penjaga pita (guard band)
untuk menjaga intervensi antarkanal

4) Tidak membutuhkan alokasi dan pengelolaan frekuensi
5) Memiliki kapasitas yang halus untuk membatasi para

pengguna akses
6) Memiliki proteksi dari proses penyadapan.

C. Evolution Data Optimized
Teknologi EVDO, juga dikenal dengan EV-DO, 1xEvDO

dan 1xEV-DO merupakan sebuah standard pada wireless
broadband berkecepatan tinggi. EVDO adalah singkatan dari
"Evolution Data Only" atau "Evolution Data optimized". Istilah
resmi dari EVDO dikeluarkan oleh Assosiasi perusahaan
Industri Telekomunikasi yaitu CDMA2000 yang merupakan
interface data berkecepatan tinggi pada media udara. EVDO
satu dari dua macam standar utama wireless Generasi ke-3
atau 3G. Adapun standart yang lainnya adalah WCDMA.
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CDMA atau Coded Division Multiple Access,
menggunakan metode sistem matematis untuk dapat
melewatkan multiple wireless  devices untuk  mengirim  data
secara  bersamaan  pada frekuensi yang sama. Setiap
perangkat, seperti telepon seluler, ditandai dengan tanda unik
matematis. Tanda Unik tersebut diterapkan pada sinyal asli
dan dikirim sebagai sinyal modified. Penerima juga
menerapkan invers tanda matematika dari sinyal kirim untuk
Jaringan Nirkabel dulunya memanfaatkan sebuah penghalang
antara pengirim dan penerima, seperti kebanyakan   telepon
tradisional. EVDO, sebagai penggantinya mengadopsi
pendekatan yang sama untuk internet.

IP, Internet Protocol, memecah data pada  pada
pecahan  kecil  yang  kemudian  disebut  paket.  Tiap  paket
dikirim  secara independen  terhadap  Paket  yang  lain.  Tentu
hal  ini  akan  mengirit  bandwidth  yang memungkinkan
dipakai oleh perangkat lain; ketika tak ada percakapan telepon
pastinya juga tidak ada paket yang lewat karena tidak ada
paket yang dikirim. atau ketika sebuah web site diakses, tidak
akan ada bandwidth yang dipakai sampai site tersebut mulai
Secara teori EVDO mampu melewatkan 2.4 megabits per
second. Tentu saja ini lebih cepat dari DSL dan broadband
cable yang ada. Pada sebuah video conference di Amerika,
yang  digunakan  oleh  seseorang  yang  berada  di dalam
kendaraan  pada  kecepatan  60

Gambar 126. Modem EVDO
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Kelebihan EVDO dibandingkan CDMA biasa, adalah bisa
lebih mengirit spektrum frekuensi dari regulator dan amat
mahal, menurunkan biaya pengembangan dan memanfaatkan
jaringan baru. di Amerika EVDO dipakai oleh Verizon dan
Sprint, di Korea Juga digunakan. Saat artikel ini dibuat EVDO
tidak terlalu berpengaruh di pasar Eropa dan Sebagian besar
Asia karena di Wilayah tersebut telah memilih 3G. EVDO
dikeluarkan oleh Assosiasi Perusahaan Industri Telekomunikasi
yaitu CDMA2000. EVDO mampu melewatkan 2.4 megabits per
second.

D. Global System for Mobile
Global System for Mobile Communication disingkat

GSM adalah sebuah teknologi komunikasi selular yang bersifat
digital. Teknologi GSM banyak diterapkan pada komunikasi
bergerak, khususnya telepon genggam. Teknologi ini
memanfaatkan gelom- bang mikro dan pengiriman sinyal yang
dibagi berdasarkan waktu, sehingga sinyal in- formasi yang
dikirim akan sampai pada tujuan. GSM dijadikan standar
global untuk komunikasi selular sekaligus sebagai teknologi
selular yang paling banyak digunakan oleh orang di seluruh
dunia. Secara umum network element dalam arsitektur
jaringan GSM dapat dibagi menjadi:

a) Mobile Station (MS)
b) Base Station Sub-system (BSS)
c) Network Sub-system (NSS)
d) Operation and Support System (OSS).

Secara  bersama-sama,  keseluruhan arsitektur
network element di atas akan membentuk sebuah PLMN
(Public Land Mobile Network). Mobile Station atau MS
merupakan perangkat yang digunakan oleh pelanggan untuk
melakukan pembicaraan. Terdiri atas:
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1) Mobile Equipment (ME) atau handset, merupakan
perangkat GSM yang berada di sisi pengguna atau
pelanggan yang berfungsi sebagai terminal transceiver
(pengirim dan penerima sinyal) untuk berkomunikasi
dengan perangkat GSM lainnya.

2) Subscriber Identity Module (SIM) atau SIM Card,
merupakan kartu yang berisi se- luruh informasi
pelanggan dan beberapa informasi pelayanan. ME tidak
akan dapat digunakan tanpa SIM didalamnya, kecuali
untuk panggilan darurat. Data yang disim- pan dalam SIM
secara umum, adalah :

a) IMMSI (International Mobile Subscriber Identity),
merupakan penomoran pelang- gan.

b) MSISDN  (Mobile  Subscriber  ISDN),  nomor  yang
merupakan  nomor  panggil pelanggan.

3) Base Station System atau BSS, terdiri atas :
a) BTS  Base  Transceiver  Station,  perangkat  GSM

yang  berhubungan  langsung dengan MS dan
berfungsi sebagai pengirim dan penerima sinyal.

b) BSC Base Station Controller, perangkat yang
mengontrol kerja BTS-BTS yang berada di
bawahnya dan sebagai penghubung BTS dan MSC.

4) Network Sub System atau NSS, terdiri atas :
a) Mobile Switching Center atau MSC, merupakan

sebuah network element central dalam sebuah
jaringan GSM. MSC sebagai inti dari jaringan
seluler, dimana MSC berperan untuk interkoneksi
hubungan pembicaraan, baik antar selular maupun
dengan jaringan kabel PSTN, ataupun dengan
jaringan data.

b) Home Location Register atau HLR, yang berfungsi
sebagai sebuah database untuk menyimpan semua
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data dan informasi mengenai pelanggan agar
tersimpan secara permanen.

c) Visitor Location Register atau VLR, yang berfungsi
untuk menyimpan data dan informasi pelanggan.

d) Authentication Center atau AuC, yang diperlukan
untuk menyimpan semua data yang dibutuhkan
untuk memeriksa keabsahaan pelanggan. Sehingga
pembicaraan pelanggan yang tidak sah dapat
dihindarkan.

e) Equipment Identity Registration atau EIR, yang
memuat data-data pelanggan.

f) Operation and Support System atau OSS,
merupakan sub sistem jaringan GSM yang
berfungsi sebagai pusat pengendalian, diantaranya
fault management, con- figuration management,
performance management, dan inventory
management.

Gambar 127. Modem GSM

Global System for Mobile sebagai sistem
telekomunikasi selular digital memiliki keunggulan yang jauh
lebih banyak dibanding sistem analog, di antaranya :

a) Kapasitas sistem lebih besar, karena menggunakan
teknologi digital di mana peng- gunaan sebuah kanal
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tidak hanya diperuntukkan bagi satu pengguna saja
sehingga saat pengguna tidak mengirimkan
informasi, kanal dapat digunakan oleh pengguna
lain

b) Sifatnya yang sebagai standar internasional
memungkinkan roaming mancanegara

c) Dengan teknologi digital, tidak hanya mengantarkan
suara, tapi memungkinkan ser- vis lain seperti teks,
gambar, dan video

d) Keamanan sistem yang lebih baik
e) Kualitas suara lebih jernih dan peka
f) Mobile (dapat dibawa ke mana-mana).

E. Enhanced Data rates for GSM Evolution
EDGE atau Enhanced Data rates for GSM Evolution

adalah teknologi evolusi dari GSM dan IS-136. Tujuan
pengembangan  teknologi  baru  ini  adalah  untuk
meningkatkan  kecepatan transmisi data, efesiensi spektrum,
dan memungkinkannya penggunaan aplikasi-aplikasi baru
serta meningkatkan kapasitas. Seperti namanya, EDGE
(Enhanced Data rates for GSM Evolution), adalah teknologi
yang dikembangkan dengan  teknologi dasar GSM dan  GPRS.

Sebuah sistem EDGE dikembangkan  dengan  tetap
menggunakan  perangkat  yang  terdapat  pada  jaringan
GSM/GPRS. Jadi EDGE tidak  bisa sendiri. Sebuah  sistem GPRS
terdiri dari SGSN (Serving GPRS Support Node) dan GGSN
(Gateway GPRS Support Node), yang merupakan jaringan
corenya, yang ditambahkan pada sebuah jaringan GSM
sebelumnya. Sedangkan pada sisi radionya, jaringan GPRS
membutuhkan penambahan PCU pada perangkat radio
jaringan GSM sebelumnya. Gambar di bawah ini menunjukan
diagram jaringan GPRS secara umum.
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Pengimplementasian   EDGE   pada   jaringan   existing
GPRS   hanya   memerlukan penambahan pada sisi radio
aksesnya saja. Sedangkan pada sisi jaringan intinya, EDGE
menggunakan perangkat dan protokol yang sama dengan yang
digunakan pada jaringan GPRS sebelumnya. Perbedaan
jaringan GPRS dan EDGE hanya terdapat pada sisi radio
akssnya  saja,  sedangkan  pada  sisi  jaringan  intinya,  EDGE
dan  GPRS  menggunakan piranti dan protokol yang sama.
Sebuah jaringan GPRS dapat diupgrade menjadi sebuah
jaringan dengan sistem EDGE hanya dengan menambahkan
sebuah EDGE Transceivier Unit (TRU) pada sisi radio aksesnya.

Gambar 128. Modem EDGE

EDGE adalah sebuah cara untuk meningkatkan
kecepatan data pada pranala radio GSM. Dengan
menggunakan teknik modulasi dan skema pengkodean yang
berbeda dengan sis- tem GPRS sebelumnya, serta dengan
melakukan pengaturan pada pranala protokol radi- onya,
EDGE menawarkan kapasitas yang secara signifikan jauh lebih
besar dari yang di- miliki oleh sistem GPRS. Jadi secara umum
ada tiga aspek teknik baru pada EDGE jika kita bandingkan
dengan GPRS, yaitu :

1) Teknik Modulasi
2) Teknik Coding
3) Radio Access Network (RAN).
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14.5 Long Term Evolution
Long Term Evolution (LTE) adalah generasi baru

teknologi telekomunikasi selular. Menurut standar, LTE
memberikan kecepatan uplink hingga 50 megabit per detik
(Mbps) dan kecepatan  downlink hingga 100 Mbps. Tidak
diragukan lagi, LTE akan membawa banyak manfaat bagi
pengguna jaringan selular. Perkembangan telekomunikasi
menurut standar 3GPP. Bandwidth LTE adalah dari 1,4 MHz
hingga 20 MHz. Operator jaringan dapat memilih bandwidth
yang berbeda dan memberikan layanan yang berbeda
berdasarkan spektrum. Itu juga merupakan tujuan desain dari
LTE yaitu untuk meningkatkan  efisiensi  spektrum  pada
jaringan,  yang  memungkinkan  operator untuk menyediakan
lebih banyak paket data pada suatu bandwidth.

Gambar 129. Fase Perubahan 3GPP

Teknologi LTE Menggunakan OFDM based pada suatu
air interface yang sepenuhnya baru yang merupakan suatu
langkah yang radikal dari 3GPP. Merupakan pendekatan
evolusiner berdasar pada peningkatan advance   dari WCDMA.
Teknologi OFDM-based dapat mencapai data rates yang tinggi
dengan implementasi  yang lebih sederhana menyertakan
biaya relatif lebih rendah dan efisiensi konsumsi energi pada
perangkat kerasnya.
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Data rates jaringan WCDMA dibatasi pada lebar
saluran 5 MHz. teknologi LTE menerobos batasan lebar
saluran dengan mengembangkan bandwidth yang mencapai
20 MHz. Sedangkan nilai capaian antena pada bandwidth di
bawah 10 MHz, HSPA+ dan LTE memiliki performa yang sama.
Teknologi LTE menghilangkan keterbatasan WCDMA dengan
mengembangkan teknologi OFDM yang memisah kanal 20
MHz ke dalam beberap  narrow sub kanal. Masing-Masing
narrow sub kanal dapat mencapai kemampuan maksimumnya
dan sesudah itu sub kanal mengkombinasikan untuk
menghasilkan total data keluarannya.

Radio Akses Network pada 3GPP LTE atau disebut juga
Evolved-UTRAN (E-UTRAN) mulai didiskusikan pada RAN
Evolution Workshop November 2004. Pada workshop tersebut
diindentifikasikan beberapa garis besar kebutuhan (high level
requirement) dari LTE. Feasibitly study pada E-UTRA dan E-
UTRAN mulai dilakukan Desember 2004 dengan tujuan
utamanya adalah membangun sebuah framework sebagai
evolusi dari teknologi akses radio 3GPP sehingga didapatkan
data-rate yang tinggi, low-latency dan optimasi teknologi
akses radio untuk paket-switched domain.

Pada pertemuan bulan Juni 2005, 3GGP RAN WG1
mulai melakukan evaluasi pada beberapa teknologi air-
interface baru yang akan digunakan sebagai physical layer E-
UTRA. 6 jenis physical layer yang berbasis WCDMA, SCDMA
dan OFDMA dievaluasi dan hasilnya dapat dilihat pada TR
25.814 Physical layer aspect for evolved UTRA. Pada tahun
2005 pula 3GPP RAN WG2 yang bertanggung jawab pada
spesifikasi Akses Radio Layer 2 dan Layer 3 mendiskusikan
kebutuhan/kesepakatan untuk protokol air-interface
berdasarkan beberapa asumsi karena pendefinisian protokol
sangat tergantung pada teknologi air-interface yang
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digunakan. Hingga akhir pertemuan, akhirnya didapatkan
kesimpulan mengenai spesifikasi kemampuan/persyaratan LTE
yang dibangun dari 3GPP.

LTE, bersama dengan SAE (service architecture
evolution) adalah inti kerja dari 3GPP Release 8. Inti atau core
LTE disebut dengan EPC (evolved packet core). EPC bersifat all-
IP (semua IP, dan hanya IP), dan mudah berinterkoneksi
dengan network IP lainnya, termasuk WiFi, WiMAX, dan XDSL.
LTE juga diharapkan mendukung network broadband
personal, dengan memadukan layanan mobile dan fix. User
tak harus menunggu network yang lebih stabil, misalnya untuk
upload file video. LTE harus siap secara teknis (dan ekonomis)
untuk menampung trafik yang dinamis dari Web 2.0, cloud
computing, hingga beraneka macam gadget. ABI Research
memproyeksikan bahwa perangkat seperti kamera, MP3
player, video, dll yang dilengkapi kapabilitas network akan
mendekati jumlah setengah miliar unit pada tahun 2012.

Trafik yang tinggi dan dinamis itu mengharuskan
penggantian kembali sistem transmisi. Dari TDMA di 2G dan
CDMA di 3G, teknologi 4G akan menggunakan OFDMA, yang
sekali lagi akan meningkatkan efisiensi spektrum. Kecepatan
rerata berkisar pada 15 Mb/s dengan delay 15ms, walaupun
nilai maksimal diharapkan dapat mencapai di atas 200Mb/s
pada bandwidth 20MHz. LTE bisa bekerja pada bandwidth 1.4
hingga 20 MHz. Akses radio akan berdasarkan penggunaan
kanal bersama sebesar 300Mb/s pada arah turun dan 75Mb/s
pada arah naik. Jika pada 2G/3G, akses radio akan terkoneksi
pada circuit-switched domain, maka E-UTRAN pada LTE hanya
akan terkoneksi pada EPC. Akses radio teroptimasikan untuk
trafik IP.

SAE, berbeda dengan sistem sebelumnya, hanya
memberikan dua node pada user plane: base station (disebut
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eNodeB) dan gateway. Jumlah dan jenis persinyalan
diminimalkan. RNC (radio network controller) dimasukkan
sebagai satu fungsi dalam eNodeB, yang menjadikan proses
handover dikelola sepenuhnya oleh eNodeB. Teknologi LTE
akan digunakan pada beraneka macam band spektrum.
Diharapkan band baru 2,6GHz dapat digunakan, karena
kapasitasnya memungkinkan untuk penyediaan band hingga
20MHz. Namun LTE juga bisa digelar pada band bekas GSM di
900MHz dan 1800MHz.

14.6 Teknologi Transmisi LTE
Dari sisi teknologi, LTE hadir dengan teknologi terkini,

baik dari sisi transmisi, antena maupun jaringan inti berbasis
IP. Untuk transmisi, teknologo LTE menggunakan OFDMA
(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) untuk
downlink. Sedangkan untuk uplink, teknologi LTE
menggunakan SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division
Multiple Access), teknologi yang dipercaya lebih efisien dalam
hal penggunaan energi. Sementara untuk antena, LTE
menggunakan konsep MIMO (Multiple Input Multiple Output)
yang memungkinkan antena untuk melewatkan data
berukuran besar setelah sebelumnya dipecah dan dikirim
secara terpisah. Dengan teknologi LTE, memungkinkan para
user maupun subscribers menikmati beragam media
(multimedia), seperti musik, internet, film, sampai game
dalam satu peralatan yang saling terhubung menjadi satu.
Tapi, seperti halnya WiMAX, LTE juga masih menunggu

regulasi yang jelas. Terutama dalam hal penggunaan
frekuensi. Meskipun, 3GPP menjanjikan bahwa LTE bisa
dioperasikan dihampir seluruh frekuensi yang distandarisasi
3GPP, mulai dari 2.5/2.6 GHz, 2.3 GHz, 2.1 GHz,1900
MHz,1800 MHz,1700/2100 MHz, 1500 MHz, 900 MHz, 850
MHz, 700 MHz, hingga 450 MHz.
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Gambar 130. Teknologi LTE

LTE dirancang untuk mendukung carrier bandwidth
yang fleksibel dari 1.4MHz up to 20MHz, di banyak bands
spectrum dan untuk penyebaran FDD (frequency division
duplexing) dan TDD (time division duplexing). LTE mendukung
teknik MIMO untuk mengirimkan data pada sinyal path secara
terpisah yang menduduki bandwidth RF yang sama pada
waktu yang sama, sehingga dapat mendorong pada
peningkatan data rates  dan throughput. Sistem antena MIMO
merupakan metode pada suatu layanan broadband sistem
wireless memiliki kapasitas lebih tinggi serta memiliki
performa dan keandalan yang lebih baik. Fleksibilitas  di
dalam  penggunaan  spektrum  adalah  suatu  corak  utama
pada teknologi  LTE, tidak hanya bersifat tahan terhadap
interferensi  antar sel tetapi  juga  penyebaran  transmisi  yang
efisien  pada  spektrum  yang  tersedia. Hasilnya adalah
peningkatan jumlah pengguna per sel bila dibandingkan
dengan WCDMA.

MIMO adalah salah satu contoh teknologi dengan
kualitas yang baik dari LTE pada  kecenderungan  teknologi



MENGENAL PERIPHERAL INPUT KOMPUTER 219

yang berkembang  saat ini. Saat ini fokus adalah untuk
menciptakan frekuensi yang dapat lebih efisien. Teknologi
seperti MIMO dapat menghasilkan frekuensi yang efisien yaitu
dengan mengirimkan informasi yang sama dari dua atau lebih
pemancar terpisah kepada sejumlah penerima,  sehingga
mengurangi  informasi  yang  hilang  dibanding  bila
menggunakan sistem transmisi tunggal. Pendekatan lain yang
akan dicapai pada sistem MIMO adalah teknologi beam
forming yaitu mengurangi gangguan interferensi  dengan  cara
mengarahkan  radio  links  pada  penggunaan  secara spesifik.

Evolved Packet Core pada LTE adalah arsitektur
jaringan yang telah disederhanakan, dirancang untuk seamless
integrasi dengan komunikasi berbasis jaringan IP. Tujuan
utamanya adalah untuk menangani rangkaian dan panggilan
multimedia     melalui  konvergensi  pada  inti  IMS.  EPC
memberikan  sebuah jaringan   all-IP yang memungkinkan
untuk konektivitas  dan peralihan  ke lain akses teknologi,
termasuk semua teknologi 3GPP dan 3GPP2 serta WiFi dan
fixed line broadband seperti DSL dan GPON.

Jaringan E-UTRAN adalah jaringan yang jauh lebih
sederhana daripada jaringan sebelumnya pada  jaringan 3GPP.
Semua masalah pemrosesan paket IP dikelola pada core EPC,
memungkinkan waktu respons yang lebih cepat untuk
penjadwalan  dan  re-transmisi  dan juga  meningkatkan
latency  dan  throughput. RNC (Radio Network Controller)
telah sepenuhnya dihapus dan sebagian besar dari
fungsionalitas RNC pindah ke eNodeB yang terhubung
langsung ke evolved packet core.

Perangkat pengirim dalam teknologi LTE dikenal
sebagai BTS. Berfungsi mengirimkan sinyal dari BTS ke arah
perangkat penerima Costumer Premise Equipment (CPE).
Sinyal yang dikirim ini disebut sebagai Down Link (DL) signal
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dan menerima sinyal balikan dari perangkat CPE. Sinyal
balikan dari CPE ini disebut Up Load (UL) signal. Sedangkan
perangkat  penerima  dalam  teknologi  mobile  LTE  dikenal
dengan istilah CPE. Perangkat ini berfungsi mengirimkan sinyal
dari CPE ke arah Base Station (UL signal) dan menerima sinyal
balikan dari perangkat Base Station (DL signal). Di samping
sinyal pengirim dan penerima ada  faktor  lain  dari  sisi
perangkat yang mempengaruhi besarnya sinyal yang diterima
yakni noise figure, thermal noise, receiver SNR dan uplink
subchanellization gain.

14.7 Perbedaan WiMAX dan LTE
Dua teknologi nirkabel yang baru naik daun ini tampak

bersaing. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave
Access) lebih dulu lahir daripada LTE (Long Term Evolution).
Secara perangkat dan dukungan vendor handset WiMAX lebih
siap dibandingkan LTE pada tahun 2009. Sedangkan LTE akan
berkembang setelah tahun 2010. Masing-masing teknologi ini
oleh International Telecommunications Union (ITU) akan
dijadikan kandidat standar jaringan 4G (at least 100 Mbps
untuk transfer data) paling tidak pada tahun 2009. Secara
kecepatan LTE unggul diatas WiMAX generasi yang sekarang
(IEEE.802.16e). LTE mampu menghadirkan kecepatan
downlink hingga 100 Mbps dan uplink 50 Mbps dan dapat
dikembangkan hingga 250 Mbps untuk downstream. Akan
tetapi kecepatan ini nantinya akan bersaing dengan generasi
WiMAX II (IEEE.802.16m) yang akan diperbarui pada tahun
2009.

WiMAX II akan berjalan pada mode Mobile dengan
speed 100 Mbps dan Fixed hingga 1 Gbps (sesuatu yang luar
biasa untuk pertukaran data secara nirkabel). Selain LTE dan
WiMAX, ada satu lagi teknologi yang hampir mirip dengan LTE
yaitu UMB (Ultra Mobile Broadband) tetapi dasar
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pengembangannya adalah CDMA. Bahkan UMB ini
downstream-nya lebih besar dibandingkan LTE yaitu mencapai
288 Mbps (dengan band 20 Hz)

Teknologi 4G seperti LTE dan WiMAX didesain lebih
kepada transfer data bukan suara, berbasis jaringan IP dan
berdiri di atas teknologi OFDM. Kecepatan yang tinggi pada 4G
memungkinkan suara, video, dan data dapat diakses dalam
satu perangkat yang praktis dan upload High Definition Video,
layanan data berkapasitas besar dan Value Added Service
(VAS) seperti interactive gaming, mengakses e-mail dengan
attachment besar serta bisa digunakan untuk bergabung
dalam video conference dimanapun dan kapanpun.

Gambar 131. Perbedaan WiMAX dan LTE

Dalam dunia teknologi generasi keempat (4G), ada dua
yang bersaing dalam standar 4G: wireless interoperability
microwave access atau (WiMAX) dan long-term evolution atau
(LTE). Kedua standar ini sangat mirip sehingga banyak
membuat profesional dan ahli kebingungan. Salah satu
perbedaan antara LTE dan WiMAX adalah bahwa mereka
berfungsi pada frekuensi yang berbeda, membuat penyebaran
mereka sedikit berbeda. WiMAX dibuat untuk bekerja dengan
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penyebaran baru, sementara LTE dibuat untuk penyebaran
mobile dan broadband yang ada. Antara keduanya, LTE adalah
sedikit lebih cepat dan WiMAX sedikit lebih mudah untuk
diukur. Jumlah pengguna simultan mempengaruhi operator,
karena lebih banyak pengguna membutuhkan lebih banyak
bandwidth. LTE sedikit lebih dipengaruhi oleh jumlah
pengguna dari pada WiMAX.
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