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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



MENGENAL PERIPHERAL INPUT KOMPUTER 4

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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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



MENGENAL PERIPHERAL INPUT KOMPUTER 147

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



MENGENAL PERIPHERAL INPUT KOMPUTER 149

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
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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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