


 Mengetahui fungsi dan peran media transmisi 
dalam sistem telekomunikasi.

 Memahami media transmisi yang digunakan 
dalam sistem telekomunikasi.

 Memahami media transmisi guided beserta 
sifat-sifatya.

 Memahami media transmisi unguided beserta 
sifat-sifatya.



 hal yang harus dipenuhi supaya mendapatkan 
akses komunikasi

 adanya kesamaan dalam pemahaman antara 
pemancar dan penerima

 kemampuan untuk mengetahui adanya 
kesalahan serta cara memecahkan kesalahan 
tersebut pada saat terjadi pengiriman data

 sistem komunikasi sangat perlu direncanakan 
dengan sebaik-baiknya terutama pada 
pemilihan media transmisi yang sesuai dengan 
data yang dikirim



 Circuit merupakan suatu jalur yang secara fisik 
menghubungkan antara dua titik sistem 
komunikasi atau lebih. 

 Pada sebuah circuit tersebut akan terjadi 
pertukaran data maupun informasi antara titik 
sesuai dengan fungsi dan tujuan masing-masing. 

 Misalnya pada sebuah rangkaian telephone 
sederhana, dimana rangkaian tersebut akan 
menghubungkan antara telephone satu  dengan 
yang lain. 

 Rangkaian telephone ini digunakan untuk 
mempertukarkan voice atau suara maupun data 
informasi lain. 



 merupakan merupakan komunikasi dua kawat 
yang terisolasi sehingga tidak akan terjadi 
hubung singkat antara keduanya. 

 Satu kawat digunakan untuk transmisi 
informasi, dan kawat yang lain sebagai ground 
sesuai rangkaian kelistrikan. 

 Pengantar dua kawat secara umum digunakan 
pada komunikasi analog lokal



 mempunyai dua pasang kawat yang terisolasi. 

 Rangkaian empat kawat digunakan pada komunikasi 
yang jarak antara titik-titik terakhir memerlukan 
isyarat yang diperkuat pada waktu tertentu. 

 empat rangkaian kawat disambung pada berbagai 
saklar untuk membangun jaringan PSTN.

 Rangkaian empat kawat juga digunakan dijalur sewa, 
di mana pelanggan bisa menghubungkan lokasi yang 
dimilikinya dengan jarak yang cukup jauh. 

 Selain itu semua rangkaian komunikasi digital 
menggunakan rangkaian empat kawat.





 Channel atau saluran merupakan suatu yang 
menggambarkan sebuah jalur percakapan yang logis, 

 dimana bidang frekuensi, ruang waktu, atau panjang 
gelombang dialokasikan pada percakapan tunggal. 

 Dalam sebuah sistem telekomunikasi, saluran 
merupakan suatu jalan yang digunakan pada saat 
terjadi komunikasi. 

 Dalam telekomunikasi memungkinkan adanya saluran 
ganda, dimana saluran ganda ini akan meningkatkan 
dukungan terhadap suatu rangkaian itu sendiri. 

 Dalam telekomunikasi orang cenderung mengacu 
pada saluran (channel) dibandingkan dengan menyebut 
banyaknya rangkaian. 



 Line merupakan sambungan yang diatur untuk 
mendukung suatu pemanggilan normal, 
mengisi, memuat yang dihasilkan seseorang. 

 Trunk merupakan rangkaian yang diatur 
untuk mendukung beban-beban pemanggil 
yang dihasilkan oleh sekelompok pemakai. 

 Trunk berupa fasilitas transmisi yang bersama-
sama dalam menswitch sistem. 

 Switching system adalah suatu alat yang 
menyambungkan dua jalur transmisi.



 CPE switches (Customer Premises Equipment) 
merupakan bentuk switch yang umum digunakan 
dalam peralatan dan bangunan pelanggan

 Network switches secara hirarki terdiri dari saklar-
saklar jaringan yang dapat meningkatkan 
penyambungan pada waktu tertentu



 satu rangkaian koneksi logika antara piranti pengirim 
dan penerima. 

 merupakan sebuah koneksi antara dua piranti yang 
secara langsung, tetapi sesungguhnya terdiri atas 
bermacam-macam rute yang berbeda. 

 Rute-rute akan berubah setiap waktu,  dan rute 
selanjutnya tidak belum tentu rute yang baik. 



 suatu jalan yang secara fisik bersambungnya 
komputer, alat-alat komunikasi, ataupun orang-orang 
disebuah jalan raya dan jalan-lintas super informasi. 

 getaran sinyal pembawa itu harus disampaikan dari 
pemancar kepada penerima.

 media guided, gelombang elektromagnetik dipandu 
dari transmitter menuju receiver dan media 
transmisinya secara fisik dapat dilihat secara langsung.

 media transmisi unguided, karakteristik transmisi 
lebih ditentukan oleh kualitas sinyal yang dihasilkan 
oleh antena transmisi dibandingkan oleh medianya 
sendiri



 Bandwith, 

 Gangguan transmisi

 Interferensi, 

 Jumlah receiver



 Kabel tembaga merupakan sebuah kabel yang 
berpasangan dan mengunakan khususnya 
pada kabel berpasangan untuk menghantar 
informasi dari pelanggan ke sentral. 

 digunakan untuk menghubungkan dua buah 
sentral menggunakan konsentrator



 terdiri dari dua kawat yang disekat dan tersusun 
dalam suatu pola lilitan yang beraturan. 

 Sepasang kawat yang dililitkan dapat digunakan 
sebagai jalur komunikasi tunggal. 

 Pada jarak yang sangat jauh, lilitan yang ada pada 
kawat tembaga tersebut meningkatkan interferensi 
silang diantara kawat yang saling berdekatan

 Pada jarak yang sangat jauh, akan membawa pengaruh 
yang besar terhadap kesalahan dan kerusakan sinyal 
informasi



 UTP(unshielded twisted pair)

 STP (shielded twisted pair)

 Konektor yang digunakan dalam kabel twisted 
pair biasanya adalah RJ 45 





 terdiri dari satu kawat dengan inti terletak ditengah 
yang dibungkus secara berlapis oleh plastik, kawat 
screen, plastik, aluminium foil dan terakhir adalah 
lapisan plastik lagi (polyuthylene).

 Digunakan karena redamannya jauh lebih kecil dari 
pada kabel tembaga biasa. 

 Kabel ini dipergunakan untuk gelombang yang 
membawa sejumlah kanal multiplexing besar.

 Kabel bawah laut juga menggunakan kabel coaxial 
untuk menyalurkan sampai 4000 kanal



 Membutuhkan catuan yang besar (dalam orde 
KV). 

 Kesulitan lain adalah pemeliharaan jika terjadi 
gangguan, misal tertabrak kapal, binatang atau 
tekanan air laut. 

 Harus dibuat kuat sekali. 

 Untuk efisiensi maka dalam satu kabel 
dipasang lebih dari satu coax, bisa saja sampai 
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 Kabel coaxial jenis ini dispesifikasikan berdasarkan 
standar IEEE 802.3 10BASE5, dimana kabel ini 
mempunyai diameter rata-rata 12mm, kabel jenis ini 
biasa disebut sebagai standard ethernet atau thick 
Ethernet, atau hanya disingkat ThickNet. 

 Kabel Coaxial ini (RG-6) jika digunakan dalam jaringan 
mempunyai spesifikasi dan aturan:
 Setiap ujung harus diterminasi dengan terminator 50-ohm 

(dianjurkan menggunakan terminator yang sudah dirakit, 
bukan menggunakan satu buah resistor 50-ohm 1 watt, sebab 
resistor mempunyai disipasi tegangan yang lumayan lebar).

 Maksimum 3 segment dengan peralatan terhubung (attached 
devices) atau berupa populated segments. 



 Setiap kartu jaringan mempunyai pemancar 
tambahan (external transceiver). 

 Setiap segment maksimum berisi 100 perangkat 
jaringan, termasuk dalam hal ini repeaters. 

 Maksimum panjang kabel per segment adalah 1.640 
feet (atau sekitar 500 meter). 

 Maksimum jarak antar segment adalah 4.920 feet 
(atau sekitar 1500 meter). 

 Setiap segment harus diberi ground.

 Jarak maksimum antara tap atau pencabang dari 
kabel utama ke perangkat (device) adalah 16 feet 
(sekitar 5 meter). 

 Jarak minimum antar tap adalah 8 feet (sekitar 2,5 
meter)



 Kabel coaxial jenis ini banyak dipergunakan di 
kalangan radio amatir, terutama untuk transceiver 
yang tidak memerlukan output daya yang besar. 

 Untuk digunakan sebagai perangkat jaringan, kabel 
coaxial jenis ini harus memenuhi standar IEEE 802.3 
10BASE2, dimana diameter rata-rata berkisar 5mm dan 
biasanya berwarna hitam atau warna gelap lainnya. 

 Setiap perangkat (device) dihubungkan dengan BNC 
T-connector. 

 Kabel jenis ini juga dikenal sebagai thin Ethernet atau 
ThinNet. 

 Kabel coaxial jenis ini, misalnya jenis RG-58 A/U atau 
C/U, jika diimplementasikan dengan TConnector dan 
terminator dalam sebuah jaringan, harus mengikuti 
aturan:



 Setiap ujung kabel diberi terminator 50-ohm. 
 Panjang maksimal kabel adalah 1,000 feet (185 meter) per 

segment. 
 Setiap segment maksimum terkoneksisebanyak 30 

perangkat jaringan (devices) 
 Kartu jaringan cukup menggunakan transceiver yang 

onboard, tidak perlu tambahan transceiver, kecuali untuk 
repeater. 

 Maksimum ada 3 segment terhubung satu sama lain 
(populated segment). 

 Setiap segment sebaiknya dilengkapi dengan satu 
ground. 

 Panjang minimum antar T-Connector adalah 1,5 feet (0.5 
meter). 

 Maksimum panjang kabel dalam satu segment adalah 
1,818 feet (555 meter). 

 Setiap segment maksimum mempunyai 30 perangkat 
terkoneksi.





 intinya terbuat dari kaca dan mampu 
melalukan cahaya. 

 bahan gelas dengan kemurnian sangat tinggi. 

 bahan gelas yang umum dipakai adalah gelas 
silika dan boros silika.

 bahan plastik sudah pula dipakai untuk inti 
serat optik



 Single-mode fibers

Mempunyai inti yang kecil (berdiameter 0.00035 inch 
atau 9 micron) dan berfungsi mengirimkan sinar laser 
inframerah (panjang gelombang 1300-1550 nanometer)

 Multi-mode fibers

Mempunyai inti yang lebih besar(berdiameter 0.0025 
inch atau 62.5 micron) dan berfungsi mengirimkan 
sinar laser inframerah (panjang gelombang 850-1300 
nanometer)





 Sinar dalam fiber optik berjalan melalui inti dengan 
secara memantul dari cladding, dan hal ini disebut 
total internal reflection, karena cladding sama sekali 
tidak menyerap sinar dari inti. 

 dikarenakan ketidakmurnian kaca sinyal cahaya akan 
terdegradasi, ketahanan sinyal tergantung pada 
kemurnian kaca dan panjang gelombang sinyal. 



 Murah , jika dibandingkan dengan kabel 
tembaga dalam panjang yang sama. 

 Lebih tipis, mempunyai diameter yang lebih 
kecil daripada kabel tembaga. 

 Kapasitas lebih besar. 

 Sinyal degradasi lebih kecil. 

 Tidak mudah terbakar,tidakmengalirkan 
listrik. 

 Fleksibel. 

 Sinyal digital. 









 Gelombang eletromagnetik yang merambat 
pada ruang bebas disebut dengan gelombang 
radio/sinyal radio.

 Gelombang radio merupakan gelombang yang 
digunakan untuk mengoperasikan pancaran 
radio. 

 Bentuk-bentuk gelombang elekromagnet : 
Gelombang televisi, Cahaya, Sinar x,  
gelombang panas

 Gelombang elektromagnet dihasilkan oleh 
sebuah osilator





 mencakup gelombang radio frekuensi rendah 
mulai dari 30 KHz, yang mempunyai panjang 
gelombang hampir dua kali garis tengah bumi 

 frekuensi tinggi yang lebih dari 10 GHz, 
dengan panjang gelombang lebih kecil 
dibanding inti dari sebuah atom

 spektrum frekuensi radio yang merupakan 
gelombang elektromagnetik mempunyai range 
antara 1 MHz sampai 300 MHz











 Mode perambatan atau propagasi sinyal gelombang 
elektromagnetik ada dua yaitu: LOS dan non LOS.

 Pada ruang bebas atau hampa gelombang elektromagnetik 
dipancarkan keluar dari sumbernya ke segala arah

 LOS (line of sight) merupakan cara pemancaran gelombang 
secara garis lurus (segaris pandang)

 Gelombang elektromagnetik non LOS secara mekanis 
merambat tergantung dari besar operasi frekuensi nya. 

 Pada VHF dan UHF perambatan indirect sering dilakukan. 
Selain itu misalnya : phone selular, pager, peralatan 
komunikasi militer. 

 Kekurangan dari LOS adalah pada saat perambatan sering 
terjadi diffraction, refraction dan atau reflection.

 Keuntungan LOS adalah terbebas dari sky waves, 
troposphire waves dan ground waves.

 Sedangkan Kelemahan LOS merupakan keuntungan non 
LOS.





Ionosphere

 Sifat ionosphere adalah memantulkan gelombang yang 
datang dengan sudut tertentu dan pada frekuensi MF.

 Gelombang radio akan mengalami redaman pada 
setiap pantulan sehingga kuat medan yang diterima 
berbanding terbalik dengan jarak yang dilaluinya. 

 Semakin tinggi frekuensi radio yang digunakan maka 
efek lapisan ionosphere juga semakin berkurang. 

 Pada bandwith atau pita frekuensi HF, VHF atau SHF 
maka gelombang radio akan langsung menembus 
lapisan ionosphere.





 Gelombang radio mikro adalah berupa gelombang 
radio yang menggunakan frekuensi VHF s/d SHF. 

 merambat lurus dikenal dengan nama pancaran 
LOS (Line of sight). 

 Gelombang radio mikro digunakan untuk 
membawa sinyal dari satu stasiun radio ke stasiun 
radio lainya dengan jarak sekitar 60–100 km.

 banyak terjadi gangguan seperti adanya masalah 
redaman karena hujan

 redaman karena halangan (obstacle) ataupun 
redaman karena lapisan udara yang memantul 
sangat mempengaruhi kinerjanya



 Satelit buatan, yang diluncurkan manusia, akan 
bergerak mengelilingi bumi dengan perioda putar 
T sesuai dengan hukum Kepler

 Satelit (geostasionary orbit) GSO dengan ketinggian 
35780 km telah lama digunakan sebagai repeater 
komunikasi di angkasa. 

 Satelit ini bergerak dibidang khatulistiwa dengan  
perioda putar 24 jam, sinkron dengan rotasi bumi.

 satelit Low Earth Orbit (LEO) ataupun Medium 
Earth Orbit (MEO) yang berjarak kecil dan delay 
kecil



Satelit GSO Satelit LEO, MEO dan HEO





 Satelit dalam perjalanan hidupnya harus selalu 
dikendalikan dari bumi supaya kerja dan 
kedudukannya tidak menyimpang dari 
ketentuan. 

 Untuk kepentingan ini tenaga yang berperan 
penting adalah sel surya. 

 Jika ada kerusakan sel surya atau habis masa 
pakainya (life time), maka habislah umur satelit 
ini. 




