







Memahami maksud dan tujuan sistem
komunikasi bergerak
Memahami frekuensi yang digunakan dalam
sistem komunikasi bergerak
Menjelaskan evolusi pada sistem komunikasi
bergerak
Menjelaskan sistem modulasi yang
digunakan pada sistem komunikasi
bergerak.









Komunikasi nirkabel adalah sistem
komunikasi yang dilakukan tanpa
mengunakan media kabel
Sistem komunikasinya dikelompokkan:
simplex, half-duplex, dan full-duplex
transmisinya menggunakan kanal atau saluran
yang berlainan
Kanal transmisi yang digunakan dapat terpisah
dalam jarak tertentu baik secara frekuensi, atau
pun dalam kawasan waktu

Alokasi frekuensi pada komunikasi radio panggil





menghubungkan pesawat genggamnya
dengan pesawat induknya, saluran
transmisinya melalui udara, dengan modulasi
sinyal secara FM
pesawat induknya dihubungkan ke jalur
telepon kabel dengan nomor telepon yang
telah ditetapkan oleh PSTN

Hubungan antar telepon nirkabel dengan PSTN









Setiap pemancar dirancang hanya untuk
melayani daerah yang kecil saja, disebut sel
kanal-kanal yang berupa frekuensi yang sama
dapat digunakan secara berulang-ulang di selsel tertentu pada jarak antar sel tertentu pula
Pemancar di setiap sel disebut stasiun induk
(Base Station)
Pesawat teleponnya dapat ditaruh di saku
dapat dibawa ke mana-mana disebut pesawat
bergerak „mobile station’, MS













Sistem seluler generasi pertama masih memakai
teknologi analog, Advance Mobile Phone Sistem (AMPS)
di Eropadengan banyak negara dan penduduknya
sering bepergian melintas antar negara
Sistem seluler generasi kedua di Eropa, Groupe Speciale
Mobile (GSM), kini lebih dikenal dengan Global Sistem
for Mobile
Kemampuan GSM penggunaan modul identitas
pelanggan yang disebut Subscriber Identity Module
(SIM-card)
Kemampuan kedua GSM adalah kerahasiaan di udara
yang disediakan
Setiap ponsel GSM diberi nomor identitas khusus yang
disebut IMEI (International Mobile Equipment Identity)







kanal-kanal frekuensi transmsinya dapat
digunakan berulang-ulang pada jarak antar sel
tertentu
Jatah frekuesi keseluruhan yang diberikan
akan dihabiskan dengan cara dibagi-bagi
dalam „sekelompok sel‟ yang disebut „cluster‟
Bentuk heksagonal untuk menggambarkan
sebuah sel merupakan bentuk penyederhanaan
model cakupan radio dari sebuah BTS

Peta perulangan frekuensi menggunakan
kode berurut







dibutuhkan dua saluran atau kanal sekaligus
yang disebut penduplekan
Penduplekan dengan cara menggunakan
frekuensi yang berbeda antara kanal terima
dan kanal kirim disebut „penduplekan divisi
frekuensi‟ atau FDD
penduplekan lain adalah dalam kawasan
waktu, yang disebut „penduplekan divisi
waktu‟ atau disingkat dengan TDD









pada sistem komunikasi generasi pertama yang
terutama dirancang untuk percakapan
jaringan-jaringan nirkabel generasi kedua secara
khusus sudah dirancang untuk dapat melakukan
fungsi radio panggil, layanan data lainnya seperti
faksimil, dan pesan singkat (SMS).
Sistem komunikasi bergerak generasi ketiga
menggunakan jaringan digital layanan terpadu
berpita lebar (B-ISDN) untuk mengakses jaringanjaringan informasi, seperti: internet dan basis data
publik maupun data pribadi.
tahun 1992 ITU menetapkannya dengan nama
„IMT-2000‟







IMT-2000 memiliki tiga mode operasi,yakni
“code division multiple accesss” atau CDMA,
“wide code division multiple accesss“ atau
disingkat WCDMA dan “time division multiple
access atau TDMA
Di Eropa generasi ketiga diberi nama UMTS
(Universal Mobile Telecommunication Sistem)
generasi keempat (G4) masih mengambil
beberapa teknologi yang belum matang benar.
Kunci di antaranya adalah antena BTS yang
memilki karakter dandanan (array) adaptif











ponsel pengguna berkomunikasi dengan telepon
lainya melalui subsistem yang disebut BSS (Base
Station Subsystem)
BSS ini merupakan pengatur jalur transmisi radio
antara ponsel dengan sentral telepon GSM yang
disebut MSC (Mobile Station Center)
BSS mencakup BTS (Base Transceiver Station) dan
BSC (Base Station Controler).
BSC merupakan pembantu MSC yang menangani
ponsel yang akan berpindah kanal dari BTS satu
ke BTS
Hubungan antara MSC dengan sentral telepon
kabel atau pun MSC lainnya, ditangani oleh
subsitem yang disebut dengan Network Switching
Subsystem (NSS).

Diagram blok arsitektur GSM







Home Location Register (HLR): basis data di MSC
yang menyimpan informasi pelanggan dan
informasi setiap pengguna yang berlokasi dan
terdaftar dalam sistem GSM di kota MSC berada
Visitor Location Register (VLR): basis data yang
berfungsi menyimpan informasi pelanggan yang
sifatnya sementara, dan IMSI setiap pelanggan
yang menjelajah dan mengunjungi wilayah sebuah
MSC
Authentication Center (AUC): basis data yang benarbenar dilindungi oleh operator, dipakai untuk
menangani otentikasi (identitas) dan kunci-kunci
enkripsi (pengacakan bit-bit komunikasi untuk
menghindari penyadapan telepon)





Subsistem GSM yang ketiga disebut: Operation
Support Subsystem (OSS)
Setiap OSS menangani satu atau beberapa
pemeliharaan operasi atau Operation
Maintenance Center (OMC)




Menangani kerja /memelihara perangkat keras
telekomunikasi dan operasi jaringan;
Mengatur semua prosedur penghitungan biaya
telekomunikasi (billing system);
Mengatur semua ponsel yang berada dalam sistem.







pengguna komputer dapat terhubung ke LAN
dengan mudah melalui media frekuensi radio
(RF) ataupun sinar merah infra (IR)
sebagian produk nirkabel yang berwilayah
lokal beroperasi pada pita frekuensi tanpa
lisensi 2,4 GHz, memiliki keterbatasan lebar
pitanya hanya 80 MHz
keterbatasan pada frekuensi 2,4 GHz
menyebabkan badan pemberi lisensi frekuensi
kemudian mengalokasikan spektrum frekuensi
pada pita yang lebih tinggi lagi, yakni 5 GHz

Sistem nirkabel pita lebar (broadband)

Kompleksitas hubungan suara dan data nirkabel









3G adalah merujuk pada komunikasi nirkabel
generasi berikutnya, yang membawa nama dari
sesuatu dari teknologi dengan piranti komunikasi
bergerak.
Tujuan dari 3G adalah untuk menyalurkan
kemampuan kapabilitas kecepatan data yang lebih
tinggi terhadap piranti komunikasi bergerak pada
luasan secara geografi lebih luas.
Kecepatan data di atas 2 Mega bits per detik akan
memadai pada beberapa daerah.
Di samping itu tujuan 3G adalah menjadikan
piranti ini memiliki keseragaman dalam hal
mobilitasnya, sehingga di manapun piranti itu di
bawa tetap memberikan kualitas yang baik.

Perkembangan 3G di negara maju

Evolusi fitur 3G

Diagram evolusi perkembangan menuju 3G








Teknologi komunikasi bergerak muncul pertama
kali dengan sistem analog.
Teknologi ini dikenal dengan sistem AMPS
(Advanced Mobile Phone System).
AMPS digolongkan dalam generasi pertama
teknologi telekomunikasi bergerak yang
menggunakan teknologi analog dimana AMPS
bekerja pada band frekuensi 800 Mhz dan
menggunakan metode akses FDMA (Frequency
Division Multiple Access).
Pada sistem FDMA, pengguna dibedakan
berdasarkan frekuensi yang digunakan.
Setiap pengguna menggunakan kanal sebesar 30
KHz










GSM (Global System for Mobile Communications) mulai
menggeser AMPS diawal tahun 1995, GSM
menggunakan teknologi digital
keunggulan menggunakan teknologi digital: kapasitas
yang besar, sistem security yang lebih baik dan
layanan yang lebih beragam.
GSM menggunakan teknologi akses gabungan antara
FDMA (Frequency Division Multiple Access) dan TDMA
(Time Division Multiple Access) yang awalnya bekerja
pada frekuensi 900 Mhz
merupakan standard yang pelopori oleh ETSI (The
European Telecommunication Standard Institute)
frekuensi yang digunakan dengan lebar pita 25 KHz
Pada band frekuensi 900 Mhz.





Pita frekuensi 25 KHz ini kemudian dibagi
menjadi 124 carrier frekuensi yang terdiri dari
200 KHz setiap carrier.
Carrier frekuensi 200 KHz ini kemudian dibagi
menjadi 8 time slot dimana setiap user akan
melakukan dan menerima panggilan dalam
satu time slot berdasarkan pengaturan waktu.












Awalnya akses data yang dipakai dalam GSM sangat
kecil hanya sekitar 9.6 kbps.
Teknologi yang digunakan GSM dalam akses data
pada awalnya adalah WAP (Wireless Application
protocol)
Kemudian diperkenalkan teknologi GPRS (General
Packet Data Radio Services) pada tahun 2001 di
Indonesia.
Secara teoritis kecepatan akses data yang dicapai
dengan menggunakan GPRS adalah sebesar 115 Kbps
dengan throughput yang didapat hanya 20-30 kbps.
GPRS juga memungkinkan untuk dapat berkirim MMS
(Mobile Multimedia Message) dan juga menikmati berita
langusng dari Hand Phone secara real time.
Pemakaian GPRS lebih ditujukan untuk akses internet
yang lebih flexibel dimana saja dan kapan saja, kita
dapat melakukannya asalkan masih ada sinyal GPRS.







Generasi pertama: analog, kecepatan rendah
(low-speed), cukup untuk suara.
Contoh: NMT (Nordic Mobile Telephone) dan
AMPS (Analog Mobile Phone System)
Generasi kedua: digital, kecepatan rendahmenengah.
Contoh: GSM dan CDMA2000 1xRTT
Generasi ketiga: digital, kecepatan tinggi (highspeed), untuk pita lebar (broadband).
Contoh: W-CDMA (atau dikenal juga dengan
UMTS) dan CDMA2000 1xEV-DO.



ITU-T mendefinisikan 3G sebagai sebuah solusi
nirkabel yang bisa memberikan kecepatan akses :
Sebesar 144 Kbps untuk kondisi bergerak cepat (mobile).
 Sebesar 384 Kbps untuk kondisi berjalan (pedestrian).
 Sebesar 2 Mbps untuk kondisi statik di suatu tempat.






cabang dari pengembangan 3G, yaitu dari sisi
GSM (Global System for Mobile Communication) yang
dipelopori oleh 3G Partnership Project dan CDMA
(Code Division Multiple Access) yang dipelopori oleh
3G Partnership Project 2 (3GPP2).
Kedua teknologi tidak kompatibel dan
sesungguhnya saling berkompetisi.







Negara Jepang dan Korea Selatan adalah
contoh dimana layanan 3G berhasil.
Hal ini sangat mungkin disebabkan oleh
beberapa faktor : dukungan pemerintah, kultur
masyarakatnya, keragaman layanan konten.
"2.5G" (Dan juga 2,75G) adalah teknologi
seperti pelayanan data i-mode, telepon
berkamera, pertukaran rangkaian data
berkecepatan tinggi (High-Speed CircuitSwitched Data/HSCSD) dan General Packet
Radio Service atau GPRS) diciptakan untuk
menyediakan beberapa fungsi utama seperti
jaringan 3G







3,5G adalah teknologi mobile broadband berbasis
HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access)
yang mampu mentransmisikan data dengan
kecepatan hampir sepuluh kali lipat dari
kecepatan teknologi 3G.
Akses data melalui jaringan 3G hanya mampu
menyediakan kecepatan maksimal 384 Kilobit per
second (KBps), sedangkan teknologi HSDPA
menawarkan akses dengan kecepatan maksimal
hingga 3,6 Megabit per second (mbps).
3,5G berbasis HSPDA dikembangkan dari WCDMA (Wideband CDMA) dan memberikan jalur
evolusi untuk jaringan Universal Mobile
Telecommunications System (UMTS).








Sistem 4G akan dapat menyediakan solusi IP yang
komprehensif dimana suara, data, dan arus
multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan
saja dan dimana saja, pada rata-rata data lebih
tinggi dari generasi sebelumnya
teknologi kabel dan nirkabel dapat dikonversikan
dan mampu menghasilkan kecepatan
100Mb/detik dan 1Gb/detik baik dalam maupun
luar ruang dengan kualitas premium dan
keamanan tinggi.
4G akan menawarkan segala jenis layanan
dengan harga yang terjangkau
Setiap handset 4G akan langsung mempunyai
nomor IP v6 dilengkapi dengan kemampuan
untuk berinteraksi internet telephony yang berbasis
Session Initiation Protocol (SIP)










Dengan teknologi SIP dalam 4G, nomor telepon
PSTN hanyalah sebagian kecil dari identifikasi
telepon.
Bagian besarnya akan dilakukan menggunakan
URL.
tidak lagi perlu bergantung pada nomor telepon
yang dikendalikan oleh pemerintah untuk
berkomunikasi via internet-telepon
Teknologi 4G juga akan menyebabkan
kemunduran bagi teknologi Internet Network (IN)
yang saat ini merupakan infrastruktur
telekomunikasi yang digunakan berbagai
provider.
disebabkan terbukanya jalur arus bawah yang
dapat didownload dan diakses gratis dari
internet.



Terdapat dua kandidat standar untuk 4G yang
dikomersilkan di dunia







standar WiMAx (Korea Selatan sejak 2006), dan
standar Long Term Evolution (LTE) (Swedia sejak
2009).

Di Indonesia, WiMAX pertama kali
dikomersilakan oleh PT. FirstMedia dengan
merek dagang Sitra WiMAX sejak juni 2010.
Kemudian teknologi LTE dikomersilkan sejak
november 2013 oleh PT. Internux dengan
merek dagang Bolt 4G LTE.



Sitra WiMAX





merupakan operator 4G pertama berbasis WiMAX
yang meluncurkan layanan 4G Wireless Broadband
di Indonesia pada bulan Juni 2010.
Sitra WiMAX adalah bagian dari Lippo Group dan
merek dagang terbaru dari PT. Firstmedia Tbk.
Sitra WiMAX akan melayani 4G Wireless Broadband
pertama di Indonesia di daerah terpadat dan
sekaligus memiliki hak izin BWA termahal yaitu di
coverage Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,
Propinsi Banten, Sumatera Utara, dan Propinsi
NAD.



Telkomsel
Selama konfrensi APEC (1–8 oktober 2013)
di Bali, Telkomsel melakukan percobaan jaringan 4G LTE.
 Jaringan Telkomsel 4G LTE dioperasikan pada frekuensi
1800 MHz.
 Sebagai bagian dari program, simcard bermerek
"simPATI LTE Trial Edition" dijual di lokasi tersebut




Bolt 4G LTE
Bolt 4G LTE merupakan merek dagang dari PT. Internux
yang menyediakan layanan LTE 4G sejak November
2013.
 Area layanan yang dijangkau untuk pertama kali adalah
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dengan
potensi pasar sekitar 30 juta orang.
 Teknologi yang diterapkan adalah Time Division Duplex
(TDD-LTE) pada frekuensi 2300 MHz.












raksasa telekomunikasi asal Cina, Huawei Technologies,
sedang mengembangkan teknologi komunikasi generasi
kelima (5G)
pada tahun 2020, teknologi 5G dapat menyediakan
konektivitas masif bagi milyaran perangkat telekomunikasi.
Teknologi tersebut memungkinkan orang-orang
mendapatkan pengalaman jaringan optik layaknya pada
koneksi nirkabel.
teknologi 5G dapat menyediakan kecepatan hingga 10 GB
per detik
Samsung pernah mengumumkan telah berhasil menguji
teknologi serupa yang diharapkan siap pada peluncuran
komersialnya pada tahun 2020 mendatang.

