
BAB I 
PENGANTAR SISTEL 

 
 
A. PENGANTAR 

Sistem Telekomunikasi berasal dari dua kata penting yaitu SISTEM dan 

TELEKOMUNIKASI. Kata Sistem dapat diartikan sebagai sebuah kesatuan yang 

terdiri atas input, proses dan output. Sedangkan kata Telekomunikasi dapat 

diuraikan menjadi Tele dan Komunikasi. Tele berarti jauh dan Komunikasi berarti 

percakapan antara 2 orang atau lebih. Jadi bila diartikan secara keseluruhan 

maka Sistem Telekomunikasi berarti sebuah sistem (terdiri dari input, proses dan 

output) yang diaplikasikan untuk melayani percakapan jarak jauh. Tujuan dari 

sistem telekomunikasi adalah menyampaikan informasi dari suatu lokasi ke 

lokasi lainya. 

Dalam implementasinya dalam kehidupan manusia, telekomunikasi sudah 

sejak lama dipakai sebagai sebuah kebutuhan hidup manusia. Jika kebutuhan 

dasar manusia dulu dibagi menjadi 3 yaitu primer, sekunder dan tersier, lambat 

laun sesuai dengan perkembangan teknologi maka manusia juga menempatkan 

komunikasi dengan sesamanya sebagai sebuah kebutuhan dasar di samping 

sandang, pangan dan papan. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan manusia untuk 

berinteraksi dengan sesamanya di jaman global seperti sekarang ini dapat 

dikatakan terkadang melebihi kebutuhan primer yang lain. 

Dalam sejarah tercatat, bentuk komunikasi manusia yang paling sederhana 

pada jaman purba adalah dengan menggunakan asap yang menandakan ada 

suatu kejadian tertentu di daerah tersebut. Bentuk komunikasi yang sederhana 

ini kemudian berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusisa 

saat itu. Dilanjutkan dengan komunikasi jarak jauh menggunakan bunyi-bunyian 

tertentu yang menandakan suatu kabar / keadaan tertentu dari manusia 

pengirimnya sampai dengan ditemukanya teknologi transmisi menggunakan 

kabel sebagai media transmisinya. Teknologi ini berkembang sampai dengan 

mengganti media transmisi menjadi gelombang radio, kabel serat optis, ataupun 

menempatkan suatu repeater di ruang angkasa ( satelit). 



 

 

 
Gambar 1. Blok Diagram Sistem Telekomunikasi Dasar 

 
Gambar di atas menunjukan suatu blok diagram sistem telekomunikasi 

secara umum. Dalam gambar tersebut jelas ditunjukan bahwa suatu sistem 

telekomunikasi terdiri dari input, proses dan outputnya. Source merupakan 

sumber informasi yang dapat berupa text, voice, audio, video ataupun data yang 

akan dikirimkan menuju tujuan. Blok berikutnya dinamakan dengan input 

tranduscer yang akan mengubah source menjadi bentuk energi yang lain. Pada 

bagian input tranduscer terdapat bagian Tx (Transmiter) yang akan 

mengkondisikan sinyal hasil pengubahan transduscer menjadi sinyal elektris 

yang siap ditransmisikan lewat antena menuju media transmisi (radio, wire, fiber 

optic). Sinyal yang ditransmisikan lewat media transmisi selanjutnya akan 

diterima pada bagian Output Tranduscer lewat Rx (Receiver). Bagian Receiver 

menerima sinyal dari Tx dan mengkondisikanya supaya dapat diubah menjadi 

besaran lain oleh output tranduscer. Besaran dari output tranduscer harus sama 



dengan besaran / energi yang ditransmisikan lewat input tranduscer berupa 

source. Dari bagian-bagian tersebut dapat kita lihat satu persatu masing-masing 

fungsinya sebagai berikut: 

 

− Tranduscer 

Merupakan suatu bagian yang mentransformasikan suatu bentuk energi ke 

bentuk energi yang lain, contohnya dari sound (akustis) menjadi elektris. 

− Tx (Transmitter) 

Merupakan bagian pengirim sinyal informasi. Pada bagian ini output dari input 

tranduscer akan dikondisikan sebelum ditransmisikan menuju Rx 

− Rx ( Receiver ) 

Merupakan bagian penerima sinyal informasi. Pada bagian ini sinyal informasi 

yang ditransmisikan oleh Tx akan diterima dan dikondisikan oleh Rx sebelum 

diubah kembali ke bentuk semula (Sink) oleh Output Tranduscer 

− Kanal Transmisi 

Merupakan bagian yang menghubungkan antara Tx dan Rx. 

 

Bentuk Sinyal Informasi 

− Analog 

o Variasi bentuk gelombang 

o Tuntutan : Kesetiaan (Fidelity) 

− Digital 

o Simbol / lambang berupa bit 0 atau 1 

o Tuntutan : Kecermatan (Accuracy) 

 

Type Komunikasi 

Bila dilihat dari type komunikasi yang dibangun saat ini dapat dikategorikan 

menjadi beberapa seperti di bawah ini: 

1. Point to Point Communication 

Merupakan proses komunikasi antara 2 obyek yang saling berhubungan satu 

sama lain. Contohnya 2 orang yang melakukan pembicaraan telepon. 



 

A        B 
 
 
 
2. Point to Multipoint 

Merupakan proses komunikasi antara 1 pengirim yang mengirimkan informasi 

yang diterima oleh orang banyak. Antara Tx dengan Rxn dapat saling 

berkomunikasi satu sama lain. Contoh dari komunikasi ini adalah pada 

hubungan teleconference. 

 

Tx        Rx1 
 
 
        Rx2 
 
       Rx3 
 
3. Broadcasting 

Pada broadcasting sistem, ada sebuah pusat pengiriman informasi yang 

dapat mengirim informasi ke semua penerima, seperti contohnya adalah 

pemancar radio dan televisi. Pada sistem broadcast, penerima bersifat pasif 

atau tidak bisa berinteraksi dengan pusat pengiriman informasinya. 

4. Simplex Communication 

Pada hubungan jenis ini, akan ada 1 pemancar dan 1 penerima di mana 

keduanya tidak dapat melakukan fungsi lainya. Contoh dari hubungan ini 

adalah seperti pada komunikasi siaran radio atau televisi 

5. Half Duplex Communication 

Merupakan suatu jenis komunikasi yang memungkinkan pada satu waktu 

yang bersamaan, kanal transmisi hanya dapat dipakai oleh satu pengguna, 

jadi antara 2 orang yang hendak berkomunikasi harus bergantian 

menggunakan kanal transmisinya. Contohnya adalah komunikasi 

menggunakan pesawat HT (Handy Talkie) 

6. Full Duplex Communication 



Merupakan jenis komunikasi yang memungkinkan pemanggil dan yang 

dipanggil dapat berkomunikasi dengan bebas menggunakan satu kanal 

transmisi pada saat yang bersamaan. Contohnya adalah komunikasi 

menggunakan pesawat telepon. 

 

 

B Komponen Sistem Telekomunikasi 

Jika di atas sudah dijelaskan secara singkat tentang pengertian dan blok 

diagram sistem telekomunikasi maka pada bagian ini akan dipaparkan secara 

umum bagian-bagian dari sistem telekomunikasi pada umumnya. Bagian-bagian 

dari sistem telekomunikasi adalah: 

 Terminal 

 Switching 

 Transmisi 

 Catu Daya 

Hubungan antara masing-masing subsistem tersebut dapat digambarkan 

melalui blok diagram berikut ini: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Blok Diagram Kaitan Sub Sistem dalam Telekomunikasi 
 
 Dalam blok diagram tersebut yang dimaksud dengan terminal adalah 

segala peralatan telekomunikasi yang digunakan oleh user untuk berkomunikasi 

dan dapat dihubungkan dengan sentral telepon (switching). Contoh dari 

peralatan terminal tersebut adalah: 

TERMINAL SWITCHING TERMINAL

TRANSMISI

CATU DAYA

TRANSMISI



1. Telepon 

2. Telegraph 

3. Faximile 

4. Komputer 

5. Dll 

 

C TEKNIK TELEFONI 

Merupakan suatu bahasan yang akan membahas sistem dan cara kerja 

pesawat telepon pelanggan. Telepon pelanggan yang akan dibahas dipilih 

pesawat telepon yang prinsip kerjanya digunakan secara universal pada pesawat 

telepon yang lain. 

Untuk dapat membedakan jenis pesawat telepon pelanggan maka perlu 

kategori pesawat telepon yang dilihat dari: 

1. Jenis catuan yang digunakan 

a. Local Batery 

Merupakan jenis pesawat telepon yang dicatu menggunakan catu daya 

yang diletakan pada pesawat pelanggan. Pesawat telepon jenis ini 

merupakan pesawat telepon yang pertama kali dikembangkan dengan 

menggunakan catuan berupa generator putar (engkol). Pelanggan yang 

akan menggunakan pesawat telepon harus memutar generator putar 

terlebih dahulu sehingga generator menghasilkan tegangan listrik yang 

cukup untuk mencatu pesawat telepon tersebut. 

b. Central Battery 

Merupakan jenis pesawat telepon hasil pengembangan dari Pesawat 

telepon LB ( lokal Batery) di mana catuan pesawat telepon berasal dari 

sentral telepon. Jenis pesawat ini sampai sekarang dipakai di hampir 

seluruh pelanggan menggunakan jaringan kabel di Indonesia. 

2. Sistem Dialling 

a. Rotary Dialling 

Merupakan pesawat telepon yang menggunakan sistem dialling rotarry 

(cakram putar) di mana nomor telepon yang akan dituju ditentukan 



dengan memutar cakram putar pada posisi nomor yang dituju. Sistem 

dialing seperti ini merupakan sistem dialling yang paling sederhana dan 

memakan waktu paling lama dalam proses penyambungan pembicaraan. 

b. Push Button Dialling 

Merupakan pesawat telepon hasil pengembangan rotary dialling yang 

menggunakan penekanan tombol tertentu sesuai nomor pelanggan yang 

akan dituju. Pesawat telepon push button dialling ini menggunakan prinsip 

kerja IC DTMF (Dual Tone Multi Frequency) yang akan mengirimkan 

frekuensi tertentu ke arah sentral telepon bila ditekan. 

 

Bagian-bagian Pesawat Telepon 
 Saklar Standar (hookswitch / cradleswitch) : memutus hubungkan arus DC 

 Bel Pendering     : mengeluarkan dering bel 

 Dialer      : Memasukan nomor yg dipanggil 

 Hibrid      : memilah arus mikrofon dan 

speaker 

 Mikrofon      : konversi akustis ke elektris 

 Speaker      : konversi elektris ke akustis 

 
Gambar bagian-bagian pesawat telepon 

 

 



Cara Kerja: 

Saat Istirahat (On Hook) : 
Gagang / handset berada di tempatnya dan saklar standar akan terhubung ke 

posisi 1. Pada posisi ini maka tegangan searah (DC) sebesar – 48 Volt dari 

batere sentral telepon tidak akan mengalir karena diblok oleh capacitor. Arus bel 

yang berbentuk AC dari sentral telepon dapat masuk ke bel ( pendering) 

 

Saat Sibuk (Off Hook) : 
Gagang / handset akan terangkat dari sandaran dan saklar standar akan 

terhubung ke posisi 2 sehingga aliran arusnya akan menjadi seperti gambar di 

bawah ini: 

 
Gambar aliran arus listrik pada pesawat telepon saat off hook 

 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa: 

 Sentral telepon mengetahui bahwa suatu pesawat telepon sedang istirahat ( 

on hook ) atau sedang sibuk ( off hook) adalah dengan mendeteksi arus 

searah yang ditarik ke pesawat tersebut. Jika batere sentral ditarik arus oleh 

suatu pesawat maka berarti pesawat tersebut sedang sibuk. 

 Arus percakapan sendiri dari mikrofon sebagian kecil perlu dialirkan ke 

speaker sendiri sehingga penutur ikut mendengarkan suaranya sendiri agar 

dapat mengendalikan intensitas bicaranya. Suara sendiri yang didengar 

melalui speaker pesawat telepon dinamakan nada samping (side tone). 

 



SISTEM DIALING 

 Dialer adalah bagian yang menterjemahkan angka-angka nomor telepon 

tujuan ke dalam bentuk elektris agar dimengerti oleh peralatan di sentral telepon. 

Bentuk fisik dari dialer adalah seperti cakram putar (gambar di bawah) dan push 

button. Dalam keadaan gagang pesawat terangkat maka arus listrik akan 

mengalir dari sentral ke pesawat telepon dan tegangan saluran di pesawat 

telepon menjadi V1 – V2 seperti pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 
Gambar jenis dialler pesawat telepon 

  

Ada dua jenis dialler yang berkembang sekarang ini yaitu menggunakan 

model pemutusan arus (sistem pulsa) dan dual tone multi frequency (DTMF). 



Dialer cakram putar selalu menggunakan sistem pulsa dan dialer sistem push 

button umumnya beroperasi dengan sistem DTMF, meskipun banyak juga yang 

disiapkan untuk dapat dioperasikan dalam sistem pulsa. 

1. Dialing Pulsa (Pulse Dialing) 

Dalam keadaan gagang telepon terangkat maka arus DC akan mengalir 

masuk ke telepon. Jika dialer diputar (ditekan) angka N, arus DC akan mengalir 

dengan terputus-putus sebanyak N kali dengan aturan angka 0 akan diputus 

sebanyak 10 kali. Satu pulsa arus ( sekali mengalir – putus ) kira-kira adalah 100 

milidetik. Jarak antar angka satu dan yang lain yang akan ditekan tidak boleh 

kurang dari 400 milidetik. 

 

 

 
Gambar sistem dialling dengan pemutus arus (pulsa) 

 

2. Dual Tone Multi Frequency (DTMF) 

Jika suatu gagang telepon terangkat dan tombol push button ditekan maka 

pesawat telepon tersebut membangkitkan sepasang nada ( frekuensi ) yang 

mewakili koordinat dari tombol tersebut. Sebagai contoh jika tombol 5 ditekan 

maka yang dibangkitkan adalah pasangan nada 770 Hz dan 1336 Hz. 



 
Gambar sistem dialing dengan dual tone multi frequency 

 

 

 

 

 



 
Gambar contoh untai pesawat telepon cakram putar 

 

 

 

 

 



 
Gambar contoh untai pesawat telepon tombol tekan 

 

 

 



ISYARAT DI SALURAN PELANGGAN 

 Isyarat yang ada di saluran telepon pelanggan dibangkitkan dari batere 

sentral dan berupa isyarat nada pilih, nada sibuk, nada sambung, dialing, 

percakapan dan nada bel / dering dengan gambar isyarat seperti di bawah ini. 

 

 
 Dari gambar di atas yang dapat dijelaskan adalah: 

1. Tegangan battere dari sentral umumnya adalah bernilai –48 Volt. Dalam 

keadaan istirahat ( on hook ) maka tidak ada arus DC yang mengalir dan 

bila diukur dari terminal pesawat pelanggan maka tegangan yang terukur 

adalah – 48 Volt. 

2.  Jika gagan telepon diangkat ( off hook ) maka arus DC akan mengalir 

kira-kira 20 mA dan tegangan saluran turun sekitar 6 – 8 Volt. Arus ini 



tidak boleh terlalu kecil dan untuk pelanggan yang jaraknya jauh harus 

diperhitungkan besarnya redaman yang terjadi. 

3. Tegangan / arus isyarat percakapan tidak perlu besar karena speaker 

cukup ditempelkan di telinga. Isyarat tegangan percakapan yang datang 

dari lawan bicara hanya sekitar 0,5 – 1 Vrms, dan yang dibangkitkan dari 

mikrofon adalah sekitar 1- 2 V. 

4. Tegangan / arus bel untuk membunyikan bel ( nada dering ) harus besar, 

sekitar 90 Vrms karena harus mampu menderingkan bel dengan suara 

yang cukup keras. Bentuk teganganya merupakan tegangan AC 20 Hz 

dengan irama 2 detik ON dan 3 detik OFF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

SISTEM PENYAMBUNGAN TELEPON 

 

1. PENYAMBUNGAN MANUAL 

 

 
 

Proses dari penyambungan telepon cara manual adalah sebagai berikut: 

− Jika Pelanggan A ingin menghubungi pelanggan B maka pelanggan A akan 

mengangkat gagang telepon sehingga arus DC di sentral akan mengalir. Arus 

DC ini akan mengaktifkan relay lampu A dan sekaligus akan memutuskan 

hubungan jalur A ke sumber bel.  Jika lampu jalur A menyala maka operator 

di sentral akan mengetahui bahwa pesawat A menghendaki sambungan. 



− Operator akan menekan tombol “ bicara ke A “ dan menanyakan nomor mana 

yang akan dipilih oleh A. Pelanggan A akan memberitahu bahwa yang akan 

dipilih adalah pelanggan B 

− Operator akan mengaktifkan “ tombol ke B “ 

− Jika B mengangkat gagang, arus DC mengalir ke B sehingga bel ke B 

berhenti dan lampu jalur B menyala. Dengan menyalanya lampu jalur B maka 

operator mengetahui bahwa B menjawab panggilan A. Operator akan 

mempersilahkan A dan B untuk saling bicara. 

− Jika B tidak mengangkat gagang telepon maka operator akan memberitahu A 

bahwa B tidak di rumah. 

− Jika kedua pembicaraan telah selesai maka pelanggan A dan B meletakan 

gagang telepon sehingga lampu jalur ke A dan B akan padam. Operator akan 

memutuskan hubungan A dan B dengan cara melepas penghubung kedua 

jacknya. 

 

AUTOMASI PENYAMBUNGAN 

Merupakan indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh sebuah sentral 

telepon sehingga dapat melaksanakan fungsi sebagai berikut: 

− Menyediakan catu daya bagi pelanggan kecuali untuk pelanggan LB, selular 

atau WLL dan sejenisnya. 

− Mendeteksi status pelanggan apakah sibuk atau tidak 

− Mencatat nomor yang dipanggil oleh suatu pelanggan 

− Mengirimkan isyarat-isyarat status dan informasi kepada pelanggan 

− Menyambungkan pemanggil dan yang dipanggil 

− Memonitor status hubungan yang sedang berlangsung 

 

 

 

 

 

 



 

BAGIAN-BAGIAN SENTRAL TELEPON 

 
 

Secara garis besar , sentral telepon pada umumnya tersusun atas bagian-

bagian berikut ini: 

− Unit Antarmuka Pelanggan ( SLIC / Subsriber Line Interface Circuit ) 

Merupakan antara muka jaringan telepon pelanggan dengan peralatan yang 

ada di sentral telepon. 

− Unit Pengisyaratan 

Merupakan bagian yang berfungsi untuk membangkitkan isyarat ke 

pelanggan seperti nada pilih, nada sambung, nada sibuk ataupun nada 

dering. 

− Unit Register 



Merupakan unit yang berfungsi untuk dapat mencatat aktifitas hubungan 

telepon secara keseluruhan seperti nomor pemanggil, nomor dipanggil, lama 

pembicaraan. 

 

− Unit Jaringan pembicaraan 

Merupakan unit yang menghubungkan 2 pelanggan yang akan saling 

berkomunikasi. 

− Unit Pengendali 

Merupakan bagian yang mengendalikan seluruh aktifitas switching, dapat 

merupakn bagian yang tersendiri maupun terintegrasi pada bagian lain. 

− Unit Trunks 

Merupakan bagian sentral telepon yang akan menghubungkan pembicaraan 

pelanggan sentral lokal dengan pelanggan sentral lainya. Untai trunks akan 

menghubungkan sentral lokal tersebut dengan sentral lain yang dituju. 

 

Secara sederhana dan sistematis, sebuah sentral telepon dapat dibayangkan 

sebagai sebuah jalur2 horisontal yang terhubung ke pesawat dan jalur2 vertikal 

yang menjadi penghubung antar pesawat di jalur horisontal, seperti pada gambar 

di bawah ini. Diumpamakan pesawat telepon A akan menghubungi pesawat 

telepon E. Masing-masing jalur vertikal selanjutnya akan disebut sebagai junctor 
atau link. 



 
 Pada gambar di atas, pembentuk kontak antara jalur horisontal dan 

vertikal dapat berupa komponen elektromekanis ( saklar putar, kontak relay ), 

elektronis analog ( saklar solid state ) maupun digital ( gerbang-gerbang ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



URUTAN PROSES PENYAMBUNGAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START 

SENTRAL  
MENCARI 
JALUR 
KOSONG

ADA 

NADA PILIH 

NOMOR TUJUAN 
DIMASUKAN 

SENTRAL 
MENYAMBUNGKAN 
KE NOMOR TUJUAN 

TUJUAN 
ISTIRAHAT 

SENTRAL MENGIRIM: 
1. KE PEMANGGIL : NADA    
     SAMBUNG 
2. KE TERPANGGIL : NADA 
      DERING   
 

SENTRAL MENGIRIM: 
1. KE PEMANGGIL : NADA    
     SIBUK 
2. KE TERPANGGIL : - 
 
 



JENIS-JENIS SISTEM PENYAMBUNGAN 

1. STEP BY STEP ( LANGKAH DEMI LANGKAH) 

Jaringan penyambungan tersusun atas sejumlah selektor bertingkat. Setiap 

digit yang dikirimkan langsung menggerakan suatu tingkat selektor, kecuali 

bahwa dua digit terakhir sering langsung menggerakan sebuah selektor dua 

dimensi. Jenis selektor tersebut adalah Call Finder (Line Finder) yang berfungsi 

mencarikan junctor atau link yang kosong, Gate Selector yang berfungsi 

menduduki relay sesuai dengan nomor telepon yang ditekan, Final Selector yang 

berfungsi menghubungkan dengan nomor pelanggan yang dituju sesuai dengan 

pendudukan dari Gate Selector. 

 
 

2. SISTEM PENYAMBUNGAN KENDALI BERSAMA 

Merupakan sistem penyambungan yang sudah lebih banyak menggunakan 

sistem elektronis terutama register. Digit-digit yang datang ( nomor telepon yang 

dipanggil ) oleh sentral disimpan dulu pada sebuah register. Nomor yang 

disimpan register tersebut kemudian diteruskan ke bagian jaringan 

penyambungan untuk dicek apakah pada kondisi istirahat atau tidak. Sentral 

semacam ini seringkali disebut dengan istilah Storage Program Controlled. 

 

 

 



 

 

 

 
PENYAMBUNGAN PRIVATE ( PRIVATE BRANCH EXCHANGE ) 

 
Pengelompokan PBX: 

1. Private Manual Branch Exchange ( PMBX ): Hubungan internal maupun 

eksternal harus melalui operator 



2. Private Automatic Branch Exchange ( PABX ) :  

− Hubungan Internal : Otomatis 

− Panggilan dari luar : 

 Jika mempunyai Fasilitas DID ( Direct Inward Dialing ) : 

Otomatis 

 Jika tidak mempunyai DID : Lewat Operator 

− Panggilan ke luar  : Dapat otomatis atau tidak 

− Jika saluran induk n > 1: 

 Jika mempunyai fasilitas hunting: pemanggilan dari luar cukup 

dengan satu nomor 

 Jika tanpa fasilitas hunting : pemanggilan dari luar 

menggunakan satu diantara n buah nomor 

 

PENYAMBUNGAN DIGITAL 

 Isyarat tutur kata manusia merupakan isyarat analog misalnya pada 

gambar  di bawah ini. Pada saat terjadi percakapan, isyarat dengan bentuk di 

bawah ini saling dipertukarkan antar pihak yang saling berhubungan. Dalam hal 

ini saluran telepon kedua pihak yang berhubungan cukup saling dihubungkan, 

baik secara fisis maupun secara elektris. Penyambungan seperti itu merupakan 

tugas sentral telepon dan isyarat yang masih disambungkan masih tetap dalam 

bentuk analog. 

 



 Perkembangan teknologi mengarah kepada penggunaan piranti digitial 

dalam berbagai hal. Bagian pengendali seperti pada blok diagram sentral telepon 

dapat berupa sebuah komputer yang merupakan piranti digital. Meskipun 

demikian, isyarat percakapan yang dipertukarkan di sentral masih menggunakan 

bentuk analog. Selama isyarat yang dipertukarkan masih dalam bentuk analog 

maka fungsi penyambungan akan menjadi seperti gambar di bawah ini. Jika 

kedua pesawat saling berhubungan maka saklar tersebut menyambungkan 

keduanya. 

 
 Dengan menggunakan teknologi digital dimungkinkan untuk menyusun 

sistem seperti gambar b di atas. Isyarat analog yang datang dari pesawat 

telepon ke sentral akan diubah ke bentuk digital menggunakan ADC, Analog to 

Digital Converter. Isyarat dalam bentuk digital inilah yang akan disambungkan / 

dilewatkan ke pesawat lawan bicara melalui pengubah digital to analog 

converter, DAC yang terhubung. Sistem penyambungan seperti ini disebut 



dengan sistem penyambungan digital. Sebagai ganti saklar yang secara elektris / 

fisis memutus – hubung kedua saluran, dalam sistem penyambungan digital 

digunakan gerbang yang memutus – hubung pembicaraan. 

 


