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OVERVIEW
Medium transmisi digunakan untuk 
mengirimkan informasi, baik voice maupun data 
dari pengirim ke penerima atau dari TX ke RX. 
Pada dasarnya medium transmisi dibagi menjadi 
dua, yaitu wireline dan wireless, dimana masing-
masing memiliki kelebihan dan kekurangan 
masing-masing. 
Contoh medium transmisi adalah kabel tembaga 
(twisted pair dan coaxial), fiber optik, dan sistem 
wireless (Satelit, WiFi, WiMAX, Bluetooth)



TUJUAN
Mahasiswa memahami tentang jenis-jenis media 
transmisi.
Mahasiswa memahami karakteristik dari 
masing-masing media transmisi.
Mahasiswa memahami arsitektur dari masing-
masing media transmisi.



Twisted Pair
Kabel twisted pair memiliki karakteristik sebagai 

berikut :
Paling murah dan paling banyak digunakan 
Panjang pilinan 5-15 cm, ketebalan 0,4 - 0,9 mm
Laju data 64 kbps untuk PBX digital, 4 Mbps 
untuk aplikasi jarak jauh, 10 Mbps untuk LAN 
(jarak 1 km), 100 Mbps-1 Gbps untuk jumlah 
terminal terbatas (jarak puluhan meter)
Jarak amplifier 5-6 km untuk sinyal analog, 
jarak repeater 2-3 km untuk transmisi digital
Redaman sangat sensitif terhadap kenaikan 
frekuensi 



Terdapat dua jenis twisted pair yang 
sering digunakan pada jaringan, yaitu 
UTP (Unshielded Twisted Pair) dan STP 
(Shilded Twisted Pair).
Unshielded merupakan kawat telepon 
biasa, tipe 100-ohm banyak dijumpai di 
gedung perkantoran.
Shielded memiliki kinerja lebih baik 

pada laju data yang tinggi, twisted pair 
dilindungi oleh logam untuk mengurangi 
interferensi. 
Kabel STP memang lebih baik dari UTP, 
tetapi lebih mahal.





COAXIAL
Karakteristik :

Terdiri dari 2 konduktor dengan konstruksi yang 
berbeda dengan twisted pair
Konduktor dalam ditahan oleh beberapa cincin 
insulasi atau bahan dielektrik padat, konduktor 
luar ditutup dengan jaket 
Diameter 1-2,5 cm, kapasitas 10.000 kanal suara 
Spektrum dapat mencapai 500 MHz
Laju data ratusan Mbps untuk jarak 1 km
Jarak antar repeater 1 km
Aplikasi: distribusi TV, SLJJ, LAN
Lebih tahan terhadap interferensi dan crosstalk 
dibanding twisted pair, jarak jangkauan lebih 
jauh 





SERAT OPTIK
Karakteristik :

Medium yang tipis dan fleksibel, mampu 
merambatkan sinar optik 
Diameter inti 2-125 µm
Karakteristik yang membedakan serat optik dari 
twisted pair atau kabel koaksial:

Kapasitas lebih besar 
Ukuran lebih kecil dan lebih ringan 
Redaman lebih rendah 
Isolasi elektromagnetik 
Jarak antar repeater lebih jauh 

Laju data ratusan Gbps untuk jarak puluhan km



Long haul 1500 km dengan kapasitas 20.000-
60.000 kanal suara 
Metropolitan trunking (12 km) dengan 100.000 
kanal suara 
Sentral rural memiliki panjang sirkit 40-160 km 
dan < 5000 kanal suara 
LAN dikembangkan dengan kapasitas 100 Mbps 
hingga 10 Gbps 





MODE SERAT OPTIK

Single Mode
Ilustrasi cara kerja :

Karakteristik :
Diameter inti kecil sekali
Diameter core : 2-10 mikro meter
Diameter cladding : 50-125 mikro meter
Diameter coating : 250-1000 mikro meter
Redaman : 1-5 dB/km
Bandwith : 500-50.000 MHz



Kelebihan :
BW yang sangat besar
Dispersi yang kecil sekali dibanding serat lain
Redaman paling kecil
Dipakai untuk jarak jauh

Kekurangan :
Pembuatan sangat sulit
Harganya mahal



Multimode Step-Index
Ilustrasi cara kerja :

Karakteristik :
Index bias inti konstan
Diameter core : 50-250 mikrometer
Diameter cladding : 125-400 mikrometer 
Diameter coating : 250-1000 mikrometer
Redaman : 4-20 dB/km
Bandwith : 6-25 MHz



Kelebihan :
Pembuatan mudah
Penyambungan mudah
Harga relatif murah

Kekurangan :
BW rendah
Banyak terjadi dispersi
Redamannya besar
Digunakan untuk jarak pendek



Multimode Graded-Index
Ilustrasi cara kerja :

Karakteristik :
Index bias inti bertingkat dengan indeks bias 
tertinggi pada pusat core
Diameter core : 30-60 mikrometer
Diameter cladding : 100-150 mikrometer 
Diameter coating : 250-1000 mikrometer
Redaman : 2-10 dB/km
Bandwith : 150-2000 MHz



Kelebihan :
BW yang lebih besar
Dispersi yang lebih sedikit
Redaman yang lebih kecil
Dipakai untuk jarak menengah

Kekurangan :
Pembuatan lebih sulit
Harga lebih mahal



MEDIA WIRELESS

Jaringan wireless/nirkabel adalah teknologi 
jaringan yang memanfaatkan gelombang 
elektromagnetik melalui udara sebagai media 
untuk mengirimkan informasi dari pengirim ke 
penerima. 
Teknologi ini muncul sebagai jawaban atas 
keterbatasan jaringan wireline. Mobilitas 
manusia yang tinggi dan informasi yang selalu 
dekat menjadi faktor pendorong utama 
berkembangnya teknogi ini. 
Beberapa teknologi wireless yang telah 
dikembangkan antara lain : WiFi, Blutooth, 
WiMAX, VSAT, Infrared. 



MEDIA SATELIT

Segmen angkasa terdiri dari satelit, power 
supply, kontrol temperatur, kontrol attitude dan 
orbit. Sedangkan segmen bumi terdiri dari user 
terminal, SB master, dan jaringan





Kelebihan Komunikasi Satelit
Cakupan yang luas : satu negara, region, bahkan satu 
benua
Bandwith yang tersedia cukup lebar
Independen dari infrastruktur terestrial
Instalasi jaringan segmen bumi yang cepat
Biaya relatif rendah per site
Karakteristik layanan yang seragam
Layanan total hanya dari satu provider
Layanan mobile/wireless yang independen terhadap lokasi

Kekurangan Komunikasi Satelit
Delay propagasi yang besar
Rentan terhadap pengaruh atmosfir
Modal pembangunan awal yang besar
Biaya komunikasi untuk jarak jauh dan pendek relatif 
sama
Hanya ekonomis jika jumlah user banyak



PEMANFAATAN
VPN (Virtual Private Network)

Virtual Private Network merupakan jaringan 
private internal organisasi, perusahaan, atau 
group yang memungkinkan pengiriman 
data/informasi secara cepat dan aman.



Komunikasi Telepon atau Data
Komunikasi telepon yang selama ini kita 
gunakan via kabel tembaga, sebenarnya dapat 
juga dilakukan via satelite. Akan tetapi 
resikonya adalah delay voice yang begitu besar. 
Biasanya digunakan untuk menjangkau tempat-
tempat yang susah dibangun jaringan kabel atau 
seluler.



Direct Broadcasting Services (DBS)
Dengan satelit, dimungkinkan juga dibangun 
audio/video broadcast, basanya digunakan pada 
televisi. Sehingga siaran radio atau televisi dapat 
dinikmati di seluruh dunia.

VSAT
Very Small Aperture Terminal (VSAT ) adalah 
sebuah terminal penerima/pengirim sinyal 
satelit, atau yang juga dikenal dengan nama 
stasiun bumi, tapi dengan ukuran sangat kecil 
bila dibandingkan dengan ukuran stasiun bumi 
pada umumnya.





Terminal VSAT
Sebuah terminal VSAT terdiri dari InDoor Unit 
(IDU) dan OurDoor Unit (ODU). 
OutDoor Unit ialah perangkat antenna (reflector) 
VSAT itu sendiri, yang diameternya berkisar 
antara 1,8m - 3,5 m untuk C-band dan 1, m - 1,8 
m untuk Ku-band. 
InDoor Unit ialah perangkat yang berfungsi 
untuk menghubungkan antenna VSAT dengan 
terminal pelanggan lainnya. 
Secara umum, terminal VSAT berfungsi sebagai 
penerima dan pengirim sinyal dari/ke satelit, 
serta dapat meneruskan sinyal informasi ke 
perangkat lain yang terhubung dengannya bila 
diperlukan.



HUB
Sebuah HUB juga terdiri dari OutDoor 
Unit dan InDoor Unit. 
Out Door Unit sebuah HUB sama dengan 
VSAT, yaitu berupa antenna, bedanya, 
antenna HUB ukurannya lebih besar dari 
antenna VSAT. 
Fungsi dari OutDoor Unit ini ialah 
sebagai penerima dan pengirim sinyal 
dari/ke satelit. 
Ukuran diameternya berkisar antara 2-5 
m untuk HUB kecil, 5-8 m untuk HUB 
menengah, dan 8-10 m untuk HUB 
ukuran besar. 



InDoor Unit dari sebuah HUB memiliki fungsi 
yang relative berbeda dengan InDoor Unit VSAT. 
Dalam InDoor Unit HUB bukan hanya terdiri 
dari element yang fungsinya untuk mengolah 
dan meneruskan sinyal, tapi terdapat element 
yang berfungsi sebagai Network Management 
System (NMS)
NMS berupa sebuah unit computer yang 
terhubung secara virtual dengan semua terminal 
VSAT yang dilayani oleh HUB tersebut. 
NMS ini berfungsi sebagai interface untuk 
melakukan fungsi-fungsi operasional dan 
administrative dalam sebuah sistem jaringan 
VSAT.



Fungsi operasional yang dapat dilakukan dari 
NMS antara lain adalah :
Melakukan konfigurasi jaringan VSAT, dengan 
menambah atau menghapus terminal VSAT , 
frekuensi carrier, dan network interface.
Melakukan fungsi controlling serta monitoring 
terhadap status dan performance setiap terminal 
VSAT, perangkat HUB-nya sendiri, dan juga 
semua data port yang terhubung dengan 
jaringan VSAT tersebut.


