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Ada dua hal yang harus dipenuhi supaya mendapatkan akses

komunikasi.

1. Kesamaan dalam pemahaman antara pemancar dan

penerima. 

Bagian pemancar dan penerima harus mempunyai bahasa

yang sama, hal ini tidak memperdulikan apakah hal

tersebut dalam betuk text, voice, gambar maupun kodekode

tertentu.

Apabila antara pemancar dan penerima tidak menggunakan

bahasa yang sama maka keduannya tidak akan dapat

menyampaikan pesan yang akan kirimkannya.

2. Kemampuan untuk mengetahui adanya kesalahan serta cara

memecahkan kesalahan tersebut pada saat terjadi

pengiriman data.



• Circuit merupakan suatu jalur yang secara fisik 

menghubungkan antara dua titik sistem komunikasi atau 

lebih.

• Dalam menghubungkan titik-titik komunikasi tersebut dapat 

dilakukan secara elektrik melalui media kawat tembaga 

maupun secara optik dengan menggunakan cahaya. 

• Titik tersebut berupa port yang menghubungkan sebuah 

komputer, switch, multiplexer, ataupun perangkat lainnya.

• Pada sebuah circuit tersebut akan terjadi pertukaran data 

maupun informasi antara titik sesuai dengan fungsi dan 

tujuan masing-masing.

• Contoh : Rangkaian Telepon



•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.

•Hal ini dapat disebabkan karena dalam satu rangkaian baik

yang menggunakan 2 kawat maupun empat kawat bisa

terdapat lebih dari satu channel.



• Line dan trunk pada dasarnya merupakan hal yang sama, 

tetapi keduanya digunakan pada situasi yang berbeda. 

•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.

• Switching system adalah suatu alat yang menyambungkan

dua jalur transmisi. 

•Ada dua kategori umum tentang switching system yang 

digunakan dalam sistem telekomunikasi:

1. CPE switches (Customer Premises Equipment)

2. Network switches





•Virtual circuit adalah satu rangkaian koneksi

logika antara piranti pengirim dan penerima.

•Virtual circuit merupakan sebuah koneksi

antara dua piranti yang secara langsung,

tetapi sesungguhnya terdiri atas bermacam-

macam rute yang berbeda.

•Rute-rute tersebut akan berubah setiap

waktu, dan rute selanjutnya tidak belum

tentu rute yang baik.





•Media transmisi adalah suatu jalan yang

secara fisik bersambungnya komputer,

alat-alat komunikasi, ataupun orang-orang

disebuah jalan raya dan jalan-lintas super

informasi.

•Masing-masing media transmisi memerlukan

perangkat keras jaringan yang khusus dan

harus kompatibel dengan media tersebut.

•Pada media transmisi, getaran sinyal

pembawa itu harus disampaikan dari

pemancar kepada penerima.



• Kabel tembaga merupakan sebuah kabel yang berpasangan

dan yang banyak sekali yang mengunakannya khususnya

pada kabel berpasangan untuk menghantar informasi dari

pelanggan ke sentral.

• Pada umumnya frekuensi yang melewatinya adalah berupa

frekuensi pembicaraan.

• Karena sinyal yang dibawanya adalah berupa arus bolak-

balik dan arus searah sehingga karakteristik yang paling

dominan sehingga perlu diperhatikan adalah redaman kabel

dan perubahan phasa terhadap frekuensi .



• Twisted pair merupakan media transmisi yang paling banyak 

digunakan dan murah harganya. 

• Sebuah kabel twisted pair terdiri dari dua kawat yang disekat 

dan tersusun dalam suatu pola lilitan yang beraturan.



•Kabel coaxial adalah sebuah kabel yang 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 kabel ini 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, dengan tiap kanalnya

sebesar 3 KHz dengan lebar pita frekuensi adalah sebesar 30

MHz.

•Untuk perentangan didasar laut, maka kabel tersebut akan

mengalami perenggangan yang cukup besar.





•Kabel optik adalah kabel yang intinya terbuat

dari kaca dan mampu melalukan cahaya.

•Tebal kabel kaca antara 8.3 sampai 10 m

untuk jenis monomode dan 50 sampai 100 m

untuk jenis multi mode.

•Sedangkan pembungkusnya 125 m.

•Bahan serat optik adalah bahan gelas dengan

kemurnian sangat tinggi.

•Sedikit saja ada unsur asing, yang kecil

sekalipun, akan menimbulkan hamburan yang

mengakibatkan redaman.





• Spekrum gelombang elektromagnetik mencakup gelombang

radio frekuensi rendah mulai dari 30 KHz, yang mempunyai

panjang gelombang hampir dua kali garis tengah bumi

Sampai frekuensi tinggi yang lebih dari 10 GHz, dengan

panjang gelombang lebih kecil dibanding inti dari sebuah

atom.

• Spekrum elektromagnetik tersebut digambarkan sebagai suatu

kemajuan logaritmis, dimana skala meningkat sampai 10

kalinya.

• Pada umumnya spektrum frekuensi radio yang merupakan

gelombang elektromagnetik yang mempunyai range antara 1

MHz sampai 300 MHz.

•Range antara 1-30 GHz disebut dengan microwave dan 30–

300 GHz disebut dengan millimeter wave
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