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BAB 1

PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Telekomunikasi berasal dari kata tele dan komunikasi, tele artinya jauh,
sedangkan arti komunikasi adalah perpindahan pengetahuan dari sumber
(pengirim) ke penerima. Kalau kita ketahui bahwa komunikasi adalah
perpindahan pengetahuan dari sumber pengetahuan ke pihak penerima, maka
akan berhubungan dengan hal-hal yang berkenaan dengan pengiriman,
penerimaan dan pemrosesan dari informasi menggunakan perangkat listrik.
Jadi kalau kita gabungkan arti dari kata-kata telekomunikasi dapat diartikan
sebagai sebuah proses pengiriman, penerimaan dan pemrosesan informasi
jarak jauh sampai ketujuan dengan menggunakan perangkat listrik tepatnya
elektronik, sehingga kata telekomunikasi mengacu pada komunikasi
elektronik jarak jauh. Untuk bisa melakukan telekomunikasi, ada beberapa
komponen untuk mendukungnya yaitu :

 Informasi : merupakan data yang dikirim/diterima seperti suara, gambar, file, tulisan.
 Pengirim : yang merubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim melalui media transmisi

atau alat yang berfungsi mengirimkan dari pengirim kepada penerima. Karena dalam jarak jauh,
maka sinyal pengirim diubah lagi/dimodulasi agar dapat terkirim jarak jauh.

 Penerima : yang menerima sinyal listrik dan merubah kedalam informasi yang bisa dipahami oleh
manusia sesuai yang dikirimkan.

Pesan-pesan telekomunikasi dapat dikirim dengan berbagai cara dan menggunakan bermacam-macam
peralatan, seperti telepon, faksimile, radio, internet, ataupun televisi adalah peralatan-peralatan yang dapat
menyampaikan inforomasi melalui sinyal listrik untuk sampai ke rumah kita.

Menurut rentang waktunya, peralatan komunikasi dibedakan menjadi komunikasi masa lalu (kuno) dan
komunikasi modern. Berikut ini perkembangan komunikasi dari zaman kuno sampai dengan zaman modern.

A. Media Komunikasi Zaman Kuno
Alat Komunikasi zaman kuno (masa lalu) masih sangat sederhana apabila dibandingkan dengan alat
komunikasi yang ada saat ini. Alat komunikasi tersebut terbuat dari bahan-bahan yang ada di alam.

1. Kentongan
Kentongan merupakan media komunikasi paling kuno di Indonesia, terkenal sejak zaman
kerajaan Demak, Mataram, Surakarta. Kegunaan kentongan adalah untuk memberitahukan warga
atau masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Tanda atau kode yang digunakan berbeda-
beda antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Kegunaan kentongan pada masa kerajaan
digunakan untuk menyampaikan perintah raja kepada rakyatnya. Para pamong memukul
kentongan, maka rakyat berkumpul pada suatu tempat untuk mendengarkan perintah raja.
Kentongan besar yang terbuat dari kulit binatang disebut bedug. Bedug biasanya diletakkan di
masjid untuk memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba.

2. Asap
Nenek moyang kita menggunakan asap sebagai media komunikasi karena asap dikenal dapat
mengirim suatu pesan rahasia pada orang lain. Asap dikenal sebagai media komunikasi suku
Indian di Amerika. Berkomunikasi dengan asap tidak memiliki kode standar, misalnya satu
kepulan asap dapat berarti suatu peringatan, dua kepulan asap berarti dapat berarti bahaya, dan
tiga kepulan asap dapat berarti masalah atau meminta bantuan.

3. Prasasti
Komunikasi surat menyurat secara sederhana sudah ada sejak zaman Kerajaan Kutai,
Tarumanegara, Pajajaran, Majapahit, Mataram dan Sriwijaya. Kegiatan surat menyurat masih
terbatas hanya antar kerajaan saja. Media yang digunakan untuk menulis surat tersebut, antara
lain kulit kayu, kulit bambu, daun lontar, tulang binatang, labu hutan, dan lempengan batu atau
lebih dikenal dengan prasasti. Prasasti adalah piagam yang tertulis pada batu, tembaga, dan
sebagainya.

Gambar 1.1 Menara Pemancar
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B. Media Komunikasi Modern
Komunikasi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu seiring kemajuan teknologi. Berdasarkan
media komunikasi dibagi menjadi menjadi dua, yaitu komunikasi langsung dan tidak langsung.
Komunikasi langsung (satu atau dua arah) dengan cara pesan yang dikeluarkan pengirim langsung
dibaca oleh penerima, misalnya masalah yang membutuhkan diskusi antara beberapa pihak dan
komunikasi melalui pesawat telepon.
Komunikasi tidak langsung pembacaan pesan oleh penerima dapat dilakukan sewaktu-waktu setelah
pesan tersebut dikirim. Contohnya : Internet, TV, faksimile, dan media masa.
 Media Cetak

a. Koran (Surat Kabar)
Koran atau surat kabar merupakan suatu penerbitan yang ringan berisi berita-berita terkini
dalam berbagai topik. Topik dalam surat kabar dapat berupa kejadian politik, olahraga,
hiburan, hobi yang prakiraan cuaca. Surat kabar biasanya dicetak pada kertas dengan biaya
murah yang disebut kertas koran (news print). Jenis surat kabar umumnya diterbitkan setiap
hari. Surat kabar dibagi menjadi dua yaitu surat kabar nasional dan surat kabar daerah. Surat
kabar nasional adalah surat kabar yang pemberitaannya meliputi seluruh negeri dan
dipasarkan ke seluruh daerah, contohnya kopas dan republika. Surat kabar daerah adalah surat
kabar yang beredar pada satu wilayah tertentu saja.

b. Majalah
Majalah biasanya memuat artikel –artikel atau tulisan, biasanya suatu majalah memuat
informasi berupa opini dan hiburan yang dilengkapi dengan gambar – gambar atau foto.
Majalah pertama kali terbit di Eropa pada abad ke 17. Majalah yang terbit pertama kali adalah
Journal Des Scavans, terbit di paris tahun 1665 yang memuat seni bahasa Filsafat dan ilmu
pengetahuan. Penggolongan majalah sebagai berikut :

1. Waktu terbit
Menurut waktu terbitnya majalah dapat dibedakan menjadi majalah mingguan,
bulanan, dua bulanan, dan empat bulanan.

2. Jenisnya
Berdasarkan jenisnya majalah digolongkan menjadi empat kategori :
a) Majalah konsumen

Majalah konsumen adalah majalah yang ditujukan untuk dikonsumsi oleh
kalangan umum seperti anak, wanita, dewasa, dan majalah yang bersifat religi.

b) Majalah perdangan, industri, dan tehnik
Majalah perdangan, industri dan teknik ditujukan bagi kalangan khusus yang
bergerak di bidang tertentu.

c) Majalah humas atau perusahaan
Majalah humas atau perusahaan ditujukan bagi perusahaan dan organisasi tertentu

d) Majalah pengetahuan atau keahlian khusus
Majalah pengetahuan atau keahlian khusus adalah majalah yang diterbitkan untuk
pendidikan pengetahuan, misalnya arsitektur, kedokteran, seni.

 Media Elektronik
Media elektronik adalah media informasi b erupa alat-alat elektronik. Media elektronik yang menjadi
media komunikasi antara lain telegraf, faksimile, telepon, radio dan lainnya.

 TELEGRAF
Salah satu alat telekomunikasi elektrik di abad 19 adalah Telegraf. Telegraf merupakan alat
komunikasi sebuah mesin untuk mengirim dan menerima pesan pada jarak jauh. Kata telegraf
yang sering didengar saat ini, secara umum merupakan telegraf elektrik. Telegraf ditemukan oleh
seorang warga Amerika Serikat bemama Samuel F.B. Morse bersama dengan asistennya
Alexander Bain.

http://id.wikipedia.org/wiki/Samuel_F.B._Morse
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexander_Bain&action=edit&redlink=1
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Telegraf adalah sistem telekomunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan
dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik. Telegraf mengirimkan sinyal
untuk jarak jauh melalui kabel-kabel. Sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh telegraf merupakan
kode-kode sederhana yang mewakili pesan-pesan yang ingin dikirimkan. Sinyal-sinyal
dikirimkan dengan menggunakan pulsa listrik melalui kabel tunggal. Kode-kode sederhana itu
disebut dengan kode Morse, sesuai dengan nama penemunya. Operator telegraf mengirimkan
sinyal-sinyal menggunakan sebuah peralatan yang mengiterupsi aliran listrik di sebuah kabel.
Operator menggunakan loncatan arus pendek dan panjang dengan jarak di antaranya untuk
mengkodekan huruf-huruf dari pesan yang ingin dikirimkan. Sebuah peralatan di penerima akan
megubah sinyal-sinyal menjadi rangkaian bunyi kedutan. Kemudian operator telegraf atau printer
mekanik menerjemahkannya menjadi kata-kata. Pesan yang dikirimkan melalui telegraf disebut
telegram. Kode morse adalah sebuah sistem pengiriman pesan yang menggunakan kombinasi
suara panjang dan pendek dalam berbagai cara yang bervariasi untuk mengkodekan huruf-huruf,
dit-dit diwakili dengan titik-titik, sedangkan dah-dah diwakili dengan garis penghubung.

Gambar 1.3 Kode Morse Internasional

Telegram pertama di Amerika Serikat, dikirim oleh Samuel Morse pada tahun 1844

Di negara kita Indonesia, layanan telegraf masih umum digunakan sampai akhir tahun 1990-an.
Saat ini, peralatan komunikasi yang satu ini sudah ditinggalkan karena semakin berkembangnya
alat komunikasi yang lebih modem. Telepon, faksimili, SMS, e-mail, dan bentuk komunikasi
modern lainnya lebih banyak digunakan karena dapat mengirimkan informasi jauh lebih cepat.
Selain itu, pesan-pesan saat ini lebih banyak dikirimkan dari sebuah komputer ke komputer lain
dengan jarak yang sangat jauh dengan kabel serat optik, gelombang radio, satelit, dan peralatan
tramnsmisi yan lain.
Namun, walau sudah tidak digunakan lagi dalam komunikasi sehari-hari kode-kode morse masih
tetap dipakai di dunia pelayaran, militer, dan sebagainya pada situasi-situasi darurat untuk
meminta bantuan.

Gambar 1.2 Telegraf elektrik

http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
http://id.wikipedia.org/wiki/Samuel_Morse
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 TELEPHONE
Jika telegraf mengirimkan informasi menggunakan kode morse yang diterjemahkan menjadi
kata-kata oleh printer lain halnya dengan telepon, peralatan teknologi yang yang satu ini
digunakan untuk berkomunikasi antara dua orang dengan menggunakan suara .

Telepon adalah peralatan yang mengubah
suara menjadi energi listrik dan
mengirimkannya melalui kabel jaringan
telepon. Pada sisi penerima, energi listrik
tersebut kemudian diubah kembali menjadi
suara. Sesuai dengan namanya yang berasal
dari bahasa Yunani, tele berarti jauh dan
phone berarti suara, telepon mengirimkan
suara dalam jarak yang jauh. Sejak ditemukan, telepon menjadi alat komunikasi yang sangat
penting. Dalam hitungan detik, kita dapat menghubungi orang lain di seberang jalan, kota
lain, bahkan dinegara lain dengan menggunakan telepon.
Telepon mempunyai empat bagian utama yang sangat penting, yaitu : (1) mekanisme dialing,
(2) transmiter, (3) ringer, dan (4) receiver. Fungsi dari masing-masing bagian tersebut adalah
sebagai berkut.

a. MekanismeaaDialing
Mekanisme dialing memungkinkan seorang penelpon memasukkan nomor telepon
yang ingin dipanggil. Pada kebanyakan telepon, mekanisme dialing terdiri dari keypad
yang berjumlah 12 tombol, yang terdiri dari tombol 0 sampai 9, tombol bintang (*),
dan tanda pagar (#).

b. Transmiter
Transmiter atau pemancar sering juga disebut mikrofon. Transmiter (pemancar)
berfungsi untuk mengubah suara menjadi arus listrik. Arus listrik tersebut kemudian
dikirim lebih jauh melalui kabel telepon. Ada dua jenis pemancar yang digunakan,
yaitu pemancar listrik (electric transmiter) dan pemancar karbon (carbon transmiter).
Pada pemancar listrik, terdapat diafragma berbentuk bulat dan sebuah foil listrik yang
di pasang dibelakangnya. Suara akan menyebabkan diafragma bergetar dan getaran
tersebut akan memicu arus listrik di foil listrik. Sedangkan pada pemancar karbon,
diafragma terbuat dari alumunium. Suara akan menyebabkan getaran pada diafragma.
Di belakang diafragma logam kecil yang berbentuk kubah akan meningkatkan tekanan
pada ruang karbon. Kuat arus yang mengalir melalui kabel telepon bergantung pada
kuat tekanan pada ruang karbon.

c. Ringer
Ringer berfungsi untuk memberikan sinyal adanya telepon masuk. Pada permulaan,
ringer terbuat dari sebuah lonceng kecil. Saat ini, peralatan elektronik digunakan
untuk menggantikan lonceng kecil. Sebuah chip komputer ditempatkan untuk
membuat sinyal bunyi (ringtone) atau bahkan sebuah lagu.

d. Receiver
Receiver atau penerima berfungsi untuk mengubah arus listrik menjadi suara.
Penerima ditempatkan pada bagian telinga di gagang telepon. Sinyal listrik yang
berasal dari suara pengirim akan diterjemahkan kembali menjadi suara oleh penerima.

 FAKSIMILE

Salah satu alat telekomunikasi lainya adalah Faksimile (dibaca: /faksimile/) atau fax adalah alat
yang mampu mengirimkan dokumen melalui jaringan telepon dengan hasil yang sama percis
dengan aslinya. Fax memanfaatkan sambungan PSTN (Public Switched Telephone Network) dan
nomor telepon. Prinsip dasar dari fax yaitu gabungan perangkat dari scanner gambar, modem,
Printer dengan grup Jaringan, dan juga mesin Photo copy.

Mesin faks memungkinkan orang–orang mengirimkan dokumen-dokumen bisnis dan dokumen
cetak lainnya ke tempat yang jauh hanya dalam hitungan menit.

Gambar 1.3 Telepon
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Gambar 1.4 mesin faks mengirimkan dokumen melalui kabel telepon

Baik pengirim maupun penerima harus memiliki mesin faks. Pengirim akan memasukkan
dokumen ke bagian dokumen feeder mesin faks, kemudian menekan
nomor telepon mesin faks tujuan dimana dokumen ingin dikirimkan. Apabila koneksi ke nomor
telepon mesin faks tujuan sudah terjadi, mesin faks akan memindai (scan) setiap halaman
dokumen yang ingin dikirimkan dan membuat sinyal listrik untuk mengkodekan titik-titik terang
dan gelap dan dokumen yang dipindai.

Sinyal listrik tersebut kemudian dikirimkan melalui kabel telepon ke mesin faks penerima. Mesin
faks penerima kemudian menerjemahkan sinyal listrik yang diterima untuk membuat dokumen
yang sama persis dengan dokumen aslinya dan kemudian mencetaknya. Saat mi beberapa mesin
faks telah dibuat dengan banyak fungsi. Mesin faks dilengkapi dengan kemampuan untuk
memfotokopi dokumen, memindai dokumen, mengirimkannya ke komputer pribadi, dan juga
kemampuan untuk mencetak dokumen dan komputer. Selain itu, mesin faks juga dilengkapi fitur
telepon dan mesin penjawab telepon. Beberapa mesin faks dapat dihubungkan dengan komputer,
yang memungkinkan pengguna mengirimkan dan menerima faks langsung dari komputer tanpa
harus mencetaknya terlebih dahulu.

 RADIO

Radio adalah teknologi yang digunakan untuk
pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi
elektromagnetik (gelombang elektro- magnetik).
Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara
dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa
udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium
pengangkut (seperti molekul udara).

Gelombang radio adalah satu bentuk dari radiasi
elektromagnetik, dan terbentuk ketika objek ber
frekuensinya) pada frekuensi yang terdapat dala
spektrum elektromagnetik. Gelombang radio ini
sampai beberapa gigahertz (GHz), dan radiasi el
elektrik maupun magnetik.

Ketika gelombang radio dipancarkan melalui ka
tersebut dinyatakan dalam bentuk arus bolak-bal
dapat diubah menjadi signal audio atau lainnya y

Meskipun kata 'radio' digunakan untuk hal-hal y
suara, namun transmisi gelombangnya dipakai s
radar, dan telepon genggam pada umumnya.
Gambar 1.5 Radio
6

muatan listrik dimodulasi (dinaikkan
m frekuensi gelombang radio (RF) dalam suatu
berada pada jangkauan frekuensi 10 hertz (Hz)
ektromagnetiknya bergerak dengan cara osilasi

bel, osilasi dari medan listrik dan magnetik
ik dan voltase di dalam kabel. Hal ini kemudian
ang membawa informasi.

ang berkaitan dengan alat penerima gelombang
ebagai dasar gelombang pada televisi, radio,

http://id.wikipedia.org/wiki/Modulasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Frekuensi_gelombang_radio&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Spektrum_elektromagnetik
http://id.wikipedia.org/wiki/Hertz
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Arus_bolak-balik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Voltase
http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi
http://id.wikipedia.org/wiki/Radar
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 TELEVISI

Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bergambar. Kata televisi berasal dari kata tele dan
vision; yang mempunyai arti masing-masing jauh (tele) dan tampak (vision). Jadi televisi berarti
tampak atau dapat melihat dari jarak jauh. Di Indonesia 'televisi' secara tidak formal disebut
dengan TV, tivi, teve atau tipi.

Banyak hal bisa disaksikan lewat layar televisi. Dari berita perang,
bencana, ekonomi, olahraga, juga aneka film dan aksi panggung
para artis dalam negeri maupun mancanegara. Tahukah bagaimana
televisi bisa menghadirkan gambar dan aneka siaran ke rumah?
Aneka program siaran yang terlihat di televisi bermula dari studio
sebuah stasiun televisi. Di sana, kamera besar mengubah gambar
menjadi listrik. Bersama-sama dengan gambar, suara itu kemudian
disalurkan melalui kabel ke sebuah kamar kendali.

Di kamar ini, gambar yang berasal dari kamera dilihat kembali lalu
dipilih yang terbaik. Di kamar ini pula, gambar-gambar itu

kemudian diubah menjadi gelombang yang dapat disiarkan ke udara. Oleh antena, gelombang-
gelombang itu ditangkap dan dikumpulkan. Selanjutnya, tabung televisi mengembalikan
gelombang ini menjadi gambar. Caranya, dengan menembakkan berkas elektron ke layar televisi
dari belakang. Berkas itu mengenai fosfor di seluruh layar dan menyalakannya.

Namun, ada cara lain untuk menyampaikan sinyal televisi ke pemirsa. Cara itu adalah lewat
satelit. Di sini, satelit memperkuat sinyal, lalu memancarkannya kembali ke kawasan tertentu.
Sinyal itu kemudian diterima antena parabola di rumah. Masih ada cara lainnya, yaitu lewat
kabel. Di sini, stasiun bumi menerima sinyal, lalu mengirimkannya ke rumah melalui kabel.
Secara umum televisi, yang biasa disingkat TV (dibaca oleh orang Indonesia tivi yang
seharusnya teve) mempunyai pengertian:

o 1) Sebuah alat komunikasi elektronik yang memungkinkan pemancaran gambar visual
dan suara secara langsung (real time).

o 2) Sebuah alat penerima sinyal dan mendisplaikan dalam bentuk visual.
o 3) Secara kolektif merupakan program acara yang dipancarkan lewat stasiun televisi.

Jadi, televisi adalah sistem komunikasi penyiaran dan penerima gambar hidup dan suara dari
jauh. Istilah tersebut sudah menyangkut semua aspek program acara televisi dan pemancarannya.

Adapun jenis-jenis televisi salah sataunya adalah TV LCD dan TV Plasma. TV LCD
menggunakan teknologi yang sama dengan layar laptop atau monitor layar datar. Selain
ukurannya kompak dan ringan juga memiliki layar yang beresolusi lebih tinggi. Layar LCD
terdiri dari jutaan kristal yang dibungkus lapisan kaca tipis. Masing-masing kristal ini memiliki
respons berbeda terhadap energi listrik. Ini yang membuat tampilan di layar pun jadi beraneka
ragam warnanya. Sedangkan Layar TV plasma menggunakan teknologi berupa bola-bola kaca
kecil yang di dalamnya berisi gas yang disebut plasma. Ketika dialiri energi listrik, gas plasma
ini mengeluarkan sinar ultraviolet yang membakar lapisan kaca pada layar. Akibatnya layar pun
berubah dari hitam menjadi berwarna.

 TELEPON GENGGAM / HANDPHONE (HP)

Salah satu jenis alat telekomunikasi yang sudah tidak asing yang
sering kita pada saat ini adalah Telepon genggam atau
seringnya disebut handphone (disingkat HP) atau disebut
pula sebagai telepon selular (disingkat ponsel) adalah
perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai
kemampuan dasar yang sama dengan telepon fixed line

m

Gambar 1.7 TeYelevisi LCD
7

konvensional (telepon rumah), namun dapat dibawa ke
ana-mana (portabel, mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon

Gambar 1.7 Beberapa jenis Telepon genggam

http://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fixed_line&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaringan_telepon&action=edit&redlink=1
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menggunakan kabel (nirkabel; wireless). Saat ini Indonesia mempunyai dua jaringan telepon
nirkabel yaitu sistem GSM (Global System For Mobile Telecommunications) dan sistem CDMA
(Code Division Multiple Access).

Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, ponsel umumnya juga
mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat (short message service, SMS).
Seiring dengan perkembangan tekonlogi digital, saat ini ponsel juga dilengkapi dengan berbagai
pilihan fitur, seperti bisa menangkap siaran radio dan televisi, perangkat lunak pemutar audio
(mp3) dan video, kamera digital, game, dan layanan intemet (WAP, GPRS, 3G). Ada pula
penyedia jasa telepon genggam di beberapa negara yang menyediakan layanan generasi ketiga
(3G) dengan menambahkan fitur videophone, sebagai alat pembayaran tagihan listrik, telepon,
transaksi bank, maupun untuk televisi online di telepon genggam mereka. Sekarang, telepon
genggam menjadi gadget yang multifungsi. Selain fitur-fitur tersebut, ponsel sekarang sudah
ditanamkan fitur komputer. Jadi di ponsel tersebut, orang bisa mengubah fungsi ponsel tersebut
menjadi mini komputer. Di dunia bisnis, fitur ini sangat membantu bagi para pebisnis untuk
melakukan semua pekerjaan di satu tempat dan membuat pekerjaan tersebut diselesaikan dalam
waktu yang singkat.

o GSM

Global System for Mobile Communication (GSM) merupakan salah satu teknologi
komunikasi selular yang bersifat digital. Teknologi GSM banyak diterapkan pada mobile
communication, khususnya handphone. Teknologi ini memanfaatkan gelombang mikro
dan pengiriman sinyal yang dibagi berdasarkan waktu, sehingga sinyal informasi yang
dikirim akan sampai pada tujuan. GSM dijadikan standar global untuk komunikasi selular
sekaligus sebagai teknologi selular yang paling banyak digunakan orang di seluruh dunia.

GSM bekerja dengan cara mengurangi ukuran data suara yang masuk ke jaringan GSM
ke dalam format digital sehingga mempunyai ukuran yang kecil. GSM beroperasi pada
frekuensi 900 — 1800 MHz. Pengguna GSM cukup diberi sebuah SIM Card (Subscriber
Identity Module) untuk mendapatkan layanan dari operator GSM. GSM menggunakan
teknologi enkripsi (pengkodean) sebelum suara dikirimkan. Hal mi menyebabkan
keamanan pengguna terjamin. Salah satu contoh Layanan dan Operator GSM di
Indonesia adalah Telkomsel dengan Simpati dan kartu As.

o CDMA

CDMA (Code Division Multiple Access) adalah teknologi yang bekerja dengan cara
memecah data suara yang masuk menjadi paket-paket kecil dan masuk ke saluran
frekuensi yang terpisah-pisah. Kemudian paket-paket data yang kecil tersebut dikirimkan
setelah ditambahkan kode yang unik dan hanya dapat diterima oleh penerima yang
mempunyai data yang sesuai.

Selain kemampuannya sebagai alat komunikasi bergerak, ponsel juga dilengkapi dengan
fitur-fitur layanan lain, selain layanan suara, seperli SMS, MMS, dan video streaming.
Saat mi dengan berkembangnya teknologi 3G, layanan baru seperti video call dapat
digunakan. Video call memungkinkan kita untuk berbicara sambil melihat gambar video
dari lawan bicara kita.

SMS adalah aplikasi layanan pengiriman pesan singkat. Sedangkan MMS merupakan
aplikasi layanan pesan multimedia. Cara kerja dan kedua aplikasi tersebut sama saja.
Perbedaannya adalah SMS berupa teks, sedangkan MMS berupa gambar, suara, dan
video

Pada saat kita mengirimkan pesan, pesan kita tidak langsung dikirimkan ke ponsel yang
dituju, melainkan dikirimkan terlebih dahulu ke SMS Center dan operator yang kita
gunakan. Setelah melalui SMS Center, pesan tersebut kemudian dikirimkan ke ponsel
tujuan. Dengan cara mi, status pesan yang dikirimkan dapat diketahui, apakah berhasil
terkirim ke ponsel tujuan atau tidak.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabel
http://id.wikipedia.org/wiki/GSM
http://id.wikipedia.org/wiki/CDMA
http://id.wikipedia.org/wiki/SMS
http://id.wikipedia.org/wiki/Radio
http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kamera_digital
http://id.wikipedia.org/wiki/Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/WAP
http://id.wikipedia.org/wiki/GPRS
http://id.wikipedia.org/wiki/3G
http://id.wikipedia.org/wiki/Videophone
http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Digital
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobile_communication&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobile_communication&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Handphone
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Apabila ponsel tujuan menerima pesan yang kita kirimkan, ponsel tersebut akan
mengirimkan pesan kembali ke SMS Center yang menyatakan pesan telah diterima. SMS
Center kemudian mengirimkan status pesan tersebut kembali kepada kita sebagai
pengirim. Jika pesan yang kita kirim tidak sampai di ponsel yang dituju, pesan tersebut
akan disimpan di SMS Center sampai waktu validnya berakhir.

Video streaming adalah layanan video di mana video ditampilkan sebelum semua data
berhasil di-download dan server sumber. Video streaming mulai banyak digunakan untuk
memantau keadaan lalu lintas di jalan-jalan tertentu. Dengan cara mi, seorang pengemudi
dapat memilih jalur jalan yang akan dilewati dan terhindar dan kemacetan lalu lintas.
Misalkan kita ingin berangkat dan x ke y. Dan x ke y kita mempunyai dua altematif jalan,
A dan B. Jalan A sering terjadi kemacetan tetapi lebih dekat, sedangkan jalan B lebih
jauh tetapi biasanya bebas dan kemacetan. Dengan menggunakan layanan video
streaming, kita dapat mengakses gambar yang dihasilkan kamera pengintai yang
dipasang di jalan A dan jalan B. Dengan demikian, kita dapat memilih jalan mana yang
hams dilewati.

Video streaming bekerja dengan cara mengambil gambar menggunakan kamera yang
dipasang di tempat-tempat tertentu, misalnya saja jalan-jalan yang sering dilanda
kemacetan. Gambar video yang dihasilkan oleh kamera dikirimkan ke tempat penyedia
jasa layanan video streaming. Penyedia jasa layanan tersebut disebut juga dengan pen
yedia content. Penyedia jasa layanan kemudian mengirimkan video ke operator penyedia
jasa layanan telepon bergerak. Video tersebut kemudian dikirimkan ke ponsel yang
mengakses layanan video streaming tersebut. Video yang dikirimkan bersifat real time
(menyatakan apa yang terjadi saat itu juga). Selain fitur-fitur layanan dan operator,
ponsel juga dilengkapi dengan fiturfitur lain yang berasal dan ponsel yang digunakan,
seperti musik, kamera, game, dan lain-lain.

 KOMPUTER & INTERNET

Komputer dan Intemet adalah perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang paling banyak
berperan pada saat ini. Komputer digunakan untuk mengolah, mengelola, dan menyimpan data /
informasi, sedangkan Intemet digunakan sebagai sarana sumber informasi dan alat untuk
menukarkan dan saling berkirim informasi

o Komputer

Komputer mempunyai ukuran, kecepatan, dan kemampuan yang bervariasi. Berdasarkan
kriteria tersebut, komputer dapat dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu: (1)
komputer pribadi (Personal Computer atau disingkat PC), (2) superkomputer atau
mainframe, (3) dedicated computer, dan (4) embedded computer.

o Personal Computer (PC)

Ukuran PC cukup kecil. Beberapa jenis PC mempunyai mikroprosesor lebih dari satu.
Sebagai tambahan pada prosesor utama, PC mungkin mempunyai beberapa ko-prosesor
yang berfungsi untuk menangani pekerjaan-pekerjaan khusus. Sebagai contoh, ko-
prosesor untuk matematika digunakan untuk mempercepat perhitungan numerik yang
kompleks. Ko-prosesor untuk grafik digunakan untuk memproses gambar, foto, atau
ilustrasi lain untuk meningkatkan kecepatan proses maupun membantu proses
penampilan grafik. Namun, PC dengan tambahan ko-prosesor hanya digunakan untuk
tujuan-.tujuan khusus dan jarang digunakan oleh pemakai normal pada umumnya.
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Gambar PC (Personal Komputer)

Komputer PC banyak digunakan sebagai alat bantu pekerja-pekerja di kantor-kantor,
lembaga-lembaga pendidikan, maupun di rumah-rumah. Fungsi penggunaan PC pun
bermacam-macam, mulai dari penggunaan untuk melayani pelanggan, membuat
dokumen-dokumen, mengelola data-data bisnis, mengelola data-data riset, melakukan
simulasi penelitian, sampai pada penggunaan untuk hiburan.

o Super Komputer

Mainframe atau superkomputer adalah komputer yang paling canggih, dilengkapi dengan
berbagai kemampuan. Mainframe juga merupakan komputer dengan ukuran paling besar.
Karena ukurannya yang besar, mainframe membutuhkan ruang penyimpanan yang sangat
besar. Karena kemampuan yang dimilikinya, mainframe dapat memecahkan masalah-
masalah yang kompleks dan menangani lebih banyak informasi dibandingkan dengan
komputer jenis lain. Beberapa mainframe digunakan untuk pekerjaan tertentu saja,
misalnya menyalin dan menyimpan hasil-hasil penelitian dan percobaan di laboratorium.
Sebaliknya, ada juga mainframe yang digunakan untuk banyak pekerjaan sekaligus.

Gambar Super Computer (Mainframe)
Mainframe atau super komputer merupakan komputer yang paling cepat. Karena itu,
komputer mi digunakan untuk proyek-proyek besar, seperti untuk mendesain pesawat
terbang, menganalisis molekul-molekul obat, menangani data-data di bank, dan
sebagainya.
Karena harganya yang sangat mahal, superkomputer hanya digunakan oleh kalangan
tertentu saja. Superkomputer banyak digunakan oleh insinyur di perusahaan-perusahaan
besar, ahli keuangan di bank-bank, peneliti-peneliti di laboratorium, dan sebagainya.
Namun, saat mi sebuah komputer PC dapat menyamai kemampuan superkomputer pada
tahun 1960-an dan 1970-an. Selain itu, pengoperasian banyak komputer PC dalam sebuah
jaringan dapat mendekati kemampuan mainframe modern saat mi sehingga biaya yang
diperlukan lebih sedikit.

o Mini Computer

Karena komputer mainframe sangat mahal dan hanya perusahaan besar yang mampu
menggunakannya. Untuk membuat komputasi lebih tersedia, dibuat jenis komputer yang
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lebih kecil dari mainframe yang disebut dengan minicomputer, yang dikembangkan sejak
tahun 60-an.

Gambar. Mini computer

Komputer jenis ini digunakan lebih luas daripada mainframe, karena alasan untuk
mendapatkan yang tidak lebih mahal dari mainframe, tapi lebih mudah dalam
pengoperasian dan pemeliharaan. Sekarang ini istilah minicomputer disamakan dengan
server, karena peran utamanya adalah mengkoordinasi suatu jaringan komputer.

o Komputer Portable

Portable computer adalah ukuran komputer yang lebih kecil sehingga mudah dibawa
dengan kemampuan yang sama. Yang termasuk dalam jenis portable computer adalah
Notebook, Laptop, dan handheld computer.

Keuntungan utama penggunaan portable computer adalah tidak harus digunakannya pada
tempat yang sama sepanjang waktu, karena komputer jenis ini mudah dibawa kemana
saja. Komputer Notebook/Laptop dapat dimasukkan dalam tas dan dapat dijalankan
dengan battery. Dapat juga dihubungkan dengan modem ke sehingga dapat mengakses
LAN atau Internet.

Gambar. Laptop (Komputer Portabl)e

 INTERNET
Internet adalah singkatan dari Interconnected Network atau
jaringan yang saling terkoneksi (terhubungkan). Internet
menghubungkan komputer-komputer yang ada di seluruh
penjuru dunia menjadi sebuah jaringan komputer yang sangat
besar. Karena terhubung dalam sebuah jaringan komputer yang
sangat besar sehingga dapat saling berkomunikasi dan
mempertukarkan data dan informasi.

Pada awal kemunculannya, Internet disebut ARPANET dan hanya merupakan
jaringan komputer yang kecil sekali, yang menghubungkan beberapa komputer

dari University of California at Los Angeles (UCLA), Stanford Research Institute, University
of California at Santa Barbara, dan University of Utah di Amerika.

Sejak saat itulah, Internet mulai dipergunakan di universitas-universitas yang
ada di Amerika. Pada tahun 1986 Internet mulai digunakan secara terbuka oleh
umum. Sejak saat itu penggunaan Internet berkembang dengan sangat cepat ke
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seluruh dunia. Bila dibandingkan dengan alat-alat komunikasi lainnya, Internet
merupakan alat komunikasi yang paling cepat berkembang.

Pada tahun 1989 jumlah jaringan yang tergabung ke Internet berkembang dengan pesat. Di
bulan Januari jumlah jaringan yang tergabung ke Internet sebanyak 80.000 bertambah
menjadi 130.000 di bulan Juli dan melebihi 160.000 di bulan November. Beberapa negara
seperti Australia, Jerman, Israel, Italia, Jepang, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, dan Inggris
bergabung dengan Internet. Pada tahun 1995 diperkirakan 25 juta orang telah menjadi
pengguna Internet. Data dan lembaga penelitian IDC menyebutkan bahwa pada tahun 1999
pengguna Internet diperkirakan telah mencapai 196 juta orang dan menjadi 502 juta orang
pada tahun 2003. Menurut Internet World Statistics, saat ini pengguna internet telah mencapai
1.076.203.987 orang yang tersebar di seluruh dunia. Jika penduduk dunia 6.499.697.060
orang, mi berarti 16,56% penduduk dunia telah terhubung ke Internet.

Perkembangan penggunaan Internet di Indonesia juga tidak kalah cepat. Pada tahun 1995
pengguna di Indonesia mencapai 10.000 orang. Jumlah mi rneningkat 10 kali lipat pada tahun
1997. Pada tahun 2000 jumlah peng- guna Internet di Indonesia, menurut data dan lembaga
survey eTForcasts, sebesar 2.000.000 orang. Jumlah tersebut meningkat pada tahun
berikutnya, menurut data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet
Indonesia (APJII), pada tahun 2001 pengguna Internet di Indonesia mencapai 2,4 juta orang.
Pada tahun 2004 jumlah pengguna Internet di Indonesia telah mencapai 4,2 juta orang dan
diperkirakan pada tahun 2005 jumlah pengguna di Indonesia akan mencapai 5 juta orang.
Kenyataannya, jumlah pengguna Internet pada tahun 2005 jauh lebih besar dan yang
diperkirakan. Menurut eTForcasts, jumlah pengguna Internet di Indonesia pada tahun 2005
telah mencap 18.000.000 orang atau 3,6 kali lebih besar dan yang diperkirakan.

Di dunia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna internet terhesar ke-15.
Sedangkan untuk kawasan Asia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna
Internet terbesar kelima di bawah Cina, Jepang, India dan Korea Selatan. Internet menjadi
alat komunikasi dan sumber informasi yang sangat andal. Kita dapat berkomunikasi dengan
orang di seluruh dunia dengan menggunakan Internet dalam waktu yang sangat cepat dan
biaya yang murah. Aplikasi Internet yang banyak digunakan untuk berkomunikasi adalah e-
mail dan chatting. Belakangan, kemajuan jaringan Internet yang memungkinkan akses
Internet melalui pita lebar sehingga akses menjadi lebih cepat dan data yang dilewatkan bisa
lebih besar, komunikasi dengan menggunakan konferensi video mulai banyak digunakan.
Sehagai sumher informasi, Internet mempunyai segala macam informasi yang kita butuhkan.
Kita dapat memperoleh informasi apa saja dan Internet mulai dan informasi pendidikan,
hihuran, politik, sosial, kriminal, dan informasi lainnya. Informasi-informasi yang ada di
Internet disimpan dalam bentuk file-file. File-file tersebut dapat berupa halaman web,
dokumen, file-file spreadsheet, gambar, PDF, dan sebagainya. Untuk dapat mengakses
informasi di Internet, kita harus menggunakan komputer yang juga terhubung ke Internet.


