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Pertemuan 4

PENGENALAN 

SISTEM TRANSMISI

SISTEM MODULASI

SISTEM TERMINAL

Sistem transmisi adalah hal-hal yang berkaitan dengan
penyaluran informasi, baik itu suara, tulisan, gambar maupun
data.

PERTIMBANGAN MEMILIH MEDIA TRANSMISI

Pertimbangan untuk memilih media transmisi yang tepat untuk
melaksanakan komunikasi adalah :
1. Harga dan ketersediaan media transmisi
2. Performance jaringan yang dikehendaki
3. Kemampuan menghadapi gangguan
4. Bandwith dan jangkauan jarak yang hendak dicapai.
5. Kecepatan transmisi yang dibutuhkan

PENGENALAN SISTEM TRANSMISI

JENIS MEDIA TRANSMISI

Media transmisi adalah sarana untuk menyalurkan
(mengirimkan) informasi dari satu tempat ke tempat lainnya.
Berdasarkan terlihat atau tidak terlihatnya suatu media 
transmisi, dapat dibedakan atas :

1. Media transmisi fisik

Dalam sistem telekomunikasi disebut juga dengan jaringan
fisik. Media transmisi ini secara fisik dapat dilihat
keberadaanya.

2. Media transmisi non fisik

Jaringan telekomunikasi dengan menggunakan akses radio.

DISTORSI PADA TRANSMISI ONWIRE

Gangguan dalam penyampaian suatu informasi dengan
Mempergunakan kabel dapat dibedakan atas :

1.  Random .

Gangguan yang  tidak dapat diramalkan terjadinya.

2.  Tak Random .

Gangguan yang dapat diperhitungkan dan diramalkan

terjadinya.

METODE TRANSMISI

Metode transmisi dibedakan atas :
1. Simplex
2. Half Duplex
3. Full Duplex

MODE TRANSMISI PADA KOMUNIKASI DATA

Mode transmisi umumnya terdapat pada sistem
komunikasi data, dan dapat dibedakan atas :

1. Mode transmisi serial
2. Mode transmisi paralel
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Informasi dapat disalurkan melalui saluran transmisi ke
tempat yang jauh jaraknya dengan mempergunakan
gelombang yang berfrekuensi tinggi sebagai pembawanya.

PENGENALAN SISTEM MODULASI
SISTEM MODULASI ANALOG

Sistem modulasi analog adalah sistem modulasi yang 
mempergunakan gelombang pembawanya berbentuk
gelombang sinusoidal. 

Dibedakan atas :

1. Amplitude Modulation ( AM )

2. Frecuency Modulation ( FM )

3. Phase Modulation ( PM )

SISTEM MODULASI PULSA

Sistem modulasi pulsa masih merupakan peristiwa
yang terjadi dalam sistem analog akan tetapi dalam proses
modulasinya telah menggunakan sampel sinyal analog 
yang bernilai pulsa.

SISTEM MODULASI DIGITAL

Sistem modulasi digital adalah sistem modulasi yang 
mempergunakan gelombang pembawanya berbentuk
digital. Modulasi ini adalah bentuk lain yang sering
dipakai dalam sistem komunikasi. Dibedakan atas :

1. Amplitudo Shift Keying ( ASK )
2. Frecuency Shift Keying ( FSK )
3. Phase Shift Keying ( PSK )

MODEM

Modem adalah perangkat modulator-demodulator yang 
melaksanakan fungsi modulasi demodulasi sinyal yang 
ditransmisikan.

Sistem Terminal

Pengertian

Yang dimaksud dengan terminal dalam sistem
telekomunikasi adalah perangkat telekomunikasi
yang ditempatkan pada posisi awal / akhir jaringan
sistem. Ia berfungsi untuk mengirim dan menerima
informasi. Untuk beroperasinya diperlukan bantuan
tangan manusia.
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Pada perangkat terminal ini informasi dapat
dimasukan (dikirim) dan diproduksi (diterima) sesuai
dengan kebutuhan.

Yang termasuk didalam subsistem terminal 
perangkat telekomunikasi adalah :

1.Pesawat telephon 6. Komputer

2.Pesawat teleprinter 7. Kunci ketok morse

3.Faxsimile 8. Studio & penerima radio/tv

4.Terminal data

5.Pesawat printer

1.Pesawat Telephone.

Istilah telephone pada mulanya berarti suara dari

jarak jauh.

Pelanggan A Pelanggan B

Penerima

Pengirim

2.Terminal Telegrap

Telegrap,berasal dari suku kata tele = jarak jauh, dan
graph =gambar / grafik. Yang artinya proses
penyampaian informasi berupa gambar, tanda / syarat
dalam jarak jauh melalui perangkat telegrap.

Sumber
informasi

kodefikasi pengirim penerima Dekodefikasi

Informasi 

semula

Terminal kirim Terminal penerima

3.Pesawat Faximile

Pesawat ini dapat diidentikan dengan mesin
fotocopy jarak jauh. Kemampuan yang dimiliki
untuk mengirimkan gambar dan dari segi teknis
dapat dihubungkan melalui saluran telephone.

PSTN

4. Pesawat Terminal Data.

Pesawat terminal data adalah bagian dari mesin pemroses data 

yang mampu mengirimkan data digital melalui jaringan
komunikasi.komunikasi data merupakan bentuk khusus penyampaian

data dari satu tempat ke tempat lain.

PSTN

modem

modem

modem
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LATIHAN  SOAL

1. Perangkat telekomunikasi yang ditempatkan pada
posisi awal / akhir jaringan sistem disebut:

a. Sistem Telepon c. Sistem Terminal

b. Sistem Komunikasi d. Sistem Telegrap

2. Bagian dari mesin pemroses data yang mampu
mengirimkan data digital melalui jaringan disebut

a. Pesawat Telepon c. Pesawat Faxsimile

b. Pesawat Terminal d. Mesin Jaringan

2. Bagian dari mesin pemroses data yang mampu
mengirimkan data digital melalui jaringan disebut

a. Pesawat Telepon c. Pesawat Faxsimile

b. Pesawat Terminal d. Mesin Jaringan

3. Pertimbangan memilih media transmisi dari sudut
teknik,kecuali…….

a. Kecepatan transmisi yang dibutuhkan

b. Harga dan ketersediaan media transmisi

c. Lebar jalur

d. Jangkauan jarak yang dikehendaki

3.  Pertimbangan memilih media transmisi dari sudut
teknik,kecuali…….
a. Kecepatan transmisi yang dibutuhkan
b. Harga dan ketersediaan media transmisi
c. Lebar jalur
d. Jangkauan jarak yang dikehendaki

4. Yang termasuk ke dalam sistem modulasi analog adalah
kecuali

a. Amplitude Modulation ( AM )
b. Frecuency Modulation ( FM )
c. Phase Modulation ( PM )
d. Wise Modulation ( WM )

4. Yang termasuk ke dalam sistem modulasi analog adalah
kecuali

a. Amplitude Modulation ( AM )

b. Frecuency Modulation ( FM )

c. Phase Modulation ( PM )

d. Wise Modulation ( WM )

5. Perangkat modulator-demodulator yang melaksanakan
fungsi modulasi demodulasi sinyal yang 
ditransmisikan, adalah……

a. Transmeter c. Modem

b. Network Layer d. Transport Layer

5. Perangkat modulator-demodulator yang melaksanakan
fungsi modulasi demodulasi sinyal yang ditransmisikan, 
adalah……

a. Transmeter c. Modem

b. Network Layer d. Transport Layer

1. Perangkat telekomunikasi yang ditempatkan pada posisi
awal / akhir jaringan sistem disebut:

a. Sistem Telepon c. Sistem Terminal

b. Sistem Komunikasi d. Sistem Telegrap


