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INTERNET 

 
Sejarah 

Sejarah Jaringan Komputer Global/Dunia atau Internet dimulai pada 1969 ketika 
Departemen Pertahanan Amerika, U.S. Defense Advanced Research Projects Agency 
(DARPA) memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana caranya 
menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik.  

Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada 1970, sudah lebih dari 
10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling 
berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. 

Tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program e-mail yang ia 
ciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET. Program e-mail ini begitu mudah, sehingga 
langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama, icon @ juga diperkenalkan sebagai 
lambang penting yang menunjukan "at" atau "pada". 

Tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan meluas ke luar 
Amerika Serikat. Komputer University College di London merupakan komputer pertama 
yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan Arpanet.  

Pada tahun yang sama, dua orang ahli komputer yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn 
mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar, yang menjadi cikal bakal pemikiran 
International Network. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas 
Sussex.  

Hari bersejarah berikutnya adalah tanggal 26 Maret 1976, ketika Ratu Inggris 
berhasil mengirimkan e-mail dari Royal Signals and Radar Establishment di Malvern. 
Setahun kemudian, sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET 
membentuk sebuah jaringan atau network. 

Pada 1979, Tom Truscott, Jim Ellis dan Steve Bellovin, menciptakan newsgroups 
pertama yang diberi nama USENET. Tahun 1981 France Telecom menciptakan gebrakan 
dengan meluncurkan telpon televisi pertama, di mana orang bisa saling menelpon sambil 
berhubungan dengan video link. 

Karena komputer yang membentuk jaringan semakin hari semakin banyak, maka 
dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan.  

Pada tahun 1982 dibentuk Transmission Control Protocol atau TCP dan IP yang 
kini kita kenal semua.  

Sementara itu di Eropa muncul jaringan komputer tandingan yang dikenal dengan 
Eunet, yang menyediakan jasa jaringan komputer di negara-negara Belanda, Inggris, 
Denmark dan Swedia. Jaringan Eunet menyediakan jasa e-mail dan newsgroup USENET. 

Untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada, maka pada tahun 
1984 diperkenalkan sistem nama domain, yang kini kita kenal dengan DNS. Komputer 
yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1000 komputer lebih.  

Pada 1987 jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat 
menjadi 10.000 lebih. 

Tahun 1988, Jarko Oikarinen dari Finland menemukan dan sekaligus 
memperkenalkan IRC. Setahun kemudian, jumlah komputer yang saling berhubungan 
kembali melonjak 10 kali lipat dalam setahun. Tak kurang dari 100.000 komputer kini 
membentuk sebuah jaringan.  
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Tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah, ketika Tim Berners Lee 
menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer 
dengan komputer lainnya, yang membentuk jaringan itu. 

Program inilah yang disebut www, atau World Wide Web. Tahun 1992, komputer 
yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui sejuta komputer, dan di 
tahun yang sama muncul istilah surfing (menjelajah). 

Tahun 1994, situs² dunia maya telah tumbuh menjadi 3.000 alamat halaman, dan 
untuk pertama kalinya virtual-shopping atau e-retail muncul di situs. Dunia langsung 
berubah. Di tahun yang sama Yahoo! Didirikan, yang juga sekaligus tahun kelahiran 
Netscape Navigator 1.0. Selain itu, Pizza Hut tercatat sebagai pionir yang menerima 
order pizza online. 
  Setahun kemudian internet sudah menjadi jalur di mana suara, gambar, bisa 
streaming sekaligus. Tahun 1996 transaksi perdagangan di internet sudah mencapai satu 
milyar dollar AS.  

Tahun 1997 situs internet sudah melewati 1,2 juta. Nama domain business.com 
mencapai rekor penjualan 150.000 dollar AS.  

Tahun 1998, situs internet tumbuh menjadi 4,2 juta, dan nama domain yang 
terdaftar sudah melewati angka dua juta.  

Tahun 1999 nama domain business.com terjual kembali 7,5 juta dollar AS. Tahun 
2000 situs internet sudah melewati 21,1 juta. Luar biasa bukan 

Indonesia sendiri baru bisa menikmati layanan Internet komersial pada sekitar 
tahun 1994. Sebelumnya, beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia telah 
terlebih dahulu tersambung dengan jaringan internet melalui gateway yang 
menghubungkan universitas dengan network di luar negeri. 
 
Apa Itu Internet 
 Lalu apakah internet itu ? Secara sederhana bisa disebut bahwa internet adalah 
jaringan atau network komputer terbesar di muka bumi. Tanpa memandang arsitekturnya, 
semua komputer bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan “ bahasa ” yang sama 
yang disebut Transmission Control Protocol / Internet Protocol ( TCP/ IP ). Mungkin sulit 
dipahami bahwa tidak ada perorangan, grup atau organisasi apapun yang 
menyelenggarakan jaringan global ini, atau lebih tepat dapat dikatakan bahwa tidak ada 
pusat manajemen internet.  

Internet tidak dimiliki oleh siapapun baik perorangan, kelompok, pemerintahan 
maupun dunia usaha. Internet adalah jaringan terbuka yang akan menerima siapapun 
yang mengakses ke jaringannya. Kalaupun ada organisasi yang berkaitan dengan internet 
adalah organisasi pemandu internet, seperti Internet Society (ISOC), Internet Architecture 
Board ( IAB ) atau Internet Engineering Task Force (IETF).  

Pada saat ini perkembangan jaringan internet nyaris tak terhitung dan tak 
terbendung dan memang tidak bisa dibendung. Jumlah website (dalam bahasa Indonesia 
diterjemahkan sebagai bilik informasi atau situs) pun meledak. Sebagai gambaran, ada 
sebuah search engine ( mesin pencari ) yang mampu mencari informasi dari dua milyar 
tujuh puluh tiga juta lebih halaman website dan itu dilakukan dalam hitungan mili detik.  

Ada empat fasilitas utama di internet, yaitu : website, (situs), e-mail (surat 
elektronik ), search engine dan chatting ( dialog interaktif ). Dalam kenyatannya 
pengguna dan penggunaannya semakin beragam. Dari perbankan, perdagangan, 
pemerintahan, surat menyurat ( e-mail ), surat kabar, majalah, mencari / menjual barang, 

 3



game, radio siaran, televisi, download lagu, telepon (voip), sampai pornografi, 
paranormal semua ada di internet.  

Bayangkan apabila Anda dapat mengirim surat ke seluruh ujung dunia dalam 
hitungan detik dengan biaya kurang dari lima ribu Rupiah. (Semoga PT Pos Indonesia 
tidak bangkrut). Bayangkan juga anda dapat berdialog langsung secara tertulis dengan 
orang-orang dari 6 benua dan 3 samudera. 

 
Cara Terhubung 
• Koneksi Dial-Up 
• Koneksi Kabel 
• Jaringan Frekuensi Radio 
• WLAN 
• VSAT 
• Cellular 
 
Fasilitas Layanan Pada Internet 
• Electronic Mail (E-mail) 
• File Tranfer Protocol (FTP) 
• Tele Networking (TelNet) 
• User’s Network (UseNet) 
• Webbrowser  /  World Wide Web (WWW) 
• Internet Relay Chat (IRC) 
• Internet Phone/Conference 
• WAIS Server 
• Gopher 
• Mailing List 
 
Masalah Keamanan 
• Menyadap saluran public (port scanning). 
• Web spoofing. Untuk mengambil password dan user id yang diketikan si pengguna 

yang ceroboh. Dan kemudian menggunakannya untuk kepentingan si pelaku.  
• Sniffing. Konsep pengambilan data dalam suatu jaringan, dengan mengambil data 

yang ada di jaringan tersebut. Dan di simpan di suatu database. Menangkap data 
username dan password 

• Penyebaran virus 

 
Mengatasi Masalah Keamanan 
• Internet Firewall 
• Kriptografi  
• SSL (Secure Socket Layer) 
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Packet Switching System 
(X.25, Frame relay, ATM) 

 
 
Teknologi yang digunakan dalam WAN 
• Circuit Switching 
• Packet Switching 
Perbedaannya dalam node / simpul yang melakukan switching jalur ke jalur lainnya 
 

Circuit Switching 

 Dilakukan pembentukan jalur komunikasi (sirkit/circuit) sebelum informasi 
dikirimkan (call setup). 

 Setelah call setup, jaringan transparan terhadap pengguna, tidak ada processing delay 
di node, yang ada hanya delay propagasi. 

 Saluran komunikasi (sirkit) digunakan secara dedicated selama panggilan 
berlangsung (even when channel is idle). 

 Sumber dan tujuan harus mengirim dan menerima pada laju data yang sama. 
 Setelah panggilan diputuskan, link dapat digunakan oleh panggilan yang lain. 
 Efisien untuk trafik yang memerlukan delay dan jitter yang rendah serta prosentase 

idle yang rendah (misal voice). 
 Tidak efisien untuk bursty data. 
 Pembebanan (charges) biasanya berdasarkan waktu koneksi dan jarak. 
 Digunakan pada PSTN   

Contoh Sirkit Switching 

1.  Multirate circuit switching 

 Untuk menanggulangi ketidakfleksibelan (penggunaan hanya satu bit rate) pada 
circuit switching. 

 Menggunakan format TDM yang sama seperti pada circuit switching murni 
dengan laju kanal dasar yang tetap, namun satu koneksi dapat menggunakan 
lebih dari satu kanal dasar. 

 Kelemahan : tidak fleksibel dan ketidakmampuan menangani bursty source 
secara efisien 

2.  Fast circuit switching 

 Mengembangkan konsep circuit switching untuk menangani source yang 
fluktuatif dan bursty. 

 Resources dialokasikan jika akan ada informasi yang akan dikirimkan lalu 
dilepaskan kembali bila informasi telah selesai dikirimkan. 

 Pada saat call setup, user meminta koneksi dengan bandwidth yang diperlukan. 
 Kelemahan : kerumitan perencanaan dan pengendalian  
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3.  Packet Switching 

 Setiap blok data disebut message (mis: file ASCII, file postcript, sebuah halaman 
web, file audio dsb). 

 Pada packet switching, message dipotong-potong ke dalam paket-paket oleh 
sumber sebelum dikirimkan ke jaringan. 

 Di jaringan, paket-paket tersebut akan melalui link komunikasi dan switch. 
 Pada input setiap link, paket disimpan lalu diteruskan (stored-and-forwarded). 
 Dalam setiap switch terdapat buffers (tempat untuk mengantri). 
 Delay antrian bersifat variable dan tergantung pada kondisi jaringan. 
 Tidak ada penggunaan sirkit yang dedicated 

 Datagram Packet Switching 

 Setiap paket yang berasal dari suatu message yang sama diperlakukan sebagai 
entitas yang self-contained (tidak ada hubungan dengan paket yang lain). 

 Paket-paket datagram dikirimkan ke jaringan tanpa ada jaminan bahwa paket 
sampai dengan terurut. 

 Untuk menanggulangi hal ini, pada penerima harus ada perangkat yang dapat 
mengurutkan paket. 

 Datagram tidak menggunakan acknowledgments. 
 Pengarahan aliran datagram menuju penerima, dilakukan secara on the fly dengan 

mempertimbangkan jalur yang harus ditempuh setiap paket. 

PROTOKOL X.25 
Standar internasional untuk akses jaringan dengan penyakelaran paket (packet switching) 
yang pertama muncul adalah X.25, yang direkomendasikan oleh CCITT (sekarang ITU-
T) pada tahun 1976. Frame Relay yang muncul setelah X.25 ternyata jauh lebih efektif 
daripada X.25, karena X.25 kerjanya menjadi lambat karena adanya koreksi dan deteksi 
kesalahan. Frame Relay memiliki sedikit perbedaan, ia mendefinisikan secara berulang 
header-nya pada bagian awal dari frame seperti terlihat pada Gambar 1d, sehingga 
dihasilkan header frame normal 2-byte. Header Frame Relay dapat juga diperluas 
menjadi 3-byte atau 4-byte untuk menambah ruang alamat total yang disediakan. Dalam 
gambar-gambar yang mengilustrasikan jaringan-jaringan Frame Relay, piranti-piranti 
pengguna ditunjukkan sebagai pengarah-pengarah LAN, karena hal tersebut merupakan 
aplikasi Frame Relay yang berlaku secara umum. Tentu saja mereka dapat juga 
merupakan jembatan-jembatan LAN, Host atau front-end processor atau piranti lainnya 
dengan sebuah antarmuka Frame Relay. 

Header Frame Relay terdiri dari deretan angka sepuluh bit, DLCI (Data Link Connection 
Identifier) merupakan nomor rangkaian virtual Frame Relay yang berkaitan dengan arah 
tujuan frame tersebut. Dalam hal hubungan antar kerja LAN-WAN, DLCI ini akan 
menunjukkan port-port yang merupakan LAN pada sisi tujuan yang akan dicapai. Adanya 
DLCI tersebut memungkinkan data mencapai simpul (node) Frame Relay yang akan 
dikirimi melalui jaringan dengan menempuh proses tiga langkah yang sederhana yakni:  
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• Memeriksa integritas dari frame-nya dengan menggunakan FCS (Frame Check 
Sequence). Jika melalui pemeriksaan ini diketahui adanya suatu kesalahan, frame 
tersebut akan dibuang.  

• Mencari DLCI dalam suatu tabel. Jika DLCI tersebut tidak didefinisikan untuk 
link (hubungan) yang dimaksud, frame akan dibuang.  

• Mengirim ulang (disebut mrelay) frame tersebut menuju tujuannya dengan 
mengirimnya ke luar, ke port atau trunk (jalur) yang telah dispesifikasikan dalam 
daftar tabelnya.  

Dengan demikian, simpul Frame Relay tidak melakukan banyak langkah pemrosesan 
sebagaimana halnya dalam protokol-protokol yang mempunyai keistimewaan penuh 
seperti X.25. 

Membandingkan kesederhanaan Frame Relay dengan pemrosesan pada X.25 yang 
lebih kompleks. Demi praktisnya gambar tersebut mencerminkan jalur dari suatu paket 
data yang sudah valid. Deskripsi yang menunjukkan pemrosesan langkah-langkah untuk 
error recovery (pemulihan akibat adanya kesalahan) dan frame non-informasi untuk X.25 
akan jauh lebih rumit. Rangkaian-rangkaian pada Frame Relay merupakan rangkaian 
Virtual Circuit (VC). VC ini diatur sejak awal secara administratif baik oleh operator 
jaringan melalui sistem manajemen jaringan ( disebut PVC (permanent virtual circuit), 
maupun melalui suatu basis call-by-call dalam aliran data normal dengan menggunakan 
suatu perintah dari pengguna jaringannya (disebut SVC (switched virtual circuit). Untuk 
X.25, metode normal penciptaan panggilan (call set-up) adalah dengan SVC. Karena VC 
pada Frame Relay pada umumnya menentukan atau mendefinisikan suatu hubungan 
antara dua LAN. Sebuah VC baru tentu dibutuhkan jika akan memasang sebuah LAN 
yang baru ke jaringan tersebut, yang dapat di-set-up melalui PVC atau SVC.  

FORMAT PAKET X.25 
Untuk virtual circuit yang menggunakan nomor urut 15 bit, header dimulai oleh  

oktet identifikasi protokol dengan pola 00110000 

Header selalu berisi nomor virtual circuit 12 bit: 

• Nomor grup 4 bit 
• Nomor kanal 8 bit 
P(S) adalah nomor urut paket, P® adalah nomor urut ACK, bit Q tidak  

didefinisikan dalam standar X25 (cadangan) 

Data/informasi kontrol dikirimkan dengan format khusus; digunakan untuk 

pembangunan, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan virtual circuit 

Sebagai contoh, paket Call Request meliputi field tambahan:  

• Panjang alamat DTE sumber (4 bit) 
• Panjang alamat DTE tujuan (4 bit) 
• Alamat-alamat DTE (variabel) alamat lengkap DTE sumber dan tujuan 
• Fasilitas lain 
terdiri atas kode fasilitas 8-bit dan kode parameter 8-bit  
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FRAME RELAY 
Pada bagian ini akan dibahas pengetahuan tambahan tentang Frame Relay, serta 

perkembangannya sampai saat ini yang nampaknya agak spektakuler, yakni 
kemampuannya untuk menangani lalu lintas komunikasi suara (telepon), serta 
berantarkerja (interworking) dengan jaringan ATM (mode transfer asinkron), suatu hal 
yang tidak terbayangkan sebelumnya.  

Cara Kerja Frame Relay 
Frame Relay merupakan suatu layanan data paket yang memungkinkan beberapa 

pengguna menggunakan satu jalur transmisi pada waktu yang bersamaan. Untuk lalu 
lintas komunikasi yang padat, Frame Relay jauh lebih efisien daripada sirkit sewa (leased 
line) yang disediakan khusus untuk satu pelanggan (dedicated), yang umumnya hanya 
terpakai 10% sampai 20% dari kapasitas lebar pita (bandwidth)-nya. Dalam teknik 
telekomunikasi, penyakelaran paket (packet switching) dikembangkan untuk memenuhi 
komunikasi data yang sifatnya cepat dan akurat. Sebuah paket dapat digambarkan seperti 
sebuah amplop atau sampul surat tercatat, mempunyai alamat tujuan, alamat pengirim 
atau alamat kembali jika kiriman tidak sampai dan tentu saja isi pesannya atau beritanya 
sebagai hal yang pokok.  

Dalam paket yang berisi data elektronik, masih dilengkapi dengan deteksi 
kesalahan, ada pula konfirmasi dari si penerima dalam bentuk kode yang dikirim kembali 
ke pengirim, apakah paket dapat diterima secara utuh. Pada paket data ini ada istilah 
frame (bingkai) yakni yang menyatakan batas bingkai sebuah paket. Batas frame ditandai 
dengan flag. Demikianlah sehingga data dibawa sepanjang jalur komunikasi dalam 
bentuk frame-frame. Struktur dasar sebuah frame adalah seperti terlihat pada : 
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GFI = General Format Identifier  
LCN = Logical Channel Number  
LGN = Logical Channel Group 
Number  
PKT TYPE ID = packet type 
identification  
FCS = Frame check sequence  
DLCI = data link connection Indentifier

C/R = Command/response field bit 
(application specific-not modified by network) 
FECN = Forward Explicit Congestion 
notification 
BECN = Backward Explicit Congestion 
notification 
DE = Discard Eligibility Indicator 
EA = Address Extension 
(allow indication of 3 or 4 byte header) 

Gambar 1. (a) Struktur dasar frame, (b) Field informasi pada X.25 
(c) Struktur frame pada Frame Relay, dan (d) Format header pada Frame Relay 

Gambar 1a dan Gambar 1b menyatakan uraian isi information field pada paket X.25. 
Gambar 1c dan Gambar 1d masing masing menyatakan struktur frame dan header (kepala 
paket) pada Frame Relay. Header merupakan data tambahan pada informasi yang 
dikirimkan, berisi tanda pengenal pengirim maupun penerima serta tanda-tanda lain yang 
diperlukan untuk menjamin penyampaian yang benar dari seluruh informasinya (lihat 
Gambar 1b dan Gambar 1d). 

ARSITEKTUR FRAME RELAY 

Inti dari FRS adalah packet yang dikirimkan, disebut juga frame. Masing-masing 
frame memiliki header fix dan payload yang besarnya variabel. Limited error control 
pada frame relay(error detection link-by-link, error recovery end-to-end, no flow 
control). Flag Data link connection identifier (DLCI) (6 bits) C/R & EA (2 bits) DLCI 
extension (4 bits) Congestion information bits ( 3 bits) EA (1 bit) Payload (262 - 8000 
bytes) Frame Check Sequnce Flag. 

Tidak seperti paket LAN, frame ini tidak mengandung alamta sumber atau tujuan. 
Ini karena sumber dan tujuan dispesifikasikan untuk koneksi saat waktu instalasi (untuk 
PVC) atau selama call setup (untuk SVC). Dalam kedua kasus, hasilnya adalah DLCI 
yang mengidentifikasikan VC yang diasosiasikan dengan koneksi. Frame Check 
Sequence dihitung ketika frame dibuat, dan diinjeksikan ke network interface. FCS ini di 
cek setiap hop di jaringan FRS dan jika dideteksi kesalahan maka Frame tersebut 
dibuang. Inti dari FRS adalah packet yang dikirimkan, disebut juga frame. Masing-
masing frame memiliki header fix dan payload yang besarnya variabel.   

      
Flag Data Link 

Connection 
Identifier  

(DLCI) 

(6 bits) 

C/R  

& 

EA  

(2 bits) 

DLCI 
extension  
  

(4 bits) 

Congestion 
Information 
Bits  

( 3 bits) 

EA  
  
  

(1 bit) 

Payload  

(262 - 
8000 
bytes) 

Frame 
Check 
Sequence 

Flag 

       Gambar 1. Format FRS  
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Penjelasan arsitektur frame dari kiri ke kanan : 

• Flag Mengindikasikan awal frame. Flag yang mempunyai form yang sama dengan 
flag ini yang terletak di akhir frame menunjukkan akhir dari frame. 

• Data Link Connection Identifier (DLCI), 10 bit field (dipisah menjadi 6 dan 4 bit) 
mengidentifikasikan Virtual Circuit (VC) pada tersebut. 

• Command/Response flag (C/R), digunakan untuk kendali aliran local transport. 
• Dua Extension Address (EA) yang terpisah yang digunakan untuk expansi DLCI 

di dalam jaringan carrier. 
• Congestion Information Bits (CIB), sekumpulan flag diset oleh jaringan, ketika 

terjadi congestion pada jaringan ketika frame sedang dalam perjalanan.  
• Payload. Sekumpulan data yang besarnya variabel (besar maksimum ditentukan 

oleh penyedia jaringan). 
• Frame Check Sequence (FCS), Bit reduncant untuk mencek validasi Frame, 

ketika sedang dalam perjalanan. 

Interkoneksi LAN menggunakan Frame Relay Service 

FRS memiliki banyak kegunaan untuk teknologi interkoneksi LAN. Pertama, 
keuntungan tradisional dari packet switching pada FRS, koneksi fisik jaringan tunggal 
memotong pembiayaan hardware dan jalur, bandwidth on-demand mensupport pola 
traffic yang bursty, dan proses charges hanya terjadi saat proses transfer data. Kedua, 
Frame informasi yang besarnya variabel dapat mengakomodasi berbagai jenis embedded 
paket LAN, seperti tampak pada gambar di bawah. Ini merupakan keuntungan dari FRS 
yang bisa digunakan sebagai bridges atau router. 

Keuntungan lainnya ialah FRS tidak sensitif terhadap jarak, sehingga cocok untuk 
koneksi metropolitan. Sepanjang semua node termasuk ke dalam satu cloud, tidak ada 
inter-exchange carriers dimasukkan ke dalam biaya jalur dan biayanya murni tergantung  
pada bandwidth. Pertimbangan primer pemesanan FRS adalah payload maksimum dan 
harga CIR/CBS. Harus diyakinkan bahwa maksimum payload yang disupport dapat 
mengakomodasi paket terbesar pada jaringan LAN yang ingin dikoneksikan.  

CIR harus dipilih dengan harga yang sudah ditoleransi dengan suatu margin 
tertentu, setelah dilakukan pengukuran kecepatan traffic koneksi. Jadi, jika rata-rata 
aliran traffic 220 kbps, CIR bisa dipiih 256 kbps yang akan mencegah penolakan karena 
congestion traffic yang biasanya melebihi harga rata-rata ini. CBS bisa dipilih untuk 
harga konservatif, jika dilakukan pengukuran yang menghasilkan burst maksimum 900 
kilo bits pada dua hingga tiga detik interval, harga CBS bisa dipilih 1000 kilo bits yang 
akan meyakinkan bahwa perubahan traffic tidak menimbulkan congestion pada traffic. 
Servis transport lokal - channel yang menghubungkan interface jaringan dengan FRS 
switch - harus dipilih yang bisa memenuhi perpindahan carrier lokal (local exchange 
carrier). Link digital harus cukup kapasitasnya untuk menangani maksimum traffic. 

Layanan PASOPATI yang pernah ditawarkan oleh penyedia jasa telekomunikasi 
di Indonesia beberapa waktu yang lalu ternyata kurang mendapat tanggapan dari 
pengguna jasa di Indonesia. ISDN berbasis 64 kbps ini (sering disebut sebagai N-ISDN) 
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ternyata hanya dapat memberikan servis berupa (digital) telepon, data, telemetry, (digital) 
faksimile dan multimedia secara terbatas.   

 

ATM ( Asynchronuous Transfer Mode ) 
Asynchronuous Transfer Mode (ATM) merupakan model transfer yang digunakan 

dalam implementasi B-ISDN yang telah distandardisasikan melalui CCITT (ITU) series 
I. Transfer adalah istilah yang digunakan oleh ITU-T untuk menjelaskan suatu teknik 
yang digunakan dalam suatu network telekomunikasi yang meliputi aspek=aspek yang 
terkait dengan switching, multiplexing, dan transmisi. Pada ATM seluruh informasi yang 
akan ditransfer akan dibagi menjadi slot-slot dengan ukuran tetap yang disebut cell. 
Ukuran cell pada ATM adalah 53 octet (1 octet =8 bits) yang terdiri dari :  

 48 octet untuk filed informasi, dan   
 5 octet untuk heaDER.  

Asynchronuous Transfer Mode (ATM) suatu evolusi menuju jaringan B-ISDN  
 

Overview  
Karakteristik ATM 
- Tidak ada error control dan flow control link-by-link 
- Connection oriented 
- Fungsi header dikurangi : hanya identifikasi virtual circuit untuk keperluan ruting     
   dan keperluan maintenance 
- Panjang field informasi relatif pendek  
 
Standar ATM 
Saat ini ada dua badan menangani standardisasi ATM yaitu:  
CCITT/ITU-T dan ATM Forum. ITU-T lebih berkonsentrasi pada standardisasi ATM 
untuk public B-ISDN network. Definisi ATM secara detail telah difinalisasi oleh ITU-T 
SGXVIII. ITU-T telah menerbitkan beberapa rekomendasi yang terkait dengan ATM 
sebagai berikut:  

Pada tahun 1991, sejumlah vendor CPE (Customer Premises Equipment), vendor Public 
Equipment, Operator Telekomunikasi, dan pemakai ATM membentuk ATM Forum yang 
bertujuan untuk mempercepat pengembangan dan implementasi produk-produk dan 
services ATM di lingkungan private. ATM Forum lebih berkonsentrasi dalam 
menentukan spesifikasi ATM CPE dan ATM Private Switching yang antara lain telah 
berhasil menerbitkan :  
Private User-Network Interface : antara ATM User dengan Private ATM Switch  
Public User-Network Interface : antara ATM User dengan Public ATM Switch. 

Selain itu, ATM Forum juga memproses spesifikasi ATM di area operasi, 
signalling, NNI, kontrol kongesti, managemen trafik, aplikasi dan Adaptation Layer yang 
baru. Pada sistem telekomunikasi modern, model OSI telah digunakan untuk menjelaskan 
organisasi dari seluruh fungsi-fungsi komunikasi dengan pendekatan layer (layer 
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approach). Fungsi –fungsi dari layer dan hubungan layer satu dengan lainnya dijelaskan 
dalam suatu Ptotocol Reference Model (PRM). ATM layer digunakan untuk melakukan 
fungsi multiplexing dan switching / routing ATM Adaptation Layer (AAL), yang 
bertanggung jawab untuk melakukan adaptasi informasi service dari layer yang lebih 
tinggi ke ATM stream. 

Layer-layer tersebut kemudian dibagi lagi menjadi sublayer-sublayer. Setiap 
sublayer melakukan sejumlah fungsi-fungsi yang akan dijelaskan pada bagian berikut 
ini. Cell-cell tersebut ditempatkan dalam sistem transmisi dengan mengacu pada metode 
mapping yang telah distandardisasi. Sebagai tambahan, ATM Forum juga menambahkan 
FDDI (Fiber Distributed Data Interface) sebagai option untuk user-network interface. 
Melakukan suatu mekanisme yang memungkinkan receiver untuk memulihkan kembali 
(recover) batas –batas cell (cell boundaries).  

Membangkitkan HEC Sequence yang dilakukan pada arah kirim. HEC Sequence 
disisipkan dalam salah satu field pada header ATM cell. Pada sisi terima, nilai HEC 
dihitung kembali dan dibandingkan dengan nilai yang diterima, jika memungkinkan 
maka error pada header akan dapat dikoreksi. Melakukan mekanisme pada arah kirim 
dengan menyisipkan idle cell untuk mengadaptasi rate dari ATM cell ke kapasitas 
payload dari sistem transmisi. Pada arah terima fungsi cell rate decoupling akan 
menghilangkan seluruh idle cell yang ada sehingga hanya assigned cell dan unassigned 
cell saja yang diteruskan ke ATM layer.  

Kualitas Pelayanan (QoS) Jaringan ATM 

Diperlukan kualitas pelayanan pada jaringan Asynchronous Transfer Mode 
selanjutnya disebut ATM karena ATM dapat digunakan untuk menanganiberbagai 
macam pelayanan (multi service) sehingga ATM merupakantransfer mode yang 
direncanakan akan digunakan sebagai transfer modepada jaringan masa depan. Jaringan 
ATM adalah jaringan Packet-switching karena konsep ATM miripdengan konsep yang 
digunakan packet-switching yaitu transfer informasidilakukan dalam format sel 
(informasi yang akan dikirim dibagi menjadipotongan-potongan dengan ukuran tertentu) 
yang sifatnya connection-oriented artinya sebelum transfer informasi dilakukan harus 
dibangunhubungan terlebih dahulu atau definisikan sebagai protokol yang 
berfungsisebagai interface (baca antarmuka) untuk menghubungkan komputer 
dengankomputer lainnya, membuat tiap komputer yang terintegrasi di dalamnyadapat 
bercakap-cakap atau bertukar informasi dengan kecepatan tinggi(sampai dengan 
155Mbps).  

Menurut De Prycker, cara kerja ATM dalam mentransfer informasi dari 
satupemakai ke pemakai lainnya terbagi atas tiga tahap, yaitu; tahap virtualconnection 
set-up, tahap transfer informasi, dan tahap virtual connectionrelease. Proses pembentukan 
hubungan bergantung arsitektur jaringan ATMyang digunakan. Pada tahap virtual 
connection set-up dilakukan pemeriksaan apakahresources (kapasitas saluran/bandwidth 
berupa virtual channel connectionatau virtual path connection VCC/VPC) yang 
dibutuhkan tersedia, jikaresources tersedia maka dialokasikan resources sebesar yang 
dibutuhkan.  
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Pada tahap transfer informasi dilakukan informasi berupa sel-sel dengan ukuran 
yang konstan melalui hubungan logika yang telah dibangun pada tahap sebelumnya. 
Setiap sel memiliki memiliki header yang menunjukkanhubungan logika mana yang 
dituju virtual channel identifier/virtual pathidentifier (VCI/VPI). Transfer sel-sel akan 
melalui sejumlah switching node,pada switching node tersebut terdapat tabel translasi 
yang akanmenggantikan nilai VCI/VPI lama menjadi nilai yang baru. Dengan 
prosestranslasi ini sebenarnya telah dilakukan pula proses routing. Apabila transfer 
informasi telah selesai dilakukan maka akan dilakukan tahapvirtual connection release. 
Pada tahap ini dilakukan penghilangan nilaiVCI/VPI (sehingga nilai VCI/VPI bisa 
digunakan untuk transfer informasi yanglain) yang berarti hubungan logika yang telah 
dibangun dan digunakan sebelumnya dapat dibubarkan. 
Parameter kualitas pelayanan pada jaringan ATM yaitu:  
Control Call dan Transfer Informasi.  

Reassembly delay adalah delay yang diperlukan untuk membentuk data aplikasi 

dari sel-sel ATM pada node tujuan.  

1. Sejak diperkenalkannya X.25 sebagai teknologi packet switching yang pertama, telah 
terjadi banyak evolusi pada konsep sistem untuk jaringan yang berbasis packet 
switching. 

2. Alasan yang mendasari perubahan konsep tersbut adalah kebutuhan fleksibilitas yang 
lebih tinggi, kebutuhan untuk mengirimkan layanan selain data (terutama high bit rate 
service) dan kemajuan teknologi yang memungkinkan pengembangan sistem yang 
lebih cepat, berkualitas tinggi serta lebih rumit tetapi dengan biaya yang lebih murah. 

3. Ide dasar dari perubahan konsep tersebut di atas adalah adanya fakta beberapa fungsi 
yang tidak perlu dilakukan berulangkali di dalam jaringan bila suatu layanan masih 
dapat dijamin walaupun fungsi-fungsi tersebut hanya diimplementasikan pada 
boundary-of-network. 

4. Ide dasar ini dapat diterapkan pada dua fungsi yang ditawarkan jaringan yaitu : 
information (semantic) transparency, dan time transparency Information (semantic) 
transparency. 

5. Information transparency adalah fungsi yang menjamin pengiriman bit-bit data agar 
sampai dengan benar di penerima  
  

Time transparency 

 Time transparency adalah fungsi yang menjamin pengiriman informasi untuk sampai pada 
waktunya. 

 X.25 dan frame relay sulit digunakan untuk mengirimkan informasi yang real time. 

 ATM mampu mengirimkan informasi real time karena delay dan jitter pada jaringan dapat 
dikurangi seminimal mungkin  

 Teknik yang digunakan pada jaringan telekomunikasi yang meliputi aspek transmisi, 
multiplexing, dan switching. 
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Dengan demikian, rangkuman dari pengertian prinsip kerja Frame Relay adalah;  

• Aliran data pada dasarnya pengarahannya berbasis pada header yang memuat 
DLCI, yang mendeskripsikan tujuan frame-nya. Jika jaringan mempunyai 
masalah dalam menangani sebuah frame, baik yang disebabkan oleh kesalahan 
jaringan atau kemacetan secara praktis ia akan membuang frame tersebut.  

• Frame Relay membutuhkan jaringan dengan laju kesalahan yang rendah (low 
error rate) untuk mencapai kinerja yang baik. Jaringannya tidak mempunyai 
kemampuan untuk mengoreksi kesalahan, maka Frame Relay tergantung pada 
protokol-protokol pada lapisan yang lebih tinggi di dalam piranti-piranti 
pengguna yang memiliki kecerdasan untuk memulihkannya dengan 
mentransmisikan ulang frame-frame yang hilang.  

• Pemulihan kesalahan oleh protokol-protokol lapisan yang lebih tinggi, walaupun 
itu otomatis dan andal, adalah tidak ekonomis dipandang dari sudut penundaan 
pemrosesan dan lebarpita. Maka mau tidak mau jaringannya harus 
meminimumkan terjadinya pembuangan frame.  

Keuntungan ATM adalah bandwidth yang lebih tinggi dan statistical multiplexing dari 
paket-paket kecil dengan bandwidth terjamin dan latency dan jitter minimal. Tidak 
seperti ISDN, range bandwidth pada ATM cukup untuk seluruh aplikasi telemedicine, 
termasuk MPEG-2 video stream. Transfer citra yang besar yaitu 250 Mb akan 
memerlukan 1,6 detik pada kecepatan 155 Mbps tanpa kompresi dan mengabaikan 
network overhead. Dengan kompresi 20:1 dan mengabaikan waktu kompresi dan 
dekompresi citra, transfer ini akan memerlukan waktu 0,08 detik pada kecepatan 155 
Mbps. Sebagai tambahan, karena ATM connection yang memakai physical link secara 
bersama (sharing) secara logika terpisah, ekses trafik dari satu connection tidak akan 
mempengaruhi connection lain termasuk connection dengan sumber dan tujuan yang 
sama.  

ATM juga menawarkan “bandwidth on demand” yang memungkinkan sebuah 
connection mengirimkan bandwidth yang lebih lebar hanya jika diperlukan. Kerugian 
menggunakan ATM untuk telemedicine adalah biaya yang tinggi dan sulit didapatkannya 
peralatan ATM dan saluran telekomunikasi yang diperlukan khususnya untuk rural area. 
Kedua hal ini mulai dapat diatasi dengan meningkatnya jumlah peralatan ATM dan 
saluran transmisi yang diharapkan meningkat kualitasnya di masa depan. Biaya juga 
diharapkan menurun dengan meningkatnya pasar ATM. Persyaratan networking untuk 
telemedicine bergantung pada aplikasi yang digunakan. Dalam sebagian besar kasus, 
telemedicine tidak terbatas pada teleconferencing. ISDN dapat digunakan pada low-end 
application, tetapi BRI ISDN tidak mendukung kebutuhan bandwidth untuk aplikasi 
telemedicine yang luas yang memerlukan multimedia bitstream yang simultan khususnya 
diagnostic-quality, full motion video. Banyak aplikasi telemedicine yang memerlukan 
bandwidth yang lebih besar dan kualitas yang terjamin, hal ini dipenuhi oleh ATM.    
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Broadband 

Teknologi broadband secara umum didefinisikan sebagai jaringan atau servis 
Internet yang memiliki kecepatan transfer yang tinggi karena lebar jalur data yang besar. 
Meskipun jalur data yang disediakan untuk penggunanya sangat lebar, teknologi 
broadband biasanya membagi jalur lebar tersebut dengan pengguna sekitarnya. Namun 
jika tidak ada yang menggunakan, pengguna akan menggunakan sepenuhnya jalur lebar 
tersebut. 

Teknologi broadband atau pita lebar merupakan salah satu teknologi media 
transminsi yang mendukung banyak frekuensi, mulai dari frekuensi suara hingga video. 
Teknologi ini bisa membawa banyak sinyal dengan membagi kapasitasnya (yang sangat 
besar) dalam beberapa kanal bandwidth. Setiap kanal beroperasi pada frekuensi yang 
spesifik. Secara sederhana, istilah teknologi broadband digunakan untuk menggambarkan 
sebuah koneksi berkecepatan 500 Kbps atau lebih. Tetapi FCC mendefenisikan 
broadband dengan kecepatan minimal 200 Kbps. Ada dua jenis jalur lebar yang umum, 
yaitu DSL dan kabel modem, yang mampu mentransfer 512 Kbps atau lebih, kira-kira 9 
kali lebih cepat dari modem yang menggunakan kabel telepon standar. Saat ini, teknologi 
broadband wireless merupakan tujuan utama dari evolusi teknologi telekomunikasi. 

Apa yang ditawarkan oleh layanan broadband? Tentunya akses data multimedia 
berkecepatan tinggi berupa layanan gambar, audio, dan video, termasuk video streaming, 
video downloading, video telephony, dan video messaging. Melalui perangkat yang 
mendukung teknologi tersebut, pengguna juga bisa mengakses hiburan mobile TV dan 
mengunduh musik, serta melakukan komunikasi real-time menggunakan teknologi fixed-
mobile, seperti webcam melalui ponsel. 

Broadband adalah koneksi kecepatan tinggi yang memungkinkan akses Internet 
secara cepat dan selalu terkoneksi atau “always on”. Kalau dirunut ke belakang, sejarah 
broadband bergerak mulai dari ditemukannya kabel serat optik pada tahun 1950, dimana 
sebelumnya kebutuhan komunikasi data belum dibutuhkan dalam kecepatan tinggi. Baru 
pada 1990an muncul kebutuhan yang besar terhadap transfer data kecepatan tinggi dan 
era broadband mulai. Saat itu, andalannya lebih pada kabel serat optik.  

Tahun 1999, perkembangan transfer data kapasitas besar dan kecepatan tinggi mulai 
banyak digunakan, utamanya dengan maraknya layanan TV kabel yang membutuhkan 
kabel modem. Saat itu, tak kurang dari 1,5 juta pelanggan TV kabel semakin 
menyemarakkan era baru, broadband.  

Namun, karena kabel serat optik ini cukup mahal, maka perkembangan broadband 
boleh dikatakan relatif lambat, dan penggunanya pun terbatas. Belakangan, meski TV 
kabel sudah banyak pelanggannya, perkembangannya lebih banyak dipicu oleh 
munculnya teknologi ADSL (asymmetric digital subscriber line). ADSL sanggup 
melewatkan jutaan bit informasi dalam hitungan detik pada jaringan telepon biasa.  

ADSL broadband bekerja pada dua kecepatan, menerima dan mengirim data, 
sehingga sangat cocok digunakan untuk browsing dan mengirim atau menerima e-mail. 
Kecepatan pengiriman datanya, lebih lambat dibandingkan menerima data. ADSL standar 
menerima data atau informasi pada kecepatan 2 Mbps (35 kali lebih cepat dari modem 
standar) dan mengirim data pada kecepatan 256 Kbps (lima kali lebih cepat). Namun, 
umumnya rentang kapasitas broadband antara 256 Kbps dan 10 Mbps.  

Selain ADSL, ada SHDSL Broadband (symmetric high bit rate DSL), yang mampu 
mengirim dan menerima data pada kecepatan yang sama, yakni hingga 2 Mbps. 
Karenanya, SHDSL ini sangat cocok digunakan untuk berbagai bisnis yang 
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membutuhkan data dalam jumlah besar dan kecepatan tinggi, misalnya mengirim dan 
menerima e-mail dengan lampiran yang besar, file audio dan video.  

Broadband semakin menunjukkan perkembangan pesat. Hingga akhir 2004 jumlah 
pelanggannya telah mencapai 140 juta dan pertumbuhannya sangat cepat. Riset Yankee 
Group memperkirakan bahwa pada 2008 mendatang akan terdapat 325 juta pelanggan. 
Karenanya, broadband boleh dibilang merupakan teknologi yang perkembangannya 
paling cepat dalam sejarah. Kalau telepon bergerak (mobile phone) membutuhkan waktu 
5,5 tahun untuk bertumbuh dari 10 juta ke 100 juta pengguna di seluruh dunia, maka 
broadband mencapainya hanya dalam waktu 3,5 tahun.  

Pertumbuhan cepat tersebut sebagian besar dipicu oleh perkembangan yang terjadi 
di kawasan Asia Pasifik, terutama Jepang dan Korea Selatan. Dengan jumlah penduduk 
mencapai 48,6 juta jiwa, dimana 10 juta penduduknya bermukim di Seoul, pada 2004 
pengguna Internet Korea telah mencapai 35,7 juta. Pada saat yang sama, dari jumlah itu, 
84 persennya (30 juta) merupakan pelanggan broadband, baik menggunakan DSL 
maupun cable modem. Tahun 2008, Korea menargetkan untuk mencapai 100% 
pelanggan broadband.  

Di sisi lain, meski dapat menggunakan bermacam-macam teknologi, namun 
operator tak dapat menyediakan semua jenis teknologi itu, dan sebaliknya tak ada satu 
teknologi untuk semua keperluan layanan broadband. Berbagai variasi pilihan dan aspek 
bisnis yang didasarkan pada perkembangan kebutuhan, sehingga dapat memberikan hasil 
yang optimal, baik dalam layanan maupun perolehan bisnis, perlu menjadi pertimbangan 
strategis ke depan.  

Perkembangan ke depan, tampaknya tak lagi terjebak dalam mempertentangkan 
antara DSL vs cable modem atau fixed-line vs wireless. Meski perkembangan nirkabel 
menuju layanan 3G atau 4G juga tak kalah serunya. Saat ini ke depan, tampaknya akan 
ada banyak pilihan, mulai dari sambungan kabel hingga nirkabel, mulai dari ADSL, 
ADSL2+, VDSL, VDSL2, Ethernet, hingga Wi-Fi, 802.16 (WiMAX), dan FTTH (fiber-
to-the-home) atau FTTB (fiber-to-the-building). Nantinya, juga akan berkembang 
MBWA (mobile broadband wireless access).  

Pendekatan campuran, yang memadukan beberapa kapabilitas, oleh John Giametto, 
Presiden Nortel Networks Asia, disebut sebagai “ultrabroadband”. Ini merupakan 
pendekatan yang logis untuk melayani beragam kebutuhan terhadap broadband. 
Ultrabroadband merujuk pada berbagai kombinasi kebutuhan penyedia layanan.  

Untuk negara seperti Indonesia dan Thailand, membangun kabel bukan saja sulit, 
tetapi juga mahal, alternatif nirkabel menjadi lebih logis. Ini dibuktikan dengan upaya 
Telkom menggelar layanan ADSL dengan brand TelkomLink Multi Media Access 
(MMA). Belakangan Telkom juga muncul dengan produk Speedy.  

Contoh lainnya, India. Di negeri Bollywood ini, terdapat 40 juta sambungan telepon 
dan sekitar 4 juta komputer. Dengan pasar di mana setiap rumah yang memiliki telepon 
hanya sepersepuluhnya memiliki PC, maka sebaiknya tidak mengembangkan akses 
Internet berkecepatan tinggi, melainkan langsung mengembangkan layanan video, karena 
hampir setiap rumah pasti memiliki TV. 

Karenanya, perkembangan broadband mestinya mendukung apa yang disebut value-
added broadband, yang mampu memberi pengalaman baru yang mudah semudah 
menghidupkan TV, apapun perangkat yang digunakan. Namun, tantangannya tak berhenti 
disana, karena untuk menyediakan layanan seperti itu, yang berarti membutuhkan 
teknologi multi akses, diperlukan tingkat interoperabilitas yang tinggi, sehingga 
memudahkan dalam pengelolaan jaringan dan pelanggan. Tantangan lainnya adalah 
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bagaimana operator dapat bekerjasama dengan sejumlah penyedia konten untuk semakin 
memperkaya layanan dan kontennya. 

Tantangan untuk menyediakan layanan broadband berbasis pelanggan, dengan 
begitu, harus terus diupayakan. Andalannya, saat ini, tentunya tak hanya pada jaringan 
kabel, melainkan juga nirkabel. Namun, ke depan ini setidaknya ada beberapa teknologi 
yang prospektif untuk itu, yang dianggap sebagai langkah selanjutnya dari perkembangan 
teknologi broadband, antara lain: Metro Ethernet, VDSL/ADSL 2+, FTTH, IP Wireless, 
CDMA-1x EV-DO dan WiMAX.  
 
METRO ETHERNET  

Metro Ethernet menjanjikan biaya modal dan operasi yang lebih kecil, 
interoperabilitas multi-vendor, diferensiasi layanan dan memberikan fleksibilitas. 
Kalangan operator di Asia, seperti Korea, Hong Kong, China daratan, Singapura dan 
Australia memanfaatkan metro Ethernet sebagai teknologi akses yang menghubungkan 
ke MPLS (multi protocol label switching) backbone . 

Forum Metro Ethernet telah mendefinisikan enam jenis layanan untuk para 
penyedia metro Ethernet, antara lain: Ethernet Private Line, Ethernet Relay, Ethernet 
Multipoint Services (virtual private LAN service), dan akses Ethernet ke MPLS VPN. 

Jangkauan Ethernet menjadi lebih luas dengan telah dibangunnya jaringan 
internasional yang mampu menghubungkan antar jaringan Ethernet mandiri (inter-
autonomous international Ethernet network) oleh Hutchison Global Communications 
(Hong Kong) dan KT Corporation (Korea Selatan). Pengembangannya menggunakan 
VPLS (virtual private LAN service), teknologi alternatif dari IP-VPN (internet protocol – 
virtual private network). Seperti IP-VPN, VPLS berjalan di atas jaringan IP/MPLS yang 
dirancang untuk berintegrasi dengan jaringan pelanggan dan operator. 

Saat ini, tak hanya operator yang antusias dengan metro Ethernet, organisasi seperti 
bank maupun universitas juga banyak menggunakan metro Ethernet guna membangun 
metro WAN (wide area network) untuk keperluan internal. 
 
IP WIRELESS  

Harapan pelanggan terhadap broadband, tampaknya tak mampu dipenuhi oleh 
sistem 3G yang ada saat ini. Kecepatannya kalah dibandingkan DSL atau kabel modem. 
Ada Wi-Fi (Wireless Fidelity), meski kecepatannya tinggi, namun jangkauannya kecil 
dan cocok digunakan untuk lingkungan terbatas, seperti hotspot atau rumah. 

Kalangan industri tampaknya menoleh ke sistem nirkabel berbasis IP, yang sering 
juga disebut sebagai “3.5G”, “4G” atau, “real 3G (pendukungnya, antara lain: 
ArrayComm, Flarion Technologies, IP Wireless dan Navini Networks)”. “Real” 3G tidak 
diperoleh dari jaringan suara bergerak yang dioptimalkan untuk data, melainkan dari all-
IP WAN (wide area networks), yang dapat diakses oleh berbagai perangkat, baik modem 
PC, laptop PC card dan PDA dalam kecepatan megabit. 

Umumnya sistem IP nirkabel menggunakan teknologi TDD, yang dapat digunakan 
dalam spektrum terpisah, sehingga kanal downlink dan uplink dapat berjalan dalam 
frekuensi yang sama, sehingga efisien dalam penggunaan spektrum dan murah. 

Teknologi ini telah digunakan secara komersial oleh ArrayComm. Melalui iBurst 
bekerjasama dengan Personal Broadband Australia (PBA) telah dikembangkan layanan 
wholesale transport service di Sydney. Nextel di Amerika meluncurkan layanan 
komersial FLASH-OFDM pertama tahun ini. Sementara sejumlah penyedia layanan Asia 
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termasuk Vodafone KK, Telstra, KT Corp., SK Telecom dan Hanaro Telecom, tengah 
melakukan uji coba. 

Time dotCom dari Malaysia menerapkan broadband nirkabel dari Navini di 
kawasan lembah Klang dengan tujuan membangun layanan 3G, Wi-Fi hotspots dan 
fixed-line broadband sekaligus. 

Teknologi IP wireless yang sedang hangat belakangan ini adalah 802.16a WiMAX 
(worldwide interoperability for microwave access). WiMAX sangat potensial 
memperluas jangkauan Wi-Fi, karena kemampuan transfer data yang jauh lebih cepat dan 
berkapasitas besar, yakni mencapai 80Mbps dalam jarak radius 30 mil. 

WiMAX bukan akan menjadi satu-satunya backbone komunikasi berbasis 
broadband, karenanya, nantinya berbagai perangkat nirkabel akan dapat memanfaatkan 
keduanya, baik WiMAX maupun Wi-Fi. WiMAX juga merupakan upaya standarisasi 
antara IP berbasis 802.16 dan WMAN (wireless metropolitan network) broadband 
berbasis ETSI HiperMAN (high-performance radio metropolitan area network). 

 
 

 
 
Di Asia, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, China, India, Malaysia dan 

Indonesia menunjukkan ketertarikannya pada WiMAX ini, terutama karena kemampuan 
broadband-nya yang efisien dan mencakup area yang lebih luas. 

Yang menarik, tak seperti komunikasi generasi kedua (2G) dan ketiga (3G), 
WiMAX (4G) ini dapat diintegrasikan dengan jejaring kabel Ethernet. Ini semakin 
memungkinkan pedesaan di pedalaman dapat terhubung menggunakan jejaring kabel 
Ethernet menggunakan telepon IP (VoIP- voice over internet protocol ). Komunikasi data 
paket berbasis IP dapat juga dioptimalkan oleh WiMAX. 

 
FTTH  

Saat ini, ADSL dan kabel modem tampak mendominasi lanskap broadband, namun 
kini semakin banyak juga yang menggunakan apa yang disebut fiber-to-the-home 
(FTTH), atau fiber-to-the-premises (FTTP), yang mampu mengatasi keterbatasan kabel 
biasa. FTTH meski potensial, namun beberapa tahun yang lalu masih belum kompetitif, 
karena harganya relatif mahal. 

Tetapi beberapa pasar, seperti di Jepang, Korea Selatan, Swedia dan Italia kini 
memiliki penetrasi FTTH yang cukup kuat, terutama karena meningkatnya kebutuhan 
masyarakat terhadap broadband di negara tersebut. 
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Pelanggan FTTH di Jepang awal 2003 lalu telah mencapai lebih dari 233.000 dan 
akhir Maret 2004, jumlahnya meningkat menjadi 1,1 juta, sementara pelanggan 
broadband-nya mencapai 15 juta. Namun, pertambahan pelanggan setiap bulannya 
mencapai 100.000, sementara pelanggan DSL dari tahun ke tahun terus menurun. Banyak 
pelanggan DSL yang berpindah ke FTTH. 

Sementara NTT East dan NTT West, yang saat ini mendominasi pasar FTTH 
Jepang meningkatkan basis pelanggan mereka dari 705.000 akhir Januari menjadi dua 
juta akhir April 2005. Hal itu dimungkinkan, karena NTT membangun jaringan baru, 
yakni passive optical network (PON). 

Di sisi lain, FTTH bukan tanpa saingan. Jaringan kabel yang ada sekarang inipun 
kabarnya dapat ditingkatkan kemampuannya untuk mendukung Ethernet dan VDSL 
berkapasitas 50 Mbps, yang sedikit lebih tinggi dari kecepatan FTTH. Jika hal ini 
terealisasi, maka FTTH jelas akan menghadapi persaingan yang berat dari jaringan kabel 
tembaga. 

 
VDSL/ADSL2+  

ADSL berkemampuan 1,5 Mbps tampaknya akan kadaluarsa. Soalnya, jaringan ini 
tak lagi mampu menghantarkan kanal video berkualitas broadcast. Menurut analis 
Yankee Group, video stream MPEG-2 setidaknya membutuhkan kapasitas 2 Mbps; sinyal 
berkualitas DVD membutuhkan 4 hingga 5 Mbps; dan HDTV (high definition television) 
membutuhkan sekitar 9 Mbps. 

Hal itu akan diisi oleh VDSL (very high speed DSL), yang mampu menghantarkan 
antara 13 Mbps dan 50 Mbps, tergantung jaraknya terhadap DSLAM (digital subscriber 
line access multiplexer). Layanan ini banyak diminta di Jepang, Korea Selatan dan Hong 
Kong. 

VDSL, yang banyak diterapkan di gedung-gedung dan blok apartemen, juga dapat 
bekerja pada jaringan metro Ethernet dan FTTH. Metro Ethernet membutuhkan DSL 
pada 10 Mbps untuk menjangkau jaringan pelanggan, sementara FTTH membutuhkannya 
untuk menjembatani perkabelan di gedung-gedung. 

Ke depan, teknologi DSL akan terus berkembang menuju ADSL2+ dan ADSL2. 
Keduanya menawarkan beberapa keunggulan, antara lain fleksibilitas daya, adaptasi yang 
lebih terbuka, dan meningkatkan interoperabilitasnya. ADSL2+ memiliki frekuensi trafik 
antara 1,1 MHz dan 2,2 MHz, dan bekerja antara 15 Mbps dan 25 Mbps dengan jarak 
hingga 6,000 kaki dari DSLAM. 
 
CDMA2000 1x EV-DO  

CDMA (code division multiple access) merupakan teknologi 3G yang kini mulai 
banyak digunakan, utamanya di Korea Selatan, Jepang, Amerika dan China . Namun, 
sebenarnya CDMA juga melayani sistem 450-MHz dan WLL (wireless local loop), yang 
masing-masing sistem dapat ditingkatkan ke CDMA 1x dan EV-DO. 

Kalangan vendor dan operator mulai melirik EV-DO dan memandangnya sebagai 
pesaing 802.11 (Wi-Fi), 802.16 (WiMAX) dan 802.20 MBWA (mobile broadband 
wireless access), baik dalam jangkauan, efisiensi dan biaya. Bagi mereka yang telah 
menerapkan CDMA diperkirakan tak terlalu sulit meningkatkan ke EV-DO untuk 
digunakan sebagai akses broadband last-mile sebagaimana DSL yang berbasis biaya per 
bit. 

EV-DO diperkirakan akan mengambil layanan Wi-Fi sebagai solusi “anywhere 
access” hampir sama dengan IP wireless. Kalangan operator EV-DO, seperti SK 
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Telecom, KDDI dan Verizon telah menawarkan layanan akses data menggunakan EV-
DO PC cards. Aplikasi potensial dari EV-DO ini, antara lain untuk digunakan sebagai 
Wi-Fi hotspot, karena kecepatan akses datanya cukup besar, yakni 3,1 Mbps 
(downstream) dan 1,8 Mbps (uplink). Selain itu, juga dapat digunakan untuk VoIP. 

Selain itu, ada juga HSDPA (high-speed data packet access), yang merupakan 
langkah evolusioner dari W-CDMA dan, yang kurang lebih, setara dengan EV-DO. W-
CDMA menjanjikan kecepatan akses data maskimum teoritis hingga 10 Mbps. 

Di samping itu, perkembangan broadband ke depan juga akan didorong oleh 
teknologi nirkabel, yang saat ini pelayanannya mulai bergerak dari GPRS (general packet 
radio services), menuju EDGE (enhanced data rates for global/GSM evolution) dan, 
nantinya, WiNMAX dan mobile WiMAX. Ke depan, WiMAX pun tampaknya akan 
bersaing ketat dengan standar lainnya, yakni FLASH-OFDM. 
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Wireless LAN 
 

SEJARAH WIRELESS LAN 
Pada akhir 1970-an IBM mengeluarkan hasil percobaan mereka dalam merancang 

WLAN dengan teknologi IR, perusahaan lain seperti Hewlett-Packard (HP) menguji 
WLAN dengan RF. Kedua perusahaan tersebut hanya mencapai data rate 100 Kbps. 
Karena tidak memenuhi standar IEEE 802 untuk LAN yaitu 1 Mbps maka produknya 
tidak dipasarkan. Baru pada tahun 1985, Federal Communication Commission (FCC) 
menetapkan pita Industrial, Scientific and Medical (ISM band) yaitu 902-928 MHz, 
2400-2483.5 MHz dan 5725-5850 MHz yang bersifat tidak terlisensi, sehingga 
pengembangan WLAN secara komersial memasuki tahapan serius. Barulah pada tahun 
1990 WLAN dapat dipasarkan dengan produk yang menggunakan teknik spread 
spectrum (SS) pada pita ISM, frekuensi terlisensi 18-19 GHz dan teknologi IR dengan 
data rate >1 Mbps.  

 

 
 

STANDAR WIRELESS LAN 
 

Pada dasarnya WLAN memiliki dua konfigurasi, pertama ad hoc yaitu 
penggunaan WLAN pada suatu tempat bersifat sementara dan dibangun tanpa 
infrastruktur, contohnya dikelas, ruang rapat, ruang seminar, dll. Kedua konfigurasi 
infrastruktur yaitu penggunaan WLAN pada suatu tempat bersifat permanen dan 
memiliki infrastruktur, contohnya di kantor, pabrik dll. Untuk membangun WLAN 
diperlukan banyak elemen yang termasuk ke dalam perangkat keras, perangkat lunak, 
standarisasi dan pengukuran dan analisis kelayakan (misalnya untuk menentukan posisi 
antena base station/BS).   
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Dengan adanya berbagai merek perangkat keras dan lunak, maka diperlukan suatu 
standar, di mana perangkat-perangkat yang berbeda merek dapat difungsikan pada 
perangkat merek lain. Standar-standar WLAN adalah IEEE 802.11, WINForum dan 
HIPERLAN.  

Wireless Information Network Forum (WINForum) dilahirkan oleh Apple 
Computer dan bertujuan untuk mencapai pita Personal Communication Service (PCS) 
yang tidak terlisensi untuk aplikasi data dan suara dan mengembangkan spectrum 
etiquette (spektrum yang menawarkan peraturan-peraturan yang sangat minim dan akses 
yang adil). High Performance Radio Local Area Network (HIPERLAN) dilahirkan oleh 
European Telekommunications Standards Institute (ETSI) yang memfokuskan diri pada 
pita 5.12-5.30 GHz dan 17.1-17.3 GHz. IEEE 802.11 dilahirkan oleh Institute Electrical 
and Electronics Engineer (IEEE) dan berfokus pada pita ISM dan memanfaatkan teknik 
spread spectrum (SS) yaitu Direct Sequence (DS) dan Frequency Hopping (FH), standar 
ini adalah yang paling banyak dipakai.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada WLAN adalah :  

1. Data rate tinggi (>1 Mbps), daya rendah dan harga murah.  
2. Metode akses yaitu metode membagi kanal kepada banyak pemakai dengan 
aturan-aturan tertentu.  
3. Media transmisi yang merupakan faktor penting pada keterbatasan data rate 
dan memiliki teknik tersendiri, di mana bila teknik yang berhubungan dengan 
media transmisi (seperti teknik propagasi dalam ruangan, teknik modulasi dll) 
dapat diperhitungkan dengan baik maka akan dihasilkan sistem WLAN yang 
tangguh.  
4. Topologi yaitu cara dan pola yang digunakan dalam menghubungkan semua 
terminal. 

Lapisan Fisik dan Topologi 
WLAN menggunakan standar protokol Open System Interconnection (OSI) [8]. 

OSI memiliki tujuh lapisan di mana lapisan pertama adalah lapisan fisik. Lapisan pertama 
ini mengatur segala hal yang berhubungan dengan media transmisi termasuk di dalamnya 
spesifikasi besarnya frekuensi, redaman, besarnya tegangan dan daya, interface, media 
penghubung antar-terminal dll. Media transmisi data yang digunakan oleh WLAN adalah 
IR atau RF.  

• Infrared (IR)  

Infrared banyak digunakan pada komunikasi jarak dekat, contoh paling umum pemakaian 
IR adalah remote control (untuk televisi). Gelombang IR mudah dibuat, harganya murah, 
lebih bersifat directional, tidak dapat menembus tembok atau benda gelap, memiliki 
fluktuasi daya tinggi dan dapat diinterferensi oleh cahaya matahari. Pengirim dan 
penerima IR menggunakan Light Emitting Diode (LED) dan Photo Sensitive Diode 
(PSD). WLAN menggunakan IR sebagai media transmisi karena IR dapat menawarkan 
data rate tinggi (100-an Mbps), konsumsi dayanya kecil dan harganya murah. WLAN 
dengan IR memiliki tiga macam teknik, yaitu Directed Beam IR (DBIR), Diffused IR 
(DFIR) dan Quasi Diffused IR (QDIR).  
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1. DFIR Teknik ini memanfaatkan komunikasi melalui pantulan . Keunggulannya 
adalah tidak memerlukan Line Of Sight (LOS) antara pengirim dan penerima dan 
menciptakan portabelitas terminal. Kelemahannya adalah membutuhkan daya yang 
tinggi, data rate dibatasi oleh multipath, berbahaya untuk mata telanjang dan resiko 
interferensi pada keadaan simultan adalah tinggi. 

2. DBIR Teknik ini menggunakan prinsip LOS, sehingga arah radiasinya harus diatur . 
Keunggulannya adalah konsumsi daya rendah, data rate tinggi dan tidak ada 
multipath. Kelemahannya adalah terminalnya harus fixed dan komunikasinya harus 
LOS.  

3. QDIR Setiap terminal berkomunikasi dengan pemantul, sehingga pola radiasi harus 
terarah. QDIR terletak antara DFIR dan DBIR (konsumsi daya lebih kecil dari 
DFIR dan jangkaunnya lebih jauh dari DBIR).  

• Radio Frequency (RF) Penggunaan RF tidak asing lagi bagi kita, contoh 
penggunaannya adalah pada stasiun radio, stasiun TV, telepon cordless dll. RF selalu 
dihadapi oleh masalah spektrum yang terbatas, sehingga harus dipertimbangkan cara 
memanfaatkan spektrum secara efisien. WLAN menggunakan RF sebagai media 
transmisi karena jangkauannya jauh, dapat menembus tembok, mendukung teknik 
handoff, mendukung mobilitas yang tinggi, meng-cover daerah jauh lebih baik dari IR 
dan dapat digunakan di luar ruangan. WLAN, di sini, menggunakan pita ISM (Tabel 1) 
dan memanfaatkan teknik spread spectrum (DS atau FH).  

1. DS adalah teknik yang memodulasi sinyal informasi secara langsung dengan 
kode-kode tertentu (deretan kode Pseudonoise/PN dengan satuan chip).  

2. FH adalah teknik yang memodulasi sinyal informasi dengan frekuensi yang 
loncat-loncat (tidak konstan). Frekuensi yang berubah-ubah ini dipilih oleh kode-
kode tertentu (PN). 

Media transmisi RF (Radio Frequency) termasuk elemen yang sangat penting. Media 
RF menentukan banyak hal diantaranya teknik transmisi, hasil pengukuran untuk 
perencanaan dan analisa kelayakan dll. Dan hal-hal yang telah ditentukan oleh media RF 
di atas dapat membantu perencanaan sistem WLAN yang unggul. 

 
Tabel 1. Perbandingan WLAN dengan RF dan IR (infrared)  

Teknologi Optikal RF 
Spesifikasi DFIR DBIR RF DSSS FHSS 
Frekuensi/panjang gel 800-900 nm 18 GHz Pita ISM 
Data rate (Mbps) 1.0 10 15 2-10 1-3 

Daerah cakupan (ft) 
70-200   
(ber-
spot) 

80   
(ber-
spot) 

40-130   
(tdk ber-spot) 

100-800   
(tdk ber-
spot) 

100-300   
(tdk ber-
spot) 

Mobilitas Bagus Fixeb Baik Terbaik 
Terdeteksi Sulit Mudah Sulit sekali 
Modulasi PPM FSK/QPSK QPSK GFSK 
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Daya Terkecil 25 mW � 1 W 

Line of Sight (LOS) tidak 
perlu perlu tidak perlu tidak perlu 

Biaya   
(Data Maret/April 
1994) 

< $ 10 > $ 20  

Lisensi tidak perlu perlu tidak perlu 

Metode akses CSMA R. Aloha/ 
CSMA/TDMA CSMA/CDMA 

  
 

Tabel 2. Pita ISM (Industrial Scientific and Medical) 
Frekuensi 
Spesifikasi 

915 MHz 2.4 GHz 5.8 GHz 

Frekuensi 902-928 MHz 2400-2483.5 MHz 5725-5850 MHz 
Bandwidth 26 MHz 83.5 MHz 125 MHz 
Jangkauan Transmisi Paling jauh 5 % < 915 MHz 20% < 915 MHz 
Pemakaian Sangat ramai sepi Sangat sepi 
Delay Besar sedang kecil 
Sumber Interferensi banyak sedang sedikit 
Daya Tembus Tembok Baik baik kurang 
 
WLAN dengan RF memiki beberapa topologi sebagai berikut :  
• Tersentralisasi Nama lainnya adalah star network atau hub based. Topologi ini 

terdiri dari server dan beberapa terminal pengguna di mana komunikasi antara 
terminal harus melalui server terlebih dahulu. Keunggulannya adalah daerah cakupan 
luas, transmisi relatif efisien dan desain terminal pengguna cukup sederhana karena 
kerumitan ada pada server. Kelemahannya adalah delay-nya besar dan jika server 
rusak maka jaringan tidak dapat bekerja.  

• Terdistribusi Dapat disebut peer to peer di mana semua terminal dapat 
berkomunikasi satu sama lain tanpa memerlukan pengontrol (servers). Di Topologi 
ini dapat mendukung operasi mobile dan merupakan solusi ideal untuk jaringan ad 
hoc. Keunggulannya jika salah satu terminal rusak maka jaringan tetap berfungsi, 
delay-nya kecil dan kompleksitas perencanaan cukup minim. Kelemahannya adalah 
tidak memiliki unit pengontrol jaringan (kontrol daya, akses dan timing).  

• Jaringan selular Jaringan ini cocok untuk melayani daerah dengan cakupan luas dan 
operasi mobile.  Keunggulannya adalah dapat menggabungkan keunggulan dan 
menghapus kelemahan dari ke dua topologi di atas. Kelemahannya adalah memiliki 
kompleksitas perencanaan yang tinggi. 

Media wireless yang tidak kasat mata menawarkan cukup banyak keuntungan bagi 
penggunanya. Berikut ini adalah beberapa keuntungannya:  
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• Meningkatkan Produktivitas Jaringan WLAN sangat mudah untuk 
diimplementasikan, dapat meneruskan informasi tanpa seutas kabel pun, sangat 
fleksibel karena bisa diimplementasikan hampir di semua lokasi dan kapan saja, dan 
pengguna pun tidak terikat di satu tempat saja. Para penggunanya tentu dapat 
melakukan pekerjaan dengan lebih mudah,  akibatnya pekerjaan menjadi lebih cepat 
dilakukan. Berdasarkan faktor inilah, wireless LAN tentunya dapat secara tidak 
langsung meningkatkan produktivitas kerja dari para penggunanya.  

• Cepat dan sederhana implementasinya Implementasi jaringan WLAN terbilang 
mudah dan sederhana. Mudah karena hanya perlu memiliki sebuah perangkat 
penerima dan pemancar untuk membangun sebuah jaringan wireless.  

• Fleksibel Media wireless LAN dapat menghubungkan Anda dengan jaringan pada 
tempat-tempat yang tidak bisa diwujudkan oleh media kabel. Jadi fleksibilitas media 
wireless ini benar-benar tinggi karena Anda bisa memasang dan menggunakannya di 
mana saja dan kapan saja, misalnya di pesta taman, di ruangan meeting darurat, dan 
banyak lagi.  

• Dapat mengurangi biaya investasi Wireless LAN sangat cocok bagi Anda yang 
ingin menghemat biaya yang akan dikeluarkan untuk membangun sebuah jaringan 
komunikasi data. Tanpa kabel berarti juga tanpa biaya, termasuk biaya kabelnya 
sendiri, biaya penarikan, biaya perawatan, dan masih banyak lagi.  

• Skalabilitas 
Dengan menggunakan media wireless LAN, ekspansi jaringan dan konfigurasi ulang 
terhadap sebuah jaringan tidak akan rumit untuk dilakukan seperti halnya dengan 
jaringan kabel. Di sinilah nilai skalabilitas jaringan WLAN cukup terasa. 

 

WiFi ( Wireless Fidelity) 

Istilah WI-FI diciptakan oleh sebuah organisasi bernama WI-FI alliance yang 
bekerja menguji dan memberikan sertifikasi untuk perangkat-perangkat WLAN. 
Teknologi WLAN (menggunakan standar radio 802.11 yang sekarang umum disebut 
dengan WiFi) telah menjadi teknologi inventori yang handal. Sekarang kondisinya 
meluas. 

Perangkat wireless diuji berdasaarkan interoperabilitasnya dengan perangkat-
perangkat wireless lain yang menggunakan standar yang sama. Setelah diuji dan lulus, 
sebuah perangkat akan diberi sertifikasi “WI-FI certified”. Artinya perangkat ini bisa 
bekerja dengan baik dengan perangkat-perangkat wireless lain yang juga bersertifikasi 
ini. WI-FI sudah banyak digunakan di berbagai sektor seperti bisnis, akademis, 
perumahan, dan banyak lagi. Teknologi WiFi ini dapat juga digunakan untuk kegiatan 
memindahkan inventori secara cepat, memobilisasi para floor manager dan meningkatkan 
kepuasaan pelanggan.  

Standarisasi Wifi 

802.11a 
Standard 802.11a, adalah model awal yang dibuat untuk umum. Mengunakan kecepatan 
54Mbps dan dapat mentranfer data double dari tipe g dengan kemampuan bandwidth 
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72Mbps atau 108Mbps. Sayangnya sistem ini tidak terlalu standard, karena masing 
masing vendor atau pabrikan memberikan standard tersendiri. 802.11a mengunakan 
frekuensi tinggi pada 5Ghz sebenarnya sangat baik untuk kemampuan tranfer data besar. 
Tetapi 802.11a memiliki kendala pada harga , komponen lebih mahal ketika perangkat ini 
dibuat untuk publik dan jaraknya dengan frekuensi 5GHz konon lebih sulit menembus 
ruang untuk kantor. Pemilihan 5Ghz cukup beralasan, karena membuat pancaran signal 
frekuensi 802.11a jauh dari gangguan seperti oven microwave atau cordless phone pada 
2GHz, tetapi frekuensi tinggi juga memberikan dampak pada daya jangkau relatif lebih 
pendek 
802.11b 
Sempat menjadi dominasi pemakaian tipe b. Standard 802.11b mengunakan frekuensi 
2.4GHz. Standard ini sempat diterima oleh pemakai didunia dan masih bertahan sampai 
saat ini. Tetapi sistem b bekerja pada band yang cukup kacau, seperti gangguan pada 
Cordless dan frekuensi Microwave dapat saling menganggu bagi daya jangkaunya. 
Standard 802.11b hanya memiliki kemampuan tranmisi standard dengan 11Mbps atau 
rata rata 5MBbit/s yang dirasakan lambat, mendouble (turbo mode) kemampuan wireless 
selain lebih mahal tetapi tetap tidak mampu menandingi kemampuan tipe a dan g.  
802.11g 
Standard yang cukup kompatibel dengan tipe 802.11b dan memiliki kombinasi 
kemampuan tipe a dan b. Mengunakan frekuensi 2.4GHz mampu mentransmisi 54Mbps 
bahkan dapat mencapai 108Mbps bila terdapat inisial G atau turbo. Untuk hardware 
pendukung, 802.11g paling banyak dibuat oleh vendor. Secara teoritis mampu mentranfer 
data kurang lebih 20Mbit/s atau 4 kali lebih baik dari tipe b dan sedikit lebih lambat dari 
tipe a.Karena mengunakan c  
 
Access Point 

Access point atau yang lebih sering disebut dengan istilah AP merupakan sebuah 
perangkat penghubung antara jaringan wire dengan wireless. Maksudnya sebuah AP akan 
bertugas mengubah data yang lalu lalang di media kabel menjadi sinyal-sinyal radio yang 
dapat ditangkap oleh perangkat wireless. AP akan menjadi gerbang bagi jaringan wireless 
untuk dapat berkomunikasi dengan dunia luar maupun dengan antarsesama perangkat 
wireless di dalamnya. 

Biasanya pada perangkat AP terdapat satu atau lebih interface untuk media kabel. 
Interface media kabel tadi akan dibridging oleh AP tersebut ke dalam bentuk sinyal-
sinyal radio, sehingga perangkat wireless dengan kabel tadi dapat terkoneksi. Access 
point sangat dibutuhkan jika Anda ingin membuat sebuah infrastruktur jaringan wireless. 
Dengan menggunakan AP, maka sebuah jaringan komunikasi akan terbentuk tidak hanya 
dua atau tiga perangkat saja yang dapat berkomunikasi tetapi cukup banyak yang dapat 
saling berbicara dengan perantara sinyal radio ini. 
 Pengaplikasian AP yang banyak dilakukan saat ini adalah melakukan 
pembagian bandwidth Internet dari link Internet ADSL atau Kabel, sehingga dapat 
digunakan oleh banyak orang. Namun jika Anda ingin membangun koneksi hanya 
dengan sebuah perangkat wireless lainnya, AP tidaklah mutlak diperlukan. Anda dapat 
mengoperasikan perangkat wireless Anda dalam mode peer-to-peer atau yang lebih 
dikenal dengan istilah mode Ad-Hoc. Tetapi, kekurangan dari komunikasi mode Ad-Hoc 
ini Anda tidak dapat membangun jaringan wireless yang luas karena memang sifatnya 
yang Point-to-Point. 
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Sistem WLAN, terlepas dari keterbatasan perangkat AP, dapat melayani 
pengguna dalam jumlah yang tidak terbatas. Para penggunanya dapat menambahkan 
APAP baru jika memang jumlah pengguna yang akan dilayaninya semakin membengkak. 
Dengan memasang banyak AP, maka banyak sekali keuntungan yang didapat. Anda bisa 
memanjakan pengguna jaringan wireless dengan bandwidth yang lega, pengguna juga 
dapat bebas berkeliaran di manapun mereka suka karena area coverage-nya sudah pasti 
lebih luas, dan jumlah pengguna yang dapat dilayani oleh jaringan ini juga lebih 
banyak.Jadi sebenarnya sistem WLAN tidak pernah memberikan batasan berapa banyak 
yang dapat terkoneksi ke sebuah jaringan wireless. Semua tergantung pada kemampuan 
dan fasilitas perangkatnya. 
 
Sistem Keamanan WLAN 

Untuk itu, ada beberapa teknik yang dapat Anda gunakan untuk lebih mempersulit 
para pengganggu untuk mengacau jaringan wireless Anda. Metode tersebut adalah WEP, 
WPA, dan 802.1x. 
• WEP, Teknik pengaman jaringan wireless yang satu ini merupakan kepanjangan dari 

Wired Equivalent Privacy. WEP menggunakan sistem enkripsi untuk memproteksi 
pengguna WLAN dalam level yang paling dasar. WEP memungkinkan administrator 
jaringan wireless membuat encription key yang akan digunakan untuk mengenkripsi 
data sebelum dikirimkan melalui jalan udara. Encription key ini biasanya dibuat dari 
64 bit key awal dan dipadukan dengan algoritma enkripsi RC4. Ketika fasilitas WEP 
diaktifkan, maka semua perangkat wireless (AP dan client) yang ada di jaringan harus 
dikonfigurasi dengan menggunakan key yang sama. Hak akses dari seseorang atau 
sebuah perangkat akan ditolak jika key yang dimasukkan tidak sama. 

• WI-FI Protected Access atau disingkat dengan istilah WPA, merupakan teknik 
pengaman jaringan wireless LAN yang diklaim lebih canggih dari WEP. Dengan 
disertai teknik enkripsi yang lebih advanced dan tambahan pengaman berupa 
otentikasi dari penggunanya, maka WPA akan jauh lebih hebat mengamankan Anda 
pengguna WLAN. 

• 802.1x, Teknik pengaman yang satu ini akan mengharuskan semua pengguna jaringan 
wireless untuk melakukan proses otentikasi terlebih dahulu sebelum dapat bergabung 
dalam jaringan. Sistem otentikasinya dapat dilakukan dengan banyak cara, namun 
sistem otentikasi menggunakan pertukaran key secara dinamik. Sistem pertukaran key 
secara dinamik ini dapat dibuat dengan menggunakan Extensible Authentication 
Protocol (EAP). 

 
 

Tentang WiMAX 

Hasil kajian Visant Strategies belum lama ini menunjukkan bahwa pasar 802.16/ 
WiMAX ( Worldwide Interoperability for Microwave Access ) akan mencapai USD 1 
miliar pada 2008. Ke depan, meski tak sepenuhnya akan menggantikan jejaring kabel, 
pengadopsian jejaring nirkabel ini akan semakin banyak dilakukan. Perkiraan nilai pasar 
ini, mungkin saja akan berubah cepat, terutama bila penerapannya diterima luas di 
seluruh dunia.  
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Sejak dikembangkannya perangkat-perangkat berbasis nirkabel 802.11b, yang dikenal 
sebagai Wi-Fi ( wireless fidelity ), yang penerapannya untuk publik disebut HotSpot, 
tingkat pengadopsian teknologi nirkabel ini bukan saja lebih luas, kecepatan transfer 
datanya pun semakin meningkat. Karenanya, banyak perangkat-perangkat yang berbasis 
802.11b (11 MB pada 2,4 GHz) digantikan dengan yang lebih cepat, seperti 802.11g (54 
MB pada 2,4 GHz) dan, untuk beberapa hal tertentu, oleh 802.11a (54 MB pada 5 GHz), 
yang semuanya berada dalam jangkauan komunikasi nirkabel lokal (LAN, local area 
network ).  

Perkembangan lanjutannya, sebagaimana dinyatakan Sean Maloney, executive vice 
president of Intel's Communications group , adalah WiMAX, yang dapat menjangkau 
radius area 30 mil, yang cocok digunakan baik untuk area perkotaan maupun pedesaan. 
WiMAX bukan akan menjadi satu-satunya backbone komunikasi berbasis broadband , 
karenanya, nantinya, berbagai perangkat nirkabel akan dapat memanfaatkan keduanya, 
baik WiMAX maupun Wi-Fi.  

Dengan begitu, WiMAX sebenarnya merupakan versi perpanjangan dari Wi-Fi, yang 
umumnya lebih banyak digunakan untuk di dalam ruangan ( indoor ), meski untuk 
outdoor -nya juga dimungkinkan, tetapi biayanya lebih besar. Kapasitas dan 
kecepatannya jelas lebih besar dengan cakupan yang lebih luas. “Untuk area seluas 
Jabotabek ini, perkiraannya cukup dipasangi 5 sampai 7 BTS dan itu sudah mencakup 
area komunikasi nirkabel broadband yang bisa melayani berbagai layanan yang selama 
ini dijangkau jejaring kabel”, Dede Rusnandar, Marketing Director, IM2 .  

WiMAX, meski disebut sebagai berstandar 802.16, kenyataan tak hanya itu. Menurut 
Dean Chang, Director of Product Management , Aperto Networks dan anggota forum 
WiMAX (www.wimaxforum.org), " WiMAX juga merupakan upaya standarisasi antara 
IP berbasis 802.16 dan WMAN ( Wireless Metropolitan Network ) broadband berbasis 
ETSI High-Performance Radio Metropolitan Area Network (HiperMAN) dan dan 
kelompok industri yang bekerja mencapai tujuan itu. Dengan begitu, perangkat-perangkat 
yang berstandar WiMAX dapat digunakan baik berbasis HiperMAN (Eropa) dan 
802.16."  

WiMAX sendiri, sebenarnya memiliki beberapa standar, antara lain: 802.16a, sebagai 
langkah lanjutan dari Wi-Fi, untuk akses nirkabel broadband , baik tetap maupun 
bergerak, dalam wide area network (WAN). Standar ini juga diharapkan akan berperan 
besar pada alses outdoor dan jejaring privat. Sedang, untuk mendukung mobilitas yang 
lebih luas digunakan standar WiMAX 802.16e.  

Saat ini, forum WiMAX, yang digagas oleh Nokia dan Ensemble Communications Inc., 
telah didukung oleh lebih dari 180 perusahaan, antara lain Fujitsu, BT, Intel, Pacific 
Century Cyberworks (PCCW), China Mobile Telecom, France Telecom, Alcatel, Telenor 
dan Qwest.  

Gambar 1: 802.16/HiperMAN - Broadband Wireless Access in the Last Mile (Alvarion)  
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Ini menunjukkan bahwa WiMAX mendapat perhatian yang sangat besar dari kalangan 
perusahaan atau operator yang tertarik untuk mengembangkan komunikasi nirkabel 
broadband kecepatan tinggi yang terkategori generasi keempat (4G). Di Asia, Negara-
negara seperti Jepang, Korea Selatan, China, India, Malaysia dan Indonesia menunjukkan 
ketertarikannya pada WiMAX ini, terutama karena kemampuan broadband -nya, yang 
efisien dan mencakup area yang lebih luas.  

Yang menarik, tak seperti komunikasi generasi kedua (2G) dan ketiga (3G), WiMAX 
(4G) ini dapat diintegrasikan dengan jejaring kabel Ethernet. Ini semakin memungkinkan 
pedesaan di pedalaman dapat terhubung menggunakan jejaring kabel Ethernet 
menggunakan telepon IP (VoIP). Komunikasi data paket berbasis IP (Protokol Internet) 
dapat dioptimalkan oleh WiMAX.  

Meskipun standar WiMAX tak memasukkan dukungan penuh terhadap perangkat 
bergerak (karena tak ditujukan untuk mematikan 3G, seperti PDA ( personal digital 
assistant ) dan ponsel, namun kehadirannya sangat revolusioner, yang boleh dikata akan 
mengancam duopoli cable modem/DSL ( Digital Subscriber Line ). Dengan WiMax, 
nantinya, selain jangkauan layanannya yang lebih luas dan menutup blankspot, juga 
koneksi akan tersedia di mana saja ( always on ).  

Namun, jika standar 802.16e disahkan, maka WiMAX berarti juga mendukung 
penggunaan perangkat bergerak (selain komunikasi nirkabel tetap). Sedang standar yang 
sepenuhnya mendukung perangkat bergerak adalah 802.20. Diperkirakan pada tahun 
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2006 mendatang ini laptop berbasis WiMAX sudah akan ada di pasar. Penggunaan lain 
dari jejaring WiMAX ini, tampaknya potensial juga untuk penerapan perusahaan-
perusahaan besar, yang memiliki puluhan kantor cabang atau juga pemerintahan 
(eGovernment).  

Menurut John Muleta, chief of the Wireless Telecommunications Bureau , apa yang 
sesungguhnya dijanjikan WiMAX adalah untuk menjawab mimpi-mimpi para pengguna 
komputer dan operator. “Tak ada lagi kabel, tak ada serat optik, sama sekali tak ada lagi 
kabel alias nirkabel!”. Diperkirakan, WiMAX akan dilanggani oleh tak kurang dari 150 
sampi 200 juta pelanggan tahun 2010 mendatang. Dan, ketika jejaring WiMAX ini 
terpasang, maka biaya pemasangan dan operasinya pun 41 persen lebih rendah dibanding 
jejaring kabel atau DSL yang ada saat ini.  

Meskipun dalam waktu dekat ini, belum akan tersedia di rumah atau di kantor Anda, dan 
roaming belum akan terjadi hingga tahun 2007 mendatang, namun akses Internet sudah 
dapat dilayani dalam kapasitas broadband nirkabel, sehingga memungkinkan Anda 
browsing Internet sambil mengendarai mobil, di kereta api atau di mana saja. Artinya, 
benar-benar mendukung mobilitas Anda, karena aksesnya tersedia di mana-mana.  

 

Harapannya, kalau dalam layanan komunikasi suara berbasis nirkabel dapat mengurangi 
40% biayanya dibandingkan layanan berbasis kabel, dengan WiMAX nilai ekonomis 
yang sama akan terjadi dalam layanan komunikasi data. META Group memperkirakan 
bahwa WiMAX akan membuktikan suatu keuntungan ekonomis bagi kalangan penyedia 
layanan, setidaknya dalam empat kunci penting. Yakni, mengurangi belanja modal ( 
capex ) hingga di bawah USD 240 per pelanggan tahun 2001; mengurangi biaya 
operasional ( opex ) hingga 41% dibandingkan koneksi kabel pada periode yang sama; 
mengurangi keluhan pelanggan melalui peningkatan kepuasan pelanggan; dan memiliki 
layanan yang sangat terdiferensiasi.  

Penerapan WiMAX akan melewati tiga fase. Pertama, penggunaan teknologi WiMAX 
berbasis spesifikasi IEEE 802.16d dengan menggunakan antena luar untuk melayani 
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pelanggan yang dikenal di suatu lokasi tertentu. Fase kedua, pengembangan antena luar, 
meningkatkan peran teknologi WiMAX melalui penerapan di lokasi si pelanggan.  

Fase ketiga, meluncurkan spesifikasi IEEE 802.16e, dimana perangkat keras WiMAX -
Certified tersedia sebagai solusi portabel untuk para pengguna yang akan melakukan 
roaming antar wilayah layanan (komunikasi data, suara dan video) yang akan 
menghubungkan layanan Wi-Fi yang ada sekarang ini.  

Menurut Edward Rerisi, Director of Research, Allied Business Intelligence , bahwa, 
"Dari sudut pandang operator, memberikan mereka standar nirkabel broadband dan biaya 
pembelian perangkat yang lebih murah. Standar baru ini diharapkan akan mendorong 
nilai kompetitif, biaya yang murah dan pangsa pasar yang besar. Juga menguntungkan 
para vendor karena banyak yang membeli perangkat dan para konsumen pun dapat 
menikmati akses kapasitas besar yang cepat – sekitar 75 Mbps baik uplink maupun 
downlink .”  

Di sisi lain, Craig Mathias, seorang analis dari FarPoint Group , menyatakan bahwa 
WiMAX memiliki dua penggerak: pertama, berbiaya lebih rendah untuk koneksi nirkabel 
antar titik ke titik yang bersifat tetap dan interoperabilitas. Lebih dari itu, karena 
teknologi microwave sudah lama tersedia, jadi ia tak sensitif terhadap harga. Meskipun 
ada pro kontra, namun WiMAX akan segera tersedia.  

Apakah berbagai pengembangan yang berbasis broadband ini akan saling mematikan? 
Sean Maloney, executive vice president of Intel's Communications group, bahwa baik 
Wi-Fi, WiMAX, WCDMA, maupun 3G, tak akan saling mematikan, melainkan di antara 
teknologi ini akan saling tumpang tindih. 
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Cellular Technology 

 
 

Perkembangan teknologi informasi, terkait teknologi telekomunikasi, telah 
menjadi fenomena masa kini. Berbagai jenis dan macam produk teknologi 
telekomunikasi terlahir dan mewarnai keseharian, untuk mendukung globalisasi dan 
konsep 'dunia tanpa batas'. Basic idea kelahiran teknologi ini sebetulnya sangat 
sederhana, yaitu : menghubungkan manusia antar seantero dunia. Upaya tersebut 
memang sudah lama menjadi basic idea dunia teknologi informasi, namun di jaman 
sekarang, strategi pemasaran menjadi inti dari segala kegiatan yang mencuat dalam 
perkembangan IT. Alasan pemasaran menjadi pertimbangan utama, dalam hampir setiap 
kegiatan berbasis IT. 
 

Jika pada masa sebelumnya, penggunaan telepon selular merupakan kemudahan 
yang hanya dapat dinikmati golongan atas saja, maka kini ia sudah bisa dinikmati oleh 
golongan menengah bahkan golongan ekonomi rendah. Jika dulu telepon seluler hanya 
berperan sebagai media komunikasi mouth to mouth (dari mulut ke mulut), namun kini 
berbagai fitur bisa dinikmati via telepon seluler. Orang bisa mengirimkan pesan text, 
gambar, bahkan mengakses internet, yang dulu cuma bisa dilakukan saat menghadapi 
layar monitor komputer.  
 

Perkembangan sistem telekomunikasi di Indonesia telah berkembang sangat pesat 
dalam beberapa tahun kebelakang. Sarana komunikasi yang berupa telepon rumah (fixed 
line), telepon selular (mobile phone), dan internet telah berkembang sedemikian rupa 
dengan sangat cepat. Bahkan dalam perkembangannya, telekomunikasi dua arah 
langsung yang semula hanya berupa audio saja, kini telah berkembang menjadi audio 
sekaligus video tercakup dalam dua arah percakapan jarak jauh. Teleconference dan 
video streaming internet menjadi contoh dari generasi terbaru sistem telekomunikasi 
global termasuk di Indonesia. 
 

Perubahan kecenderungan atau trend yang berkembang di masyarakat sekarang 
adalah kearah kesadaran akan pentingnya komunikasi jarak jauh, pentingnya mencari dan 
mendapatkan informasi tentang kejadian atau berita yang terjadi di seluruh dunia, dan 
bahkan pentingnya informasi mengenai kerabat dekat yang perlu dengan segera 
diketahui. Masyarakat mulai sadar akan perkembangan teknologi komunikasi dan 
informasi yang semakin canggih dan semakin memudahkan kebutuhan mereka dalam hal 
informasi dan terutama proses komunikasi dua arah atau bahkan komunikasi multi arah. 
 

Dalam kaitannya dengan perkembangan ini, sangat jelas terlihat betapa 
berkembangnya sistem telepon seluler yang ada di Indonesia. Jelas terlihat beberapa 
tahun kebelakang sekitar awal tahun 90-an, pengguna telepon seluler sangat sedikit 
jumlahnya dan telepon seluler adalah sebuah benda yang cukup mewah pada zaman itu. 
Kini telfon seluler sudah menjamur dimana-mana. Hampir semua kalangan masyarakat 
kini memiliki telepon seluler. Mulai dari kalangan atas sampai kalangan menengah 
kebawah. Mulai dari bos perusahaan besar sampai supir angkot dan bahkan penjual sayur 
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pun serta merta telah menjadikan telepon seluler sebagai sarana efektif untuk 
berkomunikasi. 
 

Apa yang menyebabkan sistem telekomunikasi terutama sistem telepon seluler ini 
begitu cepat berkembang di Indonesia? Apakah karena kemampuan atau daya beli 
masyarakat semakin meningkat? Ataukah semata-mata karena sudah tingginya kesadaran 
masyarakat akan teknologi komunikasi? Dua hal yang menjadi pertanyaan di atas cukup 
memberikan gambaran secara luas dari apa yang terjadi pada masyarakat kita dalam 
menyikapi perkembangan sistem telekomunikasi di Indonesia. Pergeseran kebutuhan 
telepon seluler menjadi kebutuhan primer bagi sebagian masyarakat Indonesia, cukup 
memberi bukti konkrit bahwa daya beli masyarakat telah meningkat. Meningkatnya daya 
beli ini dapat juga disebabkan karena semakin banyaknya produk-produk telepon seluler 
yang berasal dari puluhan merk yang dijual bebas di Indonesia. Banyaknya pilihan ini 
menyebabkan harga turun dan masyarakat mampu mendapatkan telepon selular dengan 
harga yang relatif murah. Hal lain yang menyebabkan pesatnya perkembangan ini adalah 
karena bangkitnya kesadaran masyarakat akan pentingnya komunikasi dua arah atau 
multi arah, juaga akan pentingnya penyampaian arus informasi secara cepat, tepat, 
terarah, dan dalam jumlah yang sangat banyak. Perubahan ini telah menjadikan 
masyarakat Indonesia menjadi lebih cerdas, lebih cepat tanggap terhadap informasi, dan 
lebih kritis menghadapi perubahan arus informasi yang tiada berhenti mengalir. 
 
 
Sejarah Teknologi mobile 

Di Indonesia, liberalisasi bisnis seluler dimulai sejak tahun 1995, saat pemerintah 
mulai membuka kesempatan kepada swasta untuk berbisnis telepon seluler dengan cara 
kompetisi penuh. Bisa diperhatikan, bagaimana ketika teknologi GSM (global system for 
mobile) dating dan menggantikan teknologi seluler generasi pertama yang sudah masuk 
sebelumnya ke Indonesia seperti NMT (nordic mobile telephone) dan AMPS (advance 
mobile phone system). 

Ketika di tahun 1980-an, teknologi Global System for Mobile Communication 
(GSM) datang ke Indonesia, maka para operator pemakai teknologi AMPS (Advanced 
Mobile Phone System) menghilang. Lalu, muncul Satelindo sebagai pemenang, yang 
kemudian disusul oleh Telkomsel. Dan pada akhirnya teknologi GSM lebih unggul dan 
perkembang bak jamur di musin hujan, ini dikarenakan kapasitas jaringan lebih tinggi, 
karena efisiensi di spektrum frekuensi dari pada teknologi NMT dan AMPS. Sekarang, 
dalam kurun waktu hampir satu dekade, teknologi GSM telah menguasai pasar dengan 
jumlah pelanggan lebih dari jumlah pelanggan telepon tetap. 

Di Indonesia, liberalisasi bisnis seluler dimulai sejak tahun 1995, saat pemerintah 
mulai membuka kesempatan kepada swasta untuk berbisnis telepon seluler dengan cara 
kompetisi penuh. Bisa diperhatikan, bagaimana ketika teknologi GSM (global system for 
mobile) dating dan menggantikan teknologi seluler generasi pertama yang sudah masuk 
sebelumnya ke Indonesia seperti NMT (nordic mobile telephone) dan AMPS (advance 
mobile phone system). 

Ketika di tahun 1980-an, teknologi Global System for Mobile Communication 
(GSM) datang ke Indonesia, maka para operator pemakai teknologi AMPS (Advanced 
Mobile Phone System) menghilang. Lalu, muncul Satelindo sebagai pemenang, yang 
kemudian disusul oleh Telkomsel. 
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Dan pada akhirnya teknologi GSM lebih unggul dan perkembang bak jamur di 
musin hujan, ini dikarenakan kapasitas jaringan lebih tinggi, karena efisiensi di spektrum 
frekuensi dari pada teknologi NMT dan AMPS. 
Sekarang, dalam kurun waktu hampir satu dekade, teknologi GSM telah menguasai pasar 
dengan jumlah pelanggan lebih dari jumlah pelanggan telepon tetap. amun, sampai saat 
ini telepon seluler masih merupakan barang mewah, tidak semua lapisan masyarakat bisa 
menikmatinya. Tarifnya masih sangat tinggi dibandingkan dengan telepon tetap PSTN 
(public switched telephone network), baik untuk komunikasi lokal maupun SLJJ 
(sambungan langsung jarak jauh), ada yang mencapai Rp 4.500 per menit flat rate untuk 
komunikasi SLJJ. 

Sedangkan teknologi CDMA pengenalan CDMA sudah dimulai sejak tiga tahun 
lalu ketika Komselindo memperkenalkan CDMA-One. Hanya saja dengan berbagai 
alasan pengembangannya kurang sukses. Saat ini, PT Telkom kembali memperkenalkan 
CDMA, tapi tidak lewat jalur "bisnis selular" langsung, melainkan menggunakan CDMA 
untuk fix phone dengan produk dagang bernama Telkomflexi. 
Saat ini dengan TelkomFlexi, PT. Telkom menawarkan teknologi yang lebih baik dari 
teknologi GSM sebelumnya dan dengan harga yang lebih murah. Sebenarnya kenapa tarif 
yang ditawarkan 
oleh teknologi ini lebih murah karena Telkomflexi berbasis pada teknologi Wirelless 
Local-Code 
Division Multiple Access (WLL-CDMA) tidak saja karena fleksibilitas sebuah fix phone, 
tapi yang paling utama adalah struktur tarif yang katanya jauh lebih murah karena tidak 
dibebankan 
biaya airtimenya. 
 
Aplikasi teknologi 
 
Ada beberapa teknologi tanpa kabel untuk teknologi selular ini, diantaranya adalah 
CDMA (Code Division Multiple Access), menggunakan teknologi spread-spectrum 
untuk mengedarkan sinyal informasi yang melalui bandwith yang lebar (1,25 MHz). 
Teknologi ini asalnya dibuat untuk kepentingan militer, menggunakan kode digital yang 
unik, lebih baik daripada channel atau frekuensi RF 
 
AMPS (Advanced Mobil Phone Service) merupakan teknologi analog yang 
menggunakan FDMA (Frequency Division Multiple Access) untuk membagi-bagi 
bandwith radio yang tersedia ke pada sejumlah channel diskrit yang tetap. Dengan 
AMPS, bandwith 1,25 MHz yang diberikan untuk penggunaan selular dibagi menjadi 
channel dengan lebar 30 KHz, masing-masing hanya dapat melayani satu subscriber pada 
satu waktu. Satu subscriber mengakses sebuah channel maka tidak satupun subscriber 
lainnya dapat mengakses channel tersebut sampai panggilan pertama itu berhenti atau 
handed-off ke base station lainnya. 
 
TDMA (Time Division Multiple Data), merupakan sebuah teknologi digital, sama 
halnya yaitu 
dengan membagi-bagi spektrum yang tersedia kepada sejumlah channel diskrit yang 
tetap, meskipun masing-masing channel merepresentasikan time slot yang tetap daripada 
band frekunesi yang tetap. Sebagai contoh yang mengimplementasikan teknologi TDMA 
adalah GSM, 
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yang membagi carriers berlebar 2300 KHz menjadi delapan time-division channel. GSM 
(global sistem for mobile) adalah teknologi yang berbasis TDMA 
 
UMTS (Universal Mobile Telecomunication Access) merupakan salah sistem generasi 
ketiga yang dikembangkan di Eropa. dirancang sehingga dapat menyediakan bandwith 
sebesar 2 Mbits/s. Layanan yang dapat diberikan UMTS diupayakan dapat memenuhi 
permintaan pemakai dimanapun berada, artinya UMTS diharapkan dapat melayani area 
yang seluas mungkin, jika tidak ada cell UMTS pada suatu daerah dapat di route-kan 
melalui satelit. Frekeunsi radio yang dialokasikan untuk UMTS adalah 1885-2025 MHz 
dan 2110-2200 MHz. Pita tersebut akan digunakan oleh cell yang kecil (pico cell) 
sehingga dapat memberikan kapasitas yang besar pada UMTS. 
 
Dari aspek teknologi baik GSM maupun CDMA merupakan standar teknologi seluler 
digital, hanya bedanya GSM dikembangkan oleh Negara-negara eropa dan bersifat ‘open 
source’, sedangkan CDMA dari kubu Amerika dan Jepang. Yang perlu diperhatikan 
bahwa teknologi GSM dan CDMA berasal dari jalur yang berbeda, sehingga 
perkembangan ke generasi 2,5G dan 3G berikutnya akan berbeda terus. Teknologi 
CDMA didesain tidak peka terhadap interfensi, dan sejumlah pelanggan dalam satu sel 
dapat mengakses pita spectrum frekuensi secara bersama 
karena mempergunakan teknik pengkodean tertentu. 

Ponsel CDMA ada dua jenis tanpa kartu sehingga nomer panggilnya harus 
deprogram oleh petugas operatoryang bersangkutan, dan satu lagi ponsel CDMA yang 
dilengkapi dengan RUIM (Removal User Identification Module) atau dalam istilah GSM 
dikenal dengan SIM Card. Ada sejumlah kelebihan yang ditawarkan CDMA. misalnya, 
komunikasi selular tidak lagi rawan radiasi, tidak lagi seperti suara robot, tidak terputus-
putus. 

 
No Jenis CDMA GSM 
1 Kualitas suara Lebih jernih - 

2 Kualitas data Kualitas cepat dan berkualitas Sering terjadi drop 
call 

3 Coverage Terbatas (sementara) Lebih luas 
4 Biaya per user Lebih murah - 

5 Investasi per 
user 

US$ 160/SSM-TelkomFlexi 
US$ 200-US$ 300/SSM-CDMA 
Wireless 

- 

6 Security Tidak bisa disadap Mudah disadap 
7 Roaming Masih terbatas Luas 

8 Aksesoris Handset terbatas dan tidak bisa 
berpindah-pindah 

Fleksibel dan banyak 
pilihan 

9 Power output Maks. 0,2 watt aman untuk peralatan 
elektronik dan kesehatan - 

Ket : Prediksi dan analisi di Indonesia untuk kasus TelkomFlexi dan CDMA Mobile-8 
Sumber : Wawancara Warta Ekonomi 
 

sistem CDMA dinilai lebih advance dibanding sistem selular digital yang sudah 
ada FSN mampu memberikan suara alami yang lebih sempurna dibandingkan dengan 
sistem selular digital yang sudah ada. serta power output yang sangat rendah yakni 0,2 
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watt (bandingkan dengan system GSM) yang menggunakan 1,5 - 3 watt, menjadikan 
batere sistem CDMA lebih tahan lama. 
 
Feature teknologi CDMA 

Teknologi CDMA didesain tidak peka terhadap interferensi. Di samping itu, 
sejumlah pelanggan dalam satu sel dapat mengakses pita spektrum frekuensi secara 
bersamaan karena mempergunakan teknik pengkodean yang tidak bisa dilakukan pada 
teknologi GSM. 
Kapasitas yang lebih tinggi untuk mengatasi lebih banyak panggilan yang simultan per 
channel dibanding sistem yang ada. Sistem CDMA menawarkan peningkatan kapasitas 
melebihi system AMPS analog sebaik teknologi selular digital lainnya. CDMA 
menghasilkan sebuah skema spreadspectrum yang secara acak menyediakan bandwith 
1.250 KHz yang tersedia untuk masingmasing pemanggil 9600 bps bit rate. 
 

Meningkatkan call security. Keamanan menjadi sifat dari pendekatan spread 
spectrum CDMA, dan kenytaannya teknologi ini pertama dibangun untuk menyediakan 
komunikasi yang aman bagi militer. 
Mereduksi derau dan interferensi lainnya. 
CDMA menaikkan rasio signal-to-noise, karena lebarnya bandwith yang tersedia untuk 
pesan. Efisinsi daya dengan cara memperpanjang daya hidup baterai telepon  
Salah satu karakteristik CDMAadalah kontrol power sebuah usaha untuk memperbesar 
kapasitas panggilan dengan memepertahankan kekonstanan level daya yang diterima dari 
pemanggil bergerak pada base station. 
Fasilitas kordinasi seluruh frekuensi melalui base-station base station. 
Sistem CDMA menyediakan soft hand-off dari satu base-station ke lainnya sebagai 
sebuah roaming telepon bergrak dari sel ke sel,melakukan soft handoff mengingat semua 
sistim menggunakanfrekuensi yang sama. 
Fungsi spread-spectrum dan power-control yang memperbesar kapasitas panggil CDMA 
mengakibatkan bandwith yang cukup untuk bermacam-macam layanan data multimedia, 
dan skema soft hand-off menjamin tidak hilangnya data. 

 Meningkatkan kualitas suara 
 Memperbaiki karakteristik cakupan yang dapat menurunkan jumlah sel. 
 Meningkatkan privacy dan security. 
 Menyederhanakan perencanaan sistim 
 Memerlukan daya pancar yang lebih rendah, sehingga waktu bicara ponseldapat 

lebih lama. 
 Mengurangi interferensi pada sistim lain 
 Lebih tahan terhadap multipath. 
 Dapat dioperasikan bersamaan dengan teknologi lain (misal AMPS). 

 
Teknologi masa depan CDMA 

Wideband CDMA dan Broadband CDMA sebagai WLL (Wireless Local Loap) 
sengai teknologi andalan masa depan dari CDMA, didesain untuk menyediakan layanan 
fixed dan mobiile yang dikoneksikan dengan PSTN dari layanan POTS (Plain Old 
Telephone Service) ke features features selanjutnya seperti ISDN dan bandwidth on 
demand. Service-service akan termasuk voice, high speed fax, data dan multimedia, 
termasuk juga video. Teknologi ini memungkinkan aplikasi ISDN ke desktop fixed 
wiireless dan mobile wireless. Keuntungan utama dari solus Broadband CDMA adalah 
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flexibilitas. Sistem CDMA menyediakan untuk aplikasi komunikasi pada skala besar dan 
kecil dengan cost efektif yang diperhitungkan. Untuk bisnis selanjutnya dapat 
menyediakan service voice dan ISDN data, seperti fax, email dan high speed internet 
access. 
Ketika sistem Broadband CDMA dapat ditambah dengan mudah dan cepat ke jaringan 
existing tanpa delay dan gangguan daripada instalasi kabel telepon. Koneksi ke jaringan 
LAN untuk email dan sharing resources sperti printer dan mesin fax dapat dikonfigurasi 
dengan mudah. 
 
Perbedaan mendasar teknologi GSM dan CDMA 

Perbedaan mendasar dari teknologi CDMA adalah sistem modulasinya. Modulasi 
CDMA merupakan kombinasi FDMA (Frekuensi Division Multiple Access) dan TDMA 
(Time Division Multiple Access). Pada teknologi FDMA, 1 kanal frekuensi melayani 1 
sirkuit pada satu waktu, sedangkan pada TDMA, 1 kanal frekuensi dipakai oleh beberapa 
pengguna dengan cara slot waktu yang berbeda. 

Pada CDMA beberapa pengguna bisa dilayani pada waktu bersamaan dan 
frekuensi yang sama, dimana pembedaan satu dengan lainnya ada pada sistem coding-
nya, sehingga penggunaan 
spektrum frekuensinya teknologi CDMA sangat efisien. Kelebihan yang ditawarkan 
CDMA antara lain kualitas suara dan data, harga atau tarif yang lebih murah, investasi 
yang lebih kecil, dan keamanan dalam berkomunikasi (tidak mudah disadap). 

Teknologi GSM dengan GPRS nya akan terlibas dengan content pada CDMA 
karena keterbatasan akan lebar data dan aplikasi multimedia pada teknologi GSM. 
Kelebihan teknologi berbasis GSM diindonesia adalah coverage yanga luas dan roaming 
jelajah yang sangat luas baik dalam negeri bahkan seluruh dunia, sedangkan CDMA 
dengan telkomflexi masih sangat terbatas. 
 
 
Evolusi Teknologi Selular / Generasi Selular 
 

Teknologi telekomunikasi, merunut masa perkembangannya telah melewati tiga 
generasi (1G, 2G, 3G). 

 
 Generasi Pertama (1G) 

Generasi pertama melahirkan teknologi AMPS, yaitu teknologi yang dikenal 
menggunakan sistem analog. Teknik atau sistem yang digunakan adalah sistem FDMA 
(frequency division multiple access). Contoh yang menggunakan sistem ini adalah pada 
NMT (nordic mobile telephone) dan AMPS (american mobile phone system). Generasi 
pertama ini dianggap sebagai cikal bakal perkembangan sistem telepon seluler dunia. 
Teknologi telekomunikasi AMPS yang dikenal sebagai teknologi 1G ini masih memiliki 
banyak keterbatasan, seperti : kapasitas traffic yang kecil, server berkemampuan minim 
untuk menampung banyak pelanggan, dan penggunaan spektrum frekwensi yang banyak, 
dan hanya bisa melayani komunikasi mouth to mouth, atau voice with voice saja. 
Teknologi AMPS (Advanced Mobile Phone System) dikembangkan oleh Bell Labs 
sekitar tahun 1970an dan dikomesialkan di Amerika Serikat tahun 1983 menggunakan 
frekuensi 800 MHz. Kemudian tahun 1980an muncul C-450 yang dikembangkan di 
Afrika Selatan, yang hampir sama dengan C-Netz, yang ditemukan di Jerman dan Austria 
dan kini dikenal sebagai Motorphone yang dioperasikan oleh Vodacom SA.  
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Kemudian muncul N-AMPS (Narrowband Advanced Mobile Phone System) yang 
dikembangkan oleh Motorola sebagai teknologi yang menjembatani antara teknologi 
analog dan digital. Kapasitasnya tiga kali lebih besar dibandingkan AMPS yang 
beroperasi pada 800 MHz. Menyusul NMT450 (Nordic Mobile Telephones/450) yang 
dikembangkan oleh Ericsson dan Nokia yang beroperasi pada 450 MHz dan 
menggunakan FDD FDMA.  
 
Disusul oleh NMT-F versi Perancis dari NMT900. Di Jepang, munculnya HICAP, yang 
dikembangkan NTT (Nippon Telegraph and Telephone). Termasuk TACS (Total Access 
Communications System) yang dikembangkan Motorola yang hampir sama dengan 
AMPS.  
Kini, APMS mengalami kemunduran, kurang populer dan mulai digantikan CDMA. 

 
Tidak ada yang salah dalam AMPS, seperti juga NMT (Nordic mobile telephone) 

yang merupakan seluler pertama di dunia, kecuali bahwa keduanya sudah ketinggalan. 
Baik AMPS maupun NMT masih memakai cara analog dalam mentransmisikan suara, 
sementara GSM dan CDMA menggunakan digital yang lebih bermutu. NMT dan AMPS 
digolongkan orang sebagai seluler generasi pertama, sementara GSM, CDMA dan PDC 
(personal digital communication) dari Jepang, menjadi seluler generasi kedua.  
 
 

 Generasi Kedua (2G) 
Melanjutkan kejayaan era 1G, teknologi telekomunikasi bergerak menuju era 

berikutnya, yang kental dicirikan dengan digitalisasi teknologi. Era digitalisasi yang 
dikodifikasi sebagai era 2G ini membuat komunikasi tidak hanya bisa dilakukan secara 
verbal, atau voice with voice saja. Dalam era 2G, pengguna telepon seluler mengenal 
fasilitas 'short message system' (SMS), yang mampu mengirimkan pesan text, dengan laju 
kecepatan maksimal 9600 bps (bit per second). Kapasitas traffic yang besar, kemampuan 
server menampung banyak pelanggan, membuat pengguna teknologi telekomunikasi 
canggih di era 2G ini semakin banyak dan plural. 

Pada generasi ini dimulailah produksi dan pemasaran secara besar-besaran dari 
produk-produk telepon seluler generasi ke dua ini. Contoh dari sistem 2G ini adalah 
sistem GSM/TDMA(time division multiple access) dan sistem CDMA (code division 
multiple access). CDMA 95 A adalah sistem CDMA yang termasuk pada sistem CDMA 
generasi ke dua. Setelah debutnya selama 10 tahun, selanjutnya adalah apa yang disebut 
sebagai generasi 2,5G (two and a half generation). Pada generasi ini dimulailah sarana 
wireless net services dimana pada perkembangan dari jalur GSM akan menghasilkan 
sistem GPRS dan sistem EDGE. Sementara dari jalur CDMA, akan menghasilkan sistem 
CDMA 95 B dan akan dilanjutkan dengan sistem CDMA 1X 

GSM berkembang mengambil jalur GPRS (General Packet Radio Services), 
EDGE (Enhanced Data Rates for Global/GSM Evolution), UMTS (Universal Mobile 
Telephone Standard) dan HSDPA (High-speed Downlink Packet Access). Sedang AMPS 
bergerak dari jalur CDMA (Code Division Multiple Access), yang merupakan 
pengembangan Narrowband-CDMA (N-CDMA), kemudian CDMA2000-1XEV 
(Evolution - 300 Kbps) dan CDMA2000-1XEV-DO (Data Only – 300 Kbps). 
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Meski begitu banyak teknologi seluler digital yang berkembang dan 
menggunakan nama yang berbeda-beda, namun pacuan persaingan global yang secara 
signifikan muncul adalah antara GSM (Global System for Mobile Communications) yang 
berkembang di negara-negara Eropa dan Asia dengan AMPS yang banyak digunakan di 
Amerika Serikat, sebagian di Korea. Sedang Jepang memiliki standarisasi tersendiri, 
yakni PDC (Personal Digital Celluler) dan PHS (Personal Handy System) yang 
dioperasikan di wilayah Jepang. 
 

 Generasi Ketiga (3G) 
Teknologi-teknologi seluler yang termasuk generasi ketiga ini sejarahnya 

berkembang sendiri-sendiri sebelum akhirnya menyatu menjadi dua standar utama yang 
mengacu kepada IMT-2000 yang merupakan ketetapan ITU-T (Badan Uni 
Telekomunikasi Internasional yang mengurusi standardisasi telekomunikasi). 
 

Dua standar teknologi ini diusung oleh dua partnership organization yang 
beranggotakan badan-badan standardisasi regional, yaitu (1) The Third Generation 
Partnership Project (3GPP) dan (2) The Third Generation Partnership Project 2 (3GPP2). 
3GPP terbentuk akhir tahun 1998 dengan anggota-anggotanya adalah badan standardisasi 
dari Jepang (ARIB dan TTC), China (CCSA), Eropa (ETSI), Amerika Serikat (ATIS), 
dan Korea (TTA). Partnership ini dibentuk dengan tujuan membentuk standar spesifikasi 
teknis untuk evolusi teknologi GSM (2G) ke 3G (yang kita kenal sebagai teknologi 
UMTS). Dari 3GPP inilah keluar berbagai teknologi "antara" yang secara jujur membuat 
kita pusing dengan penamaan 3G, seperti teknologi GPRS dan EDGE (enhanced data 
rates for GSM evolution). 

Pada masa sekarang ini keluarlah berbagai penamaan seperti 2,5G dan 2,75G 
yang sebenarnya adalah penamaan untuk GPRS (2,5G) dan EDGE (2,75G). Di Indonesia 
sementara ini pengikut perkembangan teknologi dari faham/aliran 3GPP adalah semua 
existing GSM operator seperti XL, Indosat, dan Telkomsel. 

Adapun 3GPP2 terbentuk sebagai saudara muda dari 3GPP beranggotakan badan-
badan standardisasi dari Jepang (ARIB dan TTC), China (CCSA), Amerika Serikat 
(TIA), dan Korea (TTA). Kerja sama ini lahir karena kekurangpuasan atas kecepatan 
perkembangan dari 3GPP. Perkembangan yang lumayan pelan di standardisasi 3GPP 
partnership bisa dimaklumi karena tugas berat dari partnership ini untuk selalu 
menemukan atau membuat jembatan penghubung dari GSM sekarang ini ke standar 3G 
yang dibuat. 

Sedangkan 3GPP2 secara murni mengembangkan standar teknologinya tanpa 
melihat apa yang sekarang sudah ada dan dimiliki oleh GSM teknologi. 3GPP2 
partnership mengembangkan standar mereka yang sekarang kita kenal sebagai standar 
CDMA 2000, yang di Indonesia dianut/diikuti oleh para penyelenggara jasa layanan 
telekomunikasi (baik yang mengaku mobile cellular maupun yang mengaku fixed 
wireless telephone) seperti Esia, StarOne, Mobile-8, dan TelkomFlexi. 

Walaupun di luar Indonesia 3GPP2 tidak banyak membuat kepusingan, ternyata 
di Indonesia perkembangan CDMA 2000 ini lumayan cukup membuat pusing orang yang 
ingin mencoba mengerti. Pada saat sekarang ini teknologi berbasis CDMA 2000 terlihat 
paling tidak ada di tiga tempat. Pertama sebagai teknologi fixed wireless telephone, 
kedua sebagai teknologi belum 3G (lihat Mobile-8), dan ketiga sebagai teknologi 3G 
yang mungkin akan diadopsi oleh CAC, WIN, maupun Natrindo sebagai pemegang 
lisensi dan frekuensi 3G di Indonesia. 
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CDMA 2000, terutama CDMA 2000 1xEVDO, tidak kalah canggih dibandingkan 

dengan EDGE dari GSM. Dan kembali lagi kita harus jujur, susah bagi kita membedakan 
antara operator bukan 3G dan operator 3G kalau teknologi yang digunakan sudah dari 
dua jenis teknologi ini. Fakta yang lebih menarik lagi ternyata operator 3G terbesar di 
Jepang (Au dari KDDI) ternyata menggunakan teknologi CDMA 2000 1xEVDO. 
Sedangkan Vodafone Jepang yang jelas-jelas menggunakan teknologi 3G, WCDMA, 
hanya bisa bermain sebagai pemain paling bontot di bawah FOMA, layanan 3G dari NTT 
DoCoMo (berbasiskan turunan dari WCDMA) yang berada di posisi kedua. 

Pada awal abad 21 teknologi komunikasi wireless sudah memasuki generasi ke 
tiga. Dimana teknologi komunikasi saat tersebut harus memenuhi persyaratan diantaranya 
service yang bersifat global dan portabel, mendukung untuk layanan pita lebar 
(multimedia) baik untuk mobile maupun WLL (Wireless Local Loop), Wireless BOD 
(Bandwidth on Demand) sampai rate 2 Mbps, interworking dengan sistem eksisting, 
performansi yang cukup baik terhadap problema propagasi (multi environment) dan harus 
memiliki efisiensi spektrum yang tinggi.  

Menurut standar baik dari Eropa, Jepang maupun USA maka teknologi di atas 
dikenal dengan istilah IMT-2000 atau UMTS (Universal Mobile Telecommunications 
System). Di sisi air interfacenya teknologi akses yang dipakai bisa berupa : W-CDMA, 
TD-CDMA atau Wideband cdmaone tergantung dari kebijaksanaan negara masing-
masing.  

Khusus yang akan dibahas pada tulisan ini adalah W-CDMA. Adapun 
pertimbangan yang diambil penulis adalah karena terdapat kecenderungan untuk 
memakai W-CDMA baik di Jepang, Eropa atau Amerika. Di samping itu kemungkinan 
besar Indonesia juga akan mengadop teknologi W-CDMA untuk generasi ke-3nya.  
   
Roadmap Menuju W-CDMA  

Kebutuhan akses informasi yang cepat akan terus berkembang. Hal tersebut 
dipengaruhi dengan adanya kebutuhan fleksibilitas dan produktifitas yang lebih tinggi 
dan kebutuhan mengurangi "dead" time.  

Kebutuhan-kebutuhan tersebut setidaknya lebih akan terpenuhi dengan 
munculnya sistem komunikasi generasi ke-3. Hal ini dapat kita lihat karena dengan 
persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk memasuki ke generasi tersebut.  
Persyaratan yang dimaksud dapat diterangkan seperti di bawah ini :  

 Layanan-layanan komunikasi dengan data rate yang tinggi dan transmisi data 
asimetric 

 Mendukung untuk service baik packet maupun circuit switched, seperti Internet 
(IP) trafik dan video conference 

 Mekanisme charging yang baru, data volume vs time 
 Kapasitas jaringan yang lebih besar dengan efisiensi spektrum 
 Mendukung untuk koneksi yang besar dan simultan, contoh user dapat 

mengebrowse Internet dan menerima fax atau panggilan telpon 
 Mempunyai kapabilitas interworking dengan sistem eksisting 
 Portabilitas layanan secara global 

 
Sebelum menuju ke generasi di atas maka telah ada generasi sebelumnya yaitu 

generasi ke-1 dan generasi ke-2. Generasi ke-1 ditandai dengan teknologi analog 
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sedangkan teknologi ke-2 yang ditandai dengan teknologi digital dengan kecepatan 
rendah.  

Perkembangan menuju sistem komunikasi wireless generasi ke-3 (UMTS/IMT-
2000) dapat diterangkan seperti gambar di bawah ini :   

Telepon mobile yang akan datang sekarang sedang dirumuskan oleh badan 
standarisasi global oleh authorities dan industri. Di Eropa ETSI sedang bekerja untuk 
UMTS yang akan menjadi International Telecommunication Unit (IMT-2000). W-
CDMA adalah salah satu kandidat utama untuk standar UMTS atau IMT-2000.  
 
Teknologi Wideband CDMA  

Standar teknologi CDMA, dilihat dari spread signalnya relative lebih besar dari 
teknologi selular lainnya, pengurangan problem propagasi (multipath dan fading). 
Dikenal dua standar untuk aplikasi dengan metode akses CDMA. Standar yang dimaksud 
adalah IS-95 dan poprietary.  

Wideband CDMA mengambil konsep ini lebih lanjut oleh pengurangan 
multipath-fading, penawaran kapasitas dalam tiap cell dan kualitas suara yang lebih baik. 
Bandwidth yang luas juga membuat mungkin features ke depan termasuk ISDN dan 
bandwidth on demand. Bandwidth yang ditawarkan bersifat variatif dari mulai 1,26 MHz, 
5 MHz, 10 MHz bahkan sampai 20 MHz. Wideband CDMA dengan wireless mempunyai 
potensi untuk menyediakan "transparan" local loop dengan fungsi penuh seperti wireline.  

Wideband CDMA sebagai WLL didesain untuk menyediakan layanan fixed dan 
mobiile yang dikoneksikan dengan PSTN dari layanan POTS (Plain Old Telephone 
Service) ke features-features selanjutnya seperti ISDN dan bandwidth on demand. 
Service-service akan termasuk voice, high speed fax, data dan multimedia, termasuk juga 
video. Teknologi ini memungkinkan aplikasi ISDN ke desktop fixed wiireless dan mobile 
wireless.  

Peluncuran layanan-layanan wideband multimedia akan menambah performansi 
dibanding dengan standar wireless yang ada sekarang. W-CDMA sangat mendukung baik 
untuk komunikasi packet dan circuit switched seperti browsing Internet.  
Dari awalnya, W-CDMA didesain untuk layanan data kecepatan tinggi seperti internet 
base packet data menawarkan sampai 2 Mbps dalam lingkungan kantor dan sampai 384 
Kbps di outdoor atau lingkungan yang bergerak.  
Secara rinci hubungan antara besarnya carrier spacing dengan dengan bit rate maksimum 
yang dapat dicapai adalah sebagai berikut :  
 
CARRIER SPACING (MHz)   MAKSIMUM BIT RATE 
1,26       13 kbps(~ 64 kbps)  
5      64 kbps ~ 384 kbps  
20      266 kbps ~ 2 Mbps  
 
Sedangkan spesifikasi dari W-CDMA dapat dilihat seperti keterangan di bawah ini :  
 

Spesifikasi Teknis W-CDMA 
TYPE SPESIFIKASI    JENIS / NILAI 
 
Radio Access     DS-CDMA / FDD  
Carrier spacing    1,26 / 5 / 10 / 20 MHz  
Chip rate     4,096 Mcps (1,024 / 8,192 / 16,384 Mcps)  
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Modulation     Data-QPSK, Spreading – QPSK  
Detection (Reverse & Forward link)  Pilot Symbol Aided Coherent RAKE  
TCH rate     Sampai 384 kbps (sampai 2 Mbps)  
Variable rate TCH Variable Spreading Factor Multi code 

Transmission for High rate TCH  
Frame length     10 ms  
Voice codec     G.729 CS-ACELP  
Inter BS      Synchronous Asynchronous  
Signaling Protoccol    Layered Protocol   
Multiple Protocol     Control Entities   
B-ISDN based     Call Control  
Services     Voice, Packet data   
Unrestricted information transmission  
   

Spektrum yang baru telah dialokasikan pada band frekuensi 2 GHz untuk sistem 
komunikasi wireless generasi ke-3. Sebagai gambaran spektrum frekuensi yang 
rencananya akan diperuntukkan di Eropa dapat dilihat seperti gambar di bawah ini :  
   
 Keuntungan W-CDMA  

Konsep W-CDMA yang baru beroperasi dengan besar kanal radio 5MHz adalah 
sedang dikembangkan dengan menggunakan potensi keuntungan dari CDMA. Sistem 
yang baru ini mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan sistem narrowband 
CDMA generasi ke-2 sekarang.  
Fitur teknologi W-CDMA adalah sbb: 

 Kapasitas lebih tinggi dan penambahan coverage : sampai 8 kali lebih tinggi trafik 
per carrier dibandingkan dengan carrier narrowband CDMA 

 Variabel dan kecepatan data yang tinggi, sampai 384 kbit/s pada wide area dan 2 
Mbit/s pada lokal area 

 Service packet dan circuit switched 
 Layanan multiple simultan pada tiap mobile terminal 
 Mendukung untuk Hierarchical Cell Structures (HCS) pada metode handoff yang 

baru diantara carrier CDMA 
 
Fitur-fitur di atas dapat dijelaskan seperti berikut : 
Menambah kapasitas dan coverage 
Ada beberapa faktor yang menambah kapasita dan coverage: 

Sistem W-CDMA menggunakan 4 kali channel lebih besar dibanding dengan 
channel narrowband CDMA, kapasitas bertambah 4 kalinya. Dengan bandwidth lebih 
lebar memperbaiki efek frekuensi diversity dan oleh karena itu mengurangi efek fading 
Demodulasi koheren pada uplink memperbaiki coverage 
W-CDMA menggunakan demodulasi pada uplink. Hal itu akan memberi 2-3 dB gain 
demodulasi dan memperbaiki coverage. 
 
Memperbaiki power control 

Pengurangan efek fading pada channel yang besar, akurasi power kontrol akan 
diperbaiki. Power konrol pada up dan link, yang melawan efek fading dan mengurangi 
rata-rata level power, akan menambah kapasitas. 
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W-CDMA, variabel dan high speed data rates 
Air interface W-CDMA mendukung baik untuk low maupun high bit rates. 

Kecepatan samapai 384 Kbit/s untuk full mobility dan 2 Mbit/s untuk lokal area. 
Mendukung kepada pemakai untuk komunikasi yang berbagai macam dari voice sampai 
multimedia.  
Variabel data rates dapat dicapai dengan penggunaan variabel orthogonal spreading codes 
dan adaptasi dari output power.  
 
W-CDMA menawarkan layanan untuk packet dan circuit swithed 

Layanan berbentuk packet menawarkan kemungkinan selalu "on-line" dengan 
aplikasi host tanpa menduduki kanal secara dedicated. Service packet memungkinkan 
pemakai membayar hanya jumlah data yang ditransmisikan dan bukan waktu koneksinya.  
Paket data service adalah penting untuk membangun aplikasi yang cost efektif untuk 
remote LAN dan wireless internet akses.  
Layanan high speed circuit switched dibutuhkan untuk aplikasi komunikasi real time 
seperti video conference.  
   
W-CDMA mendukung layanan secara multiple simultan 

Tiap terminal W-CDMA dapat menggunakan beberapa layanan secara simultan. 
Bagi pemakai akan mempercepat hubungan ke corporate LAN dan pada waktu yang 
sama dapat menerima Voice call, yang berarti tidak ada nada sibuk ketika line diduduki 
untuk data call.  
 
Kelebihan lain adalah : 
Mendukung untuk Adaptive Antenna Arrays (AAA) 

Teknik ini adalah untuk mengoptimalkan antena pattern pada mobile station. Hal 
ini akan memungkinkan penggunaan spektrum yang efektif dan akan menambah jumlah 
kapasitas. 
Tidak memerlukan GPS untuk sinkronisasi di sisi base stations 

W-CDMA mempunyai internal sistem untuk sinkronisasi pada base station, 
sehingga tidak membutuhkan eksternal sinkronisasi seperti GPS (Global Positioning 
System).  
Hal ini mempunyai masalah jika implementasi base station dilakukan pada daerah rawan 
covergae satelit GPS seperti shoping center atau di subways suatu gedung. 
Mendukung untuk Hierarchical Cell Structures (HCS) 

W-CDMA mendukung HCS denganmemperkenalkan metode handoff diantara 
carrier CDMA yang diberi nama Mobile Assisted Inter-Frequency Hand-off (MAIFHO) 
Mendukung untuk deteksi multi user. 

Deteksi multi user akan membatasi interferensi pada suatu cell dan memperbaiki 
kapasitas. 
 
Kemungkinan di Indonesia 

Penggunaan seluler W-CDMA sudah memasuki generasi ke tiga atau dikenal IMT 
2000 (International mobile telecommunications system). Teknologi ini akan memasuki 
pasar sekitar tahun 2000.  
 

Sistem ini berbeda dengan sistem CDMA pita sempit (narrow band) dan sedang 
dikembangkam di Indonesia oleh PT Komselindo yang kini sebagai operator AMPS 
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(Advance Mobile Phone System). Ia juga berbeda dengan D-AMPS (Digital-AMPS) 
yang distandarkan pada IS-136. Tetapi DAMPS atau GSM akan dengan mudah migrasi 
ke W-CDMA.  
CDMA pita lebar sedang dicoba pada frekuensi 2 GHz, ia bisa menyediakan layanan 
internet yang di PT TELKOM disebut dengan PASOPATI dan multimedia .  
 

Percobaan-percobaan yang sudah dilakukan, antara lain oleh NTT DoCoMo dari 
Jepang yang akan segera menerapkan teknologi W-CDMA (Wideband code division 
multiple access) pada tahun 2000 di gelombang 5 MHz.  
Yang menjadi pesaing utama dari W-CDMA adalah teknologi TD-CDMA (Time 
Diivision-Code Division Multiple Access atau CDMA2000.  
 

Pada pertemuan penyelenggara seluler dan administrator se-Asia Pasifik di forum 
Asia Pasific Interest Group (APIG), GSM MoU ketujuh belum sepakat terhadap pilihan 
Wide Band atau Broadband CDMA yang akan menjadi trend teknologi seluler GSM 
generasi ke tiga pada abad 21 mendatang. Kendati begitu Indonesia merekomendasi W-
CDMA sebagai pilihan ketimbang TD-CDMA yang dianggap futuristic. Jepang melalui 
NTT DoCoMo turut terlibat bersama Ericsson dan Nokia dalam pengembangan sistem 
W-CDMA.  
 

Khusus untuk Indonesia yang telah memiliki berbagai infrastruktur seluler seperti 
AMPS, NMT, DECT, PHS, GSM dan CDMA perlu berhati-hati dalam menyikapi 
teknologi baru ini. Adapun kemungkinan / skenarionya dapat sebagai berikut :  
Menggunakan evolusi dari jaringan eksisting, cirinya : 

 Mengembangkan dari sistem seluler generasi ke dua eksisting 
 Sama operator 
 Penggunaan band frekuensi yang sama 
 Menyediakan service mobile multimedia sampai 384 Kbps 
 Kapasitas seluler sedang mengalami pertumbuhan 

 
Mengadop langsung terhadap teknologi W-CDMA, cirinya :  

 Penggunaan spektrum yang baru (IMT-2000 spektrum) 
 Standar global 
 Partabilitas secara global 
 Kemungkinan operator lama atau baru 

 
Dari kedua skenario di atas perlu diperhatkan berbagai aspek diantaranya adalah 

pembagian frekuensi. Karena jika kurang berhati-hati maka peluncuran IMT-2000 dapat 
merupakan bumerang baik dari segi performansinya maupun terhadap operator eksisting.  
 

Generasi ketiga berupa CDMA pita lebar yang dibahas di atas bukan merupakan 
generasi seluler yang terakhir. Generasi berikut akan muncul pada dasawarsa pertama 
abad 21, yang akan lebih canggih dalam menyediakan layanan, dibanding generasi 
sebelumnya. Yang jelas siklus tiap generasi semakin pendek yang selain menguntungkan 
pengguna seluler sekaligus juga merugikannya. Keuntungannya, pelanggan bisa 
mendapatkan apa saja layanan yang diinginkannya, tetapi ruginya barang yang digunakan 
akan berusia pendek. Kerugiannya lagi jika frekuensi dan operator yang ditunjuk berbeda 
dengan yang sebelumnya. 
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ISDN 
 

ISDN (Integrated Services Digital Network) merupakan layanan komunikasi 
telepon digital sekaligus pengiriman data. Layanan ini ditawarkan oleh Telkom dengan 
nama "Pasopati". ISDN memungkinkan pengiriman suara, data, teks, grafik, musik, 
gambar bergerak dan lainnya melalui jaringan telepon digital. Ini berarti pengguna ISDN 
dapat menggunakan layanan ini untuk melakukan panggilan telepon atau juga mengirim 
data antar LAN. 

Standar-standar untuk ISDN telah ditetapkan oleh ITU-T (dulunya CCITT). 
yang dirancang th 1980-1984 didefinisikan sebagai berikut: ISDN adalah jaringan digital 
yang melayani komunikasi secara terintegrasi semua bentuk informasi/data (suara, 
gambar fac signal, data).  

Dari definisi diatas maka perlu disiapkan suatu interface yang universal agar 
semua jenis informasi bisa menggunakannya. System ini conventional, untuk ISDN 
computer akan langsung ke saluran ISDN (Digital komunikasi). 

Salah satu standar yang berkaitan dengan ISDN, menyatakan tentang prinsip-
prinsip ISDN dari sudut pandang ITU-T, poin-poinnya adalah sebagai berikut: 
1 Bentuk utama konsep ISDN adalah mendukung bermacam-macam aplikasi suara dan 

non suara pada jaringan yang sama. Elemen kunci integrasi layanan untuk ISDN 
adalah ketetapan jangkauan layanan menggunakan sederet jenis-jenis koneksi yang 
terbatas serta aturn interface pemakai-jaringan yang multiguna. 

2 ISDN mendukung beberapa aplikasi meliputi koneksi switched dan non-switched. 
Koneksi switched yang ada didalam ISDN mencakup koneksi circuit-switched dan 
packet-switched. 

3 Sejauh dapat dipraktekkan, layanan-layanan baru yang dapat ditampilkan didalam 
ISDN dapat di sesuaikan satu sama lain dengan koneksi digital switched-64 kbit/s. 

4 Sebuah ISDN akan membuat kecerdasan yang dimaksudkan untuk menyediakan 
bentuk-bentuk layanan, pemeliharaan dan fungsi-fungsi manajemen jaringan. 
Kecerdasan ini tidak cukup memadai untuk beberapa layanan baru yang harus di 
tambah, baik dengan kecerdasan tambahan didalam jaringan maupun dengan 
kecerdasan yang sesuai dengan terminal pemakai. 

5 Struktur protokol berlapis dapat dipergunakan untuk spesifikasi akses terhadap ISDN. 
Akses dari pemakai ke sumber daya ISDN bervariasi tergantung pada layanan yang 
diperlukan serta status penerapan ISDN nasional. 

6 Diakui bahwa ISDN diimplementasikan dengan berbagai macam konfigurasi yang 
sesuai dengan kondisi negara tertentu. 

 
 
Prinsip Dasar ISDN 

Prinsip dasar ISDN adalah melayani komunikasi digital secara terpadu. Untuk 
itu ia harus dapat: 

 Melayani Voice dan Non Voice Application 
Prinsip ini mendukung tujuan ISDN dan merupakan suatu cara untuk mencapai 
tujuan tersebut. ISDN mendukung berbagai jenis layanan yang berkaitan dengan 
komunikasi suara (panggilan telepon) dan komunikasi non-suara (pertukaran data 
digital). Layanan-layanan ini ditampilkan sesuai dengan standar (rekomendasi ITU-
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T) yang menetapkan beberapa interface dalam jumlah kecil dan fasilitas-fasilitas 
transmisi data. 
Jadi semua sisten komunikasi yang ada harus di konfersikan ke bentuk digital. 

 Melayani Switch & Non Switch Application 
ISDN mendukung circuit-switching dan packet-switching. Selain itu ISDN juga 
mendukung layanan non-switched dalam bentuk jalur yang disediakan untuk 
maksud itu. 
ISDN harus mampu membedakan jaringan Switch dan Non Switch. 

 Mampu Membawa Informasi Kecepatan Tinggi (64 KBPS) 
ISDN menampilkan koneksi circuit-switching  dan packet-switching pada 64 kbps. 
Ini merupakan pembangunan blok ISDN yang mendasar. Rate ini dipilih karena, 
pada saat itu, rate ini merupakan rate standar untuk suara digital, dan oleh sebab itu 
dimasukkan ke dalam upaya pengembangan Integrated Digital Network (IDN). 
Meskipun rate data ini sangat berguna, namun sayangnya terbatas bila harus 
bergantung pada rate data itu saja. Pengembangan selanjutnya dalam hal ISDN 
memungkinkan fleksibilitas yang lebih luas lagi. 
Jadi ISDN akan melayani jaringan Switch ataupun Paket Switch dengan kecepatan 
64 KBPS. 

 Intelligent di dalam Jaringan 
ISDN diharapkan mampu menyediakan layanan yang canggih melampaui setup 
panggilan circuit-switched yang sederhana. 
Jadi ISDN akan dapat melakukan hubungan yang switch untuk connection atau 
connectionless. 

 Konsep Layering 
Protocol-protocol bagi pemakai untuk mengakses ISDN melampirkan arsitektur 
berlapis dan dapat dipetakan menjadi model OSI. Dalam hal ini terdapat sejumlak 
keuntungan sebagai berikut: 

 Standar-standar ISDN yang dikembangkan untuk aplikasi-aplikasi yang 
berkaitan dengan OSI dapat dipergunakan oleh ISDN. Contohnya adalah 
X.25 level 3 untuk mengakses layanan-layanan packet-switcheng dalam 
ISDN. 

 Standar-standar baru yang berkaitan dengan ISDN yang didasarkan atas 
standar-standar yang telah ada, mengurangi biaya penerapan barunya. 
Contoh pada LAPD, yang didasarkan pada LAPB. 

 Standar standar dapat dikembangkan dan diimplementasikan secara terpisah 
untuk berbagi lapisan dan berbagi fungsi didalam lapisan tersebut. Ini 
memungkinkan dilakukannya penerapan layanan-layanan ISDN secara 
bertahap dan tepat untuk basis provider atau konsumen tertentu. 

ISDN akan mengikuti konsep layering seperti pada ISO sehingga mudah 
berintegrasi. 

 Flexible 
Mudah melakukan adaptasi. 
 

Macam-macam konfigurasi 
Lebih dari satu konfigurasi fisik yang bisa dipergunakan untuk 

mengimplementasikan ISDN. Ini memungkinkan adanya perbedaan dalam kebijakan 
nasional (sumber tunggal versus persaingan), dalam hal status teknologi, serta dalam hal 
kebutuhan dan peralatan dasar konsumen. 
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Evolusi ISDN 

ISDN merupakan evolusi dari: 
 System Telephone 

ISDN didasarkan pada konsep-konsep untuk IDN telepon dan 
kemungkinan semakin berkembang dengan menggabungkan fungsi-fungsi 
dengan bentuk-bentuk jaringan, termasuk diantaranya pada jaringan-
jaringan yang tersedia lainnya, seperti circuit-switching dan packet-
switching untuk data agar menampilkan layanan baik layanan yang telah 
ada sebelumnya maupun layanan-layanan baru. 
Dari sistem yang sederhana (kabel) sampai sistem satelit (paket network) 

 Menerapkan konsep komunikasi digital sehingga sebelum ini terjadi ISDN 
sebagai transisi awal 
Pada tahap awal evolusi ISDN, beberapa aturan pemakai jaringan 
sementara harus dipakai di beberapa negara tertentu untuk memudahkan 
penetrasi awal kemampuan layanan digital. Aturan-aturan ini berkaitan 
dengan perbedaan negara-negara yang bisa memenuhi rekomendasi I-
Series secara keseluruhan maupun sebagian saja. Bagaimanapun juga, 
maksudnya adalah mereka tidak secara spesifik termasuk di dalam I-
Series. 

 Menghubungkan system transmisi analog dengan system transmisi digital 
 Transisi dari jaringan yang sudah ada menjadi ISDN yang komprehensif 

memrlukan periode waktu yang panjang selama satu dekade atau lebih. 
Sepanjang dekade ini harus dikembangkan aturan tertentu untuk jaringan 
layanan pada ISDN serta layanan pada jaringan-jaringan lainnya. 

 Pada evolusi terhadap ISDN, konektivitas ujung-ke-ujung digital bisa 
diperoleh melalui bangunan dan peralatan yang dipergunakan pada 
jaringan yang telah ada, seperti transmisi digital; Time-Division Multiplex 
Switching dan/atau Space-Division multipex switching Rekomendasi yang 
relevean yang sudah ada sebelumnya untuk elemen-elemen pokok ISDN 
ini dimuat dalam serial rekomendasi CCITT dan CCIR yang sesuai. 

 Transmisi 64 KBPS masih lambat untuk system digital. 
Perkembangan ISDN juga tercangkup pada koneksi switched tahap 
berikutnya pada rate bit yang lebih tinggi namun kurang dari 64 kbit/s. 

 
Jadi ISDN merupakan hasil evolusi analog menuju era digital. 

A. User Interface 
Secara umum hubungan ISDN dapat dilihat seperti gambar di bawah ini: 
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Gambar di atas adalah gambaran konseptual mengenai ISDN dari sudut 
pandang pemakai atau konsumen. Pemakai memiliki akses ke ISDN melalui 
interface lokal ke “pipa digital” dari rate bit tertentu. Pipa dari ukuran yang 
berlainan tersebut tersedia untuk berbagai macam keperluan. Sebagai contoh, 
konsumen perumahan hanya memerlukan kapasitas secukupnya untuk telepon dan 
terminal videotext saja. Sedangkan kantor pasti menginginkan terhubung ke ISDN 
melalui PBX digital  di tempat dan memerlukan pipa yang berkapasitas lebih 
besar. 

Pada titik waktu tertentu, pipa yang menuju tempat pemakai memiliki 
kapasitas yang sudah tertentu, namun lalu lintas pada pipa bisa berubah-ubah 
sehingga kapasitasnya terbatas, jadi, pemakai bisa mengakses layanan-layanan 
packet-switching dan circuit-switching sama seperti layanan lainnya, pada 
gabungan jenis-jenis sinyal dan rate bit yang dinamis. Untuk menyediakan 
layanan-layanan ini, ISDN memerlukan sinyal kontrol yang agak rumit untuk 
menginstruksikan bagaimana caranya untuk menyortir data time-multiplexed 
sekaligus menyediakan layanan-layanan yang diperlukan. Sinyal kontrol ini juga 
dimultiplexingkan pada pipa digital yang sama. 

Di sini jelas user memakai jaringan ISDN dengan menggunakan 
customer ISDN interface. 

Jadi ISDN merupakan salah satu alternative bagi user untuk transmisi 
data, fac, data, control, dan lain sebagainya. 
 
Tujuan ISDN 

ISDN melibatkan pemerintah negara, perusahaan-perusahaan 
komunikasi dan pengelolaan data, organisasi-organisasi standar, dan lain-lain. 
Tujuan-tujuan tertentunya, pada umumnya, terbagi menjadi beberapa kelompok 
yang berbeda. 
ISDN dibuat dengan tujuan adalah: 

 Standarisasi, yaitu semua akses komunikasi disamakan. Intinya adalah 
adanya standar ISDN yang menjadi dasar untuk dilakukannya akses 
universal serta pengembangan peralatan dengan biaya efektif. 

 Transparan, yaitu user dapat membuat aplikasi sehingga tidak menjadi 
halangan untuk ditransmisikan ke mana saja sebab ISDN akan transparan. 
Layanan yang tersedia adalah layanan transmisi transparan. Ini 
memungkinkan bagi pemakai mengembangkan aplikasi dan protokol 
dengan keyakinan bahwa mereka tidak akan terpengaruh oleh ISDN yang 
mendasari. 

 Bisa menggunakan saluran biasa ataupun dedicated, sehingga jalur 
transmisi akan dapat dipakai untuk segala system. 

 Tarif disatukan. Harga layanan ISDN harus didasarkan pada biaya, dan 
tidak didasarkan pada jenis data yng dibawa. Satu jenis layanan tidak bisa 
mensubsidi yang lain. 

 Perpindahan mudah dari satu system ke lainnya. Konversi ISDN dilakukan 
secara bertahap, dan jaringan harus berdekatan dengan perangkat dan 
layanan yang telah ada. Jadi interface ISDN bisa berkembang dari 
interface yang ada dan menyediakan jalur migrasi untuk pemakai. 

 Pemisahan fungsi-fungsi kompetitif, sangatlah mungkin memisahkan 
fungsi-fungsi yang tersedia yang ditampilkan secara kompetitif terhadap 
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fungsi-fungsi yang secara fundamental menjadi bagian dari ISDN. 
Dibanyak negara, satu entitas tunggal yang dimiliki pemerintah mampu 
menyediakan seluruh layanan. Beberapa negara berharap (bila Amerika 
Serikat, memerlukan) agar layanan-layanan tertentu ditawarkan secara 
kompetitif (misalnya, videotext, electronic mail). 

 Layanan leased dan switched, ISDN menyediakan layanan ujung-ke-ujung 
didedicated sekalugus layanan switched. Ini memungkinkan bagi pemakai 
mengoptimalkan implementasi teknik-teknik switching dan routing. 

 Support Multiplex. Sebagai tambahan bagi tersedianya dukungan 
berkapasitas rendah untuk pemakai individu, dukungan multiplexed harus 
tersedia untuk mengakomodasikan PBX yang  dimiliki pemakai dan 
perangkat jaringan lokal. 

Tentunya, terdapat tujuan-tujuan lain yang dapat disebut. Tujuan-tujuan 
yang dipaparkan diatas adalah tujuan-tujuan yang dirasa paling penting dan paling 
banyak diperlukan serta dapat membantu menentukan karakter ISDN. 
 
Keuntungan ISDN 

Dengan ISDN maka total komunikasi dapat diterapkan sehingga 
perpindahan informasi dari satu pada lainnya tidak menjadi halangan. 
Keunggulan ISDN: 

☺ Pelanggan dapat menggunakan saluran ISDN untuk telepon dan 
data. 

☺ Kecepatan melebihi modem analog 56 Kbps, tanpa penurunan 
kualitas. 

☺ Tidak membutuhkan pengkabelan baru, dapat menggunakan kabel 
telepon yang sudah ada untuk diimigrasikan ke ISDN. 

☺ Koneksi full digital. 
☺ Instalasi yang relatif cepat oleh Telkom (apabila sudah tercakup 

dalam wilayah yang memiliki jaringan ISDN). 
☺ Pengguna dapat mematikan koneksi sewaktu-waktu untuk 

menghemat biaya pulsa ISDN Telkom. 
 
Kekurangan  ISDN: 

☺ Layanan ini tidak terdapat disemua wilayah. 
☺ Penggunaan ISDN yang kontinyu menjadikan lebih mahal dari koneksi 

leased biasa. 
 
Pelayanan ISDN 

Meskipun ini merupakan definisi yang sangat umum, istilah layanan 
memiliki arti yang sangat khusus dalam ITU-T, artinya sesuatu yang berbeda dari 
pemakaian istilah dalam konteks OSI. Menurut ITU-T, layanan standar memiliki 
karakteristik sebagai berikut: 

☺ Lengkap, dijamin kompatibel dari ujung-ke-ujung. 
☺ Terminal memenuhi standar ITU-T, termasuk prosedurnya. 
☺ Terdaftar sebagai pelanggan layanan dalam direktori internasional. 
☺ Menghitung dan menetapkan biaya per aturan-aturan. 
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ISDN dapat melayani jaringan: 
• FAC 
• Teletex 
 
• Videotex 

 
• Data transmission 

 
 

• Telephone 
 
 

• Image 
 
 
 
Tujuan utama seluruh layanan ini untuk memastikan telekomunikasi internasional 
bermutu tinggi bagi pemakai, dengan tanpa mempertimbangkan pembuatan 
peralatan terminal dan jenis-jenis jaringan yang dipergunakan secara nasional 
untuk mendukung layanan. 
 
Struktur ISDN 

Struktur data ISDN dibentuk karena beberapa channel yang terhubung 
menjadi satu dan terintegrasi menjadi satu system. 

Pipa digital antar kantor pusat dan pemakai ISDN dipergunakan untuk 
membawa data digital. Kapasitas dari pipa, dan juga jumlah channel pembawanya 
berbeda-beda antara pemakai satu dengan pemakai lainnya. Struktur transmisi 
untuk link accsess terdiri dari beberapa tipe berikut: 

 B channel : 64 Kbps 
 D channel : 16 or 64  Kbps 
 H channel : 384 (H0), 1536 (H11), and 1920 (H12) Kbps 

 
B Channel adalah channel pemakai dasar, dipakai untuk Jaringan Circuit 

Switch, Paket Switch dan Semi Permanen. Yang dapat digunakan untuk 
membawa data digital, PCM-encoded digital voice, atau campuran lau lintas pada 
rate yang lebih rendah, termasuk data digital dan suara digital yang dikodekan 
pada bagian dari 64 kbps. Dalam hal lalu lintas campuran, seluruh lalu lintas 
harus ditujukan pada ujung yang sama.  
Ada empat jenis koneksi yang bisa disusun pada channel B: 
1) Circuit switched 

Ini serupa dengan layanan digital switched yang tersedia saat ini. 
Pemakai yang menempatkan panggilannya dan koneksi circuit-switched 
detetapkan dengan pemakai jaringan lainnya. Satu hal yang menarik adalah 
dimana dialog panggilan yang dibangun tidak ditetapkan disepanjang channel B 
melainkan pada channel D. 
2) Packet switched 

Pemakai terhubung ke sebuah simpul packet-switching, dan data 
dipindahkan kepemakai lain melalui X.25. 
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3) Frame mode 
Pemakai terhubung ke simpul frame relay, dan data dipindahkan ke 

pemakai lain melalui LAPF. 
4) Semipermanen 

Ini merupakan koneksi ke pemakai lain yang disusun sesuai aturannya 
dan tidak memerlukan protokol penetapan panggilan. Serupa leased line. 

 
D Channel memiliki dua tujuan. Pertama, membawa informasi pensinyalan 

untuk mengontrol panggilan circut-switched pada channel B yang terkait pada interface 
pamakai. Selain itu, channel D bisa dipergunakan sebagai packet-switching atau 
hubungan jarak jauh berkecepatan rendah (100 bps) pada saat tidak ada informasi 
pensinyalan yang menunggu. Dipakai untuk membawa Signaling Information, Low 
Speed Packet Switching dan Telemetri. 

H Channel merupakan kombinasi dari B dan D Channel sehingga membawa 
informasi dengan kecepatan tinggi. Pemakai dapat menggunakan channel tertentu seperti 
trunk berkecepatan tinggi atau membagi-bagi channel sesuai dengan skema TDM yang 
dimiliki. Contoh aplikasinya meliputi faksimili cepat, video, data berkecepatan tinggi, 
audio bermutu tinggi, serta aliran-aliran informasi multipel pada rate data yang lebih 
rendah. 
Channel ini dapat dijadikan 1 group transmisi: 

~ Basic Group  192 Kbps (B+B+D) Channel 
~ Primary Service  1544 (23B+1D)/ 2048 (30B+1D) Mbps 
~ Higher Accsess Arangement 

  
Dapat dipakai oleh protocol: 

o Circuit Switching 
o Packet Switching 
o Protokol lainnya pada physical layer menurut OSI 

 
AKSES PEMAKAI 

Adalah krisis untuk mendefinisikan kebutuhan akses pemakai ISDN, sebuah 
pengertian tentang sebuah konfigurasi yang terantisipasi untuk peralatan pemakai dan 
interface standar yang dibutuhkan. Langkah pertama adalah dengan mengelompokkan 
fungsi-fungsi yang mungkin diperlukan para user.  
Pengelompokan ini antara lain menggunakan teknik: 

 Function Grouping, yaitu menetapkan susunan peralatan fisik atau kombinasi 
peralatan. Aturan-turan terbatas tertentu dari perangkat fisik atau kombinasi-
kombinasi perangkat. 

 Reference Points, yaitu point-point terkonsep yang dipakai untuk membagi 
kelompok dari fungsi. Titik konseptual yang dipergunakan umtuk memisahkan 
kelompok-kelompok fungsi. 

 
Hubungan dalam ISDN 
Tersedia 4 jenis pelayanan untuk komunikasi end-to end, yaitu: 

 Sel-sel circuit Switched melalui sebuah sluran B 
Konfigurasi jaringan dan protokol melibatkan channel B dan channel D. 

Channel B dipergunakan untuk perpindahan data pemakai yang transparan. Pemakai yang 
sedang berkomunikasi bisa menggunakan protocol-protocol yang mereka inginkan untuk 
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komunikasi dari ujung-ke-ujung. Sedangkan channel D dipergunakan untuk 
memindahkan informasi kontrol antara pemakai dan jaringan untuk penetapan panggilan 
dan penghentian serta akses ke fasilitas-fasilitas jaringan. 

 Koneksi Semipermanen melalui sebuah saluran B 
Koneksi semi permanen di antara titik-titik yang disepakati tersedia untuk 

periode waktu yang tak terbatas setelah langganan, untuk perioda waktu yang telah 
ditentukan, atau untuk perioda waktu yang disepakati dalam sehari, seminggu, atau 
interval-interval lainnya. Sama halnya dengan koneksi circuit-switched, hanya Lapisan 1 
saja yang secara fungsional disediakan oleh interface jaringan. Protokolo kontrol 
panggilan tidak diperlukan karena koneksinya sudah ada. 

 Panggilan Packet-Switched melalui sebuah saluran B 
ISDN harus mengijinkan pemakai mengakses layanan-layanan packet-switched 

untuk lalu lintas data (misalnya, interaktif) yang ditampilkan dengan sangat baik sekali 
oleh packet-switching. Ada dua kemungkinan implementasi layanan-layanan ini: salah 
satu kemampuan packet-switching dilengkapi dengan satu jaringan terpisah, disebut juga 
dengan Packet-switched Public Data Network (PSPDN), atau kemampuan packet-
switching yang diintegrasikan kedalam ISDN. Pada kasus yang lebih awal, layanan 
tersedia disepanjang cahnnel B atau channel D. 

 Panggilan Packet-Switched melalui sebuah saluran D 
Bila layanan packet-switching tersedia secara internal untuk ISDN, layanan 

tersebut juga nisa diakses pada channel D. Untuk akses channel D, ISDN menyediakan 
koneksi semipermanen ke simpul packet-switching di dalam ISDN. Pemakai 
menggunakan protocol level 3X.25 seperti yang telah dilakukan dalam hal panggilan 
virtual channel B. Di sini, protocol level 3 dibawa oleh frame-frame LAPD. Karena 
channel D juga dipergunakan untuk persinyalan kontrol, dipergunakan beberapa cara 
untuk membedakan antara lalu lintas packet X.25 dengan lalu lintas kontrol ISDN. Ini 
bisa dilakukan lewat skema pengalamatan lapisan jalur. 
 
BROADBAND ISDN 

Yaitu sesuatu yang mampu menggunakan aspek-aspek broadband yang 
diperbesar dari ISDN. Broadband sendiri artinya adalah sebuah pelayanan atau system 
yang membutuhkan saluran-saluran transmisi yang mampu mendukung penilaian yang 
lebih tinggi dari pada penilaian semula. Dengan kemampuan Broadband ISDN ini, 
pelyanan-pelayanan, khususnya dalam bentuk pelayanan video, membutuhkan tingkat 
pembesaran data video yang dikirim melalui ISDN dapat di hasilkan. 

Disini dibutuhkan sepenuhnya transmisi digital untuk menjalankan Broadband 
ISDN. 
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ARSITEKTUR IPV6 

 
Header IPv6 didesain mempunyai lebih sedikit field dibandingkan dengan IPv4, 

panjang header yang selalu tetap, dan fragmentasi yang terbatas pada paket IPv6 yang 
terbatas akan membuat router menjadi lebih cepat dalam memproses paket IPv6. 

 

 
Header IPv6 mempunyai panjang yang tetap sebesar 40 bytes. Fields dalam 

header IPv6 dijelaskan sebagai berikut: 
• Field Version digunakan untuk menandai versi dari IP yang digunakan. Dalam IPv6     
field ini berisi angka 6. Panjang field ini 4 bit. 
• Field Traffic Class untuk menandai kelas atau prioritas dari paket IPv6. Ukuran field ini 
8 bit. 
• Field Flow Label untuk menandai bahwa paket tersebut dimiliki oleh urutan spesifik   
tertentu dari paket IPv6 antra asal dan tujuan. Field ini digunakan untuk aplikasi tertentu 
seperti aplikasi data real-time. 
• Field Payload Length untuk menandai panjang dari payload. 
• Field Next Header menandai tambahan header pertama jika ada atau jenis protokol pada 
lapisan atas PDU (Protokol Data Unit). 
• Field Externsion Header digunakan untuk tambahan fungsionalitas yang dibutuhkan 
seperti security dan sebagainya. 
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• Field Hop Limit untuk menandai maksimum hop yang dapat digunakan oleh IPv6 
dalam lalu lintas internet. 
• Field Source Address digunakan untuk menyimpan alamat IPv6 dari host asal. Ukuran 
field ini 128 bit. 
• Field Destination Adddress digunakan untuk menyimpan alamat IPv6 dari host tujuan. 
Ukuran field ini 128 bit. 
Dengan menggunakan formula: 
MTU = Payload + Transport Layer + Network Layer + Datalink Layer (1) 
Maka perbandingan antara overhead IPv6 dengan IPv4 dapat dilihat pada table berikut ini 
: 

 
 
Penulisan Alamat IPv6 
 

Yang menarik dari IPv6 adalah penjang alamat sebesar 128 bit. Notasi alamat 
IPv6 ditulis dalam hexadesimal yang dipisahkan dengan karakter ”:”. Contohnya sebagai 
berikut: 
• 3ffe:0501:008:1234:0260:97ff:fe40:efab 
• ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 
Angka nol didepan dapat diabaikan sehingga penulisan menjadi: 
• 3ffe:501:8:1234:260:97ff:fe40:efab 
• fe02:0:0:0:0:0:0:1 
Angka nol yang berurutan dapat digantikan dengan karakter ”::”, sehingga penulisan 
menjadi: 
• fe02::1 
Contoh lain dari penulisan alamat pada IPV6: 
F10A:B000:0000:1201:9812:7341:2312:0AC1.Untuk lingkungan gabungan Ipv4 dengan 
Ipv6, alamat dapat didefinisikan dalam format x:x:x:x:x:x:d.d.d.d. Dimana terdapat 6 
bagian bilangan hexadesimal sepanjang 16 bit (x) yang dipisahkan oleh “:”, dan 4 bagian 
bilangan desimal sepanjang 8 bit (d) yang dipisahkan oleh “.”. Istilah yang diberikan 
untuk jenis alamat ini yaitu “IPv4-Compatible IPv6 Address”.  
Contoh: 0:0:0:0:0:0:27.23.113. Ketika lingkungan IPv4 sama sekali tidak mendukung 
IPv6, format penulisan alamat menjadi agak berbeda. Alamat IPv4 direpresentasikan 
dalam bentuk lain yang disebut “IPv4-Mapped IPv6 address”. Contoh: 
0:0:0:0:0:FFFF:27.23.113.1.Untuk membedakan tipe alamat yang satu dengan yang lain, 
perhatikan saja “leading bits in the address” atau bit-bit awal pada setiap alamat. Dalam 
istilah teknis, disebut Format Prefix atau FP. Selain itu diperkenalkan pula struktur 
bertingkat agar pengelolaan routing menjadi mudah. Pada CIDR (Classless Interdomain 
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Routing) tabel routing diperkecil dengan menggabungkan jadi satu informasi routing dari 
sebuah organisasi. 
 

Address IPv6 dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu : 
 Unicast Address (one-to-one) digunakan untuk komunikasi satu lawan satu, dengan 

menunjuk satu host. 
Pada Unicast address ini terdiri dari : 

 Global, address yang digunakan misalnya untuk address provider atau address 
geografis. 

 Link Local Address adalah address yang dipakai di dalam satu link saja. Yang 
dimaksud link di sini adalah jaringan lokal yang saling tersambung pada satu 
level. Address ini dibuat secara otomatis oleh host yang belum mendapat address 
global, terdiri dari 10+n bit prefix yang dimulai dengan "FE80" dan field 
sepanjang 118-n bit yang menunjukkan nomor host. Link Local Address 
digunakan pada pemberian IP address secara otomatis. 

 Site-local, address yang setara dengan private address, yang dipakai terbatas di 
dalam site saja. Address ini dapat diberikan bebas, asal unik di dalam site 
tersebut, namun tidak bisa mengirimkan packet dengan tujuan alamat ini di luar 
dari site tersebut. 

 Compatible. 
 

Pada gambar di bawah dijelaskan mengenai cara kerja pengiriman packet pada 
Unicast Address : 
 

 
Gambar Pengiriman packet pada Unicast Address 

 
 Multicast (one-to-many) yang digunakan untuk komunikasi 1 lawan banyak dengan 

menunjuk host dari group. Multicast Address ini pada IPv4 didefinisikan sebagai 
kelas D, sedangkan pada IPv6 ruang yang 8 bit pertamanya di mulai dengan "FF" 
disediakan untuk multicast Address. Ruang ini kemudian dibagi-bagi lagi untuk 
menentukan range berlakunya. Kemudian Blockcast address pada IPv4 yang address 
bagian hostnya didefinisikan sebagai "1", pada IPv6 sudah termasuk di dalam 
multicast Address ini. Blockcast address untuk komunikasi dalam segmen yang sama 
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yang dipisahkan oleh gateway, sama halnya dengan multicast address dipilah 
berdasarkan range tujuan. 

 

 
Gambar Pengiriman packet pada multicast address 

 
 Anycast Address, yang menunjuk host dari group, tetapi packet yang dikirim hanya 

pada satu host saja.Pada address jenis ini, sebuah address diberikan pada beberapa 
host, untuk mendifinisikan kumpulan node. Jika ada packet yang dikirim ke address 
ini, maka router akan mengirim packet tersebut ke host terdekat yang memiliki 
Anycast address sama. Dengan kata lain pemilik packet menyerahkan pada router 
tujuan yang paling "cocok" bagi pengiriman packet tersebut. Pemakaian Anycast 
Address ini misalnya terhadap beberapa server yang memberikan layanan seperti 
DNS (Domain Name Server). Dengan memberikan Anycast Address yang sama pada 
server-server tersebut, jika ada packet yang dikirim oleh client ke address ini, maka 
router akan memilih server yang terdekat dan mengirimkan packet tersebut ke server 
tersebut. Sehingga, beban terhadap server dapat terdistribusi secara merata. Bagi 
Anycast Address ini tidak disediakan ruang khusus. Jika terhadap beberapa host 
diberikan sebuah address yang sama, maka address tersebut dianggap sebagai 
Anycast Address. 
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Gambar Pengiriman packet pada anycast address 

 
 Reserved, digunakan untuk keperluan dimasa yang akan datang. 

 
Struktur Packet pada IPv6 
 

Dalam pendesignan header packet ini, diupayakan agar cost/nilai pemrosesan 
header menjadi kecil untuk mendukung komunikasi data yang lebih real time. Misalnya, 
address awal dan akhir menjadi dibutuhkan pada setiap packet. Sedangkan pada header 
IPv4 ketika packet dipecah-pecah, ada field untuk menyimpan urutan antar packet. 
Namun field tersebut tidak terpakai ketika packet tidak dipecah-pecah. Header pada Ipv6 
terdiri dari dua jenis, yang pertama, yaitu field yang dibutuhkan oleh setiap packet 
disebut header dasar, sedangkan yang kedua yaitu field yang tidak selalu diperlukan pada 
packet disebut header ekstensi, dan header ini didifinisikan terpisah dari header dasar. 
Header dasar selalu ada pada setiap packet, sedangkan header tambahan hanya jika 
diperlukan diselipkan antara header dasar dengan data. Header tambahan, saat ini 
didefinisikan selain bagi penggunaan ketika packet dipecah, juga didefinisikan bagi 
fungsi sekuriti dan lain-lain. Header tambahan ini, diletakkan setelah header dasar, jika 
dibutuhkan beberapa header maka header ini akan disambungkan berantai dimulai dari 
header dasar dan berakhir pada data. Router hanya perlu memproses header yang terkecil 
yang diperlukan saja, sehingga waktu pemrosesan menjadi lebih cepat. Hasil dari 
perbaikan ini, meskipun ukuran header dasar membesar dari 20 bytes menjadi 40 bytes 
namun jumlah field berkurang dari 12 menjadi 8 buah saja. 

 
Struktur header dasar pada IPv6 
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IPv6 Transition (IPv4 – IPv6) 
 

Untuk mengatasi kendala perbedaan antara IPv4 dan IPv6 serta menjamin 
terselenggaranya komunikasi antara pengguna IPv4 dan pengguna IPv6, maka dibuat 
suatu metode Hosts – dual stack serta Networks – Tunneling pada hardware jaringan, 
misalnya router dan server. 
 

 
Gambar Hosts – dual stack (IPv6 Transition) 
 

 
Gambar Networks – Tunneling (IPv6 Transition) 
 

Jadi setiap router menerima suatu packet, maka router akan memilah packet 
tersebut untuk menentukan protokol yang digunakan, kemudian router tersebut akan 
meneruskan ke layer diatasnya. 
 
Autoconfiguration Address 
Salah satu fitur menarik dari IPv6 adalah fitur autoconfiguration. 
Ada dua macam teknik autoconfiguration untuk IPv6. Teknik tersebut adalah: 
• Stateless address autoconfiguration 
• Statefull address autoconfiguration 
Pada stateless, tidak diperlukan server khusus, router yang akan meng-advertise informasi 
tentang subnet yang bersangkutan kepada host, lalu host setelah menerima informasi dari 
router host tersebut mengkonfigurasi alamat IPv6 pada dirinya sendiri. Pada statefull, 
diperlukan server DHCP IPv6 untuk mengalokasikan sejumlah alamat IPv6 kepada host. 
Stateless autoconfiguration ini lebih mudah digunakan dan sangat baik diterapkan untuk 
telepon seluler dan home applicances. 
 
Mekanisme Transisi 

Ada beberapa mekanisme transisi dari IPv4 ke IPv6. Berdasarkan draft IETF draft-
ietf-v6ops-mech-v2-00.txt Mekanisme tersebut adalah: 
• Dual IP layer 
• Tunneling 
Dual IP layer adalah sebuah cara dimana host dan router secara lengkap mendukung 
protokol IPv4 dan IPv6. Tunneling adalah sebuah cara melakukan koneksi point-to-point 
dimana paket IPv6 ditumpangkan dalam header paket IPv4 melalui infrastruktur routing 
IPv4. Pada praktiknya kedua hal tersebut bisa dilakukan secara bersama atau masing-
masing tergantung situasi setempat. Contohnya jaringan ITB ke internet telah mendukung 
IPv6 maka server atau host yang ada di ITB cukup menjalankan teknik Dual IP Layer 
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saja. Contoh lain adalah bisa sebuah universitas belum mempunyai jaringan yang 
mendukung IPv6 ke internet maka universitas tersebut harus melakukan tunneling dahulu 
ke penyedia jaringan IPv6, baru kemudian menjalankan teknik Dual IP Layer. 
Beberapa teknik yang biasa digunakan untuk tunneling adalah 6over4 dan 6to4. 

 

 
Gambar 3. Dual IP Layer 

 
 
Keunggulan IPV6 

Otomatisasi berbagai setting / Stateless-less auto-configuration (plug&play) 
Address pada IPv4 pada dasarnya statis terhadap host. Biasanya diberikan secara berurut 
pada host. Memang saat ini hal di atas bisa dilakukan secara otomatis dengan 
menggunakan DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), tetapi hal tersebut pada 
IPv4 merupakan fungsi tambahan saja, sebaliknya pada IPv6 fungsi untuk mensetting 
secara otomatis disediakan secara standar dan merupakan defaultnya. Pada setting 
otomatis ini terdapat 2 cara tergantung dari penggunaan address, yaitu setting otomatis 
stateless dan statefull. 

 Setting otomatis stateless, pada cara ini tidak perlu menyediakan server untuk 
pengelolaan dan pembagian IP address, hanya mensetting router saja dimana host 
yang telah tersambung di jaringan dari router yang ada pada jaringan tersebut 
memperoleh prefix dari address dari jaringan tersebut. Kemudian host menambah 
pattern bit yang diperoleh dari informasi yang unik terhadap host, lalu membuat 
IP address sepanjang 128 bit dan menjadikannya sebagai IP address dari host 
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tersebut. Pada informasi unik bagi host ini, digunakan antara lain address MAC 
dari jaringan interface. Pada setting otomatis stateless ini dibalik kemudahan 
pengelolaan, pada Ethernet atau FDDI karena perlu memberikan paling sedikit 48 
bit (sebesar address MAC) terhadap satu jaringan, memiliki kelemahan yaitu 
efisiensi penggunaan address yang buruk. 

 
 Setting otomatis statefull adalah cara pengelolaan secara ketat dalam hal range IP 

address yang diberikan pada host dengan menyediakan server untuk pengelolaan 
keadaan IP address, dimana cara ini hampir mirip dengan cara DHCP pada IPv4. 
Pada saat melakukan setting secara otomatis, informasi yang dibutuhkan antara 
router, server dan host adalah ICMP (Internet Control Message Protocol) yang 
telah diperluas. Pada ICMP dalam IPv6 ini, termasuk pula IGMP (Internet Group 
management Protocol) yang dipakai pada multicast pada IPv4. 

 
 
Keamanan (IP layer privacy and authentication) 

Saat ini metode dengan menggunakan S-HTTP(Secure HTTP) untuk pengiriman 
nomor kartu kredit, ataupun data pribadi dengan mengenkripsinya, atau mengenkripsi e-
mail dengan PGP (Pretty Good Privacy) telah dipakai secara umum. Akan tetapi cara di 
atas adalah securiti yang ditawarkan oleh aplikasi. Dengan kata lain bila ingin memakai 
fungsi tersebut maka kita harus memakai aplikasi tersebut. Jika membutuhkan sekuriti 
pada komunikasi tanpa tergantung pada aplikasi tertentu maka diperlukan fungsi sekuriti 
pada layer TCP atau IP, karena IPv4 tidak mendukung fungsi sekuriti ini kecuali 
dipasang suatu aplikasi khusus agar bisa mendukung sekuriti. Dan IPv6 mendukung 
komunikasi terenkripsi maupun Authentication pada layer IP. Dengan memiliki fungsi 
sekuriti pada IP itu sendiri, maka dapat dilakukan hal seperti packet yang dikirim dari 
host tertentu seluruhnya dienkripsi. Pada IPv6 untuk Authentication dan komunikasi 
terenkripsi memakai header yang diperluas yang disebut AH (Authentication Header) dan 
payload yang dienkripsi yang disebut ESP (Encapsulating Security Payload). Pada 
komunikasi yang memerlukan enkripsi kedua atau salah satu header tersebut 
ditambahkan. 
Fungsi sekuriti yang dipakai pada layer aplikasi, misalnya pada S-HTTP dipakai SSL 
sebagai metode encripsi, sedangkan pada PGP memakai IDEA sebagai metode 
encripsinya. Sedangkan manajemen kunci memakai cara tertentu pula. Sebaliknya, pada 
IPv6 tidak ditetapkan cara tertentu dalam metode encripsi dan manajemen kunci. 
Sehingga menjadi fleksibel dapat memakai metode manapun. Hal ini dikenal sebagai SA 
(Security Association). Fungsi Sekuriti pada IPv6 selain pemakaian pada komunikasi 
terenkripsi antar sepasang host, dapat pula melakukan komunikasi terenkripsi antar 
jaringan dengan cara mengenkripsi packet oleh gateway dari 2 jaringan yang melakukan 
komunikasi tersebut. 
Perbaikan utama lain dari IPv6 adalah: 

 Streamlined header format and flow identification 
 Expanded addressing capability 
 More efficient mobility options 
 Improved support for options/extensions, 

Kegunaan perbaikan tersebut dimaksudkan agar dapat merespon pertumbuhan Internet, 
meningkatkan reliability, maupun kemudahan pemakaian.  
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