BAB VIII
KOMUNIKASI DATA DAN KETERSAMBUNGAN
Tiga kecenderungan dalam teknologi komputer dan komunikasi adalah
ketersambungan, akses informasi online, dan interaktif. Ketersambungan (connectivity)
adalah kemampuan untuk menghubungkan komputer dan peralatan informasi lainnya
satu sama lain melalui sambungan komunikasi. Online artinya tersambung melalui
modem atau jaringan ke komputer lain. Sedang online berarti menyediakan bagi
pengguna: akses database, layanan online dan jaringan, dan electronic bulletin board
system (BBS). Interaktif adalah kemampuan untuk merespons terhadap suatu peralatan
komputer atau komunikasi. Peralatan interaktif meliputi komputer multimedia, TV/PC
Smart Boxes dan Set-Top Boxes, dan Personal Digital Assistant (PDA).

Karakteristik Komunikasi Data
Informasi lewat melalui sistem telekomunikasi dalam bentuk sinyal elektromagnetik,
dengan dua cara: sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog berbentuk gelombang
berkesinambungan lewat melalui media komunikasi, biasanya untuk komunikasi suara.
Sinyal digital berbentuk gelombang berlainan yang mentransmisikan data ke dalam dua
status yang berbeda yaitu bit-1 dan bit-0, digunakan untuk komunikasi data. Modem
suatu peralatan yang menerjemahkan sinyal digital ke dalam analog dan sebaliknya.
Ada dua model transmisi data: Asynchronous dan Syncrhonous, dengan tiga jenis arah
aliran transmisi yaitu Simplex, Half-Duplex, dan Full-Duplex.

Gambar-8.1: Sinyal Analog dan Digital

Gambar-8.2: Cara Kerja Modem

Gambar-8.3: Model Transmisi Data

Gambar-8.4: Arah Aliran Transmisi Data

Media dan Bentuk Transmisi Data (Channels)
Untuk mendapatkan dari sini ke sana, data harus berpindah melalui suatu media. Ada
empat jenis media dan bentuk transmisi data: (1) pusla elektronik (charges),
mentransmisikan data melaui jalur telepon dan kabel, (2) gelombang elektromagnetik,
mentransmisikan data melalui udara via gelombang mikro dan satelit, (3) kabel fiber
optic (FO), mentransmisikan data dalam bentuk pulsa cahaya, (4) infra merah,
spektrum tersebar, dan standar gelombang radio yang digunakan dalam komunikasi
data tanpa kabel.
Tabel-8.1: Jenis dan Kecepatan Media
Media
Twisted Wire
Coaxial Cable
Gelombang mikro
(Microwave)
Satellite
Fiber Optic Cable

Kecepatan
300 BPS - 10 MBPS
56 KBPS – 200 MBPS
256 KBPS – 100 MBPS
256 KBPS – 100 MBPS
500 KBPS – 6 TBPS

Biaya
Rendah

Tinggi

Gambar-8.5: Kabel Coaxial

Gambar-8.6: Satelit Komunikasi

Gambar-8.7: Kabel Fiber Optik

Perangkat Keras Komunikasi, Perangkat Lunak, dan Protokol
Perangkat keras komunikasi biasanya digunakan dalam bisnis termasuk modem, fax
modem, multiplexers, concentrators, dan front-end processors. Perangkat lunak
komunikasi mengatur transmisi data dan mengontrol koreksi kesalahan, kompresi data,
pengendali jarak jauh, dan emulasi terminal. Contoh paket perangkat lunak komunikasi
populer yang digunakan pada komputer PC adalah Smartcom, ProComm, PC-Dial,
Blast, dan PC Talk. Protokol standar untuk transmisi data.

Gambar-8.8: Eksternal dan Internal Modem

Protokol atau protokol komunikasi adalah seperangkat aturan yang mengatur
pertukaran data antara perangkat keras dan atau komponen perangkat lunak dalam
komunikasi jaringan. Dewasa ini banyak pengembang setuju menggunakan suatu
standar protokol OSI (Open System Interconnection).

Gambar-8.9: Cara Kerja Multiplexers

Jaringan
Jenis Jaringan
Saluran komunikasi dan perangkat keras mungkin memiliki jaringan atau tata ruang
berbeda. Jaringan digolongkan berdasarkan tiga ukuran: dari besar ke kecil, wide area
networks (WANs), metropolitan area networks (MANs), dan local network. Local
network dapat berupa private branch exchanges (PBXs) atau local area networks
(LANs). LANs dapat juga client server atau peer-to-peer.

Gambar-8.10: Client Server dan Peer-to-Peer

Komponen LAN
Local area network (LAN) dibuat terdiri dari beberapa komponen standar: kabel, kartu
jaringan, sistem operasi, perangkat bersama, bridge dan gateway.

Gambar-8.11: Komponen LAN

Topologi LAN
Jaringan dapat dipersiapkan dalam cara yang berbeda. Tata letak atau bentuk suatu
jaringan disebut topologi. Ada lima topologi dasar yaitu star, ring, bus, hybrid, dan FDDI.
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Gambar-8.12: Topologi Star
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Gambar-8.13: Topologi Ring dan Bus

Penggunaan Komunikasi dan Ketersambungan
Ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan dalam komunikasi dan
ketersambungan: (1) Keterkaitan dengan pelayanan telepon. Contoh: voice mail, email, dan teleconferencing, (2) Pelayanan informasi online. Contoh: penelitian, e-mail,
pelayanan perjalanan (travel), dan belanja, (3) Electronic bulletin board system. Contoh:
large commercial BBSs dan small BBSs, (4) Internet, contoh: information gathering, email, diskusi dan news group, dan (5) telecommuting.

Gambar-8.14: Internet

