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PENDAHULUAN 
 
 
1.1.  Komunikasi dan Informasi 

Komunikasi memegang peranan penting dalam kehidupan umat manusia, karena kita 
selalu terlibat dalam salah satu bentuk dari komunikasi tersebut, misalnya : 
1. Percakapan antar individu (manusia)    
2. Mengirim dan atau menerima surat 
3. Percakapan melalui telepon 
4. Menonton Televisi 
5. Mendengarkan radio 
Cara melakukan komunikasi, misalnya dengan gerak-gerik atau lambang-lambang 
dalam bentuk gambar. Sebelum ditemukannya sinyal listrik, komunikasi jarak jauh 
dilakukan dengan menggunakan : 
1. Bunyi-bunyian (Tambur, Kentongan, dll) 
2. Asap (Suku Indian di Amerika) 
3. Binatang (Merpati Pos) 
4. Kurir 
5. Sinyal cahaya (pada kapal laut), dll 

1.2.  Bentuk Komunikasi 
 Macam-macam komunikasi yang ada : 

1. Komunikasi suara 
 Merupakan jenis komunikasi yang paling umum digunakan. Contoh dari 

komunikasi suara adalah : 
1. Komunikasi siaran radio (Radio Broadcasting) 
2. Komunikasi radio amatir 
3. Komunikasi radio dua arah 
4. Komunikai radio antar penduduk (Citizen Band) 
5. Komunikasi telepon 

2. Komunikasi Berita dan Gambar 
 Merupakan komunikasi berupa informasi berita tertulis ataupun gambar. Gambar 

yang dikirim berupa gambar hidup (video) ataupun gambar diam (statis). 
 Contoh dari komunikasi berita dan gambar adalah : 

a. Komunikasi telegraf: bentuk komunikasi berita yang paling tua. 
Umumnyaberita dikirimkan dalam kode morse. Dibutuhkan operator yang 
memahami kode ini agar dapat mengirimkan dan menerima berita. Biaya 
tidak terlalu tinggi untuk berita yang pendek. Jumlah berita yang dapat 
dikirimkan per satu satuan waktu terbatas karena kebutuhan akan operator 
khusus tadi. Berita yang akan disampaikan harus dikumpulkan di lokasi 
tertentu untuk dikirimkan ke tempat tujuan. Di tempat tujuan berita ini akan 
disampaikan ke pihak yang berhak. 

b. Komunikasi telex(TELEPRINTER EXCHANGE): mirip dengan komuniasi 
telegraf, tetapi dalam sistem ini digunakan perangkat yang mirip mesin tik 
sehingga tidak diperlukan operator yang khusus mengenal kode yang 
digunakan. Perankat penerima dan pengirim berada di lokasi pelanggan 
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sendiri. Informasi dapat langsung dikirim dan diterima. Sehingga 
kerahasiaan lebih terjaga. Informasi hanya dapat dikirimkan pada penerima 
yang tersambung pada jaringan telex ini. 

c. Komunikasi Faximile: melalui saluran telepon dikirimkan informasi berita 
berupa gambar statis ataupun segala sesuatu yang tertulis atau tercetak. 
Dapat dianalogikan dengan mesin foto kopi jarak jauh. Facsimile mempunyai 
keuntungan lebih daripada telex karena adanya kemungkinan mengirimkan 
gambar. 

d. Komunikasi siaran televisi: saat ini merupakan satu-satunya bentuk 
komunikasi gambar bergerak(Video). Pada beberapa negar abagian siara 
televisi disalurkan melalui jaringan kabel khusus dan sistem ini dikenal 
sebagai cable Television. Umunya semua pesawat televisi dapat menerima 
informasi yang disalurkan kecuali jikalau pemancar menghendaki 
sebaliknya(misalnya pada cable television taua siara televisi terbatas). 

3. Komunikasi Data 
 Merupakan komunikasi berupa data yang dikirimkan melalui saluran komunikasi. 
  Adapun yang dikirimkan dapat berupa : berita / informasi (data), suara (audio) 
dan gambar (video). 
 
 

1.3.  Komponen Sistem Komunikasi 
 Komponen sistem komunikasi yang utama adalah sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
1. Pengirim (Tranceiver) 

Pihak yang mengirimkan informasi, misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dll. 
Tugasnya adalah membangkitkan berita atau informasi dan menempatkannya pada 
media transmisi. 

2. Media Transmisi 
 Media transmisi yang digunakan misalnya saluran fisik (kabel) dan Microwave. 
3. Penerima (Receiver) 

Pihak yang menerima informasi, misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dll. 
Tugasnya adalah menerima berita atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim berita. 

 Tujuan utama dari komunikasi adalah menyampaikan informasi dari satu sumber ke 
sumber lain secara tepat dan cepat. 
 Berdasarkan cara penyampaian informasinya, bentuk komunikasi terbagai atas dua 
macam, yaitu : 

a. Komuniksi dari titik ke titik (point to point commu-nications). 
 Informasi yang disampaikan oleh pengirim hanya diberikan kepada satu penerima 
saja. Contohnya : Komunikasi telepon, telex, faxcimile, pager. 
 

Pengirim 

(Transceiver) 

Penerima 

(Receiver) 

Media Transmisi 
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b. Komuniksi dari satu titik ke segala arah (boardcast communications) 
Informasi yang disampaikan oleh pengirim dapat diterima oleh siapa saja yang 
membutuhkan informasi tersebut. 

 Contohnya : Komunikasi siaran radio dan televisi. 
 
1.4.  Hal-hal Penting pada Sistem Komunikasi  

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan unjuk kerja 
(performance) sistem komunikasi antara lain : 
1. Berita harus dapat dimengerti oleh penerima: untuk mendapatkan komuniasi yang 

efektif, berita atau informasi yang hendak disampaikan harus jelas dan dapat 
dimengerti oleh penerima. Jika berita itu tidak dapat dimengerti oleh penerima, ia 
tidaklah berguna. Supaya berita itu dapat dimengerti oleh penerima paling sedikit 
harus menggunakan bahasa, sandi, dan lain-lain yang sama anatara pengirim dan 
penerima. Dalam penjalanannya mencapai penerima, suatu berita masih dapat 
terganggu oleh faktor luar. 

2. Karakteristik sistem komunikasi: karakteristik dari sistem komunikasi ditentukan 
dan dibatasi oleh karakteristik dari sumber, media transmisi danpenerima. Pilihan 
dari sumber, media dan penerima tergantung dari macam informasi apa yang 
hendak disampaikan. 

3. Gangguan (derau): didalam suatu sistem komunikasi gangguan dapat terjadi 
selama proses transmisi. Gangguan derau ini dapat menyebabkan informasi yang 
diterima dari sumber/pengirim cacat sehingga tidak dapat dimengerti oleh 
penerima. Bilamana gangguan itu tidak parah, berita masih dapat dicernakan oleh 
penerima. Derau ini harus dikurangi misalnya dengan pemilihan perangkat keras 
yang cocok atau dengan sistem yang mempunyai kemungkinan melakukan 
koreksi kesalahan. 

 


