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TEORI DASAR KOMUNIKASI DATA 

 

 

2.1. Telekomomunikasi dan Pengolahan Data 

 Komunikasi data merupakan gabungan 2 (dua) macam teknik, yaitu : teknik 

telekomunikasi dan teknik pengolahan data. 

 Teknik telekomunikasi adalah : semua kegiatan yang berhubungan dengan 

penyampaian informasi. 

 Sedangkan teknik pengolahan data adalah : semua kegiatan yang berhubungan dengan 

manipulasi atau pengolahan data, seperti : entry, edit, delete, searching, dll). 

Secara umum komunikasi data dapat dikatakan sebagai proses pengiriman data (informasi) 

yang telah diubah ke dalam suatu kode-kode tertentu yang telah disepakai melalui media 

listrik atau elektro optik dari suatu titik ke titik yang lain (dari pengirim ke penerima). 
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Komunikasi Data On-Line 

 

 

 

 

 

2.2.  Penggunaan secara umum komunikasi data 

Penggunaan secara umum komunikasi data digolongkan dalam beberapa bidang, yaitu: 

1. Bidang pengumpulan data (Data collection) 

Data dikumpulkan dari beberapa tempat (Remote station), disimpan dalam 

memori dan pada waktu-waktu tertentu data tersebut akan diolah. 

Contoh : 

 Aplikasi sistem inventory, penggajian, dll 

Pada aplikasi ini data dikumpulkan secar aberkala setiap hari, minggu atau bulan 

2. Bidang tanya jawab (Inquiry dan Respone) 

Pemakai dapat mengakses langsung ke program atau file. Data yang dikirimkan 

ke sistem komputer ini langsung diproses dan hasilnya segera dapat diberikan. 

Contoh: 

 Aplikasi yang berhubungan dengan pembayaran pertokoan,pesanan tiket 

pesawat terbang,dsb. Pada apliaksi ini data segera diberikan kepada 

komputer dan hasil proses diperoleh dalam waktu yang singkat juga. 

 Aplikasi dalam perbankan misalnya untuk data keperluan pemberian kredit 

atau pinjaman, data kepolisian, data pasien rumah sakit, data perpustakaan 

,dsb. Pada aplikasi ini pemasukan data masukan sedikit, sedang keluaran 

dapat berjumlah sedikit atau banyak tetapi keluaran tersebut dapat diperoleh 

dalam waktu yang singkat. 

3. Bidang Storage dan Retrieval 

Data yang sebelumnya telah disimpan dalam komputer dapat diambil sewaktu-

waktu oleh pihak yang berkepentingan. 

Contoh : 
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Aplikasi Messege Switching dan Electronic Mail, seperti pengiriman surat, 

dokumen atau memo secara elektronik. Pada aplikasi ini tergantung dari penting 

tidaknya data yang dikirim, hasil yang dikehendaki dapat diterima dalam waktu 

yang singkat. 

4. Time Sharing 

Sejumlah pemakai dapat mengerjakan programnya bersama-sama.Setiap pemakai 

diberikan kesempatan untuk bekerja selama jangka waktu tertentu yang tetap 

besarnya, setelah itu pemakai lain akan medapatkan kesempatan. Kalau terlalu 

banyak data yang harus dikerjakan dalam satu satuan waktu fasilitas roll in-roll 

out harus dipergunakan. 

Contoh : 

Aplikasi pemakaian sistem komputer bersama-sama untuk pengembangan 

perangkat lunak (software), perhitungan rekayasa, pengolahan kata (word 

processing), CAD (Computer Aid Design), dll. Pada aplikasi ini hasil proses 

dikehendaki dalam waktu yang cukup singkat(seolah-olah berbicara dengan 

sistem komputer) 

5. Bidang Remote Job Entry 

Remote job terminal mengirimkan program atau data (teks) untuk disimpan ke 

komputer pusat tempat data diproses.Program tersebut akan dikerjakan secara 

batch yaitu diolah setelah gilirannya tiba 

Contoh : 

Aplikasi yang mempergunakan peralatan peralatan pendukung sistem komputer 

yang terdapat pada tempat yang jauh. Pada aplikasi ini proses dari setiap data 

memerlukan waktu yang cukup lama 

6. Bidang Real time data processing dan process control 

Hasil proses dikehendaki dalam waktu yang sesuai dengan kepentingan proses 

tersebut (real time). 

Contoh : 

Aplikasi pengaturan peralatanindustri, sistem kendali proses, sistem 

telekomunikasi, dll. 
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7. Bidang Pertukaran data antar komputer 

Pertukaran data berupa program, file dan lain sebagainya anatar sistem komputer. 

Pada aplikasi ini data yang dipertukarkan jumlahnya banyak dan waktu 

pengiriman dikehendaki singkat sekali. 

Kegunaan komunikasi data dalam bidang bisnis antara lain adalah : 

1. Membantu proses desentralisasi: data dapat diproses oleh cabang lalu 

dikirimkan ke pusat. 

2. Dapat menggantikan surat menyurat intern, kurir, dll (cara konvensional) 

dengan sistem electronic mail. 

3. Mempercepat pembuatan laporan-laporan atau informasi tertentu 

4. Mempercepat proses pengiriman dan pengumpulan data. 

5. dll 

 

2.3.  Komponen Dasar Sistem Komunikasi Data  

Komponen dasar sistem komunikasi data minimal ada 3 (tiga) macam, yaitu : Pengirim 

(Transceiver), Media Transmisi dan Penerima (Receiver). 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pengirim (Tranceiver) 

 Berupa pemancar atau pengirim informasi (data). 

 

2. Media Transmisi 

 Media transmisi adalah media yang digunakan untuk menyalurkan (mengirimkan) 

ketempat tujuan (penerima). Secara umum media yang biasa dipergunakan adalah saluran 

fisik (kabel), udara dan cahaya. 
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3. Penerima (Receiver) 

 Alat yang digunakan untuk menerima informasi yang dikirimkan. 

Pada dasarnya dalam dunia elektronika dikenal 2 (dua)  sinyal listrik, yaitu : 

1. Sinyal Analog 

 Sinyal yang sifatnya seperti gelombang sinusoidal, jadi dapat dikatakan sinyalnya 

selalu sambung menyambung atau tidak ada perubahan yang tiba-tiba antara bagian-

bagian sinyal tersebut  

 

 

 

 

 

 

2. Sinyal Digital 

Sinyal yang sifatnya seperti pulsa, jadi dapat dikatakan sinyal tersebut terputus-putus 

atau terjadi perubahan yang tiba-tiba antara bagian-bagian sinyal tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

Umumnya peralatan pengolahan data sifatnya digital dan mayoritas perangkat 

telekomunikasi bersifat analaog. Sehingga kadang-kadang diperlukan konversi antara 

yang satu dengan yang lain. Untuk mendapatkan hubungan telekomunikasi dan 

melaksanakan pengiriman ataupun pertukaran datadiperlukan ketentuan-ketentuan 

yang khusus yang dikenal sebagai protokol.Protokol ini ada yang merupakan hasil 

1 0 1 1 0 1 1 0
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rancangan pemasok peralatan komunikasi data tetapi sekarang telah mulai dibakukan 

sehingga berlaku bagi peralatan dari pemasok manapun. 

 

2.4.  Frekuensi  

Frekuensi adalah ukuran jumlah putara ulang per peristiwa dalam selang waktu yang 

diberikan 

Untuk memperhitungkan frekuensi, sesorang menetapkan jarak waktu, menghitung 

jumlah kejadian peristiwa dan membagi hitungan ini dengan panjang jarak waktu. 

Hasil ini diberikan dalam satuan hertz(Hz), dimana 1 Hz adalah peristiwa yang terjadi 

satu kali per detik. 

Secara alternatif, seseorang bisa mengukur waktu anatara dua kejadian 

peristiwa(periode) dan lalu memperhitungkan frekuensi sebagai yang timbal balik kali 

ini 

f =  1           Dimana T adalah periode. 
       T 

 

2.5.  Bandwidth 

Bandwidth dalam komunikasi adalah perbedaan antara frekuensi terendah dan 

frekuensi tertinggi dalam rentang waktu 

Sebagai contoh, line telepon memiliki bandwidth 3000Hz(Hertz), yang merupakan 

rentang antara frekuensi tertinggi(3300Hz) dan frekuensi terndah(300 Hz) yang dapat 

dilewati oleh line telepon ini. 

Pada jaringan komputer, bandwidth mengacu ke kecepatan transfer data, umumnya 

dalam satuan Kbps(kilobit per detik.kilobit per second) 

 


