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MULTIPLEXING 

 

Jaringan telepon jarak jauh merupakan jaringan yang mahal, tak bergantung apakah 

menggunakan leased line atau dial up. Seringkali terminal-terminal dipergunakan secara 

maksimum untuk berkomunikasi sehingga sesuatu diperlukan untuk menaikkan lalu lintas 

jalur. Ada dua cara untuk mengatasi permasalahan ini yaitu salah satunya multiplexing 

 

9.1 Multiplex 

Multiplex adalah teknik mengkombinasikan sejumlah sinyal (analog atau digital) untuk 

ditransmisikan  melalui satu media atau saluran. 

Cara yang  umum melakukan  multiplexing adalah dengan mengkombinasikan sejumlah sinyal 

berkecapatan rendah melalui satu saluran berkecepatan tinggi. 

Multiplexer adalah suatu sirkuit yang berfungsi menggabungkan beberapa atau banyak sinyal 

elektrik menjadi 1 sinyal tunggal 

Multiplexing adalah mengirim data dari sejumlah terminal sekaligus(penggabungan 2 sinyal 

atau lebih untuk disalurkan ke satu saluran komunikasi). Multiplex berarti membagi link menk 

jadi bagian yang masing-masing berisikan informasi dari sumber yang terpisah. Pembagian ini 

dapat berupa waktu atau frekuensi, peralatan yang melakukannya disebut ”multiplexer”. 

Beberapa alasan penggunaan multiplex: 

 Menghemat biaya penggunaan saluran komunikasi 

 Memanfaat sumber daya seefisien mungkin 

 Kapasitas terbatas dari saluran telekomunikasi digunakan semaksimum mungkin 

 Karakteristik permintaan komunikasi pada umumnya memerlukan penyaluran data dari 

beberapa terminal ke titk yang sama 
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Tanpa Multiplexer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikasi Data dengan Multiplexer 

 

Secara umum fungsi multiplex adalah sbb: 

 Membantu berbagai koneksi pada sebuah mesin 

 Memetakan banyak koneksi pada sebuah tingkatan antara sebuah koneksi dengan lainnya 

 

Ada 2 macam multiplexing 

 Frequency Division Multiplexing (FDM):pada sisi pengirim dari sistem FDM setiap kanal 

data digeser ke bagian yang berbeda dari spektrum frekuensi yang tersedia pada jalur 

pada telepon.Pita frekuensi tertentu yang dialokasikan untuk setiap kanal ditentukan oleh 

frekuensi gelombang pembawa yang akan dimodulasi oleh kanal tersebut.Pada sisi 

penerima, kanal-kanal akan didemodulasikan untuk memperoleh kembali masing-masing 

pita frekuensi.Aplikasi teknik FDM saat ini dibatasi pada V22(modem yang bekerja secara 

tak sinkron atau sinkron pada kecepatan 600/1200 bit/detik pada jalur PTSN atau leased 

line dan dapat bekerja secara half duplex maupun full duplex), data over voice dan sistem 

LAN pita lebar. 

 Time Division Multiplexing(TDM): didalam sistem TDM, slot waktu dari sirkuit pembawa 

berkecepatan tinggi dialokasikan untuk setiap kanal mempunyai kekuasaan penuh untuk 

menggunakan sirkit pembawa.Teknik TDM menggunakan teknik digital dan rangkaian 

yang secara penuh dapat memanfaatkan IC yang tersedia, sehingga lebih murah dan 
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handal dibandingkan FDM, dalam hal ini tidak diperlukan adanya perangkat lunak 

khusus.   

 

9.2  Frequecy Division Multiplexing(FDM) 

 FDM Adalah bentuk multiplexing yang paling umum dan banyak dipakai. Sistem ini 

menumpuk sinyal pada bidang frekuensi. Data yang dikirimkan dicampur berdasarkan 

frekuensinya dan karen aitu disebut Frequency Division Multiplexing.  FD sebenarnya banyak 

dipergunakan pada pengiriman sinyal analog. Data pada tiap kanal dimodulasikan dengan FSK 

untuk Voice grade channel. 

Misalkan diketahui kanal komunikasi suara berupa kabel voice grade mempunyai lebar 

frekuensi 300-3000 hz. Untuk komunikasi data, kanal ini dengan teknik multiplexing FDM 

dapat dipakai untuk lebih dari satu terminal. Untuk keperluan ini digunakan 4 pembawa 

misalnya 600, 1200, 1800, 2400 hz. 

 

 

 

 

Dengan cara ini setiap penerima ditujuan hanya mengambil sinyal data sesuai dengan 

frekuensi yang sudah ditentukan dan data yang lain diteruskan ketujuan yang bersangkutan. 

Karena tiap kanal telah diberikan pada terminal yang telah tertentu, maka kalau terminal 

tersebut tidak mengirimkan data kanal itu tidak berfungsi. FDM dikatakan code transparent 

artinya sandi yang dipakai oleh data yang tidak memberi pengaruh. FDM dapat beroperasi 

secara full duplex dengan 2 atau 4 kawat. Kalau digunakan 2 kawat, julah kanal yang tersedia 

akan menjadi setengahnya karena untuk pengiriman dan penerimaan masing-masing satu 

kanal. 

 

TDM 

Dengan TDM pengiriman data dilakukan dengan mencampur data berdasarkan waktu signal 

data tersebut dikirimkan. TDm digunakan untuk transmisi sinyal digital. Bit data dari terminal 

secara bergantian diselipkan diantara bit data dari terminal lain. Pemancar dan penerima harus 

sinkron supaya masing-masing penerima data yang ditujukan kepadanya. 

Misalkan 4 buah terminal 
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Sampai saat ini cara TDM hanya dipergunakan untuk komunikasi titik ke titik. Pada TDM lebih 

mudah dilakukan penambahan perlatan pengiriman data karena tidak akan mempengaruhi 

peraltan yang sudah ada sampai pada batas-batas tertentu. 

TDM pada dasarnya lebih efisien daripada FDM karena 1 saluran komunikasi telepon dapat 

dipakai sampai dengan 30 terminal sekaligus 

TDM yang umum dikenal ialah PCM(Pulse Code Modulation). Sinyal disample deng anlaju 

8000 saple per sekon dan hasilnya disandikan dengan pulsa DC. Terdapat 4 metode untuk 

coding amplitudo ini: 

PAM(Pulse AM) 

PPM(Pulse Position Modulation) 

PCM(Pulse Code Modulation) 

PDM(Pulse Duration Modulation) 

 

Yang paling Umum digunakan ialah PCm. Sistem CCITT menggunakan kecepatan 2048 kbps 

atau 30 kanal suara. Sistem amerika utara dikenal sebagai T-carrier yang kecepatannya 1544 

kbps atau 24 kanal suara. Perkembangan terakhir dari teknik multiplexing ini ialah Statistical 

Time Division Multiplex(STDM). STDM mempunyai keuntukngan dalam efisiensi penggunaan 

saluran secara lebih baik lagi. STDm memberikan kanal hanya kepada terminal yang 

membutuhkan. STDM memanfaatkan sifat lalulintas yang mengikuti karakteristik statistik, 

demikian pula beberapa sifat protokol seperti Start-stop bit, Falg, Filler dan lain-lain. Dengan 

multiplexing, efsiensi dapat ditingkatkan lagi beberapa kali lipat. 


