PENGANTAR KOMUNIKASI DATA
Istilah data dalam diktat ini berarti segala sesuatu yang belum memiliki arti bagi
si penerimanya. Dalam ilmu komunikasi data, data berarti informasi yang disajikan
dalam bentuk isyarat digital biner. Pada dasarnya komunikasi data merupakan proses
pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran
transmisi dan peralatan switching, bisa antara komputer dan komputer, komputer
dengan terminal, atau komputer dengan peralatan, atau peralatan dengan peralatan.
Di jaman convergence ini, komunikasi data tidak hanya dapat dilakukan oleh
komputer dengan komputer, tetapi juga dengan peralatan komunikasi lain yang
mendukung untuk melakukan komunikasi data.

Gambar 1.1 Keanekaragaman Komunikasi Data
Dengan adanya komunikasi data, kita tidak perlu pergi ke tempat tujuan untuk
memberikan data, tetapi cukup dengan hanya duduk di depan komputer atau peralatan
yang mendukung kita dapat mengirimkan data berupa pesan, transaksi, atau video
dalam waktu yang singkat.

Bentuk Komunikasi Elektronik
Adapun bentuk komunikasi elektronik terbagi menjadi tiga, yaitu:
a. Komunikasi suara
b. Komunikasi berita dan gambar
c. Komunikasi data
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Kapasitas Channel Transmisi
Bandwidth menunjukkan sejumlah data yang dapat ditransmisikan untuk satu
unit waktu yang dinyatakan dalam satuan bps (bits per second) dan cps (characters per
second).
Kapasitas atau transfer rate dari suatu channel transmisi dapat digolongkan dalam:
a. Narrow band channel
1. Rendah / lambat dan berkisar 50-300 bps
2. Contoh : Telegraf.
b. Voice band channel
1. 300-500 bps
2. Contoh : Telepon.
c. Wide band channel
1. Sampai 1.000.000 bps
2. Contoh : Jalur telepon jarak jauh yang menggunakan media transmisi.

Tipe Channel Transmisi
Setiap sistem transmisi pasti mempunyai tipe transmisi tersendiri. Tipe transmisi
dibedakan menjadi tiga, yaitu:
a. Tipe transmisi satu arah (simplex)
Transmisi hanya dapat dilakukan satu arah, contoh: siaran radio dan televisi.
b. Tipe transmisi dua arah bergantian (half duplex)
Transmisi dapat dilakukan dua arah tetapi dalam pentransmisian dilakukan secara
bergantian, contoh: handy talkie, walkie talkie.
c. Tipe transmisi dua arah bersamaan (full duplex)
Transmisi dapat dilakukan dua arah dan pentransmisian data dilakukan secara
bersamaan antara kedua belah pihak, contoh: telepon.

Kode yang Mewakili Transmisi
Untuk melakukan komunikasi atau transmisi data, suatu informasi diubah
menjadi kode-kode yang menjadi standarisasi untuk pertukaran data. Kode-kode
tersebut antara lain:
a. BCD (Binary Coded Decimal)
Untuk 1 karakter yang disimpan di main memory diwakili oleh kombinasi digit
binary (bit) dengan 1 byte terdiri dari 4 bit.
b. SBCDIC (Standard Binary Coded Decimal Interchange Code)
1 byte terdiri dari 6 bit.
c. EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)
1 byte terdiri dari 8 bit.
d. ASCII (American Standard Code for Information Interchange atau American
Standard Comitte on Information Interchange)
1 byte terdiri dari 7 bit.
e. Boudot Code (Murray Code)
1 byte terdiri dari 5 bit.

Mode Transmisi
Dua jenis mode transmisi yaitu :
a. Parallel Transmission
b. Serial Transmission

Gambar 1.15 Transmisi Serial
1. Synchronous transmission (waktu pengiriman harus sesuai dengan waktu
penerimaan bit-bit).

2. Asynchronous transmission merupakan transmisi dari data yang ditransmisikan
satu karakter tiap waktu tertentu, interval waktu berbeda.

