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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita karena 

kita selalu terlibat dalam salah satu bentuknya, misalnya: percakapan antar individu, 

mengirim dan/atau menerima surat, percakapan melalui telepon, melihat televisi, 

mendengarkan radio, dan sekarang ini masuk ke dalam internet. Tujuan teknik komunikasi 

ialah penyampaian informasi ke tempat tujuan dengan cepat dan tepat. Terdapat berbagai cara 

untuk melakukan komunikasi, misalnya dengan suara, gerak-gerik atau lambang lain dalam 

bentuk gambar. Sebelum ditemukannya sinyal listrik komunikasi jarak jauh dilakukan dengan 

menggunakan antara lain bunyi-bunyian seperti tambur, kentongan, asap, binatang (mis. 

merpati pos), kurir, atau sinyal cahaya (mis. pada kapal laut). Pada masa kini informasi dapat 

disampaikan dengan menggunakan sinyal listrik ataupun cahaya. Terdapat banyak alasan 

mengapa sinyal listrik dipilih untuk menyampaikan informasi yaitu antara lain jarak yang 

dapat dicapainya dapat dikatakan tidak terbatas dan kecepatannya sangat tinggi (kira-kira 

300.000 km per detik), pembangkitan sinyal relatif mudah demikian pula proses pengubahan 

bentuk besaran lain ke dalam besaran listrik dan sebaliknya dapat dikatakan sangat mudah. 

Sebagai contoh suara yaitu besaran tekanan udara dapat dengan mudah diubah menjadi 

besaran listrik dengan pertolongan mikrofon sedangkan loudspeaker dapat dengan sempurna 

mengembalikan sinyal listrik tersebut ke bentuk asalnya yaitu tekanan udara. Berbagai 

besaran lain dapat diubah menjadi besaran listrik dengan alat bantu, yang umumnya disebut 

"transducer", yang tepat. 

Salah satu masalah utama dalam komunikasi ialah efisiensi saluran komunikasi. 

Sangat dikehendaki agar melalui satu saluran komunikasi sejumlah besar informasi 

disalurkan dengan secepat mungkin dan dengan kesalahan sesedikit mungkin. Di dalam 

membicarakan telekomunikasi, informasi yang ingin disampaikan bentuk asalnya harus 

diubah menjadi besaran listrik. Besaran listrik dapat digambarkan dalam bentuk gelombang 

listrik tertentu (misalnya gelombang sinusoidal, pulsa, dan lain-lain) dan kemudian dibawa ke 

tempat tujuannya dan dikehendaki agar keadaan yang tepat sama seperti aslinya dapat 

diterima. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 Switching 

1.1Pengertian Switching 

Dalam dunia telekomunikasi, jaringan circuit switching adalah jaringan yang 

mengalokasikan sebuah sirkuit (atau kanal) yang dedicated di antara nodes dan terminal 

untuk digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Sirkuit yang dedicated tidak dapat 

digunakan oleh penelepon lain sampai sirkuit itu dilepaskan, dan koneksi baru bisa disusun. 

Bahkan jika tidak ada komunikasi berlangsung pada sebuah sirkuit yang dedicated, kanal 

tersebut tetap tidak dapat digunakan oleh pengguna lain. Kanal yang dapat dipakai untuk 

hubungan telepon baru disebut sebagai kanal yang  idle. 

Untuk call setup dan pengendalian (dan keperluan administratif lainnya) dapat 

digunakan sebuah kanal pensinyalan yang dedicated dari node terakhir ke jaringan. ISDN 

adalah salah satu layanan yang menggunakan sebuah kanal pensinyalan terpisah. Plain Old 

Telephone Service (POTS) tidak memakai pendekatan ini. 

Sebuah metode untuk membangun, memonitor perkembangan, dan menutup sebuah 

koneksi adalah dengan memanfaatkan sebuah kanal terpisah untuk keperluan pengontrolan, 

misalnya untuk links antar telephone exchanges yang menggunakan CCS7 untuk komunikasi 

call setup dan informasi kontrol dan menggunakan TDM untuk transportasi data di sirkuit 

tersebut. 

Sistem telepon zaman dahulu merupakan contoh penggunaan circuit switching. 

Pelanggan meminta operator untuk menghubungkan mereka dengan pelanggan lain, yang 

mungkin berada pada yang sama, atau melalui sebuah inter-exchange link dan operator lain. 

Dimanapun posisi para pelanggan ini, tetap terbentuk sebuah koneksi antar telepon kedua 

pelanggan selama hubungan telepon berlangsung. Kawat tembaga yang sedang digunakan 

untuk koneksi ini tidak dapat digunakan untuk hubungan telepon lain, walaupun para 

pelanggan ini tidak sedang berbicara dan jalur ini dalam kondisi tidak digunakan (silent). 

Akhir-akhir ini sudah dapat dilakukan multiplexing terhadap berbagai koneksi yang 

terdapat pada sebuah konduktor, namun demikian tetap saja setiap kanal pada link yang 

mengalami multiplexing selalu berada pada salah satu dari dua kondisi ini : dedicated pada 

sebuah koneksi telepon, atau dalam keadaan idle. Circuit switching mungkin relatif tidak 

efisien karena kapasitas jaringan bisa dihabiskan pada koneksi yang sudah dibuat tapi tidak 

terus digunakan (walaupun hanya sebentar). Di sisi lain, keuntungannya adalah cepatnya 

membuat koneksi baru, dan koneksi ini bisa digunakan dengan leluasa selama dibutuhkan. 

Pendekatan lain adalah packet switching yang membagi data yang akan dikirimkan 

(misalnya, suara digital atau data komputer) menjadi kepingan-kepingan yang disebut paket, 

yang lalu dikirimkan melewati sebuah shared network. Jaringan packet switching tidak 

membutuhkan sebuah sirkuit khusus untuk melakukan koneksi. Dengan pendekatan ini 

banyak pasangan node dapat melakukan komunikasi yang hampir simultan pada kanal yang 

sama. Dengan tiadanya koneksi yang dedicated, masing-masing paket yang diberikan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sirkuit&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kanal
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nodes&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Terminal
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengguna
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pensinyalan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/ISDN
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=POTS&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=CCS7&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/TDM
http://id.wikipedia.org/wiki/Multiplexing
http://id.wikipedia.org/wiki/Packet_switching
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dilengkapi dengan alamat tujuan sehingga jaringan dapat mengirimkan paket tersebut ke 

tujuan yang diinginkan 

Pengantar switching  

hubungan komunikasi dua buah pesawat telepon secara langsung 

.  

Hubungan dengan N pelanggan : N-1 saluran/pelanggan atau N(N-1)/2 saluran 

 

Hubungan sejumlah pelanggan telepon yang banyak secara langsung tidak efisiean 

karena dibutuhkan saluran yang besar jumlahnya dan jaringan akan menjadi rumit. 

System switching dibangun dan diletakan diantara pelanggan-pelanggan tersebut yang 

dikenal sebagai suatu sentral atau exchange. Untuk N pelanggan hanya diperlukan N saluran 

untuk menghubungkan pelanggan, penambahan satu pelanggan cukup dengan 

menghubungkan pelanggan tersebut ke sentral. 

 

Fungsi dasar switching adalah : 

 

a. Penyambungan (interconnection). 

b. Pengendalian ( control ). 

c. Deteksi adanya permintaan sambungan. 

d. Menerima informasi. 

e. Mengirim informasi 

f. Mengadakan test sibuk. 

g. Mengawasi pembicaraan 
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1.2 Perkembangan Perangkat Switching/Penyambungan 

 

Sistem Manual  

Pada pertengahan-1870, Alexander Graham Bell menciptakan telepon, sebuah sistem 

kabel  

untuk komunikasi suara dua arah antara lokasi terpencil. Anda berbicara ke unit pada satu 

lokasi  

dan Anda suara terdengar di lokasi lain, segera. Sistem ini agak terbatas dalam hal itu hanya  

diperbolehkan komunikasi dengan salah satu lokasi yang tetap, sehingga merupakan 

kemajuan  

yang jelas untuk memiliki garis-garis akan ke lokasi lain. Awalnya, ini adalah apa yang 

terjadi -  

telepon masing-masing baris akan telepon lainnya, yang berarti banyak kabel dan ada batasan  

praktis untuk jumlah ponsel yang bisa terhubung.  
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Pada sistem switching manual saluran-saluran komunikasi berakhir pada papan 

sambung,  

dimana satu sama lain dapat dihubungkan oleh seorang operator secara manual. Ada dua 

macam  

papan sambung, papan sambung mangneto atau battery lokal (lokal battery, LB) dan papan  

sambung battery sentral (common battery, central battery, CB).  

Papan sambung LB dihubungkan melalui sirkuit langganan ke pesawat telepon 

pelanggan,  

pesawat telepon dilengkapi dengan primary cell untuk keperluan pembicaraan (arus caatu 

untuk  

mikropon) dan generator arus bel untuk kepentingan panggilan ke papan sambung. Papan  

sambung CB merupakan suatu kemajuan atas papan sambung LB, mengingat atas mudahnya  

pelayanan dan pemeliharaannya. Sistem ini menggunakan storage battery untuk keperluan  

pembicaraan (arus catu untuk mikropon) dan hubungan, yang pemasangannya dipusatkan di 

kantor dimana papan sambung berada. Papan sambung CB dipergunakan untuk melayani 

sirkuit- 

sirkuit pelanggan, tetapi juga dipergunakan sebagai meja interlokal dan meja penerangan. 

 

Sistem Otomatis  

 

-Elektromekanik  

 

Switching otomatis  

Calling station dihubungkan ke inlet  

Called station dihubungkan ke outlet  

Proses switching : Wiper digerakan oleh motor listrik ke posisi oulet yang sesuai  

dengan called number.  

 

 

Pergerakan selector dilakukan step by step, pulsa nomor dari calling station harus  

decadik  

Pergerakan selector dilakukan step by step  

 digit 1 : Menggerakan selector awal (line finder = Pre-selektor).  

 digit 2 : Menggerakan group selector.  

 digit 3 : Menggerakan selector akhir (final slector = Line selector).  
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Crosspoint/crossbar Switch  

Merupakan evolusi dari electromagnetic manual switch  

Perkembangan : Crossbar > non-electronic crosspoint > electronic crosspoint  

switch  
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1.3 Perkembangan Teknik Switching 

 

 

CIRCUIT Switching 

 

-Sebelum dilakukan transfer informasi, terlebih dahulu dilakukan pembentukan (set 

  up) koneksi dari ujung ke ujung (end-to-end) oleh proses signaling 

-Setelah terbangun hubungan, dilakukan transfer informasi (proses pembicaraan) 

-Selama transfer informasi (bicara), kanal bicara (time slot) digenggam/diduduki 

-secara exclusive, tidak “di-share” dengan nomor time slot tetap tdk berubah. 

-Selesai fase transfer informasi dilakukan pembubaran (oleh proses signaling) 
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1.4 PACKET Switching 

 

 

Sebelum dikirim, Informasi disegmentasi (paketisasi) terlebih dahulu. Tiap paket dikirim 

tanpa dibangun koneksi ke tempat tujuan terlebih dahulu, sehingga tiap paket sangat mungkin 

menempuh rute yang berbeda. 

Karena perbedaan rute, kemungkinan paket sampai di tempat tujuan tidak berurut. Di tempat 

tujuan paket diurut kembali (reassemble) seperti urutan aslinya, baru kemudian disajikan 

(dipresentasikan). 
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Message Switch  

-Message Switching merupakan tipe store and forward connection yang diset-up antara 

devices   yang berhubungan sepanjang jalur pengiriman data. Device pertama membuat suatu 

connection ke devices berikutnya dan mengirim data. Setelah transmission ini complete, 

connection akan kembali torn down, dan devices kedua akan mengulangi proses tersebut.  

-Pengiriman email merupakan contoh yang baik dari message switching, ketika kita menekan 

button send, sistem kita akam mengirim data tersebut ke mail server local kita. Mail server 

akan mengurut kembali data kita, kemudian mail server kita akan menghubungi mail server 

tempat alamat yang akan kita kirimi email tadi. Sampai akhirnya mail server tersebut akan 

mengirim message tersebut ke penerima dengan proses yang sama. 
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 Signaling 

2.1 Pengertian Signaling 

 

 

 

Signaling adalah proses pertukaran sinyal antar komponen jaringan telekomunikasi di dalam 

rangka pembentukan koneksi, maintenance koneksi, dan pemutusan koneksi  

 

2.2 Persyaratan signaling 

 

- Dari sudut pandang pelanggan 

Transfer informasi harus andal Contoh: pelanggan yang ditujulah yang ringing 

Call set up yang cepat 

Tidak ada noise akibat adanya signalling 

- Pengaruh signalling system terutama pada waktu set-up 

Waktu tunggu mendapat dial tone setelah off-hook 

Waktu mendial (pulse dial atau DTMF) 

Waktu untuk mentransfer informasi digit antar sentral dan pembentukan koneksi 
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2.3 Klasifikasi Signaling 

 

Subscriber – Exchange Signaling 

- Dari pelanggan ke sentral 

- Informasi kondisi off-hook 

- Informasi nomor B (nomor tujuan) 

- Informasi jumlah uang yang dimasukkan (khusus untuk payphone) 

- Informasi kondisi on-hook ketika panggilan usai 

- Dari sentral ke pelanggan A (nomor pemanggil) 

- Informasi bahwa sentral siap menerima nomor B 

- Informasi mengenai status B (busy atau tidak) 

- Informasi kongesti atau interception 

- Sinyal charging (khusus untuk payphone) 

- Dari sentral ke pelanggan B 

- Sinyal ringing untuk menarik perhatian pelanggan B 

 

Off-Hook Signaling (Analog) 

- Loop Start (almost all telephones) 

-Seizure is detected when current flows through local loop, due to off-hook 

- Ground Start (antar PBX (Private Branch Exchange) atau antara PBX dengan Sentral Lokal) 

- Seizure (upaya pendudukan kanal komunikasi) is detected when one wire is grounded 

- Seizure can be initiated in both directions 

- Untuk mengindikasikan status on/off-hook ke sentral lokal 

 

 

Exchange – exchange Signaling 

- Channel Associated Signalling (CAS) 

Signaling dilakukan menggunakan kanal yang juga digunakan untuk mentransfer informasi 

 

 

Informasi speech dan informasi signalling mengalir melalui jalur yang sama 

Beberapa macam CAS 

- Signalling dilakukan secara bersama pada kanal untuk speech (DC signalling, inband) 

- Signalling dilakukan pada kanal yang sama dengan speech tetapi menggunakan frekuensi 

yang berbeda (out-band) Contoh: Signalling dilakukan melalui timeslot 16 (PCM signalling) 

- Common Channel Signalling (CCS) 

 

 

DC signaling 

 

- Sinyal ditransfer dalam bentuk pulsa dengan cara merubah polaritas dan tahanan kawat 

penghubung 

- Sistem bekerja dengan 3 kondisi pada arah forward dan 2 pada arah reverse 

http://3.bp.blogspot.com/__0NrGjkRiVc/TE7hlpR82wI/AAAAAAAAABA/ioSt_WPaDf0/s1600/2.bmp
http://3.bp.blogspot.com/__0NrGjkRiVc/TE7hlpR82wI/AAAAAAAAABA/ioSt_WPaDf0/s1600/2.bmp
http://1.bp.blogspot.com/__0NrGjkRiVc/TE7hl8XJgdI/AAAAAAAAABI/wrH3Wji7ehg/s1600/3.bmp
http://1.bp.blogspot.com/__0NrGjkRiVc/TE7hl8XJgdI/AAAAAAAAABI/wrH3Wji7ehg/s1600/3.bmp
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- Kondisi yang digunakan pada arah forward 

- Sirkit bertahanan rendah 

- Sirkit bertahanan besar 

- Polaritas positif 

- Pada arah reverse 

- Polaritas normal (+a –b) 

- Polaritas terbalik (-a +b) 

-DC signalling digunakan pada koneksi fisik dua kawat 

- Biasa digunakan pada koneksi antar sentral local 

 

Tone frequency signalling 

- Digunakan pada koneksi jarak jauh menggunakan FDM 

- Inband signalling : 300 –3400 Hz 

- Out-band signalling : menggunakan frekuensi yang lebih tinggi daripada frekuensu speech 

(mis. 3825 Hz 

 

Line and Register Signalling pada CAS 

Line signalling : mentransfer informasi kondisi handset (off-hook atau on-hook) 

Contoh : seizure, B answer, clear back, clear forward 

-Register signalling : signaling untuk mentransfer nomor B . Nomor B disimpan di register 

dan signalling melibatkan komunikasi antar register masing-masing sentral 

Register signaling 

-Pada arah forward 

B number 

Katagori A 

End-of-pulsing information (Bila A number telah dikirimkan) 

A number (untuk charging misalnya) 

-Pada arah reverse 

Proceed-to-send signal (sentral siap menerima B number) 

Control signals : tipe informasi 

End-of-selection information : pesan untuk memutuskan register dan membentuk koneksi 

juga memberikan informasi kondisi handset B 

Charging information 

 

 

 

E&M (Ear & Mouth) Signaling 

- PBXs, switches 

- Separate signaling leads for each direction 

- E-Lead (inbound direction) 

- M-Lead (outbound direction) 

- Allows independent signaling 

 

Forward and Reverse direction 
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- Forward signal mengalir dari sentral telepon tempat A berada menuju sentral telepon tempat 

B berada 

- Backward signal mengalir pada arah yang berlawanan dengan forward signal 

 

Common Channel Signaling 

Signaling menggunakan kanal yang terpisah dari kanal untuk mentransfer informasi ® 

Terdapat jaringan signaling tersendiri 

 

Common Channel Signalling  

Signaling System Number 7 (SS7) 

- Biasa disebut juga CCS #7 

- Trend signaling untuk jaringan telekomunikasi modern 

- Jaringan signalling terpisah dengan jaringan speech 

- Pada PCM menggunakan kanal 16 

- Informasi signaling dibawa di dalam frame-frame data 

 

Elemen Jaringan Signalling SS7 

- Signaling point (SP) 

- Setiap titik jaringan yang mampu menangani pesan kontrol SS7 

- Signal transfer point (STP) 

- Titik signaling yang mampu merutekan pesan kontrol 

- Control plane 

- Bertanggung jawab untuk membentuk dan me-manage koneksi 

- Information plane 

- Setelah koneksi terbentuk, informasi ditransfer pada information plane 

Transfer Points 

 

Signaling Network Structures 

- Kapasitas STP 

- Jumlah link signaling yang dapat ditangani 

- Message transfer time 

- Throughput capacity 

- Network performance 

- Number of SPs 

- Signaling delays 

- Availability and reliability 

Ketersediaan jaringan untuk menyediakan layanan bila STP mengalami kerusakan 

 

2.4  Signaling Berdasarkan Pemakaian Kanal 

· CAS (Channel Associated Signaling) adalah pensinyalan kanal yang bersesuaian. 

Tiap kanal voice memiliki 1 kanal signaling masing-masing secara exclusive (associated), dg 

menggunakan kanal fisik yg sama tetapi terpisah secara logika/timing berbeda. 

http://3.bp.blogspot.com/__0NrGjkRiVc/TE7hmSKViiI/AAAAAAAAABQ/HbqQBPEunbU/s1600/4.bmp
http://3.bp.blogspot.com/__0NrGjkRiVc/TE7hmSKViiI/AAAAAAAAABQ/HbqQBPEunbU/s1600/4.bmp
http://3.bp.blogspot.com/__0NrGjkRiVc/TE7hmSKViiI/AAAAAAAAABQ/HbqQBPEunbU/s1600/4.bmp
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· CCS (Common Channel Signaling) adalah pensinyalan kanal bersama. Sejumlah 

(kecil) kanal signaling digunakan oleh banyak kanal voice secara bersama (common). 

Umumnya secara fisik terpisah. 

 

 
 

 

2.5 Signaling Berdasarkan Metode Penyaluran 

 

Link-by-link. 

Pengiriman suatu blok sinyal (lengkap) dari sentral asal dilakukan melalui satu atau beberapa 

sentral transit secara estafet (link-by-link) hingga sentral tujuan. 

End-to-end  

Sentral asal mengirim hanya sebagian informasi (yang diperlukan untuk ruting) ke setiap 

sentral transit yang dilaluinya. Seteleh sentral asal terhubung ke sentral tujuan, barulah 

Informasi lengkap (address tujuan) dikirimkan. 

Enbloc.  

Sama dengan mode link-by-link, yaitu sinyal lengkap dikirim secara estafet. 

Bedanya,terminologi enbloc hanya digunakan pada CCS (CCS No.7), sedangkan pada CAS 

(R2) biasa menggunakan terminologi link-by-link  

Overlap.  

Mode penyaluran seperti link-by-link namun informasi sinyal yang dikirim tidak secara 

sekaligus (lengkap) melainkan bertahap (sebagian-sebagian). 
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2.6 Signaling Pada Saluran Pelanggan Analog 

 

PCM (Pulse Code Modulation) 

• Merupakan metode umum untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital 

• Dalam sistem digital, sinyal analog yang dikirimkan cukup dengan sampel-sampelnya saja 

• Sinyal suara atau gambar yang masih berupa sinyal listrik analog diubah menjadi sinyal 

listrik digital melalui 4 tahap utama, yaitu : 

Sampling 

Quantisasi 

Pengkodean 

Multiplexing 
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BAB III  

KESIMPULAN 

 

Fungsi dasar switching adalah penyambungan (interconnection), pengendalian 

(control), deteksi adanya permintaan sambungan, menerima informasi, mengirim informasi, 

mengadakan test sibuk, dan mengawasi pembicaraan. Perkembangan perangkat switching 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem manual dan sistem otomat.  Terdapat tiga teknik 

switching dalam telekomunikasi, yaitu circuit switch, paket switch, dan message switch.  

Sinyal analog adalah sinyal pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Merupakan hasil 

teknologi yang mengubah sinyal tersebut menjadi kombinasi ututan bilangan 0 dan 1 secara 

terputus-putus (discrete) untuk proses pengiriman informasi yang mudah, cepat dan akurat.   

Proses yang harus dilalui dalam metode pengubahan sinyal analog menjadi digital 

adalah melalui beberapa tahapan, yaitu : sampling, quntizing, coding, dan multiplexing.  

Pensinyalan (signaling) didefinisikan sebagai pertukaran informasi antar elemen dalam 

jaringan, yang direalisasikan dalam bentuk kode-kode standar yang telah disepakati, 

bertujuan untuk melakukan pembentukan hubungan, pengawasan saluran dan pembubaran 

hubungan.  Pembagian signaling berdasarkan pemakaian kanal adalah CAS dan CCS, 

signaling berdasarkan fungsi adalah line signal dan register signal, signaling berdasarkan 

metode penyaluran adalah link by link, end to end, enbloc, dan overlap.  
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