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A. Definisi 

Cellular dalam Bahasa Inggris untuk selular. Selular artinya adalah sistim 

komunikasi jarak jauh tanpa kabel, selular adalah bentuk komunikasi modern yang 

ditujukan untuk menggantikan telepon rumah yang masih menggunakan kabel. 

Telepon Genggam seringnya disebut handphone (disingkat HP) atau disebut pula 

sebagai telepon selular (disingkat ponsel) adalah perangkat telekomunikasi elektronik 

yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon fixed line konvensional, 

namun dapat dibawa ke mana-mana (portabel, mobile) dan tidak perlu disambungkan 

dengan jaringan telepon menggunakan kabel (nirkabel; wireless). Saat ini Indonesia 

mempunyai dua jaringan telepon nirkabel yaitu sistem GSM (Global System For Mobile 

Telecommunications) dan sistem CDMA (Code Division Multiple Access). (Wikipedia) 

Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, ponsel 

umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat (short 

message service, SMS). Mengikuti perkembangan teknologi digital, kini ponsel juga 

dilengkapi dengan berbagai pilihan fitur, seperti bisa menangkap siaran radio dan televisi, 

perangkat lunak pemutar audio (mp3) dan video (MPEG4), kamera digital, game, dan 

layanan internet (WAP, GPRS, 3G). Ada pula penyedia jasa telepon genggam di 
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beberapa negara yang menyediakan layanan generasi ketiga (3G) dengan menambahkan 

jasa videophone, sebagai alat pembayaran, maupun untuk televisi online di telepon 

genggam mereka. Sekarang, telepon genggam menjadi gadget yang multifungsi. Selain 

fitur-fitur tersebut, ponsel sekarang sudah ditanamkan fitur komputer. Jadi di ponsel 

tersebut, orang bisa mengubah fungsi ponsel tersebut menjadi mini komputer. Di dunia 

bisnis, fitur ini sangat membantu bagi para pebisnis untuk melakukan semua pekerjaan di 

satu tempat dan membuat pekerjaan tersebut diselesaikan dalam waktu yang singkat. 

 

Gambar   . Arsitektur GSM 
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Gambar   . Base Station Subsystem 
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Gambar   . Penyebaran cell-cell pada jaringan telepon seluler 
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B. Evolusi Sistem Telekomunikasi Seluler 

 

Gambar   . Evolusi Telekomunikasi Seluler 

 

Ada pun perkembangan atau evolusi teknologi seluler dapat dirangkum sebagai 

berikut: 

1. Generasi pertama: analog, kecepatan rendah (''low-speed''), cukup untuk suara. 

Contoh: NMT (Nordic Mobile Telephone) dan AMPS (Analog Mobile Phone System) 

2. Generasi kedua: digital, kecepatan rendah - menengah. Contoh: GSM dan 

CDMA2000 1xRTT 

3. Generasi ketiga: digital, kecepatan tinggi (''high-speed''), untuk pita lebar 

(''broadband''). Contoh: W-CDMA (atau dikenal juga dengan UMTS) dan 

CDMA2000 1xEV-DO. 

 

 

 

 

 

Gambar   . Evolusi GSM menuju Sistem Seluler generasi ke 3 
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Tabel 1. Perbandingan Teknologi antar Generasi 

 

Antara generasi kedua dan generasi ke-3, sering disisipkan Generasi 2,5, yaitu 

digital, kecepatan menengah (hingga 150 Kbps). Teknologi yang masuk kategori 2,5G 

adalah layanan berbasis data seperti GPRS (''General Packet Radio Service'') & EDGE 

(''Enhance Data rate for GSM Evolution'') pada domain GSM dan PDN (''Packet Data 

Network'') pada domain CDMA.. 

 

1. Sistem Seluler Analog (1G, Generasi Pertama) 

NMT 450, Nordic Mobile Telephone, standar komunikasi seluler analog yang 

bekerja pada frekuensi 450 MHz.Standar ini dikembangkan dan digunakan oleh 

negara-negara nordic tahun 1981. 

AMPS, Advanced Mobile Phone System, standar komunikasi seluler analog 

yang bekerja pada frekuensi 800 MHz.Standar ini dikembangkan dan digunakan tahun 

1983. 
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TACS, Total Access Communication System, standar komunikasi seluler 

analog ;serupa dengan AMPS; hanya bekerja pada frekuensi 900 MHz.Standar ini 

dikembangkan dan digunakan 1985. 

 NMT 900, Nordic Mobile Telephony,standar komunikasi seluler analog yang 

bekerja pada frekuensi 900 MHz.Standar ini dikembangkan dan digunakan oleh 

negara-negara nordic tahun 1986 

 

Gambar   . Sistem Seluler Analog Generasi Pertama 

 

2. Sistem Seluler Digital 2G – 4G 

 

 

Gambar   . Evolusi Seluler Digital  
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Gambar   . Sistem Seluler Digital  

 

GSM, Global System for Mobile Communication,standar komunikasi seluler 

digital yang bekerja pada frekuensi 900 MHz.Standar ini dikembangkan oleh gabungan 

negara-negara Eropa dan di gunakan secara komersial pada tahun 1991. Modulasi yang 

digunakan GMSK (0.3 Gaussian Filter), channel spacing 200kHz,channel bit rate 

270.833 kb/s, number of channel 124 (8 users /channel), metode duplex yang 

digunakan FDD,multiple akses metode TDMA/ FDM. 

 

DCS 1800, Digital Cellular System, standar komunikasi seluler digital yang 

bekerja pada frekuensi 1800 MHz.Standard ini dikembangkan dan digunakan pada 

tahun 1992 dan merupakan pengembangan dari GSM 900. Modulasi yang digunakan 

GMSK (0.3 Gaussian Filter), channel spacing 200kHz,channel bit rate 270.833 kb/s, 
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number of channel 374 (8 users /channel), metode duplex yang digunakan 

FDD,multiple akses metode TDMA/ FDM. 

 

CDMA, Code Division Multiple Access adalah sebuah bentuk pemultipleksan 

(bukan sebuah skema pemodulasian) dan sebuah metode akses secara bersama yang 

membagi kanal tidak berdasarkan Waktu (seperti pada TDMA) atau Frekuensi (seperti 

pada FDMA), namun dengan cara mengkodekan data dengan sebuah kode khusus yang 

diasosiasikan dengan tiap kanal yang ada dan mengunakan sifat-sifat interferensi 

konstruktif dari kode-kode khusus itu untuk melakukan pemultipleksan. 

 

EDGE, Enhanced Data Rates for GSM Evolution disingkat EDGE biasa disebut 

juga EGPRS (Enhanced GPRS) merupakan teknologi telepon seluler digital lanjutan 

2,5G (GSM + GPRS). Dengan EDGE, kecepatan transmisi data GPRS menjadi lebih 

cepat sehingga memberikan kemungkinan terhadap fasilitas audio streaming, 

permainan komputer online, PTT (push to talk), dan lain-lain. Dengan EDGE 

kecepatan transmisi GPRS mencapai 126-473,8 kbps (kilobit per second). 

GPRS = (General Packet Radio Service) Protokol untuk transfer data dalam GSM, 

kecepatan transfer data dalam GPRS dapat mencapai 115 Kbps. 

 

HSDPA, 3,5G adalah teknologi mobile broadband yang berbasis HSDPA 

(High-Speed Downlink Packet Access) yang mampu mentransmisikan data dengan 

kecepatan (initial data transmission speed) hampir sepuluh kali lipat dari kecepatan 

teknologi 3G. 

 

3. Rahasia Sukses Pengembangan 3G 

Jaringan 3G tidak merupakan ''upgrade'' dari 2G; operator 2G yang berafiliasi 

dengan 3GPP perlu untuk mengganti banyak komponen untuk bisa memberikan 

layanan 3G. Sedangkan operator 2G yang berafiliasi dengan teknologi 3GPP2 lebih 

mudah dalam ''upgrade'' ke 3G karena berbagai ''network element'' nya sudah didesain 

untuk ke arah layanan nirkabel pita lebar (''broadband wireless''). Layanan 3G juga 

telah digembar-gemborkan namun pada kenyataannya, banyak ditemui kegagalan. 
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Negara Jepang dan Korea Selatan adalah contoh dimana layanan 3G berhasil. Hal ini 

sangat mungkin disebabkan oleh faktor: 

a. Dukungan pemerintah. Pemerintah Jepang tidak mengenakan biaya di muka 

(''upfront fee'') atas penggunaan [[lisensi spektrum 3G]] atas operator-operator di 

Jepang (ada tiga operator: NTT Docomo, KDDI dan Vodafone). Sedangkan 

pemerintah Korea Selatan, walau pun mengenakan biaya di muka, memberikan 

insentif dan bantuan dalam pengembangan nirkabel pita lebar (Korea Selatan 

adalah negara yang menggunakan Cisco Gigabit Switch Router terbanyak di dunia) 

sebagai bagian dalam strategi pengembangan infrastruktur. 

b. Kultur masyarakatnya. Layanan ''video call'', yang diramal menjadi ''killer 

application'' tidak terlalu banyak digunakan di kedua negara tersebut. Namun, 

layanan seperti ''download music'' dan akses Internet sangat digemari. Operator 

seperti NTT Docomo (Jepang) memberikan layanan Chaku Uta untuk ''download 

music''. Sedangkan di Korea, layanan ''web presence'' seperti Cyworld yang 

diberikan oleh SK Tel, sangat digemari. Dengan layanan ini, pelanggan bisa 

mengambil foto dari handset dan langsung memuatnya ke web portal miliknya di 

Cyworld. Layanan ini kemudian ditiru oleh Flickr dengan handset N73. 

c. Keragaman layanan konten. Docomo dan SKTel tidak menggunakan WAP standar 

sebagai layanan konten nya. Docomo mengembangkan aplikasi browser yang 

disebut iMode, sedangkan SKTel mempunyai June dan Nate. 

 

Evolusi Menuju 3G, Jaringan Telepon Telekomunikasi selular telah meningkat 

menuju penggunaan layanan 3G dari 1999 hingga 2010. Jepang adalah negara pertama 

yang memperkenalkan 3G secara nasional dan transisi menuju 3G di Jepang sudah 

dicapai pada tahun 2006. Setelah itu Korea menjadi pengadopsi jaringan 3G pertama 

dan transisi telah dicapai pada awal tahun 2004, memimpin dunia dalam bidang 

telekomunikasi. 
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4. Universal Personal Telecommunication 

Konsep ini domotori oleh ITU-T, layanan ini memungkinkan setiap individu 

dapat melakukan komunikasi dimana saja, kapan saja dengan perangkat apa saja 

menggunakan nomor UPT yang unik. Banyak sekali masalah yang perlu diatasi antara 

lain teknis, roaming dunia, pentarifan dan lain-lain,  ITU menjadi penentu sebagai 

badan kordinator agar UPT ini dapat dioperasikan dan digunakan oleh publik. 

 

a. International Mobile Telephony 2000 (IMT-2000) adalah standar global untuk 

“3G Wireless Systems”, yang disebut juga Universal Mobile Telecommunications 

System (UMTS) 

b. Layanan UMTS 

 Messaging services : SMS, e-mail, Voice-mail and Fax all combined into a 

single application 

 Video and Image services : Conferencing, Streaming, Image download  

 Information services : Cinema ticket reservation, Restaurant locations, Tour 

Guide   

 E-Cash capabilities : downloading of e-cash into mobile, Checking Bank 

balance, and Performing real transactions  

 Access to Corporate databases : phone and address book, e-mail addresses, 

product information  

c. UMTS menyediakan platform untuk aplikasi yang lebih luas, yang saat ini belum ada. 
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Gambar   . ITU vision of IMT-2000 world 

 

C. Perkembangan Teknologi Informasi dalam bidang Telekomunikasi di Indonesia 

Dengan adanya konvergensi TI dengan teknologi telekomunikasi, membuat 

teknologi telah menjadi segalanya bagi manusia, Teknologi komunikasi khususnya 

selular telah berkembang pesat di Indonesia, hal ini dimungkinkan dengan penetrasi pasar 

yang besar terhadap kebutuhan telekomunikasi khususnya yang sifatnya mobile,  

Sesuai data yang dirilis Harian Tribun Timur edisi Jum'at 1 Februari 2008, jumlah 

pelanggan telepon selular (ponsel) di Indonesia sampai tahun 2007 mencapai sekitar 

96,41 juta nomor, tumbuh sekitar 51 persen dibanding tahun 2006 yang hanya mencapai 

63,8 juta nomor. Data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan ponsel di Indonesia 

sudah relatif tinggi jiak dirasiokan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berkisar 220 

jutaan. Dapat dikatakan bahwa setiap 2-3 penduduk Indonesia, satu di antaranya telah 

menggunakan ponsel.  

Mobilitas dan trend mungkin yang menjadi factor utama dari suksesnya teknologi 

ini, mobilitas merupakan keunggulan utama teknologi seluler dibandingkan dengan 

telpon tetap. Setiap pelanggan dapat mengakses dimana saja., kapan pun ia berada, 
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Komunikasi suara, dewasa ini, tidak lagi hanya mengandalkan jaringan kabel yang besifat 

tetap (fixed line), selain itu juga komunikasi tidak hanya suara namun juga data dan 

gambar yang berujung pada multimedia.  

Saat ini kita mengenal berbagai jenis perangkat komunikasi, seperti perangkat 

komunikasi tetap (fixed phone), komunikasi bergerak terbatas (fixed mobile phone) dan 

komunikasi bergerak selular (cellular mobile phone).  

1. Sejarah Teknologi mobile Nasional 

Di Indonesia, liberalisasi bisnis seluler dimulai sejak tahun 1995, saat 

pemerintah mulai membuka kesempatan kepada swasta untuk berbisnis telepon 

seluler dengan cara kompetisi penuh. Bisa diperhatikan, bagaimana ketika teknologi 

GSM (global system for mobile) datang dan menggantikan teknologi seluler generasi 

pertama yang sudah masuk sebelumnya ke Indonesia seperti NMT (nordic mobile 

telephone) dan AMPS (advance mobile phone system). Ketika di tahun 1980-an, 

teknologi Global System for Mobile Communication (GSM) datang ke Indonesia, 

maka para operator pemakai teknologi AMPS (Advanced Mobile Phone System) 

menghilang. Lalu, muncul Satelindo sebagai pemenang, yang kemudian disusul oleh 

Telkomsel.  

Dan pada akhirnya teknologi GSM lebih unggul dan perkembang bak jamur di 

musin hujan, ini dikarenakan kapasitas jaringan lebih tinggi, karena efisiensi di 

spektrum frekuensi dari pada teknologi NMT dan AMPS. Sekarang, dalam kurun 

waktu hampir satu dekade, teknologi GSM telah menguasai pasar dengan jumlah 

pelanggan lebih dari jumlah pelanggan telepon tetap. amun, sampai saat ini telepon 

seluler masih merupakan barang mewah, tidak semua lapisan masyarakat bisa 

menikmatinya. Tarifnya masih sangat tinggi dibandingkan dengan telepon tetap PSTN 

(public switched telephone network), baik untuk komunikasi lokal maupun SLJJ 

(sambungan langsung jarak jauh). 

Sedangkan teknologi CDMA pengenalan CDMA sudah dimulai sejak tiga tahun 

lalu ketika Komselindo memperkenalkan CDMA-One. Hanya saja dengan berbagai 

alasan pengembangannya kurang sukses. Saat ini, PT Telkom kembali 

memperkenalkan CDMA, tapi tidak lewat jalur "bisnis selular" langsung, melainkan 
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menggunakan CDMA untuk fix phone dengan produk dagang bernama Telkomflexi. 

Saat ini dengan TelkomFlexi, PT. Telkom menawarkan teknologi yang lebih baik dari 

teknologi GSM sebelumnya dan dengan harga yang lebih murah. Sebenarnya kenapa 

tarif yang ditawarkan oleh teknologi ini lebih murah karena Telkomflexi berbasis 

pada teknologi Wirelless Local-Code Division Multiple Access (WLL-CDMA) tidak 

saja karena fleksibilitas sebuah fix phone, tapi yang paling utama adalah struktur tarif 

yang katanya jauh lebih murah karena tidak dibebankan biaya airtimenya.  

2. Perbedaan mendasar teknologi GSM dan CDMA  

Perbedaan mendasar dari teknologi CDMA adalah sistem modulasinya. 

Modulasi CDMA merupakan kombinasi FDMA (Frekuensi Division Multiple Access) 

dan TDMA (Time Division Multiple Access). Pada teknologi FDMA, 1 kanal 

frekuensi melayani 1 sirkuit pada satu waktu, sedangkan pada TDMA, 1 kanal 

frekuensi dipakai oleh beberapa pengguna dengan cara slot waktu yang berbeda.  

Dari aspek teknologi baik GSM maupun CDMA merupakan standar teknologi 

seluler digital, hanya bedanya GSM dikembangkan oleh Negara-negara eropa dan 

bersifat „open source‟, sedangkan CDMA dari kubu Amerika dan Jepang. Yang perlu 

diperhatikan bahwa teknologi GSM dan CDMA berasal dari jalur yang berbeda, 

sehingga perkembangan ke generasi 2,5G dan 3G berikutnya akan berbeda terus. 

Teknologi CDMA didesain tidak peka terhadap interfensi, dan sejumlah pelanggan 

dalam satu sel dapat mengakses pita spectrum frekuensi secara bersama karena 

mempergunakan teknik pengkodean tertentu.  

mailto:yd.5330.elkaftunp@gmail.com
http://yasdinulhuda.wordpress.com/


 

Yasdinul Huda, S.Pd  Teknik Elektronika FT UNP 
yd.5330.elkaftunp@gmail.com  http://yasdinulhuda.wordpress.com  

14 

 

Gambar   . Perbedaan Jaringan GSM dan CDMA 

 

Ponsel CDMA ada dua jenis tanpa kartu sehingga nomer panggilnya harus 

deprogram oleh petugas operator yang bersangkutan, dan satu lagi ponsel CDMA 

yang dilengkapi dengan RUIM (Removal User Identification Module) atau dalam 

istilah GSM dikenal dengan SIM Card. Ada sejumlah kelebihan yang ditawarkan 

CDMA. misalnya, komunikasi selular tidak lagi rawan radiasi, tidak lagi seperti suara 

robot, tidak terputus-putus.  
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Sistem CDMA dinilai lebih advance dibanding sistem selular digital yang sudah 

ada FSN mampu memberikan suara alami yang lebih sempurna dibandingkan dengan 

sistem selular digital yang sudah ada. serta power output yang sangat rendah yakni 0,2 

watt (bandingkan dengan sistem GSM) yang menggunakan 1,5 -3 watt, menjadikan 

batere sistem CDMA lebih tahan lama. Intinya beban biaya pada Telkomflexi bisa 

lebih murah karena customer tidak dibebankan biaya airtime yang selama ini menjerat 

pengguna GSM.  

Biaya relatif hemat karena penghitungannya dilakukan secara real time yakni 

pulsa dihitung per detik, tanpa pembulatan seperti halnya penghitungan pulsa GSM 

yang selama ini berlaku. Namu ada juga teknologi CDMA yang perhitungan tarifnya 

sama bahkan lebih dari GSM namun juga kemampuan baik dari sisi content dan 

transfer data multimedia lebih unggul (fren dari mobile8).  
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D. Impelementasi Telepon Seluler 

1. Proses Pengingiriman Pesan (SMS) 

Short Message Service (SMS) merupakan fasilitas dari Global System for 

Mobile Communications (GSM) untuk mengirim dan menerima pesan dalam bentuk 

text ke dan dari sebuah handphone. SMS pertama kali berhasil diujicobakan pada 

bulan Desember 1992 melalui sebuah Personal Computer (PC) ke handphone yang 

terdapat pada jaringan GSM Vodafone di Inggris. Selanjutnya teknologi SMS ini 

berkembang dan jenis aplikasi yang dapat digunakannya juga makin bertambah. 

Selain itu, pesan yang mampu dikirimkannya juga semakin bervariasi. Panjang pesan 

yang dapat dikirimkan dalam satu kali pengiriman mencapai 160 karakter latin, atau 

70 karakter jika menggunakan karakter non latin seperti huruf Arab dan China. 

Proses pengiriman pesan dari satu ponsel ke ponsel lain merupakan proses 

prosedural secara bertahap, ketika kita menekan tombol send untuk mengirimkan 

SMS dari ponsel, sebenarnya kita sedang mengirimkan pesan dengan format MO 

(Mobile Originated) ke SMS Center. Informasi yang terkandung dalam MO antara 

lain: 

a. Service Center Address (SCA), yaitu nomor SMSC yang digunakan. 

b. Tipe format PDU (Protocol Data Unit) yang digunakan. 

c. Message Reference (MR). 

d. Destination Address (DA), yaitu berisi nomor tujuan. 

e. Protocol Indetifier (PID). 

f. Data Coding Scheme (DCS) yang menginformasikan enkoding apa yang dipakai 

oleh MO. 

g. Validity Period (VP) memuat informasi berapa lama SMS harus menunggu di 

antrian, jika nomor tujuan belum memberikan respon. Mirip (tapi tidak sama) 

dengan TTL (Time To Live) pada TCP/IP. 

h. User Data Length (UDL) memuat panjang isi pesan SMS. 

i. User Data (UD), nah baru pada segmen kesembilan inilah letak isi pesan SMS 

sesungguhnya berada. 

 

Format Data MO 
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SCA PDU-Type MR DA PID DCS VP UDL UD 

 

 

 

Setelah pesan MO ini sampai ke SMSC, maka SMSC akan memproses lebih 

lanjut dengan mengirimkan pesan dengan format MT (Mobile Terminated) ke ponsel 

tujuan. MT tersebut membawa pesan berisi: 

a. Service Center Address (SCA), yaitu nomor SMSC yang digunakan. 

b. Orginator Address (OA), alamat pengirim. 

c. Protocol Indetifier (PID). 

d. Data Coding Scheme (DCS) yang menginformasikan enkoding apa yang 

dipakai oleh MT. 

e. Service Center Time Stamp (SCTS) yaitu waktu pengiriman dari SMSC. 

f. User Data Length (UDL) memuat panjang isi pesan SMS. 

g. User Data (UD), memuat isi pesan SMS. 

 

Format Data MT 

SCA PDU-Type OA PID DCS SCTS UDL UD 

 

Namun perlu diketahui bahwa, baik pada format MO maupun MT, SMS tidak 

dikirimkan dalam bentuk  teks murni (clear text). SMS menggunakan format data 

khusus yang dikenal dengan istilah PDU (Procotol Data Unit). PDU sendiri berbentuk 

oktet (pasangan) heksadesimal dan oktet semidesimal.  Dengan menguasai format 

PDU, Anda dapat mengkustomisasi sendiri isi SMS Anda. 

Badan yang mendefinisikan standar penulisan dan enkoding SMS ini adalah 

The European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Bagi Anda yang 
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berminat mendalami lebih jauh tentang standar-standar komunikasi, tidak usah 

sungkan untuk membuka situs www.etsi.org milik ETSI. 

Untuk mendalami format PDU, anda dapat merujuk pada sumber-sumber yang 

khusus membahas hal tersebut seperti www.dreamfabric.com/sms. Ada juga software 

yang dapat mengkonversi PDU ke teks, dan sebaliknya, bernama PDU Spy. 

Download software ini dari www.nobbi.com  

Informasi routing pada umumnya akan mengikuti setting default dari operator 

jaringan seluler yang anda gunakan. Semua SMS yang dikirimkan akan melewati 

SMSC ini. Dalam SMSC inilah terdapat aplikasi billing yang akan memeriksa apakah 

Anda memiliki kredit (dikenal dengan istilah pulsa). 

 

 

        

Skenario Mengirim Pesan dan Menerima Pesan  

 

 

(Mohon Maaf belum lengkap: 

Masih Di Revisi) 
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