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10. Media Antarmuka 
 
Obyektif : 

ü Serial 
ü Paralel 
ü PS/2 
ü USB 
ü Firewire 

 
Sejalan perkembangan teknologi, maka media antarmuka untuk Device External pun 
berkembang, dengan penjelasan sebagai berikut : 
 
10.1. Serial 

 
Dianggap sebagai salah satu yang paling senior untuk interface external, Serial 
Port telah menjadi bagian yang terintegrasi selama lebih dari 20 tahun. 
Saat ini, walaupun banyak Device seperti salah satunya modem sudah dapat 
menggunakan interface lainnya seperti USB, namun market masih lebih tertarik 
kepada Modem serial, dimungkinkan masalah ini terjadi untuk persiapan market 
pada masalah Backward Compatilibility-nya. 
 
Nama Serial lahir karena secara fakta serial port men-serialisasi-data, karena 
membutuhkan byte data dan ditransmisikan sebanyak 8 bit dalam satu byte 
untuk satu demi satu. Kerugian adalah membutuhkan 8 kali lebih lama untuk 
mentransmisikan data. 
 
Serial port yang disebut juga Communication Port, adalah Bi-directional. 
Komunikasi Bi-directional mengizinkan setiap device untuk menerima dan 
mengirim data, Serial menggunakan jalur pin yang berbeda untuk menerima dan 
mengirim data, apabila menggunakan pin yang sama maka akan membatasi 
komunikasi pada Half-Duplex, dengan maksud bahwa informasi hanya dapat 
travel dalam satu arah pada satu waktu (bergantian, analogi, kalau half duplex 
bagaikan komunikasi menggunakan Handy Talky, kalau full duplex bagaikan 
komunikasi menggunakan Telepon). Menggunakan pin yang berbeda 
membuatnya dapat berkomunikasi Full Duplex, dengan maksud komunikasi 
dapat di travel dua arah pada satu waktu. 
 

 
Gambar 10.1.a. 

 
Pada gambar 10.1.a. Chip Dual inline Package (DIP) adalah variasi dari model 
National Semiconductor NS 16550D yang digunakan untuk Chip UART Serial 
Interface. 
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10.1.1. Kinerja 
 
Serial Port mengandalkan pada Chip Controller khusus yaitu UART – Universal 
Asynchronous Receiver/Transmitter, Chip UART mengambil Output Paralel dari 
Bus System Computer, dan merubahnya menjadi bentuk Serial untuk transmisi 
melalui Port Serial. 
 
Untuk dapat bekerja lebih cepat, kebanyakan Chip UART memiliki buffer pada 
kisaran kapasitas 16 hingga 64 Kb. Buffer ini mengerjakan penyimpanan 
sementara data yang masuk dari System Bus, sementara data yang telah selesai 
diproses keluar dari Port Serial. 
 
Standar saat ini untuk Serial Port memiliki trasfer rate maksimum 115 KBps, 
sedangkan Highspeed Serial Port (HSP) dan Super Enhanced Serial Port (Super 
ESP) dapat mencapai transfer rate hingga 460 KBps, namun keduanya jarang 
anda temui pada Desktop. 
 

10.1.2. Koneksi 
 

 
Gambar 10.1.2.a. 

 
Gambar 10.1.2.b. 

 
Untuk koneksi external dapat menggunakan dua model port yaitu 9 pin atau 25 
pin, Dahulunya, port ini sering digunakan untuk modem pada komputer, 
sehingga istilah penugasan pinnya adalah refleksi dari tugas modem,  
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10.1.2.1. Konektor 9 pin 
 
1. Carrier Detect : Menentukan apakah modem terhubung pada 

kabel telpon.  
2. Receive Data : Komputer menerima informasi yang dikirimkan 

dari modem. 
3. Transmit Data : Komputer mengirimkan informasi ke modem.  
4. Data Terminal Ready : Komputer memberitahu modem bahwa siap 

untuk bicara. 
5. Signal Ground : Pin ini untuk ground (massa)  
6. Data Set Ready : Modem memberitahukan komputer bahwa siap 

untuk bicara. 
7. Request To Send : Komputer menanyakan modem apakah bisa 

mengirimkan informasi. 
8. Clear To Send : Modem memberitahukan komputer bahwa bisa 

mengirimkan informasi. 
9. Ring Indicator : Ketika panggilan telah dibuat, komputer 

mengecek sinyal (yang dikirim oleh Modem) 
bahwa ada nada panggil terdeteksi.  

 
10.1.2.2. Konektor 25 pin 

 
1. Not Used 
2. Transmit Data : Komputer mengirimkan informasi ke modem.  
3. Receive Data : Komputer menerima informasi yang dikirimkan 

dari modem. 
4. Request To Send : Komputer menanyakan modem apakah bisa 

mengirimkan informasi. 
5. Clear To Send : Modem memberitahukan komputer bahwa bisa 

mengirimkan informasi. 
6. Data Set Ready : Modem memberitahukan komputer bahwa siap 

untuk bicara. 
7. Signal Ground : Pin ini untuk ground (massa)  
8. Carrier Detect : Menentukan apakah modem terhubung pada 

kabel telpon.  
9. Not Used : Transmit Loop Kembali (+) 
10. Not Used 
11. Not Used : Transmit Loop Data (-) 
12. Not Used 
13. Not Used 
14. Not Used 
15. Not Used 
16. Not Used 
17. Not Used 
18. Not Used : Receive Loop Data (+) 
19. Not Used 
20. Data Terminal Ready : Komputer memberitahu modem bahwa siap 

untuk bicara. 
21. Not Used 
22. Ring Indicator : Ketika panggilan telah dibuat, komputer 

mengecek sinyal (yang dikirim oleh Modem) 
bahwa ada nada panggil terdeteksi. 

23. Not Used 
24. Not Used 
25. Not Used :: Receive Loop Data (-)  
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Voltase dikirim melalui pins menjadi dua bentuk, On dan Off, dimana apabila 
On nilai binernya 1, dengan maksud pin mentransmisikan sinyal dalam 
kisaran -3 dan -25 Volt, sementara untuk Off nilai binernya berarti 0, maka 
pin mentransmisikan sinyal dalam kisaran +3 dan +25 Volt. 
 
Aspek penting pada komunikasi serial adalah konsep “Flow Control”, 
kemampuan untuk berkomunikasi dari satu device ke device yang lain, 
dengan menggunakan perintah sebagai berikut : 

v RTS untuk Ready To Send,  
v CTS untuk Clear To Send,  
v DTR untuk Data Terminal Ready, 
v DSR untuk Data Set Ready. 

 

 
Gambar 10.1.2.c. 

 
Mari kita lihat bagaimana cara flow control bekerja, anda memiliki modem 
yang beroperasi pada 56 KBps, koneksi serial antar komputer dan modem 
mentransmisikan pada kecepatan 115 KBps, dimana memiliki kecepatan dua 
kali lebih cepat, dengan maksud bahwa bahwa Data yang datang ke 
komputer memiliki kecepatan setengahnya  
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10.2. Parallel 
 
Apabila anda mengkoneksikan printer ke komputer, anda dapat menggunakan 
parallel port, namun sejalan dengan popularitas USB, port parallel masih populer 
sampai saat ini sebagai interface Printer. 
 

 
Gambar 10.2.a. 

 
Parallel port umumnya digunakan untuk mengkoneksikan berbagai model device 
diantaranya adalah sebagai berikut : 
 
v Printers 
v Scanners 
v CD-Writers 
v Harddisk External 
v Iomega ZIP 
v Kartu Jaringan 
v Tape Backup, dan lain sebagainya 

 
10.2.1. Koneksi 

 
Port parallel dilahirkan oleh IBM, jalur yang digunakan untuk mengkoneksikan 
printer ke Computer, ketika IBM masih dalam masa proses mendesain PC, 
perusahaan yang paling menginginkan bekerja dengan printer adalah Centronics, 
manufaktur printer yang terkenal pada masa itu, IBM memutuskan untuk tidak 
menggunakan interface yang sama yang digunakan oleh Centronics, namun IBM 
melahirkan konektor DB-25, dengan konektor milik Centronics 36 pin, maka 
dibuatkan kabel khusus untuk menghubungkan printer Centronics ke komputer 
IBM pada masa itu (konverter), yang pada akhirnya membuat kabel hybrid 
tersebut menjadi standar de-facto. 
 

10.2.2. Kinerja 
 
Ketika PC mengirim data ke printer atau Device lainnya melalui port parallel, dia 
mengirimkan 8 bit Data (1 byte) dalam satu ukuran waktu, 8 bit tersebut 
ditransmisikan secara parallel, berbeda dengan cara kerja serial yang dikirimkan 
dengan model seri. 
Port parallel mampu mentransmisikan data pada kecepatan 50 hingga 100 
Kbytes per detik. 
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v Pin 1 membawa strobe sinyal, dia 
mempertahankan pada level 2.8 dan 5 volt, 

v Pin 2 hingga 9, digunakan untuk membawa 
data, indikator untuk nilai bit 1 dengan cara 
mencharge 5 volt pada pin yang dituju, 
untuk bit 0 dengan cara tidak dicharge 

v Pin 10 mengirimkan sinyal ‘acknowledge’ 
dari printer ke komputer, seperti Pin 1, 
menggunakan sistem charge 5 volt untuk 
pengiriman datanya 

v Pin 11 akan dicharge apabila printer sibuk 
(bekerja mencetak), dan akan tidak 
dicharge apabila printer tidak sibuk dan 
siap menerima data baru 

v Pin 12 akan dicharge apabila printer 
kehabisan kertas. 

v Pin 13 akan selalu dicharge apabila printer 
menyala, untuk memberitahu computer 
bahwa printer Online 

v Pin 14 akan dicharge apabila printer 
memiliki fasilitas auto-feed. 

v Pin 15 akan dicharge apabila printer 
memiliki masalah/error 

v Pin 16 akan tidak dicharge apabila printer 
siap menerima tugas baru dan siap 
diinisialisasi. 

v Pin 17 akan dicharge apabila anda 
menginginkan printer mati (offline) 

v Pin 18-25 digunakan sebagai massa 
(ground),  

 
 

 
 

10.2.3. Fitur 
 

10.2.3.1. SPP – Standard Parallel Port 
 
Spesifikasi orisinil untuk Port Parallel adalah ‘Unidirectional’, dengan maksud 
bahwa data hanya travel pada satu arah untuk setiap pin-nya, sejalan 
dengan lahirnya teknologi PS/2 pada tahun 1987, IBM menawarkan 
‘bidirectional’, yang saat ini populer dengan istilah SPP. 
Banyak Device dahulu menggunakan 8 pin dari pin 2 hingga 9 untuk 
mentravel data, dan hanya satu arah / half duplex, dan pin 18 hingga 25 
digunakan hanya sebagai ground, namun saat ini pin 18 hingg 25 digunakan 
pula sebagai alokasi travel data, sehingga kemampuan untuk dua arah / full 
duplex pun tercapai. 
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10.2.3.2. EPP – Enhanced Parallel Port 

 

 
 
EPP dicetuskan oleh kerjasama IBM, Xircom, dan Zenith pada tahun 1991, 
EPP mengizinkan penggunaan data lebih banyak pada Port Parallel, dari 
kisaran 500Kbps hingga 2 Mbytes per detik 
 

10.2.3.3. ECP – Extended Capabilities Port 
 

 
 
Namun dilain pihak, kerjasama dari Microsoft dan Hewlett Packard 
melahirkan spesifikasi baru yaitu ECP pada tahun 1992, ECP didisain untuk 
digunakan pada Device yang membutuhkan kecepatan lebih dan akses DMA 
langsung ke Computer,  

 
10.2.3.4. IEEE 1284 

 
Spesifikasi standarisasi untuk Port Parallel akhirnya distandarisasi pada 
IEEE 1284, dimana mode SPP, EPP, dan ECP menjadi standarisasi yang 
digunakan pada banyak komputer saat ini, dimana ketiga mode tersebut 
tetap ada digunakan untuk menjaga kompatibilitas pada Device-device lama 
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10.3. PS/2 – Personal System / 2 
 

 
PS/2 dilahirkan oleh IBM pada tahun 80an, dan hanya efektif untuk Keyboard 
dan Mouse saja. 
 

10.4. USB – Universal Serial Bus 
 
Hampir seluruh komputer baru saat ini mengintegrasikan port USB, cara 
mengkoneksikan USB sangatlah mudah, perhatikan pada gambar 10.4.a., 
dimana sebuah Desktop yang telah diintegrasikan dengan port USB 
 

 
Gambar 10.4.a. 

 
Sedangkan bentuk port itu sendiri seperti tampil pada gambar 10.4.b. 
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Gambar 10.4.b. 

 
Pada gambar 10.4.b. disebut juga “A Connection”, dan pada gambar 10.4.c. 
adalah jenis “B Connection”. 
 

 
Gambar 10.4.c. 

 
Standar USB menggunakan konektor A dan B digunakan untuk menghindari 
kesalahan instalasi, dengan detail sebagai berikut : 
v Konektor A digunakan sebagai Upstream ke Computer 
v Konektor B digunakan sebagai Downstream ke Device 

 
Apabila anda kehabisan port, seperti anda ketahui bahwa port USB umumnya 
hanya ada 2 port pada Desktop, namun anda dapat mengembangkannya lagi 
menggunakan “USB HUB” seperti pada gambar 10.4.d. dan 10.4.e. 
 

 
Gambar 10.4.d 
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Gambar 10.4.e. 

 
Standar USB mendukung expansi Device hingga 127 Device, seperti anda lihat 
pada Gambar 10.4.e. dimana anda meng-expand port USB hingg 4 port, dengan 
menggunakan metode Chain, anda dapat menambahkan Device hingga 127 
Device. 
 

10.4.1. Kinerja 
 
USB memiliki kinerja adalah sebagai berikut : 
v Computer bertindak sebagai Host 
v Dapat di-expan hingga 127 Device menggunakan Hub dan Chain Hub 
v Masing – masing Device USB dapat menggunakan kabel maksimum 5 

meter, apabila melalui Hub dapat menggunakan kabel maksimum 30 
meter. 

v Untuk USB versi 1.0 memiliki kecepatan transfer 12 MBps 
v Untuk USB versi 2.0 memiliki kecepatan transfer 480 MBps 
v Kabel USB memiliki 2 kabel untuk tenaga, yaitu +5 Volts dan Ground, 

dan kabel yang dibelit untuk membawa data 

 
v Low Power Device seperti Mouse dapat mengambil tenaga melalui Bus 
v High Power Device seperti Printer memiliki supply tenaga sendiri, jadi 

untuk periperhal ini hanya digunakan kabel datanya saja. 
v USB Device mendukung hot-swappable, dengan maksud anda dapat 

melepas dan mencolokkan Device pada saat komputer nyala 
v USB Device dapat diposisikan sleep untuk konservasi tenaga. 
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10.5. IEEE 1394 – Firewire  

 
Firewire umumnya digunakan untuk koneksi Digital Video masa kini, pertama kali 
dilahirkan oleh Apple yang lalu distandarisasikan pada tahun 1995 dengan kode 
standarisasi IEEE 1394, dengan karakteristik adalah sebagai berikut : 
 
v Data Transfer Cepat – 400MBps 
v Banyak Device dalam Bus – 63 Device 
v Mudah digunakan 
v Hot Swappable 
v Menyediakan tenaga melalui kabelnya untuk Low Power Device 
v Plug and Play 

 
10.5.1. Kinerja 

 
Firewire menggunakan alamat 64 bit, dimana ada 3 bagian untuk setiap paket 
Informasi dapat dikirimkan menggunakan Firewire : 
 

1. 10 bit – Bus ID – digunakan untuk Bus Firewire sebagai lajur data 
2. 6 bit – Physical ID – digunakan untuk mengidentifikasikan setiap Device 

pada Bus 
3. 48 bit – Storage Area – yang sanggup untuk menyimpan 256 Terrabytes 

alamat dari Informasi untuk setiap Node 
 
Bus ID dan Physical ID bersamaan menjadi 16 bit Node ID, yang mengizinkan 
adanya 64000 Node dalam system. 
Firewire Cable memiliki kabel maksimum 4.5 meter, data dapat dikirimkan 
menggunakan 16 hops (lompatan) dengan maksimum jarak 72 meter. 
Hops dibentuk ketika Device menggunakan rantai chain bersama, perhatikan 
pada gambar 10.5.1.a. dimana Camera dikoneksikan ke HardDrive external, dan 
HardDrive external dikoneksikan ke Computer A, lalu Computer A terkoneksi ke 
Computer B, dan Computer B terkoneksi ke Computer C 
 

 
Gambar 10.5.1.a. 

 

 
Gambar 10.5.1.b. 

 
Firewire dapat memberikan tenaga bagi Low Powered Device, 2 konduktor 
tenaga pada kabel yang digunakan sebagai supply tenaga, 8 hingga 40 volts dari 
Computer ke LPD,  
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10.5.2. Fitur 
 
Jika dibandingkan antara Firewire dengan USB versi 1.0, maka dapat anda lihat 
pada tabel dibawah : 
 

 
 

 
Gambar 10.5.2.a. 
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