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7. Kartu Modem 
 
Obyektif : 

ü Kecepatan 
ü PPP – Point to Point Protocol 

 
Modem adalah singkatan dari modulator demodulator. Modem umumnya digunakan 
mengirim data digital lewat jalur telepon, modem pengirim memodulasi sinyal yang 
compatible dengan jalur telepon, dan modem penerima medemodulasi sinyal kembali ke data 
digital. 
Modem lahir pada tahun 60an yang mulai mengizinkan terminal untuk menghubungkan 
komputernya melalui jalur telepon, bentuk umumnya seperti gambar 7.a. dibawah ini : 
 

 
Gambar 7.a. 

 
Pada konfigurasi seperti gambar 7.a. dimana sebuah dumb terminal pada tempat yang jauh 
dapat menggunakan fasilitas ‘dial-in’ ke sebuah central komputer pada kecepatan 300 bps. 
 
Dumb terminal adalah sebuah keyboard dan layar monitor, bentuk yang paling sering 
digunakan adalah DEC (Digital Equipment Corporation) VT-100, dan telah menjadi standar 
untuk jenis konsole, VT-100 dapat menampilkan pada layar monitor 25 baris dan 80 karakter 
setiap barisnya, modem mengirimkan kode ASCII untuk karakter pada komputer. 
 
Ketika personal computer mulai muncul di era 70an, penggunaan modem mulai populer pada 
mode ‘Bulletin Board System’, dimana BBS adalah sebuah server dengan fasilitas dial-in 
untuk banyak user, dan setiap user yang terkoneksi menggunakan modem ke BBS server 
tersebut dapat saling bertukar informasi, data, hingga chatting, User harus menjalankan 
emulator terminal pada komputernya untuk mengemulasikan mode dumbe terminal VT-100 
tersebut. 
 
Masyarakat masih menikmati kecepatan 300Bps lumayan lama, alasan mengapa kecepatan 
ini masih bisa ditoleransi adalah karena kecepatan 300Bps mampu menampilkan hingga 30 
karakter per detiknya, dan itu sudah lebih cepat daripada manusia mengetikkan karakter 
untuk dibaca. Namun ketika masyarakat mulai menggunakan kecepatan tersebut untuk 
kebutuhan seperti mentransfer file besar, gambar dari dan ke BBS Server maka kecepatan 
yang ada sudah tidak bisa ditoleransi lagi, maka pengembangan kecepatan modem pun 
berkembang adalah sebagai berikut : 
v 300 Bps - 1960 hingga 1983 
v 1200 Bps - mulai populer di tahun 1984 dan 1985 
v 2400 Bps - 1986 
v 9600 Bps - akhir 1990an 
v 19200 Bps - 1992 
v 28800 Bps - 1994 
v 33600 Bps - 1996 
v 56000 Bps - 1997, terbentur dua standar yaitu K56Flex dan X2, maka IEEE 

melahirkan standar v90 
v 56000 Bps - IEEE v92 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com


 79 

v ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line – 10 MBps lahir di tahun 1999 
7.1. Kecepatan 

 
Modem menggunakan FSK (Frequency Shift Keying) untuk mentransmisikan 
data digital melalui kabel telepon. Pada frequency shift keying, tone yang 
berbeda digunakan untuk mengirimkan bit yang berbeda.  
 
Ketika modem terminal mendial modem komputer, maka terminal modem yang 
disebut juga originate modem mentransmit tone 1.070Hz untuk nilai 1 dan 
1.270Hz untuk nilai 0, sedangkan komputer yang menerima dial atau yang 
disebut answer modem mentransmit tone 2.025Hz sebagai nilai 0 dan 2.225Hz 
sebagai nilai 1. Karena originate modem dan answer modem mentransmit tone 
yang berbeda, maka keduanya dapat saling berkomunikasi tanpa ada jeda 
tunggu (simultan), metode kerja ini disebut juga full diplex, modem yang hanya 
dapat mentransmit satu arah (bukan dua arah) disebut juga modem half duplex, 
namun ini sangat jarang sekali digunakan karena kurang efektif. 
 
Kita ambil contoh sederhana apabila 2 buah modem dengan kecepatan 300Bps 
saling berhubungan, pada komputer pengirim mengetikkan huruf “a”, dimana 
kode ASCII untuk huruf tersebut adalah 97 (nilai decimal) atau 01100001 (nilai 
biner), device pada modem yang disebut UART (Universal Asynchronous 
Receiver/Transmitter) mengirimkan nilai biner tersebut satu persatu melalui port 
RS-232 atau sekarang populer disebut serial port. 
 
Untuk membuat kecepatan lebih tinggi, desainer modem harus menggunakan 
teknik yang lebih canggih dari FSK. Pertama mereka mendesain teknologi Phase 
Shift Keying (PSK), dan Quadrature Amplitudo Modulation (QAM), pada teknik ini 
mulai digunakannya penggunaan frequency hingga 3000Hz. Namun 
penggunaan frequency yang berlebihan mengakibatkan beberapa provider 
(seperti Telkom) belum tentu mendukung modulasi hingga 3000Hz, maka 
apabila anda mengkoneksikan modem 56KBps, sering Cuma mampu hingga 
48KBps atau bahkan lebih rendah.  
 
Langkah terkini dari evolusi kecepatan pada modem adalah ADSL – Asymmetric 
Digital Subscriber Line. Kata Asymmetric digunakan karena modem ini 
mentransfer data lebih cepat pada satu arah daripada menerima, ADSL 
mengambil keuntungan pada model instalasi jaringan telepon model terkini 
dimana penggunaan kabel menggunakan kabel tembaga. Kabel tembaga dapat 
dijejalkan lebih dari 3000Hz sinyal daripada sekedar jalur telepon biasa. ADSL 
menggunakan hingga 24000Hz sinyal data. 
 

7.2. PPP – Point to Point Protocol 
 
Saat ini tidak ada lagi yang menggunakan dumb terminal atau terminal emulator 
untuk mengkoneksikan komputer satu dengan yang lainnya, namun saat ini User 
mengkoneksikan dirinya bukan ke BBS namun ke ISP (Internet Service Provider) 
dan ISP menghubungkan dirinya ke Internet, dimana Internet mengkoneksikan 
seluruh komputer di seluruh muka bumi ini. Karena hubungan antara komputer, 
ISP, dan Internet, maka tidak dibutuhkan lagi metode pengiriman karakter seperti 
masa lampau, dimana saat ini menggunakan protokol TCP/IP yang memaketkan 
data (bahkan dengan sekuriti yang dibutuhkan) antara anda dengan ISP. 
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