
 
 

KOMUNIKASI DATA VIA JALA – JALA LISTRIK 
 

Rama Kurnia Pasifik, Bayu Al Fajri, Angga Setya Perdana 

Program Studi Teknik Elekomunikasi Politeknik Negeri Jakarta, Depok 

 
ABSTRAK 

Dengan kemajuan  dalam  bidang  telekomunikasi  proses  pertukaran  informasi 

dapat terjadi dengan cepat dan akurat, sehingga  halangan berupa jarak dapat 

diatasi. Untuk  merealisasikan sistem komunikasi tersebut diperlukan beberapa 

sumber  daya  diantaranya  bandwidth,  yakni  pita  frekuensi  yang  dimiliki  oleh 

media transmisi , agar informasi tersebut dapat dikirimkan ke tempat yang  jauh 

diperlukan modulasi untuk menempatkan informasi di dalam bandwidth tersebut. 

Dimana frekuensi pembawanya disesuaikan dengan media transmisi  yang akan 

digunakan. Salah satu media transmisi yang memungkinkan untuk digunakan saat 

ini adalah jala –jala listrik, karena jala-jala listrik tersebut telah terpasang dan 

hanya  digunakan  untuk  mendistribusikan  daya  listrik.  Berdasarkan  penelitian 

terdahulu ( Asep Sujana, 2001 )  didapat bahwa media jala – jala listrik dapat 

membawa informasi dengan laju data 368 kbps.  Sistem telekomunikasi dengan 

jala – jala listrik sebagai medianya menggunakan frekuensi yang relatif rendah 

(368 Khz) dan hanya dapat mencakup komunikasi dalam satu fasa yang sama. 

Tetapi pada dasarnya sistem telekomunikasi yang berbasis dengan jala – jala 

listrik menawarkan tingkat efisiensi dan ekonomis yang tinggi, dimana tidak lagi 

perlu  menyewa  jalur   sewa  dengan  cara  merubahnya  menjadi  sinyal  sinus 

termodulasi FSK dengan frekuensi  2200 Hz.  Selain itu dalam merealisasikan 

sistem  komunikasi  data  dengan  memanfaatkan  jala-jala  listrik  sebagai  media 

transmisinya,  hal terpenting  lainnya  adalah  bagaimana  membuat  rangkaian 

interface antara sistem komputer dengan jala- jala listrik, dimana kedua sistem 

ini memiliki perbedaan karakteristik yang sangat signifikan Pada penelitian ini 

rangkaian interface dirancang dengan menggunakan transformator dan 

rangkaian  high  pass  filter.  Keunggulan  penggunaan  jala-jala  listrik  yang 

diperoleh  adalah  dalam hal ketersediaan infrastruktur serta instalasinya yang 

rapih  merupakan  suatu  hal  yang  dapat  diangkat  sebagai  keunggulan  yang 

dimiliki jala – jala listrik sebagai media transmisi  dibandingkan dengan media 

transmisi komunikasi data lainnya. Sehingga   dengan  memanfaatkan media ini 

berarti biaya pengadaan  media transmisi komunikasi data dapat dihemat serta 

pengembangan  jaringan  komunikasi  data  dalam  cakupan  yang  luas  dapat 

dilakukan dengan lebih mudah mengingat jaringan jala –jala listri sudah terinstal 

dimana – mana. Dengan kata lain teknologi ini  menawarkan efisiensi yang tinggi 

baik bagi penyelenggara maupun pelanggan. 
 

Kata Kunci : Komunikasi, Komputer, Jala-Jala Listrik, Efisiensi 

 
PENDAHULUAN 

 

Teknologi  komputer  saat  ini  memegang  peranan  penting  dalam  segala 

bidang,  baik  itu  teknik,  kedokteran,  ekonomi  pemerintahan  dan  lain  –  lain. 

Kemajuan komputer yang begitu cepat menghasilkan komputer – komputer yang 

memiliki kemampuan yang sangat  canggih dilengkapi dengan fitur – fitur yang 

lebih baik yang disediakan untuk membantu dan  mempermudah manusia yang 
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mempergunakannya khususnya keinginan manusia untuk saling berkomunikasi 

satu sama lainnya. 

Kemampuan komputer tesebut tidak akan banyak bermanfaat bagi manusia 

tanpa adanya  sarana komunikasi yang memadai baik antara komputer dengan 

manusia yang menggunakan hasilnya maupun komputer satu dengan yang lainnya 

untuk  saling  mempertukarkan  data  dalam  rangka  menyelesaikan  suatu  proses 

pertukaran data antara pengontrol ( komputer ) dengan alat lain atau sistem yang 

dikontrolnya  berjauhan. Untuk memungkinkan komunikasi antar komputer pada 

jarak yang cukup jauh biasanya menggunakan jaringan PSTN dimana biaya untuk 

sewa jalur ( leased line ) menjadi permasalahan penggunannya. 

Untuk mengatasi  permasalahan  tersebut,  maka  perlu  kiranya  dibuat  alat 

yang dapat mengkomunikasikan dua buah komputer pada jarak yang cukup jauh 

dengan  menggunakan  jaringan  jala  –  jala  listrik  sebagai  media  transmisinya. 

Dimana dengan menggunakan jala – jala listrik tidak perlu lagi membayar biaya 

sewa  jaringan  sehingga  dari  segi  ekonomi  jauh  lebih  hemat  dan  terjanggkau. 

Alasan lainnya adalah bahwa jaringan jala – jala listrik  terdistribusi secara luas 

sehinga  tidak  perlu  lagi  menyediakan  jaringan  baru.  Dari  segi   keindahan 

penggunaan  jaringan  listrik  terlihat  lebih  rapih  dan  indah,  karena  tidak  lagi 

memasang instalasi kabel yang berantakan dan tidak enak dipandang. 

Tujuan dari  pembuatan  alat  ini  adalah  memanfaatkan  jala  –  jala  listrik 

sebagai   media   transmisi  komunikasi  data antar  komputer  sehingga  dapat 

menekan  sewa  jalur  komunikasi  dan  efisiensi  dapat  ditingkatkan.  Selain  itu 

diharapkan dapat  dijadikan sebagai media transmisi alternatif bagi komunikasi 

data dewasa ini. Agar media ini  layak untuk dipergunakan dalam jaringan yang 

lebih luas diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut karena 

media transmisi jala – jala listrik ini memiliki beberapa keunggulan sebagai media 

transmisi komunikasi data yang tidak dimiliki oleh media transmisi lainnya. 
 

METODE PENELITIAN 

Dalam melakukan  pendekatan  untuk  mewujudkan  sistem  ini,  dilakukan 

kegiatan  observasi  secara  kontinyu  yang  meliputi  pengamatan  dan  sekaligus 

melakukan penelitian,  percobaan serta pengimplementasian sistem yang dibuat. 

Adapun perincian observasi yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

 
• Waktu 

Observasi dilakukan pada tanggal  16 November 2005 – 30 Desember 2005. 

• Lama 

Adapun observasi dilakukan kurang lebih 2 bulan. 

• Tempat 

Observasi  dilakukan   di  Laboratorium  Politeknik   Negeri   Jakarta   yang 

meliputi Laboratorium Komunikasi Data, Laboratorium Transmisi, Bengkel 

elketronika,  laboratorium  interface  dan  laboratorium  Komunikasi  Radio, 

Selain itu observasi  mengenai ketersedian komponen di pasar dilakukan di 

pertokoan glodok Jakarta. 

• Bahan dan Alat yang Digunakan 

Personal Komputer, Komponen elektronika (Capasitor, Induktor, Resistor), 

PCB, Solder, Timah. Software. Alat ukur. 

• Tahap pelaksanaan : 
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9 Mempelajari karakteristik kabel jala – jala listrik, meliputi 

o Level Tegangan 
Pada tahap ini multimeter dihubungkan pada tegangan jala – jala 
melalui soket yang ada di dinding. 

o Frekuensi Tegangan Listrik 
Dengan cara yang sama seperti pegukuran tegangan jala – jala 
frekuensi dengan  memutar  range  pengukuran  ke  pengukuran 

frekuensi pada multimeter. 

o Attenuasi 
Mengukur tegangan pada  dua titik tertentu dengan jarak kurang 
lebih  15  meter  dan  dihitung  besar  nilai  dB  nya  dengan 

persamaan V ( dB ) = 20 log V , pada tiap titiknya. Kemudian 

menghitung selisih V ( dB ) nya, besar nilai Minus yan didapat 

merupakan nilai attenuasi kabel jala  – jala listrik sepanjang 15 

meter. 

o Bandwidth 
Mengirimkan  tegangan  AC  pada  titik  pengirim  dengan  level 
tegangan dan frekuensi tertentu kemudian melihat respon level 

tegangan  dan frekuensinya  pada  titik  penerima.  Kemudian 

respon pada titik penerima dibandingkan dengan level tegangan 

dan frekuensi pada  titik pengirim. Selanjutnya level tegangan 

dan frekuensi pada titik pengirim dinaikkan sampai respon level 

tegangan dan frekuensi pada titik penerima mulai menunjukkan 

perbedaan yang signifikan. 

9 Rancang bangun rangkaian pengkopel 

o Menetapkan spesifikasi rangkaian penkopel yang akan dibuat. 
o Merancang rangkaian pengkopel berdasarkan spesifikasi yang 

telah ditetapkan. 

o Melengkapi komponen yang diperlukan. 
o Membuat layout pada PCB. 
o Merakit komponen pada PCB 

9 Rancang bangun rangkaian modulator dan demodulator ( modem ) 
AM. 

o Menetapkan frekuensi kerja modem AM. 
o Memilih komponen yang digunakan. 
o Membuat layout pada PCB. 
o Merakit komponen pada PCB. 

9 Rancang bangun rangkaian modulator dan demodulator FSK. 

o Menetapkan frekuensi kerja modem FSK. 
o Memilih komponen yang digunakan. 
o Membuat layout pada PCB. 
o Merakit komponen pada PCB 

9 Mengkonfigurasi jaringan komputer point to point via jala – jala. 

o Menghubungkan komputer A dengan Modem FSK dan Modem 
AM dengan menggunakan RS 232. 

o Menghubungkan rangkaian Modem ke jala – jala listrik melalui 

rangkaian pengkopel. 

o Mengulangi kedua langkah di atas untuk komputer B. 
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9 Mengetes kinerja sistem secara keseluruhan. 

o Menghidupkan kedua komputer. 
o Menjalankan program komunikasi data. 
o Mengaktifkan  status  pengirim  untuk  komputer  pengirim  dan 

sebaliknya. 

o Mengirimkan data ke komputer penerima. 
o Melihat hasilnya pada komputer penerima. 

9 Meng-tuner frekuensi kerja alat sesuai dengan frekuensi efektifnya. 
o Menyesuaikan   frekuensi   Modem   pada   komputer   penerima 

dengan frekuensi pada komputer pengirim dengan cara memutar 

osilator. 
9 Merekonfigurasi sistem jika diperlukan. 

o Pada  tahap  ini  dilakukan  agar  performansi  yang  diharapkan 

tercapai  dengan cara mengatur kembali frekuensi kerja modem 

baik modem FSK maupun modem AM. 
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• Karakteristik saluran transmisi jala – jala listrik didapatkan data sebagai 

berikut : 

o Tegangan yang didapatkan sebesar kurang lebih 210,5 V. 
o Frekuensi pada tegangan jala – jala sebesar kurang lebih 49,89 Hz. 
o Laju data 368 kbps 

• Blok interface pengirim 
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Merupakan blok  yang  mengubah  level  logika  output  komputer  RS  232 

menjadi level logika TTL modulator FSK. Pada blok ini digunakan ICL RS 

232 receiver / driver sebagai komponen utamanya. Level logika 1 dengan 

tegangan  antara  -5 V dan -12 V pada input ICL RS 232 (interface) akan 

menghasilkan output berlogika 0 dengan level logika 0 V sampai dengan 0,2 

V. Dan logika 0 dengan level tegangan antara +5 V dan +12 V pada input 

ICL  RS  232  akan  menghasilkan  output  dangan  level  logika  1  dimana 

teganganya sebesar 4,7 V. 

• Blok modulator FSK 
Merupakan blok yang mengubah sinyal TTL digital menjadi sinyal analog 

FSK. Frekuensi osilasi yang digunakan untuk Mark (logika 1) adalah sebesar 

1200 Hz dan frekuensi osilasi untuk space (logika 0) adalah 2200 Hz. Hal ini 

berdasarkan   catatan   aplikasi   XR-2206   yang   menyatakan   bahwa   nilai 

frekuensi bawah sekurang – kurangnya 55 % dari frekuensi atasnya. 

 
• Blok pengirim AM 

Merupakan blok  yang  memodulasi  sinyal  FSK  yang  dimodulasi  dengan 

pembawa  AM.  Input  pada  blok  pengirim  AM  berupa  sinyal  FSK  yang 

berasal dari IC XR-2206  dengan frekuensi tengah 1700 Hz atau microfon 

yang mempunyai rentang frekuensi 300  Hz – 3400 Hz. Frekuensi carrier 

pada pengirim dihasilkan dari osilator local yang  dibangun oleh gerbang 

logika Not sebesar 180 Khz. Selanjutnya kedua sinyal dicampur  melalui 

modulator AM yang kemudian akan menghasilkan sinyal termodulasi AM 

yang  memiliki frekuensi Center 360.300 Hz sampai 363.400 Hz. Sebelum 

ditransmisikan,  Sinyal tersebut dikuatkan oleh RF amplifier dengan Po max 
= 9,665. 10 

-4 
watt. 

• Blok pengkopel 

Setelah dikuatkan sinyal AM dilewatkan ke blok pengkopel yang berfungsi 

untuk  mentransmisikan sinyal AM pada jala – jala listrik dan memblok 

tegangan  AC  220  dari  jala  –  jala  listrik.  Komponen  yang  digunakan 

Capasitor   22nF/400V. Dengan mengunakan persamaan   Xc = 1/(2πfC) Ω 

untuk frekuensi yang  diketahui sebesar 368 Khz maka akan didapat Xc = 

19,685 Ω. Untuk sinyal 220V/50Hz akan didapat Xc = 144,759 KΩ. Dengan 

demikian  dapat disimpulkan sinyal AM reaktansi kapasitifnya kecil sehingga 

carrier AM dapat dilewatkan pada jala – jala listrik. Sedangkan pada sinyal 

220V/50Hz  reaktansi  Capasitif  yang  dihasilkan  besar,  sehingga  sinyal 

tersebut di blok agar tidak masuk kedalam rangkaian. 

• Blok penerima AM 

Merupakan blok yang menerima sinyal pembawa dari jala – jala listrik yang 

selanjutnya  mendemodulasi sinyal FSK yang berasal dari blok pengkopel 

penerima. Pada blok ini  terdapat rangkaian demodulator AM yang akan 

mendemodulasi sinyal pembawa yang termodulasi AM agar menjadi sinyal 

FSK yang selanjutnya diteruskan ke blok FSK demodulator. Besar frekuensi 

output  dari  demodulator  yang  didapat  adalah  antara  180.300  Hz  sampai 
183.400 Hz. 

• Blok FSK demodulator 
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Merupakan blok yang merubah sinyal analog FSK menjadi sinyal logika 

digital.  Rangkaian ini dibangun oleh IC XR-2211 dengan frekuensi center 

1700 Hz 

• Blok interface penerima 
Merupakan blok  yang  merubah  level  logika  rangkaian  demodulator  FSK 

menjadi   level   logika RS  232.  Sinyal  output  digital  dari  rangkaian 

demodulator FSK dengan level tegangan 0 V - 1,2 V ( logika 0 ) akan diubah 

oleh blok  interface penerima ke dalam bentuk level logika RS 232 dengan 

level tegangan sebesar – 12 V. Sedangkan level tegangan 2 V – 5 V ( logika 

1 ) akan diubah dalam bentuk level logika dengan  tegangan sebesar 12 V. 

• Software aplikasi yang digunakan adalah hyperterminal yang sudah tersedia 

pada sistem operasi windows, Software ini bisa dijalankan pada sistem yang 
terkonfigurasi. 

 
KESIMPULAN 

1. Blok interface pengirim dan penerima mengubah level logika RS 232 dari 

input  tegangan   12,3  V  menjadi  level  logika  TTL  sebesar  0,2  V  dan 

mengubah level RS 232 -12,3 V menjadi level  logika TTL sebesar 4,7 V. 

2. Blok  rangkaian  FSK  modulator  mengubah  sinyal  digital  menjadi  sinyal 

analog termodulasi FSK. Logika satu pada input modulator FSK akan diubah 

menjadi sinyal sinus termodulasi FSK dengan frekuensi 1200 Hz. Dan logika 

nol pada input modulator FSK akan menghasilkan sinyal sinus termodulasi 

FSK dengan frekuensi 2200 Hz. 

3. Sinyal keluaran dari modulator FSK yang termodulasi FSK dengan frekuensi 

pusat sebesar 1700 Hz akan dimodulasi amplitudo oleh blok modulator AM 

dengan frekuensi pembawa sebesar 368 Khz. 

4. Sinyal gelombang pembawa sebesar 368 Khz yang dipancarkan pembawa 

akan   didemodulasi   oleh   blok   demodulator   AM   penerima   dan   hasil 

demodulasi ini menghasilkan sinyal yang berfrekuensi 184 Khz. 

5. Blok  demodulator  FSK  akan  mengubah  kembali  sinyal  analog  yang 

termodulasi  FSK yang didapat dari keluaran. Pemancar AM jala – jala 

menjadi sinyal digital dengan level logika TTL berkisar antara 0 V – 5 V. 

6. Kabel jala – jala listrik dapat digunakan sebagai media transmisi suara dan 

data.  Pemilihan  kabel  jala  –  jala  listrik  dimaksudkan  agar  sistem  tidak 

memerlukan kabel baru sebagai media transmisi data. 

7. Pada jarak 15 m alat ini dapat melayani komunikasi yang cukup baik dan 

untuk jarak yang lebih jauh lagi dapat dilakukan dengan memperbesar daya 
pancar. 

8. Penggunaan port serial pada alamat 2F8 H dan 3F8 H agar tidak memerlukan 

card tambahan  address decoder pada sistem komputer yang dipergunakan 

sebagai sistem stasiun pengirim dan penerima data. 

9. Kecepatan data sistem komunikasi data antar komputer dengan 

menggunakan jala – jala listrik ini adalah 300 Baudrate. 

10.  Komunikasi yang dapat dilakukan adalah apabila pengirim dan penerima 

berada pada satu fasa dan pada satu gardu yang sama. 

11.  Bagian yang paling penting dari perangkat pengirim dan penerima adalah 

blok pengkopel yang terdiri dari kapasitor seri  C22 dan C23 yang terhubung 

langsung dengan saluran jala -   jala listrik dimana kapasitor ini berfunggsi 
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untuk memblok tegangan AC 220 V/50 Hz dan melewatkan sinyal pembawa 
gelombang informasi. 

12.  Sistem ini masih sangat peka terhadap kejutan – kejutan listrik sesaat (respon 

impulse) yang diakibatkan tidak stabilnya daya listrik. 
13.  Jarak yang dipakai pada uji coba sistem ini masih terbatas lebih kurang 15 m. 
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