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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya 

maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “ 

TEKNOLOGI 3G” 

Penulisan makalah adalah merupakan salah satu tugas dan persyaratan untuk 

menyelesaikan tugas mata kuliah SENTRAL DIGITAL Teknik Telekomunikasi 

Informasi . 

Dalam Penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan-

kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan 

yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis 

harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I  

LATAR BELAKANG 

 

 

I.  1 PENGANTAR 

Telepon Selular alias Handphone (HP) memiliki peranan yang sangat 

penting sebagai penunjang kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Suatu 

hal yang wajib dimiliki seseorang untuk memudahkan berkomunikasi, apalagi 

bagi pebisnis. Pada awal lahirnya HP, hanya sebatas alat berbicara (komunikasi). 

Namun perkembangan selanjutnya, HP sudah mampu untuk mengirimkan pesan 

singkat/SMS, MMS, E-mail, Video, Gambar, Musik, bahkan dapat berfungsi 

sebagai televisi. 

Secara garis besar, perkembangan teknologi telepon selular (ponsel) 

dibedakan menjadi beberapa generasi yaitu 1G (First Generation), 2G (Second 

Generation), 3G (Third Generation), dan yang sekarang dikembangkan adalah 4G 

(Fourth Generation). 

Hanya dengan sebuah HP yang  mendukung teknologi 3G (Third 

Generation), seluruh aplikasiyang dibutuhkan oleh masyarakat akan didapatkan 

secara mudah dan cepat. Bagi sebagian masyarakat di Jepang dan Korea, 

keberadaan HP sangat penting artinya. Ibarat sebuah keluarga, kerabat, teman dan 

jendela dunia. 

1. 2 TUJUAN PENULISAN 

A. Sejarah Teknologi 3G 

B. Prinsip Dasar Teknologi 3G 

C. Kaitan Teknologi 3G dengan Teknologi Sebelumnya 

D. Aplikasi dan Layanan 3G 

 

 

 



BAB II 

PEMBAHASAN 

 

 

II. 1  SEJARAH TEKNOLOGI 3G 

Saat ini kebutuhan akan teknologi, baik itu teknologi informasi maupun 

telekomunikasi sangat tinggi mulai golongan menengah ke bawah dan golongan 

menengah ke atas. Semua individu sangat membutuhkan teknologi untuk 

mempercepat perkembangan atau meningkatkan pembangunan baik pembangunan 

individu maupun kelompok. Perkembangan teknologi yang saat ini sangat cepat 

adalah teknologi telekomunikasi, yang menghadirkan beragam pilihan bentuk 

teknologi dan kecanggihannya. Saat ini terjadi persaingan yang ketat antara 2 

teknologi komunikasi yaitu selular dan FWA (fixed Wireless Access). Adapun 

perkembangan teknologi komunikasi terutama teknologi selular sudah di mulai sejak 

pertengahan tahun 90 an dengan mengusung teknologi 1G (Generasi Pertama) 

dengan menggunakan teknologi AMPS (Advance Mobile Phone System). Dimana 

teknologi AMPS ini pertama kali dipergunakan oleh pihak militer di Amerika Serikat.  

  Dalam kurun waktu 10 tahun sejak lahirnya AMPS sudah terjadi 

perkembangan yang sangat pesat dengan berbagai penemuan atau inovasi teknologi 

komunikasi dan akhir tahun 90-an muncullah teknologi 2G (Generasi Kedua). 

Perbedaan utama dari teknologi 1G dan 2G adalah 1G masih menggunakan sistem 

Analog sedangkan 2G sudah menggunakan sistem Digital. Teknologi 2G dapat dibagi 

ke dalam dua kelompok besar, yaitu TDMA (time division multiple access) dan 

CDMA (code division multiple access). TDMA sendiri berkembang ke dalam 

beberapa versi, yaitu GSM di Eropa, IDEN di Amerika, PDC di Jepang. Sedangkan 

CDMA berkembang pesat di AS dan Kanada. Kemampuan mencolok teknologi 2G 

adalah tidak hanya dapat digunakan untuk telpon,(voice)  tetapi juga untuk mengirim 

SMS (Short Message Service) yaitu mengirim pesan singkat dengan menggunakan 

text. Dengan adanya kehadiran teknologi generasi kedua, maka muncullah teknologi 

selular yg baru yaitu, GSM (Global System for Mobile communications) Suatu sistem 

komunikasi wireless 2G. Frekuensi yang dapat digunakan dalam GSM adalah 

850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz dan 1900Mhz.  Generasi selular kedua yang 



memperbaharui generasi pertama dalam bidang teknologinya yaitu digital, yang pada 

teori dasarnya merupakan pembaharukan dalam bidang transfer data, contohnya 

adalah GSM (menggunakan protokol CSD, HSCSD, GPRS dan EDGE) dan 

cdmaOne. Dengan adanya teknologi Generasi Kedua ini membuat perkembangan 

teknologi semakin cepat dengan menghadirkan berbagi kelebihan/fitur yang 

ditawarkan teknologi generasi kedua ini selain mengirim SMS dan voice. Tapi semua 

kelebihan ini juga masih belum memuaskan para ahli untuk mengembangkan 

teknologi yang lebih bagus dengan segala kelebihannya dari teknologi terdahulu 

(generasi pertama dan kedua).  

Maka awal tahun 2000 an muncullah teknologi generasi 2.5 (2.5 G) yang 

mempunyai kemampuan transfer data yang lebih cepat. Yang terkenal dari generasi 

ini adalah GPRS (General Packet Radio Service) dan EDGE (Enhanced Data rates 

for GSM Evolution) Suatu protokol yang mengatur cara kerja transfer data pada 

sistim wireless GSM.  

Dalam teorinya kecepatan transfer data EDGE dapat mencapai 384 Kbps. 

Teknologi 2G ada perbaikan cukup signifikan, sehingga muncullah variannya, yaitu 

2.5G dan 2.75G. Varian ini dibuat sebagai strategi pemasaran oleh beberapa pabrik 

ponsel. Ciri khas teknologi 2.5G (generasi dua setengah) adalah teknologi GPRS 

(global package radio service) yang dapat digunakan untuk berkirim data dalam 

jumlah besar, tidak seperti SMS yang hanya dapat mengirim dan menerima alfa 

numerik saja. Generasi 2.5G ini ada juga yang menamakannya dengan generasi 

2.75G, karena lebih dekat dengan teknologi 3G. Teknologi 2.5G (atau 2.75G) ini, di 

sistem GSM disebut sistem EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) sedang 

pada sistem CDMA disebut dengan CDMA 2000 1x. Keduanya memiliki kecepatan 

transfer data mendekati 144KB/detik.  

UMTS yang biasa dikenal sebagai teknologi 3G hadir untuk meneruskan 

kesuksesan teknologi sebelumnya (2G) yang biasa disebut GSM dan evolusi dari 

General Packet Radio Service (GPRS). UMTS berbeda didalam penggunaan air 

interface yang berbasis pada Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) 

yang mana pada  2G GSM dan GPRS menggunakan Time Division Multile Access 

(TDMA). Pengetahuan yang mendalam pada teknologi 2G tidak terbatas hanya 



kepada pengetahuan sistem 3G saja tetapi setidaknya dapat membantu pemahaman 

untuk lebih mengetahui konsep teknologi telekomunikasi pada 3G. 

 

Generation Mobile Phones 

 

Perbedaan 

 1G: 

_ radio sinyal bersifat analog 

_ Pada frekuensi 800 Mhz & 400 Mhz 

_ Dimulai dari Chicago, dikomersilkan 1983 

2G: 

_ radio sinyal bersifat digital 

_ Dimulai dari maret 1993 

_ Menggunakan TDM (Time Division Multiplexing) 

_ Frekuensi 800 – 1900 Mhz 

_ Dikenalnya GSM dan CDMA 



2.5G – 3G: digital high speed 

4G: IPv6, voice, digital high speed 

Defenisi 3G 

Secara umum, ITU-T, sebagaimana dikutip oleh FCC mendefinisikan 3G 

sebagai sebuah solusi nirkabel yang bisa memberikan kecepatan akses: 

 Sebesar 144 Kbps untuk kondisi bergerak cepat (mobile).  

 Sebesar 384 Kbps untuk kondisi berjalan (pedestrian).  

 Sebesar 2 Mbps untuk kondisi statik di suatu tempat.  

 

II. 2 PRINSIP DASAR TEKNOLOGI 3G 

UMTS 

 Public Land Mobile Network (PLMN) dijelaskan pada UMTS Rel.99 terdiri 

atas tiga kategori Network Elements utama, yaitu : 

 GSM phase 1/2 core netwoks elements  

- Mobile service Switching Centre (MSC) 

- Visitor Location Register (VLR) 

- Home Location Register (HLR) 

- Authentication Centre (AuC) 

- Equipment Identity Register (EIR) 

 GPRS network elements 

- Serving GPRS Support Node (SGSN) 

- Gateway GPRS Support Node (GGSN) 

 UMTS specific network elements 

- User Equipment (UE) 

- UMTS Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) 

UMTS untuk jaringan Core nya berbasiskan pada jaringan GSM/GPRS topologi yang 

mana mempunyai fungsi sebagai switching, routing, transport dan database untuk 

penggunaan traffik. Jaringan Core terdiri atas circuit switched elemen seperti terdapat 

pada MSC, VLR dan Gateway MSC (GMSC) dan juga terdiri atas packet switched 



elemen pada SGSN dan GGSN. Untuk EIR, HLR dan AuC mendukung keduanya 

baik circuit switched maupun packet switched. 

Asynchronous  Transfer Mode (ATM) adalah salah satu metode transmisi data yang 

digunakan didalam jaringan Core pada UMTS. ATM Adaptation Layer Type 2 

(AAL2) bertugas menghandel koneksi untuk circuit switch sedangkan untuk packet 

switch menggunakan koneksi protokol AAL5 untuk mengantar datanya. 



 Adapun arsitekur UMTS seperti gambar dibawah ini : 

 

Gb 1. Arsitektur UMTS 

 

A. Core Network (CN) 

1. Mobile Services Switching Centre (MSC) / MSC Server 

MSC (Server) mempunyai fungsi  untuk membangun hubungan , routing 

dan pengawasan call ke dan dari mobile subscriber (MS)/ User Equipment 

(UE).  

2. Gateway MSC (GMSC) 

GMSC merupakan MSC yang melayani hubungan antara jaringan 

bergerak (dalam hal ini UMTS Network) dengan  jaringan lainnya 

misalnya PSTN, ISDN dan PLMN lainnya. Fungsi interogasi informasi 

lokasi pelanggan dari dan ke HLR juga di jalankan di GMSC. 

3. Visitor Location Register (VLR) 



VLR merupakan data penyimpan sementara tentang MS/UE yang berada 

di lokasi area layanan MSC. VLR biasanya dibangun secara terintegrasi 

dengan MSC-nya. 

 

4. Media Gateway (MGW) 

Media Gateway bertindak sebagai interface antara Core Network dengan 

ATM based Network ( WCDMA RAN dan ATM Backnone) 

5. Home Location Register  (HLR) 

HLR merupakan tempat penyimpanan database dan mengelola data 

berlangganan pelanggan mobile pada setiap operator. HLR menyimpan 

data permanen pelanggan yang termasuk didalamnya data supplementary 

service, informasi lokasi dan parameter-parameter autentikasi. Ketika 

seorang pelanggan UMTS mendaftar pada sebuah operator, dia akan di 

register di HLR. Penerapan HLR bisa dibangun menjadi satu dengan 

MSC/VLR atau berdiri sendiri. 

6. Authentication Centre (AuC) 

Database AuC terhubung dengan HLR. AuC mendukung HLR dengan 

parameter-parameter autentikasi dan chipering keys dengan cara 

menghasilkan triplets atau quintuplets tergantung pada GSM atau 

WCDMA yang direaleasenya. Biasanya AuC dibangun bersama/ dijadikan 

satu dengan HLR. 

7. Equipment Identity Register (EIR) 

EIR berfungsi untuk mem-validasi database mobile equipment. MSC/VLR 

dapat meminta EIR untuk melakukkan pengecekkan terhadap MS/UE yang 

dicuri (black listed), belum lulus uji (gray listed) maupun MS/UE yang 

terdaftar (white listed). EIR terhubung ke VLR melalui jaringan SS7 dan 

menggunakan MAP signaling. 

8. Serving GPRS Support Node (SGSN) 

SGSN merupakan komponen utama didalam GSM (2G) dan WCDMA 

system (UMTS). SGSN menyalurkan incoming dan outgoing paket-paket 

IP ke dan dari MS/UE yang aktif didalam SGSN Service areanya. SGSN 



menghandel paket routing dari dan ke SGSN melalui BSC/RNC via 

BTS/node B ke User Equipment. 

9. Gateway GPRS Support Node (GGSN) 

GGSN merupakan interface ke jaringan IP ekternal dan berfungsi seperti 

router untuk pengalamatan IP dari semua pelanggan GPRS didalam 

jaringan. 

 



B. UMTS Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) 

 Perbedaan utama antara jaringan GSM/GPRS dan jaringan UMTS adalah pada 

transmisi air interface-nya. Time Division Multiple Access (TDMA) dan Frequency 

Division Multiple Access (FDMA) di gunakan pada jaringan GSM/GPRS. Metode 

akses air interface pada jaringan UMTS menggunakan Wide-band Code Divison 

Multiple Access (WCDMA), yang mempunyai dua mode operasi : Frequency Divison 

Duplex (FDD) dan Time Division Duplex (TDD). Ini merupakan air interface yang 

baru yang dibutuhkan pada Radio Access Network (RAN) yang biasa disebut UMTS 

terrestrial RAN (UTRAN). Pada jaringan Core hanya membutuhkan sedikit 

modifikasi untuk mengakomodasi UTRAN. 

 Ada dua network elemen baru yang diperkenalkan pada UTRAN yaitu Radio 

Network Controller (RNC) dan Node B. UTRAN terdiri atas banyak Radio Network 

System (RNSs) dan setiap RNS di kontrol oleh RNC. RNC terhubung ke satu atau 

lebih node B. Setiap node B dapat melayani beberapa cell. 

 RNC pada jaringan UMTS mempunyai fungsi sama dengan Base Station 

Cotroller (BSC) pada jaringan GSM/GPRS. Node B pada jaringan UMTS ekuivalen 

dengan Base Transceiver Station (BTS) pada jaringan GSM/GPRS. Pada saat ini, 

UMTS merupakan pengembangan dari jaringan GSM dan GPRS yang dapat menjaga 

investasi operator-operator jaringan bergerak. UMTS mampu mendukung interface 

yang sudah ada seperti A interface, Gb interface dan Abis Interface dan termasuk juga 

interface-interface baru untuk UTRANseperti Iub interface yang menghubungkan 

Node B dengan RNC dan UTRAN interface antara dua RNC (Iur). 

Network elemen dari UTRAN seperti gambar dibawah ini. 



 

Gb 2. Arsitektur UTRAN 

 

Elemen pada UTRAN : 

1. Radio Network Controller (RNC) 

RNC mendukung pemusatan kontrol dari elemen-elemen Node B yang berada 

di dalam areanya. RNC menghandel protokol-protokol antara UTRAN 

interface ( Iu, Iur dan Iub). Karena interface berbasiskan ATM, RNC 

menjalankan fungsi switching dengan interface ATM cell. Data Circuit 

switched dan Packet Switched dari interface Iu-CS dan Iu-PS  di multiplex 

bersama untuk di transmisikan bersama melalui Iur, Iub dan Uu ke MS/UE.  

Adapun fungsi dari RNC antara lain: 

 Radio resource control 

 Admission control (kontrol penggunaan) 

 Alokasi kanal 

 Pengaturan Power Control 

 Kontrol untuk Handover 

 Macro Diversity 



 Chipering 

 Segmentasi dan pengaturan kembali 

 Broadcast Signaling 

 Open loop power control 

 

2. Node B 

Node B merupakan unit radio pemancar dan penerima untuk komunikasi antar 

radio cells. Setiap node B dapat melayani satu atau banyak cell didalamnya. 

Sebuah node B secara fisik dapat berlokasi sama dengan BTS di GSM untuk 

mengurangi biaya pada saat implementasi UMTS. Node B terhubung ke User 

Equipment melalui Uu interface yang digunakan pada WCDMA. Sebuah 

Node B dapat mensupport  mode Frequency Divison Duplex (FDD) dan Time 

Division Duplex (TDD). 

Fungsi utama dari Node B adalah konversi data pada Uu radio interface. 

Fungsi ini termasuk didalamnya error correction dan adaptasi kecepatan 

(adaptation rate) pada air interface. Node B memonitoring kualitas dan kuat 

sinyal dari suatu hubungan dan menghitung frame error rate yang kemudian 

di kirimkan ke RNC untuk di proses. 

Secara umum fungsi node B sebagai berikut : 

 Pemancar dan penerima pada Air Interface  

 Modulasi dan demodulasi 

 CDMA physical channel coding 

 Micro Diversity 

 Error Handling 

 Closed loop power control 

Node B juga dapat mengatur power UE menggunakan teknik yang biasa 

disebut Downlink Transmission Power Control, yang mana nilai sebelumnya 

sudah ditentukan dari parameter pada RNC power control. 

 

 



C. UMTS User Equipment 

 UMTS User Equipment  (UE) adalah gabungan dari perangkat mobile dan 

UMTS Subscriber Identity Module (USIM). Sama dengan SIM pada GSM/GPRS, 

USIM adalah sebuah kartu yang dimasukkan kedalam perangkat mobile dan di 

identifikasi sebagi pelanggan ke jaringan Core. 



Kartu USIM mempunyai karakteristik fisik yang sama dengan SIM GSM/GPRS dengan fungsi-

fungsi sebagai berikut : 

 Mendukung banyak profile pengguna didalamnya 

 Update informasi USIM via network 

 Mendukung fungsi-fungsi keamanan 

 Mendukung fungsi-fungsi autentikasi 

 Mendukung download aplikasi-aplikasi baru secara aman 

Adapun identitas didalam USIM sama dengan spesifikasi pada GSM yaitu  : 

 International Mobile Subscriber Identity (IMSI) 

 Temporary Mobile Subscriber Identity (TMSI) 

 Packet Temporary Mobile Subcriber Identity (P-TMSI) 

 Temporary Logical Link Identity (TLLI) 

 Mobile Station ISDN Number (MSISDN) 

 International Mobile Station Equipment Identity (IMEI) 

 International Mobile Station Equipment Identity and Software Number (IMEISV) 

UMTS user Equipment dapat beroperasi dengan tiga mode operasi, yaitu : 

 Mode PS/CS 

UE aktif di kedua mode yaitu packet switched (PS) dan circuit switched (CS) dan UE 

dapat secara simultan menggunakan layanan PS dan CS. 

 Mode PS 

UE aktif di mode packet switched (PS) dan hanya bisa menggunakan layanan-layanan 

berbasis paket (disini termasuk voice over IP). 

 Mode CS 

UE aktif di mode circuit switched (CS) dan hanya bisa menggunakan layanan-

layanan pada circuit switched saja. 

 

 



Pada saat ini ada dua cabang dari pengembangan 3G, yaitu dari sisi GSM 

(Global System for Mobile Communication)yang dipelopori oleh 3G Partnership Project dan 

CDMA (Code Division Multiple Access) yang dipelopori oleh 3G Partnership Project 2 

(3GPP2). Kedua teknologi tidak kompatibel dan sesungguhnya saling berkompetisi. 

Salah satu alasan mengapa layanan 3G dapat memberikan throughput yang lebih besar 

adalah karena penggunaan teknologi spektrum tersebar yang memungkinkan data masukan 

yang hendak ditransimisikan disebar di seluruh spektrum frekuensi. Selain mendapatkan pita 

lebar yang lebih besar, layanan berbasis spektrum tersebar jauh lebih aman daripada timeslot 

dan/atau frequency slot. 

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. Negara Jepang dan Korea Selatan 

adalah contoh dimana layanan 3G berhasil. Hal ini sangat mungkin disebabkan oleh faktor: 

1. 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.  

2. 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 

http://null/wiki/GSM
http://null/wiki/CDMA
http://null/wiki/Spektrum_tersebar
http://null/w/index.php?title=Lisensi_spektrum_3G&action=edit&redlink=1


web portal miliknya di Cyworld. Layanan ini kemudian ditiru oleh Flickr dengan handset 

N73.  

3. 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.  

 

II.3 KAITAN TEKNOLOGI 3G DENGAN TEKNOLOGI SEBELUMNYA 

a. 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. 

Operator dan jaringan UMTS Pada tahun 2005, evolusi jaringan 3G sedang 

dijalankan untuk beberapa tahun dikarenakan kapasitas yang terbatas dari jaringan 2G yang 

ada. Jaringan 2G diciptakan dengan tujuan utama adalah data suara dan transmisi yang 

lambat. Dikarenakan cepatnya arus perubahan pada permintaan pengguna, kebutuhan akan 

nirkabel mereka tidak terpenuhi. 

"2.5G" (Dan juga 2,75G) adalah teknologi seperti pelayanan data i-mode, telepon 

berkamera, pertukaran rangkaian data berkecepatan tinggi (atau disebut juga High-Speed 

Circuit-Switched Data atau disingkat HSCSD) dan Pelayanan paket radio umum (atau 

dikenal dengan General Packet Radio Service atau GPRS)diciptakan untuk menyediakan 

beberapa funsi utama seperti jaringan 3G, tapi tanpa transisi penuh ke jaringan 3G. 

Pelayanan-Pelayanan ini diciptakan untuk memperkenalkan kemungkinan dari penerapan 

teknologi nirkabel untuk pengguna dan penigkatan permintaan untuk pelayanan 3G.(sumber 

wikipedia) 



 

b. Evolusi Teknologi Ponsel 

Generasi Pertama (1G) 

Telepon Selular pada generasi ini hanya menyediakan fitur untuk berkomunikasi 

saja, tidak tersedia layanan pengiriman data seperti SMS, MMS, Video, maupun pengiriman 

data lainnya. Teknologi generasi ini menggunakan sistem AMPS (advanced mobile phone 

service) yang muncul pada tahun 1970 di Amerika Serikat. Telepon Selular pada generasi 

ini sangat sederhana, dimana teknologinya masih menggunakan sinyal analog (seperti 

telepon rumah pada umumnya). 

Selain menggunakan sistem AMPS yang dikembangkan di Amerika Serikat, 

sistem lain adalah ETACS (europe total acces communication system) 

dikembangkan oleh Eropa pada tahun 1980-an. 

  

  

  

Generasi Kedua (2G) 

Pada generasi ini terjadi perubahan yang sangat signifikan, dimana sinyal analog 

(pengirim) dapat diubah menjadi digital kemudian diubah lagi menjadi sinyal analog lagi 

sebelum dikirimkan ke penerima. Dengan teknologi digital, memungkinkan pengiriman data 

secara cepat dan mudah.  Kecepatan transfer data pada teknologi generasi kedua ini dapat 

mencapai 9,6 kbps (kilo bit per detik) hingga 14,4 kbps. Hal ini memungkinkan juga untuk 

mendownload ringtone (nada sambung) MIDI, gambar maupun SMS dan 

MMS. Yang termasuk generasi kedua adalah GSM (global system for mobile 

communications) yang dikembangkan di Eropa, CDMA (code division 

multiple access) yang dikembangkan di Amerika. Selain itu, ada pula PDC 



(pacific digital communication) yang dikembangkan di Jepang namun sistem ini tidak 

populer dan sulit untuk berkembang. GSM merupakan sistem seluler pertama di dunia yang 

memiliki spesifikasi modulasi digital, arsitektur level jaringan, dan standar layanan jaringan. 

Hingga saat ini GSM tetap mempunyai pasar terbesar di dunia, meskipun baru 

diperkenalkan di Eropa pada tahun 1991.  

Meskipun sistem CDMA tidak sepopuler sistem GSM, namun sistem CDMA terus 

mengikuti teknologi GSM yang lebih dominan untuk teknologi 2G.  

Generasi ketiga (3G) 

Pada generasi ini masih menggunakan teknologi digital namun jauh lebih tinggi 

dibandingkan generasi kedua (2G). Dengan kecepatan pengiriman data yang sangat tinggi 

mencapai 2 mbps (mega bit per detik), kita dapat menikmati layanan broadband seperti 

internet, video, musik, game, video conference, video streaming, hingga channel televisi.  

Selain itu, telepon selular yang mendukung teknologi 3G untuk mampu melakukan roaming 

secara global sehingga batas-batas negara tidak terlalu menjadi kendala dalam 

berkomunikasi. 

    Beberapa jenis 3G adalah W-CDMA (Wideband-CDMA), UMTS 

(universal mobile telecommunications system) dan CDMA 2000. 

WCDMA yang diadaptasi dari standar ITU (International 

Telecommunication Union) dengan nama IMT-2000 direct spread telah 

dipilih sebagai sistem telepon seluler 3G di Eropa, Jepang, dan 

Amerika Serikat. UMTS adalah standar telepon seluler 3G di Eropa yang ditetapkan oleh 

ETSI.   

Sumber : www.gsmarena.com  

  

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing generasi memiliki 

kemampuan yang berbeda sesuai teknologi yang dikembangkannya.  



 Generasi pertama (1G): hanya dapat digunakan untuk berkomunikasi saja (voice) tidak 

tersedia layanan pengiriman data lain seperti SMS dan MMS. 

 Generasi kedua (2G) : selain dapat digunakan untuk berkomunikasi, juga tersedia layanan 

pengiriman data seperti SMS, MMS, dowload ringtone, video dan email. 

 Generasi ketiga (3G) : selain kualitas suara yang sangat jernih, fitur yang disediakan juga 

sangat canggih dan kompleks. Oleh karena menggunakan bandwith yang sangat besar, 

memungkinkan para pelanggan dapat berkomunikasi tanpa batas, dapat berinternet, dapat 

berkonferensi, dapat melihat acara televisi, dapat mendengarkan video pilihan, dapat 

mendengarkan musik pilihan, dan dapat bermain game secara online. 

Keutamaan Dan Manfaat Teknologi 3 G 

Layanan 3G merupakan layanan komunikasi bergerak yang peningkatan bandwith 

dapat mencapai 2 Mbps dalam keadaan tetap/diam, sedangkan jika dalam berjalan maka 

bandwithnya hanya mencapai 384 Kbps. Apabila komunikasi data dalam kendaraan yang 

sedang bergerak maka bandwithnya hanya mencapai 128 Kbps.  Dengan kecepatan layanan 

data yang tinggi tersebut, memungkinkan pengguna dapat ber”internet” hanya dengan 

sebuah ponsel, dapat menikmati channel televisi pilihan, dapat berkonferensi, dan dapat 

melakukan kegiatan komunikasi lain secara cepat dan mudah. 

Meskipun begitu, belum banyak pengguna yang memanfaatkan teknologi telepon 

generasi ketiga (3G) ini. Ada beberapa pertimbangan yang masih menjadi kendala mengapa 

teknologi 3G belum banyak peminatnya, salah satunya adalah infrastruktur dan tarif yang 

sangat mahal jika ingin menikmati teknologi 3G.  



Hingga saat ini, sebagian masyarakat masih memanfaatkan teknologi telepon selular 

generasi kedua. Dari data yang diperoleh, sekitar 99 persen pengguna hanya memanfaatkan 

layanan suara dan SMS saja. Jika dilihat dari kontribusinya terhadap pendapatan para 

operator seluler, terlihat bahwa voice masih memberikan kontribusi terbesar terhadap 

pendapatan mereka, yaitu 70-85 persen. Sementara SMS antara 10-25 persen, sedangkan 

data serta content masih berada di bawah 

angka 5 persen. 

Bagi operator selular, kehadiran 

teknologi 3G setidaknya memerlukan 

beberapa aspek penting yaitu: 

Pertama, Ketersediaan Layanan: merupakan 

jalur evolusi layanan melalui ketersediaan 

spektrum yang tepat, pasokan infrastruktur 

dari sejumlah vendor, serta pilihan luas dari terminal ponsel.  

Kedua, Efisiensi Biaya. Pilihan teknologi layanan harus memberi tingkat pemanfaatan ulang 

yang tinggi dari investasi yang yang telah ditanam, dan teknologi ini murah secara skala 

ekonomi. Investasi harus bisa dilakukan bertahap untuk menghindari investasi tinggi di 

awal. Ketiga, Daya Tarik Layanan. Hal ini terkait erat dengan potensi pendapatan. Solusi 

teknologi harus mampu menyediakan pilihan layanan yang menarik bagi pengguna melalui 

kekayaan portofolio fitur dan ketersediaan  

Pada tingkat harga yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. 

Jika masyarakat Indonesia sudah banyak yang menggunakan teknologi 3G, maka 

komunikasi dapat dilakukan secara cepat dan mudah. Seorang pelanggan yang 

memanfaatkan teknologi 3G dapat melihat situasi ruang kelas anaknya yang dipasang 

kamera video.  

Seorang pegawai dalam perjalanan menuju ke 

kantor tetap dapat menonton acara televisi favoritnya di 

tengah-tengah kemacetan.  



Seorang ibu yang sedang bekerja tetap dapat memantau anaknya yang ditinggalkan 

di rumah bersama pengasuhnya. Melihat manfaat positif dari kemajuan teknologi  3G 

tersebut, seharusnya dapat berkembang lebih cepat. 

 Namun pada kenyataanya, masyarakat Indonesia belum siap menggunakan 

teknologi 3G. Perlu diketahui bahwa sebagian pelanggan selular di Indonesia masih di 

bawah Rp. 100.000 untuk pengeluarannya. Jika ingin memanfaatkan teknologi 3G, harus 

mengeluarkan sedikitnya dua kali lipat dari pengeluaran rutin. Artinya, pelanggan selular 

harus mempersiapkan dana sekitar Rp. 300.000 jika ingin memanfaatkan beberapa fitur 

yang ditawarkan oleh teknologi 3G.  Sangat berat untuk ukuran masyarakat Indonesia yang 

notabene masih belum mapan dari segi finansial. 

Bagi pelanggan selular yang telah memanfaatkan teknologi 3G, akan mendapatkan 

beberapa fitur canggih yang diusung dalam teknologi generasi ketiga, yaitu: 

 Konferensi melalui video : dengan menggunakan handphone (HP) yang mendukung 3G 

pelanggan dapat melakukan video conference dengan  beberapa pelanggan lainnya.   

 Channel televisi : acara televisi favorit dapat dinikmati hanya melalui layar telepon 

selular yang mendukung teknologi 3G. Anda dapat menikmati tayangan-tayangan televisi 

favorit dari berbagai saluran, baik live streaming maupun video on demand. Layanan 

chanel televisi yang dapat  diakses tergantung pada operator masing-masing. 

 Informasi film terbaru : sebagai pelanggan pada operator tertentu akan mendapatkan 

info terbaru seputar film dari berbagai genre. Dapat menyaksikan film trailer, review dan 

interview tentang film-film terbaru. Kategori yang dapat dipilih adalah: New Releases, 

Action, Animation, Classic, Drama, Romance, dan lain-lainnya. 

 Mendengarkan musik : Klip musik, full track song, dan ringtone dapat Anda download 

dan streaming sesuai yang ditawarkan layanan operator selular. Kategori musik yang 

dapat dinikmati adalah: Top songs, Alternative, Classic, Dance, Folk, Hip hop, Jazz, Pop, 

RnB, Rock, World  

 Berita: sebagai pelanggan pada operator tertentu akan mendapatkan informasi  berita 

terbaru seputar pasar saham, bisnis, infotainment, dan berita lainnya. 



 Olah raga : informasi seputar olah raga dapat Anda dapatkan jika berlangganan pada 

operator tertentu. Berita olah raga yang dapat diikuti adalah: Asian Tour, Football, 

Badminton, Basketball, Biking, Xtreme Sport, Golf, Racing, Swimming, dan Tennis 

tergantung pada operator masing-masing. 

 Games online : melalui telepon selular yang mendukung teknologi 3G, Anda dapat 

mendownload games terbaru dan berbagai games seru yang dapat dimainkan secara 

online/multiplayer. Kategori games yang dapat dipilih adalah: Multiplayer, Adventure, 

Arcade, Board Games, Cartoon, Puzzle, Racing, RPG, dan Sports. 

Dampak Negatif Lahirnya Teknologi 3 G 

Setiap perkembangan teknologi selalu menimbulkan dampak positif dan negatifnya, 

tergantung bagaimana kita menyikapinya dalam menggunakan teknologi tersebut. Jika kita 

melakukan hal-hal yang positif dengan munculnya teknologi tersebut berarti teknologi yang 

kita gunakan bermanfaat bagi umat manusia. Namun jika kita menggunakan teknologi untuk 

hal-hal yang negatif artinya teknologi yang digunakan berfungsi sebagai perusak umat 

manusia. 

 

Beberapa dampak negatif yang muncul di tengah-tengah masyarakat Indonesia di 

antaranya:  

 Penyebaran virus.  Sama halnya sebuah komputer, telepon selular pun tak lepas dari 

serangan virus. Jenis dan cara penyebarannya pun bervariasi tergantung pada sistem 

operasi yang digunakan pada telepon selular tersebut. Umumnya virus yang menyerang 

telepon selular melalui berbagai media yaitu: blue tooth, infrared, wireless, kabel data, 

maupun jaringan internet. Jadi, Anda harus berhati-hati ketika melakukan kegiatan 

komunikasi data. Sebaiknya segera menon-aktifkan fasiltas seperti blue tooth, infra red, 

maupun wireless jika sudah tidak digunakan. Apabila Anda menggunakan telepon selular 

sebagai modem, sebaiknya dilengkapi dengan software antivirus. Jika anda menggunakan 

telepon selular untuk menerima email, anda harus waspada terhadap spam maupun virus 



yang meyusup lewat email yang diterima. Pastikan telah memasang antivirus pada 

telepon selular agar penyebaran virus dapat ditangkal sedini mungkin.  

 Perilaku negatif para remaja dan orang tua.  Sebenarnya kemajuan teknologi 

bertujuan untuk menunjang kegiatan manusia  dalam melakukan aktifitas sehari-hari agar 

lebih efisien. Namun sebagian masyarakat Indonesia yang hanya mengikuti trend saja 

akan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut sebagai alat yang dapat digunakan 

sekehendak dirinya, apalagi remaja-remaja Indonesia yang berada di lingkungan 

metropolitan dan hidup serba glamour. Ketika muncul telepon selular generasi kedua 

(2G) yang telah dilengkap dengan kamera digital, sebagian masyarakat Indonesia 

memanfaatkan teknologi tersebut untuk berperilaku negatif seperti mengabadikan foto-

foto porno atau merekam adegan yang tidak semestinya. Bukan berdampak pada remaja 

saja, tapi juga menjangkiti orang tua bahkan di daerah pedesaan . Semua itu dikarenakan 

fungsi teknologi tersebut telah disalahgunakan.  

 Biaya pulsa tidak terkendali. Semakin lengkap fitur yang dijanjikan oleh operator 

selular, maka semakin mahal pula tarif yang diminta. Sebagai contoh, untuk melakukan 

konferensi video (video conference) tarif yang diminta oleh salah satu operator sebesar 

Rp. 750,- per menit (lokal), dan Rp. 1.250,- per menit (SLJJ). Apabila melakukan 

konferensi selama 10 menit dalam sehari, pulsa yang harus disediakan tentunya harus 

lebih besar.  

 Maraknya video porno. Video live maupun streaming dapat didownload menggunakan 

telepon selular yang mendukung teknologi 3G. Pertukaran data dalam bentuk video 

sangat mudah dilakukan mengingat  sebagian besar telepon selular sekarang sudah 

dilengkapi dengan fasilitas untuk pertukaran data. Para pemakai yang memang sudah 

tidak memiliki nurani akan memanfaatkan fasilitas tersebut sebagai alat yang dapat 

mendukung kegiatan negatif. Ketika seseorang mengabadikan melalui video recorder 

yang terdapat pada telepon selular, maka dengan mudah dapat dikirimkan ke rekan-rekan 

lainnya. Hal ini sangat membahayakan bagi generasi selanjutnya jika yang dikirim adalah 

video-video yang tidak senonoh.  

 Pengambilan gambar  tanpa izin. Dengan teknologi 3G, telepon selular dapat berfungsi 

sebagai kamera sehingga dapat memantau aktivitas seseorang tanpa diketahui. Ini sangat 

membahayakan bagi mereka yang dengan sengaja ingin mencelakakan seseorang. Cukup 



menggunakan kamera yang dipasang pada area yang dihendaki maka semua aktifvitas 

nampak jelas terlihat oleh kamera yang tersambung ke telepon selular.  

Penerapan Teknologi 3 G Di Indeonesia  

Kemajuan teknologi komunikasi jika tidak diimbangi dengan penyediaan 

infrastruktur yang memadai tentunya akan menghambat keberhasilan. Seperti halnya 

teknologi 3G untuk telepon selular.  

Ada beberapa faktor yang sangat berperan dalam menentukan berasil tidaknya 

teknologi 3G di masyarakat Indonesia. Memang, melihat kondisi masyarakat Indonesia 

yang masih belum siap “segalanya” tidak memungkinkan diterapkan teknologi 3G dalam 

waktu dekat. Singapura contohnya, masih sempat  menunda implementasi 3G karena 

membutuhkan investasi yang sangat besar walaupun dari segi kemampuan penyediaan 

infrastruktur Singapura lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia.  Masyarakat 

Indonesia belum saatnya menerapkan teknologi telepon selular 3G. 

Meskipun masih sangat sedikit masyarakat Indonesia yang memanfaatkan 

teknologi 3G, namun mereka sangat menikmati perkembangan teknologi tersebut. Hal ini 

dikarenakan sebagian besar masyarakat Indonesia hanya mengikuti trend saja agar tidak 

dibilang ketinggalan zaman. Para pelanggan yang memanfaatkan teknologi 3G hanya 

golongan tertentu saja, minimal dari golongan kelas menengah ke atas. 

Bagi pelanggan yang sudah memanfaatkan teknologi 3G dapat melakukan 

berbagai aktifvitas secara mudah. 

 HP berfungsi sebagai modem: seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa teknologi 3G 

menggunakan bandwith yang sangat besar (128 Kbps – 2 Mbps) memungkinkan 

pengguna dapat melakukan komunikasi data seperti halnya berinternet. Oleh karena itu, 

beberapa pelanggan dapat menjadikan telepon selularnya sebagai modem untuk 

disambungkan ke jaringan internet. Ada beberapa operator selular yang telah 

menyediakan fasilitas tersebut baik dengan sistem pra bayar maupun pasca bayar. 

Besarnya kapasitas bandwith yang disediakan tergantung pula pada operator yang 



menanganinya. 

 

 Konferensi  dengan video: bagi para pebisnis yang memiliki keterbatasan waktu dapat 

melakukan kerjasama dengan mitra bisnisnya melalui telepon selular dalam konferensi 

secara online tanpa harus bertatap muka langsung, di manapun mereka berada.  

 Bermain games secara online: beberapa pelanggan yang tergolong sebagai gamer  sejati 

dapat mendownload games favoritnya ataupun dapat bermain game secara 

online/multiplayer. Jenis permainannya pun bervariasi, umumnya berbasis tiga dimensi 

agar tampilannya lebih menarik dan realistis. Jadi Anda tidak perlu membeli kepingan 

PlaySation untuk bermain games, cukup melalui handphone yang mendukung 3G maka 

semua game menarik dapat Anda rasakan. Biaya untuk mendownload games maupun 

bermain secara online tergantung pada tarif operator masing-masing. 

 Menonton televisi :  

                                   beberapa operator telah menjanjikan fasilitas untuk para pelanggannya di 

antaranya ketersediaan beberapa stasiun televisi secara live maupun 

streaming sehingga para pelanggannya akan dapat menonton acara 

televisi favoritnya hanya melalui telepon selular yang mendukung 

teknologi 3G.  Pelanggan tinggal memilih stasiun televisi yang sudah 

ditentukan setelah mendaftarkan diri sebagai pelanggan para salah satu operator selular. 

 

 



 Berlangganan Berita: informasi seputar ekonomi dan bisnis, jalan raya, pendidikan, 

olah raga, dan informasi lainnya bisa didapatkan secara cepat dan akurat . Informasi yang 

didapatkan berupa SMS singkat dari salah satu operator, tarifnya pun tergantung 

operatornya masing-masing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Saat ini semua orang mengenal teknologi 3G,  Ada pun perkembangan teknologi nirkabel 

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.  

Beberapa Layanan di 3G : 

• Video Call 

• Video Conference 

• PC to Mobile Video Call 

• Mobile TV 

• Video Streaming 

• Video Mail 

• Mobile Internet Access 

• High Speed Data Transfer 

• Interactive Quiz 

• Online Gaming 

• Music Download 

• Push to Talk 
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