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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat ini kebutuhan akan teknologi, baik itu teknologi informasi maupun 

telekomunikasi sangat tinggi dari mulai golongan menengah kebawah dan 

golongan menengah ke atas. Perkembangan teknologi yang saat ini sangat 

cepat adalah teknologi telekomunikasi, yang menghadirkan beragam pilihan 

bentuk teknologi dan kecanggihannya. 

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 80-an muncullah teknologi 2G 

(Generasi Kedua). perbedaan utama dari teknologi G1 dan G2 adalah G1 

masih menggunakan sistem Analog sedangkan G2 sudah menggunakan sistem 

Digital. 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 telnologi 

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

sistim komunikasi wireless 2G.  

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 dri 

teknologi terdahulu (generasi pertama dan kedua). 
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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. Evolusi dan perkembangan 

teknologi komunikasi ini tidak berhenti sampai disini, Negara-negara besar di 

Dunia baik itu Eropa, Asia & Amerika secara berlomba-lomba 

mengembangkan inovasi dan penelitian untuk menghadirkan teknologi yang 

mutakhir. Setelah adanya teknologi Generasi Pertama, Kedua dan teknologi 

2.5 G, maka disusul kemudian dengan Generasi Ketiga (3G) yang 

menawarkan kelebihan yg lebih baik lagi baik dari segi kemampuan fitur dan 

Transfer Data dengan memiliki kecepatan Transfer data lebih cepat dari 

sebelumnya dalam menghadirkan layanan yang sangat dibutuhkan oleh 

pelanggan hingga generasi keempat (4G) saat ini sedang dalam 

pengembangan. 

Melihat begitu pesatnya perkembangan telekomunikasi maka, sudah 

seharusnya untuk kita mengetahui perkembangan tersebut. Sebab tidak dapat di 

pungkiri lagi kita sangat membutuhkan teknologi komunikasi tersebut dalam 

kehidupan sehari – hari. Terkhusus untuk mahasiswa yang mengambil 

konsentrasi studi Telekomunikasi, jadi sudah suatu keharusan kita 

mengetahuinya sebelum kita melangkah pada perkembangan yang lebih maju ( 

4G ). Oleh karena itu, didalam makalah ini akan dibahas sejarah perkembangan 

2G, prinsip dasarnya, kelebihan dan kekurangannya, serta aplikasinya. 

 

B. Tujuan 

1. Mahasiswa mengetahui sejarah perkembangan teknologi telekomunikasi 

khususnya teknologi 2G. 

2. Mahasiswa dapat memahami prinsip dasar dari teknologi 2G. 

3. Mahasiswa dapat mengetahui perkembangan 2G, kelebihan dan 

kelemahannya. 

4. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami aplikasi dari 2G. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Sejarah 

Teknologi ini mulai digunakan tahun 1970 yang diawali dengan 

penggunaan mikroprosesor untuk teknologi komunikasi. Dan pada tahun 

1971, jaringan handphone pertama dibuka di Finlandia bernama ARP. 

Menyusul kemudian NMT di Skandinavia pada tahun 1981 dan AMPS pada 

tahun 1983. Penggunaan teknologi analog pada generasi pertama 

menyebabkan banyak keterbatasan yang dimiliki seperti kapasitas trafik yang 

kecil, jumlah pelanggan yang dapat ditampung dalam satu sel sedikit, dan 

penggunaan spektrum frekuensi yang boros. 

Di sisi lain, meningkatnya jumlah pelanggan tidak bisa ditampung 

generasi pertama. Selain itu, teknologi 1G hanya bisa melayani komunikasi 

suara, tidak seperti 2G yang bisa digunakan untuk SMS. NMT atau Nordic 

Mobile Telephone adalah jaringan handphone analog yang pertama kali 

digunakan secara internasional di Eropa Utara. Jaringan ini beroperasi pada 

frekuensi 450 MHz sehingga sering disebut NMT-450, ada juga NMT-900 

yang beroperasi pada frekuensi 900 MHz. Mengingat tuntutan pasar dan 

kebutuhan akan kualitas yang semakin baik, lahirlah teknologi generasi ke dua 

atau 2G. Generasi ini sudah menggunakan teknologi digital. Teknologi 2G 

lainnya adalah IS-95 CDMA, IS-136 TDMA dan PDC. Generasi kedua selain 

digunakan untuk komunikasi suara, juga bisa untuk SMS dan transfer data 

dengan kecepatan maksimal 9.600 bps (bit per second). Sebagai perbandingan, 

modem yang banyak digunakan untuk koneksi internet berkecepatan 56.000 

bps (5,6 kbps). Kelebihan 2G dibanding 1G selain layanan yang lebih baik, 

dari segi kapasitas juga lebih besar. Karena pada 2G, satu frekuensi bisa 

digunakan beberapa pelanggan dengan menggunakan mekanisme Time 

Division Multiple Access (TDMA). Standar teknologi 2G yang paling banyak 

digunakan saat ini adalah GSM (Global System for Mobile Communication), 
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seperti yang dipakai sebagian besar handphone saat ini. GSM beroperasi pada 

frekuensi 900, 1800 dan 1900 MHz. GSM juga mendukung komunikasi data 

berkecepatan 14,4 kbps. 

Sejarah GSM diawali dengan diadakannya konferensi pos dan telegraf di 

Eropa pada tahun 1982. Konferensi ini membentuk suatu study group yang 

bernama Groupe Special Mobile (GSM) untuk mempelajari dan 

mengembangkan sistem komunikasi publik di Eropa. Pada tahun 1989, tugas 

ini diserahkan kepada European Telecommunication Standards Institute 

(ETSI) dan GSM fase I diluncurkan pada pertengahan 1991. Pada tahun 1993, 

sudah ada 36 jaringan GSM di 22 negara. Keunikan GSM dibanding generasi 

pertama adalah layanan SMS. SMS atau Short Message Service adalah 

layanan dua arah untuk mengirim pesan pendek sebanyak 160 karakter. GSM 

yang saat ini digunakan sudah memasuki fase 2. Setelah 2G, lahirlah generasi 

2,5 G yang merupakan versi lebih baik dari generasi kedua. Generasi 2,5 ini 

mempunyai kemampuan transfer data yang lebih cepat. Yang terkenal dari 

generasi ini adalah GPRS (General Packet Radio Service) dan EDGE. 

 

B. Prinsip Dasar 2G 

Generasi 2G sudah menggunakan teknologi digital. Generasi ini 

menggunakan mekanisme Time Division Multiple Access (TDMA) dan Code 

Division Multiple Access ( CDMA) dalam teknik komunikasinya. 

a. Time Division Multiple Access (TDMA) 

TDMA merupakan teknologi komunikasi wireless yang dikomersialkan 

tahun 1993, menggunakan transmisi digital dimana Penggunaan saluran 

frekuensi menggunakan batasan waktu. 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 
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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 telnologi selular yg baru yaitu, 

GSM (Global System for Mobile communications) Suatu sistim komunikasi 

wireless 2G. Frekuensi yang dapat digunakan dalam GSM adalah 850Mhz, 

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

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. 

Time Division Multiple Access (TDMA) diperkenalkan oleh Asosiasi 

Industri Telekomunikasi (Telecommunications Industry Association, TIA) 

yang terakreditasi oleh American National Standards Institute (ANSI), adalah 

teknologi transmisi digital yang mengalokasikan slot waktu yang unik untuk 

setiap pengguna pada masing-masing saluran, dan menjadi salah satu metode 

utama yang digunakan oleh jaringan digital telepon seluler untuk 

menghubungkan panggilan telepon. Sinyal digital dari jaringan digital 

dihubungkan ke pengguna tertentu untuk berhubungan dengan sebuah kanal 

frekuensi digital tersendiri tanpa memutuskannya dengan mengalokasikan 

waktu. TDMA juga merupakan metode pengembangan dari FDMA yakni 

setiap kanal frekuensinya dibagi lagi dalam slot waktu sekitar 10 ms.  

Pada sistem FDMA, domain frekuensi di bagi menjadi beberapa pita 

non-overlaping, oleh karena itu setiap pesan pengguna dapat dikirim 

menggunakan band yang ada tanpa ada inteferensi dari pengguna yang lain. 

Pada sistem Time Division Multiple Access (TDMA), setiap pengguna 

menggunakan pita frekuensi yang sama, tetapi domain waktu di bagi menjadi 

beberapa slot untuk setiap pengguna.   

Pengguna 1 dapat mengirimkan data pada slot waktu untuk pengguna 1, 

pengguna 2 dapat mengirimkan berupa data pada slot waktu untuk pengguna 

2, dan seterusnya. Perlu diingat bahwa sistem FDMA mengizinkan transmisi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Metode
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_seluler
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon
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yang tidak teratur dalam domain waktu: tidak ada sinkronisasi waktu selama 

pengguna menghendaki. Keuntungannya adalah tidak berbagi dengan sistem 

TDMA dimana semua pemancar dan penerima harus memiliki akses pada 

waktu yang sama. Fitur penting dari teknik TDMA dan FDMA adalah bahwa 

beraneka ragam pengguna beroperasi dalam saluran non-interfering yang 

terpisah. Selain itu, saluran sebelumnya, pemancar dan penerima tidak ideal, 

kita mungkin memerlukan menyisipkan guard time antara antra slot waktu 

TDMA. 

 

 

Yang termasuk kedalam teknologi 2G berbasis TDMA adalah : 

1) Digital AMPS atau IS-54 atau IS-136 (D-AMPS) di Amerika Serikat dan 

Kanada. 

Merupakan pengembangan dari teknologi AMPS.Disebut juga 

TDMA – Time Division Multiple Access. Beropersi pada frekuensi 800 

MHz (824-849 and 869 - 894 MHz) berdasarkan standar IS-54 dan 1900 

MHZ (standar IS-136 untuk mendukung dual band 800 MHz dan 1900 

MHz). D-AMPS merupakan telepon selular yang sudah digital, tetapi 

jaringannya masih mendukung jaringan analog AMPS. 

2) GSM (Global System for Mobile Communications) di Eropa dan Asia. 

Awal dari GSM diawali dengan diadakannya konferensi pos dan 

telegraf di Eropa pada tahun 1982. Konferensi ini membentuk suatu 

study group yang bernama Groupe Special Mobile (GSM) untuk 
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mempelajari dan mengembangkan sistem komunikasi publik di Eropa. 

Pada tahun 1989, tugas ini diserahkan kepada European 

Telecommunication Standards Institute (ETSI) dan GSM fase I 

diluncurkan pada pertengahan 1991. Alasan munculnya GSM karena 

kebutuhan bersama terhadap satu sistem jaringan baru yang dapat 

menjadi standar jaringan yang berlaku dan dapat diterapkan di seluruh 

kawasan Eropa. Dalam sistem baru juga harus terdapat kemampuan yang 

dapat mengantisipasi mobilitas pengguna serta kemampuan melayani 

lebih banyak pengguna untuk menampung penambahan jumlah 

subscriber baru. Jaringan GSM merupakan jaringan yang paling banyak 

digunakan di dunia, pada tahun 1993, sudah ada 36 jaringan GSM di 22 

negara, termasuk Indonesia dan akhir tahun 1993 berkembang menjadi 

48 negara dengan 70 operator dan pelanggan berjumlah 1 milyar. Kini 

GSM di gunakan di 212 negara dengan jumlah pelanggan mencapai 2 

Milyar di seluruh dunia. GSM di Austria GSM 900 MHz dikenal dengan 

A1-Net dan di Jerman dikenal dengan E-Netz (jaringan GSM 1800 

MHz). 

 

Frekuensi yang digunakan oleh jaringan GSM (berdasarkan ETS 

05.05) : 

 

GSM juga mendukung komunikasi data berkecepatan 14,4 kbps 

(hanya cukup untuk melayani SMS, download gambar, atau ringtone 

MIDI ). 
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* DCS (Digital Communications Systems) adalah nama lain dari 

jaringan GSM yang beroperasi di Amerika Serikat. 

* PCS (Personal Communications Service) adalah jaringan mirip 

standar NCDMA dan GSM 1900 yang beroperasi pada frekuensi 1850 

sampai 1990 MHz dan hanya beroperasi di wilayah Amerika Serikat 

saja. 

 

3) PDC (Personal Digital Celluler) yang dioperasikan di wilayah Jepang. 

Diluncurkan pertama kali Maret 1993 merupakan jaringan 

telekomunikasi berdasarkan TDMA yang di kembangkan oleh Jepang 

dan berlaku hanya di Jepang saja, dasar teknologinya sama dengan 

GSM, dan dioperasikan oleh NTT DoCoMo pada frekuensi 800 MHz 

(downlink 810-888 MHz, uplink 893-958 MHz), dan 1500 MHz 

(downlink 1477-1501 MHz, uplink 1429-1453 MHz). 

4) PHS (Personal Handy System) atau PAS (Personal Access System) di 

China, Jepang, Taiwan dan beberapa negara Asia. 

PHS di Jepang diopersikan oleh J-Phone, mempunyai range 

frekuensi antara 1895-1918 MHz. Mempunyai kemampuan two-way 

calling, roaming, high speed data services, suara yang jernih dan 

handover. 

 

5) CSD (Circuit Switched Data) di Amerika Serikat. 

CSD menggunakan single radio time slot untuk mentrasmisikan 

data pada kecepatan 9.6 kbit/s pada jaringan GSM Network dan 

Switching Subsystem dan dapat dikoneksikan dengan modem ke jaringan 

telepon biasa (PSTN) komunikasi biasa dan dial up service. 

 

6) High Speed Circuit Switched Data (HSCSD). 

Teknologi ini memiliki mekanisme transfer data circuit-switched 

yang mirip dengan GSM, namun memiliki kelebihan dalam kemampuan 

untuk menggunakan lebih dari satu timeslot dari 8 timeslot pada paket 
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data GSM untuk satu kali koneksi (GSM hanya dapat menggunakan satu 

timeslot untuk satu koneksi). Kemampuan ini menjadikan HSCSD dapat 

mencapai kecepatan transfer data hingga 57,6 kbps (HSCSD merupakan 

teknologi penunjang pada jaringan GSM untuk data, tetapi tidak 

komersilkan karena boros timeslot dan tergantikan oleh GPRS yang 

lebih baik). 

 

7) iDEN (Integrated Digital Enhanced Network) di Amerika Serikat, 

Kanada, Argentina, Brazil, Chile,China, Kolombia, El Salvador, 

Ekuador, Guam, Israel, Japan, Jordan, Korea Selatan, Mexiko, Peru, 

Philippina, Puerto Rico, Saudi Arabia, Singapore. 

Teknologi komunikasi mobile berbasis TDMA ini dikembangkan oleh 

Motorola dengan jumlah jaringan di 20 negara beropersi di saluran 25 

kHz, di manfaat untuk radio truk dan sellular telephone. 

 

b. Code Division Multiple Access ( CDMA) 

CDMA merupakan teknologi komunikasi wireless dimana pengiriman 

data (voice) yang masuk kedalam saluran/kanal dan akan dipecah-pecah 

menjadi potongan yang kecil-kecil dan masuk kedalam saluran frekuensi yang 

terpisah-pisah, kemudian paket data yang kecil-kecil tersebut akan disebarkan 

dengan kode yang “unik” dan hanya dapat diterima pada penerima yang 

mempunyai kesesuaian data yang akan diambil. 
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Yang termasuk kedalam teknologi 2G yang berbasis CDMA adalah : 

CDMAone atau Interim Standard 95 (IS-95) atau IS-95 CDMA atau 

TIAEIA-95 di USA, Korea Selatan, Kanada, Mexiko, India, Israel, Australia, 

Sri Lanka, Venezuela, Brazil dan China. 

Merupakan sistem digital yang berbasis teknologi CDMA (Code 

Division Multiple Access), beroperasi pada dua kelas gelombang (Band Class 

1, 1900 MHz) dan (Band Class 0, 800 MHz). Diperkenalkan oleh Qualcomm 

pada pertengahan 1990-an dan di dukung oleh AT&T, Motorola, Lucent, 

ALPS, GSIC, Prime Co, Samsung, Sony, US West, Sprint, Bell Atlantic, Time 

Warner. 

 

C. Perkembangan Teknologi 2G 

a. Kelebihan 2G dari teknologi sebelumnya 

Generasi kedua selain digunakan untuk komunikasi suara, juga bisa untuk SMS 

(Short Message Service adalah layanan dua arah untuk mengirim pesan pendek 

sebanyak 160 karakter), voice mail, call waiting, dan transfer data dengan kecepatan 

maksimal 9.600 bps (bit per second). Kecepatan sebesar itu cukup untuk mengirim 

SMS, download gambar, atau ringtone MIDI. Kelebihan 2G dibanding 1G selain 

layanan yang lebih baik, dari segi kapasitas juga lebih besar. suara yang dihasilkan 
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menjadi lebih jernih, karena berbasis digital, maka sebelum dikirim sinyal suara 

analog diubah menjadi sinyal digital. Perubahan ini memungkinkan dapat 

diperbaikinya kerusakan sinyal suara akibat gangguan noise atau interferensi 

frekuensi lain. Perbaikan dilakukan di penerima, kemudian dikembalikan lagi dalam 

bentuk sinyal analog, efisiensi spektrum/ frekuensi yang menjadi meningkat, serta 

kemampuan optimasi sistem yang ditunjukkan dengan kemampuan kompresi dan 

coding data digital. Tenaga yang diperlukan untuk sinyal sedikit sehingga dapat 

menghemat baterai , sehingga handset dapat dipakai lebih lama dan ukuran baterai 

bisa lebih kecil. 

 

b. Kelemahan 

Kecepatan transfer data masih rendah. Tidak efisien untuk trafik rendah. 

Jangkauan jaringan masih terbatas dan sangat tergantung oleh adanya BTS (cell 

Tower). 

c. Pengembangan 

Teknologi 2.5G merupakan peningkatan dari teknologi 2G terutama 

dalam platform dasar GSM telah mengalami penyempurnaan, khususnya 

untuk aplikasi data. Untuk yang berbasis GSM teknologi 2.5G di 

implementasikan dalam GPRS (General Packet Radio Services) dan WiDEN, 

sedangkan yang berbasis CDMA diimplementasikan dalam CDMA2000 1x. 

 

 GPRS (General Packet Radio Services). 

GPRS merupakan teknologi overlay yang disisipkan di atas 

jaringan GSM untuk menangani komunikasi data pada jaringan. Dengan 

kata lain dengan menggunakan handset GPRS, komunikasi data tetap 

berlangsung di atas jaringan GSM dengan GSM masih menangani 

komunikasi suara dan transfer data ditangani oleh GPRS. Pengembangan 

teknologi GPRS di atas GSM dapat dilakukan secara efektif tanpa 

menghilangkan infrastruktur lama, yaitu dengan penambahan beberapa 

hardware dan upgrade software baru pada terminal/station dan server 

GSM. Kecepatan transfer data GPRS dapat mencapai hingga 160 kbps. 

Teknologi GPRS memiliki 3 fitur keunggulan, yaitu: 
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- Allways Online. GPRS menghilangkan mekanisme dial kepada 

pengguna pada saat ingin mengakses data, sehingga dikatakan 

GPRS selalu online karena transfer data dikirim berupa paket dan 

tidak bergantung pada waktu koneksi. 

- An Upgrade to existing networks (GSM dan TDMA). Adopsi sistem 

GPRS tidak perlu menghilangkan sistem lama karena GPRS 

dijalankan di atas infrastruktur yang telah ada. 

- An Integral part of EDGE and WCDMA. GPRS merupakan inti 

dari mekanisme pengiriman paket data untuk teknologi 3G 

selanjutnya. 

 WiDEN (Wideband Integrated Dispatch Enhanced Network) 

WiDEN merupakan pengembangan dari iDEN (2G) dari sisi 

software yang dikembangkan oleh Motorola dan diperkenalkan pada 

tahun 1993. WiDEN mampu mentransfer data sampai kecepatan 100 

Kbps dan telah digunakan di 20 negara. 

 

 CDMA2000 1x Release 0/RTT (1 times Radio Transmission 

Technology) atau IS-2000 (berdasarkan standar dari ITU) atau 

CDMA2000 (berdasarkan standar dari 3GPP2 (3rd Generation 

Partnership Project) ). 

Merupakan teknologi pengembangan dari CDMAone dengan 

penambahan kemapuan pada layanannya dan beroperasi di frekuensi 400 

MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, dan 2100 

MHz (khusus di Indonesia beroperasi pada 800 Mhz dan 1900 Mhz). 

 

D. Aplikasi 

Global system for mobile communication (GSM) merupakan standar 

yang diterima secara global untuk komunikasi selular digital. GSM adalah 

nama group standardisasi yang di mapankan pada tahun 1982 untuk 

menghasilkan standar telepon bergerak di eropa, digunakan sebagai formula 

spesifikasi untuk pan-eropa system selular radio bergerak yang bekerja pada 
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frekuensi 900 Mhz. Dan diperkirakan banyak negara lainnya diluar eropa akan 

turut menggunakan teknologi GSM. Jaringan GSM merupakan jaringan yang 

paling banyak digunakan di dunia, pada tahun 1993, sudah ada 36 jaringan 

GSM di 22 negara, termasuk Indonesia dan akhir tahun 1993 berkembang 

menjadi 48 negara dengan 70 operator dan pelanggan berjumlah 1 milyar. 

Kini GSM di gunakan di 212 negara dengan jumlah pelanggan mencapai 2 

Milyar di seluruh dunia. GSM di Austria GSM 900 MHz dikenal dengan A1-

Net dan di Jerman dikenal dengan E-Netz (jaringan GSM 1800 MHz). 

Jaringan GSM dibagi menjadi tiga sistem utama: sistem switching (SS), 

sistem base station (BSS), dan sistem operasi dan support (OSS). Elemen 

dasar jaringan GSM di tunjukkan pada gambar 

 

Sistem Switching 

Sistem switching bertanggung jawab untuk melakukan proses panggilan 

dan fungsi pelanggan. Sistem switching mencakupi fungsional unit sebagai 

berikut : 

- home location register (HLR) – HLR merupakan suatu basis data yang 

digunakan untuk menyimpan dan mengatur abonemen. HLR 
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mempertimbangkan basis data yang paling penting, dimana menyimpan 

data secara permanen tentang pelanggan, termasuk layanan profile nya, 

informasi lokasi, dan status aktivitas. Ketika perseorangan menjadi 

pelanggan dari suatu operator PCS, maka dia telah terdaftar di HLR 

operator tersebut. 

- Mobile services switching center (MSC) – MSC melakukan fungsi telepon 

switching dari suatu sistem. MSC mengontrol panggilan ke dan dari 

telepon lainnya dan sistem data. Dan juga melakukan fungsi sebagai toll 

ticketing, antarmuka jaringan, pensinyalan kanal umum, dan lainnya. 

- Visitor location register (VLR) – VLR adalah basis data yang berisi 

informasi sementara tentang pelanggan, dimana diperlukan oleh MSC 

untuk melayani pelanggan yang datang berkunjung. VLR selalu 

terintegrasi dengan MSC. Ketika stasion bergerak menjelajahi ke dalam 

area MSC yang baru, VLR tersambung ke MSC yang akan meminta data 

tentang stasion bergerak tersebut dari HLR. Nantinya, jika stasion 

bergerak melakukan panggilan, VLR akan mempunyai informasi yang 

diperlukan untuk setup panggilan tanpa harus menginterogasi HLR setiap 

saat. 

- Aunthetication center (AUC) – unit yang disebut AUC ini menyediakan 

autentikasi dan enkripsi parameter untuk memverifikasi identitas pengguna 

dan menjamin kerahasiaan dari setiap panggilan. AUC melindungi 

operator jaringan dari tipe-tipe penggelapan atau kecurangan yang berbeda 

yang telah ditemukan saat ini di dunia selular. 

- Equipment identity register (EIR) – EIR adalah basis data yang berisi 

informasi tentang identitas dari perlengkapan mobile untuk mencegah 

panggilan dari pencurian, unauthorized, atau stasion bergerak yang rusak. 

AUC dan EIR di implementasikan sebagai node yang berdiri sendiri atau 

kombinasi node AUC/EIR. 

Base Station System (BSS) 

Seluruh fungsi dari radio dilakukan di BSS, dimana terdiri dari base 

station controller (BSCs) dan base transceiver stations (BTSs). 



17 
 

 BSC – BSC menyediakan seluruh fungsi pengawasan dan hubungan fisik 

antara MSC dan BTS. BSC merupakan switch berkapasitas tinggi yang 

melakukan fungsi sebagai handover, data konfigurasi cell, dan kontrol 

level daya radio frequency (RF) di base transceiver stations. Sejumlah 

BSC dapat dilayani oleh MSC. 

 BTS – BTS menangani antarmuka radio ke mobile station. BTS adalah 

perlengkapan radio yang diperlukan untuk melayani setiap panggilan di 

masing-masing cell dalam suatu jaringan. 

Operasi dan Support System 

Operasi dan maintenance center (OMC) tersambung ke seluruh 

perlengkapan sistem switching dan ke BSC. Implementasi dari OMC disebut 

operasi dan support sistem (OSS). OSS merupakan wujud fungsional dari 

pemantauan jaringan operator dan pengontrollan sistem. Kegunaan dari OSS 

adalah untuk menawarkan ke langganan biaya efektif support untuk 

sentralisasi, regional, dan lokal operasional dan aktivitas pemeliharaan dimana 

diperlukan untuk jaringan GSM. Fungsi yang penting dari OSS yaitu 

memberikan gambaran jaringan dan dukungan aktivitas pemeliharaan dari 

operasi yang berbeda dan pemeliharaan organisasi. 

Message center (MXE) - MXE adalah node yang melakukan suara, fax, dan 

pesan data.Khususnya, MXE menangani layanan pesan singkat, cell broadcast, 

voice mail, fax mail, email, dan notifikasi. 

Mobile service node (MSN) – MSN adalah node yang menangani layanan 

mobile intelligent network (IN). 

Gateway mobile service switching center (GMSC) – gateway adalah node 

yang digunakan untuk saling mengubungkan dua jaringan. Gateway kadang di 

implementasikan di dalam MSC. MSC kemudian mengacu ke GMSC. 

GSM interworking unit (GIWU) – GIWU terdiri dari hardware dan software 

yang menyediakan antarmuka ke berbagai jaringan untuk komunikasi data. 

Melalui GIWU, pemakai dapat bergonta-ganti antara percakapan dan data 

pada saat panggilan yang sama. Perlengkapan hardware GIWU secara fisik 

terletak di MSC/VLR. 
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Layanan : 

Ada dua tipe dasar layanan yang ditawarkan GSM: telephony (juga 

mengacu kepada teleservices) dan data (juga mengacu kepada bearer 

services). Layanan telephony terutama merupakan layanan suara yang 

memenuhi kebutuhan kapasitas untuk memancarkan sinyal data yang cocok 

antara dua akses point sebagai antarmuka ke jaringan. Panggilan darurat dan 

telepon biasa, berikut pelayanan yang dapat diberikan bagi pelanggan oleh 

GSM: 

- dual-tone-multifrequency (DTMF) – DTMF adalah gabungan nada 

pensinyalan yang terkadang digunakan untuk mengontrol berbagai maksud 

melalui jaringan telepon, seperti remote control mesin penjawab. GSM 

mendukung penuh teknologi DTMF. 

- Facsimile group III – GSM mendukung CCITT Group 3 faksimili. 

Sebagai standar mesin fax yang di desain untuk terhubung ke telepon 

menggunakan sinyal analog, pengubah khusus fax disambungkan ke 

pertukaran dengan mengunakan sistem GSM. Ini memungkinkan GSM – 

tersambung fax untuk berkomunikasi dengan fax analog lainnya di 

jaringan. 

- Short message services – fasilitas yang tepat dari jaringan GSM adalah 

short message services. Sebuah pesan terdiri dari maksimum 160 karakter 

alphanumeric dengan beberapa keuntungan. Jika pelanggan unit mobile 

mematikan alatnya atau meninggalkan coverage area, pesan akan disimpan 

dan mengirimkan kembali saat mobile unit telah kembali menyala atau 

telah memasuki area yang tercakup dalam suatu jaringan. Fungsi ini 

menjamin suatu pesan akan diterima. 

- Cell broadcast – variasi dari layanan SMS adalah fasilitas cell broadcast. 

Sebuah pesan dengan maksimum 93 karakter dapat di pancarkan tersebar 

ke seluruh pelanggan mobile pada area geografi tertentu. 

- voice mail – layanan ini sebenarnya seperti mesin penjawab didalam suatu 

jaringan, dimana dapat di kontrol oleh pelanggan. Panggilan dapat di 
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teruskan ke pelanngan voice-mail-box dan pelanggan meng'check pesan 

tersebut dengan menggunakan kode keamanan pribadi. 

- Fax mail – dengan layanan ini, pelanggan dapat menerima pesan fax pada 

mesin fax lainnya. Pesan tersebut tersimpan di service center dimana 

mereka dapat oleh pelanggan melalui kode keamanan pribadi yang 

diinginkan nomor fax. 
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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Teknologi 2G muncul pada tahun 1980-an, yang merupakan 

pengembangan dari teknologi 1G dan merupakan awal munculnya 

teknologi digital yang sebelumnya pada 1G menggunakan system analog. 

2. Teknologi 2G menggunakan multiakses TDMA dan CDMA. 2G yang 

menggunakan TDMA contohnya digital AMPS, GSM, PDC, PHS, CSD, 

HSCSD, dan IDEN. Sedangkan yang menggunakan CDMA adalah 

CDMAone dan IS-95 CDMA. 

3. Pengembangan dari 2G adalah munculnya 2,5G yang merupakan 

pengembangan dari GSM, contohnya GPRS dan WiDEN, sedangkan yang 

berbasis CDMA diimplementasikan dalam CDMA2000 1x. 

4. Aplikasi dari 2G yang masih populer dan paling banyak digunakan saat ini 

adalah GSM yang dapat digunakan sebagai komunikasi suara dan data 

seperti gambar, video, dan lain – lain. 

B. Saran  

Dalam mempelajari sejarah atau perkembangan dari teknologi telekomunikasi, 

sebaiknya mempelajari dari generasi pertama. Sebab perkembangan teknologi 

telekomunikasi saling terkait antara teknologi generasi pertama hingga 

generasi saat ini, meskipun banyak kelebihan yang di tawarkan oleh generasi 

saat ini. 
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