
VDSL (Very High bit-rate DSL)

Oleh

Endi Sopyandi

0404030377

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK

2008



1

Daftar Isi

Halaman Judul

Daftar Isi 1

1 Pendahuluan 2

2 Kerangka Teoritis 2

   2.1 Teknik-teknik Modulasi 2

2.1.1 Frequency Division Multiple Access ( FDMA) 2

2.1.2 Time Division Multiple Access ( TDMA) 3

2.1.3 Code Division Multiple Access ( CDMA) 4

   2.2 Teknologi Sebelum 3,5G 4

2.2.1 Teknologi Generasi Awal / Zero Generation (0G) 4

2.2.2 Teknologi Generasi Pertama (1G) 5

2.2.3 Teknologi Generasi Kedua (2G) 6

2.2.4 Teknologi Generasi Dua Setengah (2.5G) 7

2.2.5 Teknologi Generasi Ketiga (3G) 8

3 Pembahasan 8

4 Ujicoba/Perbandingan 10

5 Analisa 13

6 Kesimpulan 14

Referensi



2

1. Pendahuluan
Dunia telekomunikasi terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan, baik dari sisi 

peningkatan kebutuhan masyarakat atas permintaan jasa telekomunikasi maupun peningkatan 

tuntutan digunakannya sistem dan teknologi dengan kemampuan yang lebih besar dan 

terintegrasi yang dapat menyalurkan kecepatan dengan  bit rate yang lebih tinggi untuk 

layanan internet, voice, maupun komunikasi data. 

Sistem transmisi radio (wireless) saat ini telah mengalami kemajuan dengan terciptanya 

teknologi radio digital yang jauh lebih baik bila dibandingkan dengan sistem transmisi yang 

menggunakan sistem analog. Keunggulan yang dimiliki sistem radio digital diantaranya 

adalah kemampuan memenuhi kebutuhan akan transfer data, informasi voice, video, 

multimedia dengan kecepatan transmisi tinggi dan akurasi pengiriman informasi serta delay 

yang kecil. Teknologi ini juga berkembang dengan ditemukannya fiber optik yang mampu 

menyediakan kapasitas kanal yang sangat besar. Pengaplikasian jaringan serat optik sebagai 

salah satu solusi bagi permasalahan kebutuhan akan layanan komunikasi dengan kecepatan bit 

rate yang tinggi serta bandwith yang lebar ternyata memerlukan pertimbangan akan investasi 

yang dikeluarkan untuk pembangunannya. Memperhatikan bahwa pemanfaatan teknologi baru 

seperti transmisi radio digital dan fiber optik dapat memberikan kemampuan yang tinggi serta 

kapasitas yang besar tetapi juga memerlukan dana investasi pembangunannya yang tidak kecil, 

maka masuk akal bila para operator telekomunikasi tetap memikirkan pemanfaatan fasilitas-

fasiltas lama yang telah dimiliki semaksimal mungkin. 

Sebagai salah satu solusi dari tuntutan ini adalah dengan digunakannya suatu metode untuk 

pemekaran bandwith dari kabel tembaga yaitu teknologi VDSL (very high bit-rate DSL) agar 

dapat mendukung layanan komunikasi multimedia. Teknologi VDSL merupakan jaringan 

akses yang memungkinkan terjadinya komunikasi suara, video maupun data berkecepatan 

tinggi melalui jaringan kabel tembaga biasa. Teknologi ini digunakan untuk memaksimalkan 

jaringan kabel tembaga agar dapat mentransmisikan data berkecapatan tinggi.
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2. Kerangka Teoritis

2.1 Digital Subscriber Line (DSL)

DSL mempunyai kepanjangan Digital Subscriber Line. DSL menggunakan teknologi digital 

untuk  mengirim  data terkompressi  melalui kabel telepon biasa yang terbuat dari  tembaga. 

Melalui Teknologi DSL ini  akan membawa kedua sinyal analog serta digital pada satu kabel 

tersebut. Sinyal digital untuk komunikasi data sementara sinyal analog untuk suara. Seperti 

halnya yang digunakan telepon sekarang yang disebut sebagai POTS (Plain Old Telephone 

System). Kemampuan untuk memisahkan sinyal suara dan data ini adalah merupakan suatu 

keuntungan dari teknologi DSL  yang  mempunyai lebar data yang lebih besar. 

DSL akan mengkoneksikan dan membawa sinyal digital untuk komunikasi data dan bekerja 

dengan menggunakan modem khusus (disebut  modem DSL) untuk membaca (encode) data 

tersebut dan kemudian mengirimkannya melalui frekquensi yang tidak terpakai pada kabel 

telepon  tersebut. DSL memanfaatkan frekwensi  tinggi untuk  mengirim data dan frekwensi

rendah untuk menyalurkan suara /faximili. 

Sambungan telepon dari kantor (pos-pos) telepon ke rumah-rumah menggunakan frekuensi 4 

kHz untuk pengiriman sinyal  analog suara. DSL menggunakan sambungan telepon biasa ini 

untuk mengirim sinyal-sinyal digital berkecepatan tinggi. 

a. Metode Penyandian (Coding) DSL

Metode penyandian DSL antara lain menggunakan 2B1Q (dua biner satu kuaterner), metode 

CAP dan metode DMT. Metode 2B 1 Q sudah ditinggalkan. CAP (Carrierless amplitude/phase 

modulation) adalah teknik modulasi yang mirip dengan QAM (Quadrture amplitude 

modulation), tetapi tidak membutuhkan frekuensi pembawa. Sedang DMT (Discrete multitone) 

adalah teknik modulasi yang memecah--mecah lebarpita yang ada menjadi beberapa sub-band 

yang sempit untuk menjamin reliabilitas transmisi data, bahkan ketika derau mempengaruhi 

area tertentu dalam spektrum yang ada.
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b. Jenis-Jenis DSL

Beberapa jenis koneksi yang berasal dari DSL (Digital Subscriber Line) adalah sebagai berikut:

 HDSL  (High-bit-rate Digital Subscriber Line)

Merupakan teknologi lanjutan dari DSL dan menggunakan 2 twisted pair cooper cable (2 

pasangkawat tembaga pilin). HDSL cukup baik digunakan untuk menyalurkan sinyal T1 atau 

E1. HDSL menggunakan lebar pita yang lebih sempit dan tidak membutuhkan repeater seperti 

saluran T1 atau E1 pada umumnya. Biasanya perangkat pada saluran E1 atau T1 

menggunakan protocol AMI (self-clocking Alternate Mark Inversion) dan membutuhkan 

repeater pada jarak 1000 meter dari sentral dan tiap 2000 meter selanjutnya. AMI 

membutuhkan lebar pita 1,5 MHz pada T1 sedangkan untuk E1 adalah 2 MHz. 

Dengan menggunakan modulasi yang lebih baik maka HDSL mampu mentransmisikan sinyal 

pada kecepatan 1,544 Mbps atau 2,048 Mbps hanya dengan menggunakan lebar pita 80 kHz 

sampai 280 kHz, tergantung pada teknik modulasi dan pengkodeannya. HDSL mampu 

menyalurkan sinyal tanpa repeater pada kabel tembaga sampai sejauh 4 km, tentu saja dengan

menggunakan 2 kabel untuk T1 dan 3 kabel untuk E1, yang masing-masing beroperasi pada 

kecepatan separuhnya atau sepertiganya.

Aplikasi tipikal untuk HDSL adalah seperti koneksi PBX, stasiun antena selular, sistem DLC 

yang telah cukup matang dalam memberikan layanan dengan bit rate di atas 1 Mbps, dan telah 

banyak dipakai dalam aplikasi remote LAN access serta internet.

Aplikasi HDSL di lapangan ada dua kemungkinan yaitu tanpa multiplexer/ demultiplexer atau 

dengan multiplexer/demultiplexer. Untuk aplikasi tanpa multiplexer/ demultiplexer, HDSL 

dipasang di sisi pelanggan menggunakan dua pasang saluran tembaga. Sistem HDSL dengan 

multiplexer/demultiplexer adalah dengan menambahkan perangkat multiplexer/demultiplexer 

pada kedua sisi, yang berfungsi untuk memecah sinyal kecepatan sampai 2 Mbps ke kecepatan 

yang lebih rendah sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 
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 SDSL  (Single-line Digital Subcsriber Line)

SDSL sama dengan HDSL dengan kecepatan 1,544 Mbps baik untuk downstream maupun 

upstream-nya, tetapi pada sepasang kawat tembaga pilin. Rentang operasi SDSL sampai 

10.000 kaki (3 Km). Teknologi SDSL indentik dengan HDSL dengan perbedaan yang

mendasar pada sisi pelanggan. Teknologi SDSL dapat langsung terhubung ke terminal 

pelanggan seperti halnya pesawat telepon, sedangkan HDSL membutuhkan perangkat 

multiplex tambahan untuk terhubung ke terminal pelanggan.

SDSL memiliki keunggulan komparatif  karena SDSL mampu menyalurkan sinyal T1 maupun 

E1 dengan saluran telepon saja, sehingga tidak perlu penambahan saluran lagi seperti yang 

dibutuhkan dalam pemasangan HDSL. Oleh karena itu disebut SDSL. Kecepatan data yang 

bisa dikirim oleh SDSL sama dengan HDSL yaitu 1,5 Mbps atau 2 Mbps, dengan jarak 

operasi yang bisa dicapai menggunakan satu pasang kabel tembaga relatif pendek dari HDSL. 

Aplikasi sama dengan aplikasi yang dapat dilewatkan pada HDSL. 

SDSL akan banyak dibutuhkan pada aplikasi yang memerlukan akses simetris dan karena itu 

dapat dikatakan bahwa layanan SDSL adalah komplementari dari aplikasi ADSL. Hal yang 

perlu diperhatikan bahwa jangkauan dari SDSL tidak akan melebihi 3000 m, di mana pada 

jarak tersebut ADSL mampu mencapai bit rate 6 Mbps. Aplikasi SDSL adalah seperti pada 

residential video converencing atau akses LAN jarak jauh.

 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

Seperti namanya, ADSL mentransmisikan data secara asimetrik yaitu kecepatan transmisinya 

berbeda antara saat  downstream (dari jaringan ke pelanggan) dan saat  upstream (dari 

pelanggan ke jaringan). Kecepatan downstream lebih tinggi dari kecepatan  upstream. Ada 

beberapa alasan mengenai transmisi datanya yang asimetrik antara lain karena kebutuhan 

kecepatan transmisinya, sifat saluran transmisi dan sisi aplikasinya. ADSL menyediakan 

channel digital yang asimetrik pada bit rate yang tinggi dengan menggunakan kabel tembaga. 

Channel ini terdiri dari bit rate downstream yang tinggi untuk pengiriman informasi dan  bit 

rate upstream yang rendah untuk pensinyalan dan fungsi kontrol. Sebagaimana didefinisikan 
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oleh ANSI, ADSL memiliki tujuh kelas transport; empat untuk multiple T1 (1.5 Mbit/s) 

bandwith downstream dan tiga untuk multiple E1 (2 Mbit/s) bandwith downstream.  

Kebutuhan kecepatan yang tidak perlu sama dapat  dilihat dari kebiasaan yang ada sampai saat 

ini yaitu biasanya para pelanggan (misalnya pelanggan layanan internet) hanya memerlukan 

pengambilan data (download) dari penyedia informasi. Jika informasi yang diambil tersebut 

berupa informasi multimedia (atau apapun yang memiliki ukuran data yang relatif besar), 

seharusnya diperlukan saluran transportasi dengan kecepatan yang besar untuk keperluan 

download jauh lebih besar daripada tersebut. 

Disisi lain, pelanggan jarang sekali melakukan pengiriman data ke jaringan (upload). Oleh 

karena itu, hanya diperlukan saluran transmisi dengan kecepatan terbatas. Adakalanya 

pelanggan melakukan  upload ke jaringan dengan mengirimkan data-data yang cukup besar. 

Akan tetapi, itupun relatif lebih jarang dilakukan dibandingkan dengan  download. Artinya 

bahwa kebutuhan untuk download jauh lebih besar daripada upload. Jika dipaksakan untuk 

mempunyai rate yang sama, hal ini akan membuat bandwidth menjadi tidak efisien. 

ADSL memiliki laju downstream 1.5 - 9 Mbps dan -upstream 16 - 640 kbps. Transmisi ADSL 

bekerja pada jarak sampai 18.000 kaki (5,48 Km) pada sepasang kawat tembaga pilin (single 

twisted pair). ADSL sangat cocok untuk akses Internet.

 VDSL  (Very High-bit-rate Digital Subscriber Line)
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3. Pembahasan
Pada awalnya VDSL mempunyai nama Very high data rate Asymmetric Digital Subscriber 

Line (VADSL) karena mereka menganggap VDSL tidak akan menggunakan transmisi simetris 

dan sudah pasti asimetris sehingga tak perlu membagi dalam dua nama, VDSL (untuk simetris)

dan VADSL (untuk asimetris). VDSL akan menyalurkan data secara asimetris pada kecepatan 

transmisi yang lebih cepat daripada ADSL dengan panjang saluran yang lebih pendek. Secara 

umum VDSL diproyeksikan untuk memiliki kecepatan downstream dan upstream

sebagaimana diperlihatkan dalam tabel 1. Masih banyak hal yang perlu diperjelas dalam 

VDSL, baik mengenai standar, service environment, antar muka juga mengenai biaya.

VDSL sebelumnya disebut sebagai VADSL karena pada awalnya, VDSL hanya dapat 

mengirimkan data digital secara asimetrik seperti ADSL, tetapi dengan kapasitas yang lebih 

tinggi dari ADSL dan panjang saluran yang lebih pendek. Belum ada standar yang umum 

untuk VDSL, kapasitas downstream yang umum untuk VDSL adalah 12,96 Mbps, 25,82 Mbps 

dan 51,84 Mbps. 

Untuk keperluan upstream, kapasitas tersedia antara 1,6 Mbps hingga 2,3 Mbps. Istilah 

VADSL banyak ditentang, karena menunjukkan sesuatu yang tidak simetrik. Padahal banyak 

yang menginginkan suatu saat akan benar-benar simetrik. Oleh karena itu, nama VDSL lebih 

disukai.

Dalam beberapa hal, VDSL lebih sederhana dibandingkan ADSL. Saluran transmisi yang 

lebih pendek pada VDSL menyebabkan hambatan-hambatan pada saluran yang mungkin 

terjadi pada saluran yang lebih panjang menjadi dapat ditekan. Oleh karena itu, teknologi 

transceivernya dapat menjadi lebih sederhana dan kapasitasnya akan 10 kali lebih tinggi. 

VDSL merupakan sasaran dari arsitektur jaringan ATM. VDSL memungkinkan terminasi 

jaringan pasif dan dapat digunakan pada lebih dari satu modem VDSL untuk digunakan pada 

saluran pelanggan, sama halnya dengan sistem telepon analog biasa (POTS).
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Rentang operasinya 1.000 - 4.500 kaki (304 m - 1,37 Km), dengan kecepatan 13 - 52 Mbps 

untuk downstream dan 1,5 - 2,3 Mbps untuk upstream-nya melalui sepasang kawat tembaga 

pilin. Selain untuk aplikasi T1, lebarpita yang tersisa memungkinkan perusahaan 

telekomunikasi memberikan program layanan HDTV (high-definition television).

4. Ujicoba/Perbandingan
VDSL memiliki kecepatan transfer rate yang tinggi hingga mencapai 13Mbps - 52 Mbps 

untuk downsteram-nya dan 1,5 Mbps – 2,3 Mbps untuk upsteam. Perkembangan teknologi 

DSL ini disebabkan oleh permintaan User akan pentingnya kecepatan transfer data  untuk 

menunjang aplikasi-aplikasi yang memerlukan downstream dengan kecepatan tinggi.   

Berikut ini adalah tabel perkembangan DSL:
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Teknologi DSL menggunakan kabel tembaga konvensional sebagai media pentransmisiannya, 

sehingga jarak sangat berpengaruh terhadap kecepatan transfer data. VDSL memiliki 

kecepatan transfer yang tinggi dengan jarak kabel yang rendah. 

Berikut ini tabel perbandingan jarak:
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Bentuk teknologi transmisi dari VDSL mengadopsi sistem asymmetric DSL yang berarti 

terdapat perbedaan yang mencolok anatara kecepatan downstream dan upstream.

Tabel Pengelompokan xDSL berdasarkan bentuk transmisinya
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5. Analisis (perbandingan)
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6. Kesimpulan
 VDSL merupakan jenis DSL dengan layanan asimetris

 Kecepatan data yang dibawa tergantung pada panjang jalur yang dilewati

 Kecepatan downstream maksimum yang melalui jalur telepon sampai 300 meter  yaitu 51 

hingga 55 Mbps

 Kecepatan downstream untuk jalur sepanjang 1500 meter adalah 13 Mbps 

 Kecapatan upstream sama dengan ADSL yaitu 1,6-2,3 Mbps

 Kanal-kanal data dipisahkan sesuai dengan band frekuensi, baik untuk servis telepon 

maupun ISDN
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