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Tulisan bawah ini akan memberikan penjelaskan 
singkat tentang teknologi ADSL (Asymmetric Digital 

Subscriber Line) dan mengapa teknologi ini begitu 
penting sehingga teknologi ADSL ini digunakan sebagai 
solusi untuk penyediaan akses internet kecepatan tinggi. 
Teknologi ini telah digunakan oleh Telkom sebagai salah 
satu produk dalam penyediaan akses internet kecepatan 
tinggi dan menjadi alternatif dari metode dial-up yang 
selama ini telah digunakan. 

ADSL adalah singkatan dari Asymmetric Digital 
Subscriber Line, yaitu teknologi yang dipakai untuk 
menyelenggarakan akses internet dengan cepat, dengan 
kecepatan pengiriman data bisa mencapai 8 Mbps untuk 
uplink dan 1 Mbps untuk downlink. Ini merupakan suatu 
terobosan baru dimana jaringan yang dibutuhkan untuk 
menyelenggarakan teknologi ini adalah jaringan telepon 
yang sudah tersambung ke rumah-rumah dan kantor-
kantor sehingga tidak diperlukan penyediaan jaringan 
komunikasi baru yang memerlukan biaya yang sangat 
besar. Dengan teknologi ADSL ini dimungkinkan untuk 
mengakses internet menggunakan jaringan telepon yang 
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telah tersambung ke rumah-rumah.

Media transmisi yang digunakan dalam ADSL adalah 
kabel tembaga (UTP) yang juga merupakan kabel telepon. 
Sinyal yang ditransmisikan melalui kabel ini dipisahkan 
menjadi sinyal data berupa sinyal digital untuk keperluan 
komunikasi data, dan sinyal suara berupa sinyal analog 
untuk komunikasi suara. Prosedur semacam ini dapat 
terjadi karena pada dasarnya komunikasi suara hanya 
berlangsung sebentar dan banyak kosongnya. Kekosongan 
ini dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan 
komunikasi data untuk akses internet.

Komunikasi suara merupakan suatu circuit switch yang 
artinya berbasis sambungan dimana sambungan dengan 
lebar bandwidth tertentu harus tetap dipertahankan 
walaupun tidak ada komunikasi yang dilakukan. Pada 
komunikasi suara hal ini tidak menimbulkan masalah 
karena sambungan/komunikasi berupa waktu bicara 
biasanya hanya memerlukan waktu yang sebentar. Jika 
cara yang sama dilakukan untuk komunikasi data maka 
ini menimbulkan masalah karena komunikasi data pada 
umumnya digunakan dalam waktu lama yang akan 
membebani jaringan yang digunakan. Oleh karena itu 
komunikasi data menggunakan teknik basis data paket 
yang memungkinkan penggunaan bandwidth yang 
optimum, karena bisa dimanfaatkan untuk lebih dari satu 
sambungan secara efisien dan ekonomis.
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Sesungguhnya ADSL merupakan salah satu varian dari 
teknologi yang lebih umum yaitu teknologi DSL (Digital 
Subscribel Line. Disebut ADSL karena menggunakan 
kecepatan data yang berbeda untuk mengirim (uplink) dan 
menerima (downlink). Hal ini didasarkan pada kenyataan 
bahwa sasaran dari teknologi ini adalah pelanggan pribadi 
yang ada di rumah-rumah yang lebih banyak menerima 
data dibandingkan dengan mengirim data. Dibandingkan 
teknik DSL yang lain, ADSL memiliki kelebihan yaitu 
kecepatan yang tertinggi dengan jarak yang memadai dan 
bisa mendukung layanan komunikasi suara. Kedua layanan 
komunikasi data dan suara diselenggarakan melalui dua 
kanal yang terpisah tetapi tetap dalam satu kabel yang 
sama. Sementara pada teknik DSL yang lain menggunakan 
dua kabel yang terpisah untuk bisa memberikan kedua 
layanan komunikasi tersebut.

Pengiriman data melalui ADSL dilakukan dengan 
beberapa tahap. Modem memodulasi dan mengkodekan 
(encode) data digital dari komputer dan kemudian 
digabungkan dengan sinyal telepon untuk dikirimkan ke 
kantor telepon. Di kantor telepon, sinyal telepon dipisahkan 
dari sinyal digital untuk kemudian dimodulasikan dan 
dienkodekan. Melalui jaringan komunikasi data sinyal ini 
dikirimkan ke pihak yang dituju seperti ISP atau kantor yang 
lain. Jaringan data yang digunakan dapat berupa frame 
relay atau ATM (Asynchronous Transfer Mode). Sementara 
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sinyal digital dari ISP dimodulasi dan dienkodekan 
menjadi sinyal ADSL di kantor telepon. Kemudian modem 
menggabungkannya dengan sinyal telepon sebelum 
dikirimkan ke pelanggan, perangkat pemisah (splitter) 
memisahkan sinyal telepon dari sinyal digital. Sinyal 
digital dimodulasi dan didekodekan, kemudian dikirimkan 
ke komputer.
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Gambar 1 Skema ADSL dalam sistem telekomunikasi. Modem ADSL diletakkan 
terpisah dari kabel telepon tapi tetap menggunakan jaringan telepon untuk 

komunikasi data
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Sinyal telepon yang digabungkan dengan sinyal ADSL 
dalam satu kabel tetap diberi daya oleh perusahaan telepon. 
Meskipun jalur ADSL tidak berfungsi atau komputer 
tidak dihidupkan, jalur telepon tetap dapat berfungsi 
seperti biasa. Jadi, kabel telepon dapat digunakan untuk 
sambungan telepon sekaligus juga untuk saluran akses 
internet. Tidak diperlukan suatu sambungan/jaringan baru 
sebagai saluran internet sehingga sangat menghemat 
biaya khususnya bagi PT Telkom sebagai penyedia 
layanan telekomunikasi di Indonesia. Ini adalah salah satu 
keunggulan teknologi ADSL.

Dengan menggunakan teknologi ADSL ini 
diharapkan dapat memberikan solusi layanan internet 
berkecepatan tinggi dibandingkan metode yang 
selama ini sudah ada berupa dial-up. Teknologi ADSL 
memungkinkan orang untuk menyusuri internet 
dengan nyaman dan lancar baik untuk mencari 
informasi, download informasi, berbisnis maupun untuk 
keperluan lainnya. Dengan diterapkannya teknologi 
ADSL ini membuktikan komitmen PT Telkom dalam 
memberikan pelayanan yang terbaik buat pelanggannya 
dan menjadikannya sebagai yang terdepan dalam 
penyediaan jasa telekomunikasi di Indonesia.


