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Abstraksi Third Generation (3G) atau generasi ketiga untuk 

komunikasi seluler merupakan teknologi komunikasi yang 

berevolusi dan berkembang karena tuntutan teknologi 

komunikasi yang memerlukan pertukaran data yang besar, 

cepat dan dapat digunakan di mana saja. 3G mengacu pada 

generasi berikutnya dari teknologi komunikasi nirkabel untuk 

perangkat komunikasi mobile. Tujuan 3G (generasi ketiga) 

adalah untuk meningkatkan kemampuan kecepatan data yang 

lebih tinggi untuk perangkat komunikasi mobile di wilayah 

geografis yang luas dan untuk menyatukan perangkat nirkabel 

di seluruh dunia, sehingga pengguna dari berbagai dunia 

misalnya dari Inggris, dapat melakukan perjalanan Eropa, dan 

Amerika Serikatdapat berkomunikasi dengan mudah, lancar, 

kapanpun dimanapun. 3G adalah packet switched suite protokol, 

yaitu sebuah teknologi yang awalnya dikembangkan untuk 

internet, juga menggunakan teknik seperti Code Division 

Multiple Access (CDMA) untuk memungkinkan efisien, cepat, 

dan aman komunikasi melalui media nirkabel. Dengan adanya 

3G pengguna dapat melakukan World Wide Web browsing, 

transfer file cepat, email, bahkan video converence dari telepon 

genggam mereka, PDA, atau laptop. Meskipun 3G relatif baru, 

teknologi 3G berkembang cepat, dengan semakin banyak 

perusahaan teknologi nirkabel mengembangkan perangkat 

dengan kemampuan 3G, seperti Nokia, Siemens dan Sony 

Ericsson. 

Kata Kunci : Third Generation, wireless, mobile, multiple access 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan informasi dan komunikasi sekarang ini 

semakin pesat seiring dengan revolusi teknologi informasi dan 

komunikasi. Sebagai salah satu contoh dapat kita lihat seperti 

semakin maraknya layanan komunikasi yang melibatkan 

teknologi mobile.  

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi ini bisa terjadi karena sifat manusia yang pada 

dasarnya tidak akan pernah puas dan meningkatnya kebutuhan 

untuk berkomunikasi dan bertukar informasi dengan cepat, 

mudah, efisien, kapanpun dan dimanapun. Dan salah satu 

teknologi komunikasi yang sudah tidak asing bagi kita adalah 

teknologi 3G (Third Generation) atau generasi ketiga untuk 

komunikasi seluler. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis 

membuat suatu paper yang berjudul Third Generation 

(3G)Technology. Dengan adanya paper ini diharapkan dapat 

memberikan informasi tentang teknologi 3G yang belum 

diketahui oleh pembaca. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka didapat rumusan 

masalah sebagai berikut. 

1. Apakah 3G itu? 

2. Bagaimana sejarah perkembangan 3G? 

3. Bagaimana cara kerja 3G? 

4. Bagaimana arsitektur 3G? 

5. Apa fitur-fitur yang terdapat dalam 3G? 

6. Apa kelebihan dan kekurangan 3G? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di maka didapat tujuan 

sebagai berikut. 

1. Mengetahui apa itu 3G. 

2. Mengetahui sejarah perkembangan 3G. 

3. Mengetahui cara kerja 3G. 

4. Mengetahui Arsitektur 3G. 

5. Mengetahui fitur-fitur yang terdapat pada 3G. 

6. Mengetahui kelebihan dan kekurangan 3G. 

 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Bagi Penulis 

Paper ini disamping sebagai salah satu tugas tetapi 

juga dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam 

tentang teknologi 3G. 

1.4.2 Bagi Masyarakat Umum 

Paper ini dapat menjadi wacana dan informasi 

tentang teknologi 3G dan diharapkan dapat menjadi 

referensi untuk menciptakan suatu inovasi baru di 

bidang teknologi telekomunikasi. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam penulisan paper ini 

adalah: 

1. Pengumpulan Data 
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Dalam pengumpulan data ini diperoleh dari berbagai 

sumber. Penulis menggunakan metode studi pustaka 

untuk pengumpulan datanya. 

2. Analisis Data 

Dalam proses menganalisis data, penulis menggunakan 

metode deskriptif. 

3. Penyajian Hasil Analisis 

Untuk penyajian data, penulis menggunakan metode 

penulisan formal sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

 

II. PEMBAHASAN 

2.1 Teknologi 3G 

Berdasarkan ITU (International Telecommunication 

Union) dengan standar IMT-2000, Third Generation (3G) 

technology adalah teknologi komunikasi generasi ketiga yang 

menjadi standar pada teknologi mobile phone, menggantikan 

2.5G. Teknologi ini dikembangkan oleh suatu kelompok yang 

diakui dan merupakan kumpulan para ahli dan pelaku bisnis 

yang berkompeten dalam bidang teknologi wireless di dunia. 

Jaringan 3G memungkinkan operator jaringan untuk 

menawarkan jangkauan yang lebih luas dari fasilitas yang 

lebih ketika mencapai kapasitas jaringan yang lebih besar 

melalui peningkatan efisiensi penggunaan spektrum. 

Kemampuannya meliputi komunikasi suara nirkabel dalam 

jangkauan area luas (wide-area wireless voice telephony), 

panggilan video (video calls), dan jalur data kecepatan tinggi 

nirkabel (broadband wireless data), dan semuanya itu 

berkerja dalam perangkat bergerak (mobile). Fasilitas 

tambahan juga meliputi transmisi data HSPA yang mampu 

untuk mengirim data dengan kecepatan sampai 14,4 Mbps 

untuk downlink dan 5,8 Mbps untuk uplink. 

Dengan itu mendefisikan 3G sebagai teknologi yang: 

1. Mempunyai kecepatan transfer data sebesar 144 Kbps 

pada pengguna yang bergerak dengan kecepatan 100 

km/jam. 

2. Mempunyai kecepatan transfer data sebesar 384 Kbps 

pada pengguna yang berjalan kaki. 

3. Mempunyai kecepatan transfer data sebesar 2 Mbps 

pada pengguna diam (stasioner). 

Dari persyaratan diatas terhitung ada 5 teknologi untuk 3G, 

yaitu : 

 

1. Gambar. Teknologi 3G 

 

Tetapi dari 5 teknologi yang ada dan berdasarkan 

kesepakatan 3G tertuang dalam International Mobile 

Telecommunications 2000 (IMT 2000) dan antara lain 

memutuskan bahwa standar 3G akan bercabang menjadi 3 

standar sistem yang akan diberlakukan di dunia, yaitu : 

1.  Wideband-CDMA (WCDMA), yang di dukung oleh  

Europea Telecommunications Standards Institute 

(ETSI) dan operator GSM di Eropa dan tempat lain. 

Diawal tahun 1998, W-CDMA diikutsertakan dalam 

standar ETSI yaitu UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System).  

UMTS dirancang sehingga dapat menyediakan 

bandwith sebesar 2 Mbits/s. Layanan yang dapat 

diberikan UMTS diupayakan dapat memenuhi 

permintaan pemakai dimanapun berada, jika tidak 

ada cell UMTS pada suatu daerah dapat di route-kan 

melalui satelit. UMTS dapat digunakan oleh 

perkantoran, rumah dan kendaraan. Layanan yang 

sama dapat diberikan untuk pemakai indoors dan 

outdoors, public areas dan private areas, urban dan 

rural. 

Frekeunsi radio yang dialokasikan untuk UMTS 

adalah 1885-2025 MHz dan 2110-2200 MHz. Pita 

tersebut akan digunakan oleh cell yang kecil (pico 

cell) sehingga dapat memberikan kapasitas yang 

besar pada UMTS. Multiple akses yang digunakan 

dapat mengalokasikan bandwith secara dinamis 

sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Research and 

Technology Development in Advanced 

Communications Technologies in Europe (RACE) 

telah mengembangkan dua jenis multiple akses yakni 

Code Division Multiple Acces (CDMA) dan Time 

Division Multiple Acces (TDMA). 

 

2. CDMA2000 (CDMA2000 1X EV-DO & 

CDMA2000 1X EV-DV), yang didukung oleh 

komunitas CDMA Amerika Utara, dipimpin oleh 

CDMA Development Group (CDG). 

CDMA2000 memiliki dua fase, yaitu fase 

pertama adalah 1XRTT (144 Kbps) (juga dikenal 

sebagai 1X). Yang kedua adalah CDMA2000 1X EV 

("EV" = "Evolusi") standar. CDMA2000 1X EV-DO 

("Data Only") akan menggunakan frekuensi terpisah 

untuk data dan suara. Untuk CDMA2000 1X EV-DV 

("Data dan Voice") yang akan mengintegrasikan 

suara dan data pada pita frekuensi yang sama. 

 

3. TD-SCDMA yang didukung oleh China. 

Merupakan jaringan data mobile standar 

teknologi 3G yang dibangun pada jaringan selular 

telepon mobile standar UMTS/WCDMA dimana 

keduanya baik UMTS/WCDMA maupun TD-



CDMA/UMTS-TDD tidak saling mendukung 

dikarenakan perbedaan cara kerja, desain, teknologi 

dan frekuensi yang dipakai. Di Eropa frekuensi yang 

dipakai UMTS-TDD ada pada 2010-2020MHz yang 

dapat mentransfer data pada kecepatan 16 Mbps 

(pada saat kecepatan maksimum baik Downlink 

maupun Uplink). 

2.2 Sejarah Perkembangan 3G 

 

2. Gambar. Perkembangan 3G 

 

2.2.1 Zero Generation (0G) 

Zero generation (0G) atau mobile radio telephone ini 

merupakan permulaan teknologi telepon seluler modern, 

dimana menggunakan jaringan gelombang radio khusus 

dengan jangkauan jaringan yang terbatas dan dapat 

terhubung dengan jaringan telepon umum biasa.  

Biasanya teknologi ini digunakan pada mobil dan 

truk agar dapat berkomunikasi dengan jaringan telepon 

biasa. Mobile radio telephone ini dikenal dengan nama 

dagang WCCs (Wireline Common Carriers, AKA 

telephone companies), RCCs (Radio Common Carriers), 

and two-way radio dealers. Teknologi ini prinsipnya 

seperti jaringan komunikasi Polisi atau Taxi (walkie-

talkie), hanya saja Mobile radio telephone ini mempunyai 

nomor telepon tersendiri dan terhubung dengan 

jaringannya tersendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Gambar. Zero Generation (0G) 

 

Yang termasuk teknologi 0G ini adalah: 

1. PTT (Push to Talk atau Press-to-Transmit) 

2. MTS (Mobile Telephone System) 

3. IMTS (Improved Mobile Telephone Service) 

4. AMTS (Advanced Mobile Telephone System) 

5. OLT (Offentlig Landmobil Telefoni,” Public Land 

Mobile Telephony”) 

6. MTD (Mobilelefonisystem D, atau Mobile 

telephony system D) 

7. Autotel /PALM (Public Automated Land Mobile) 

8. ARP (Autoradiopuhelin, "telepon radio mobil") 

9. B-Netz 

 

Kelebihan teknologi 0G: 

1. Merupakan awal mula awal komunikasi mobile. 

Kekurangan : 

1. Hanya bisa melayani komunikasi suara. 

2. Metoda transmisinya masih half duplex. 

3. Jangkauan jaringan sangat terbatas. 

4. Tidak mendukung komunikasi data. 

 

2.2.2 First generation (1G) 

First Generation (1G) merupakan teknologi 

handphone pertama yang diperkenalkan pada era 80- an 

dan masih menggunakan sistem analog. Sistem analog 

yang ini didasarkan 

pada teknologi circuit-switched dan dirancang untuk 

menghasilkan suara, bukan data. 

First Generation ini menggunakan teknik komunikasi 

yang disebut Frequency Division Multiple Access 

(FDMA). Teknik ini memungkinkan untuk 

mengalokasikan frekuensi pada suatu bagian untuk 

digunakan masing-masing personal di bagian tersebut, 

sehingga setiap personal saat melakukan pembicaraan 

memiliki frekuensi sendiri. 

 

4. Gambar. First Generation (1G) 

 



Yang termasuk teknologi 1G ini adalah: 

1. AMPS (Advanced Mobile Phone Service) atau 

IS-136 

2. NMT ( Nordic Mobile Telephony) 

3. HICAP 

4. TACS (Total Access Communications System) 

5. C 450 

6. C-Netz 

7. Mobitex 

8. DataTAC 

9. CDPD (Cellular Digital Packet Data) 

 

Kelebihan teknologi 0G: 

1. Dapat melayani komunikasi suara. 

 

Kekurangan : 

1. Kapasitas trafik kecil. 

2. Peenggunaan spektrum frekuensi boros karena 

satu pengguna menggunakan satu buah kanal 

frekuensi. 

3. Derau intemodulasi (suara tidak jernih). 

4. Tidak dapat melayani komunikasi data dalam 

kecepatan tinggi dan besar. 

 

5. Gambar. Ukuran Handset tiap generasi 

 

2.2.3 Second Generation (2G) 

Second Generation (2G) muncul karena tuntutan 

pasar dan kebutuhan akan kualitas yang semakin baik. 

Second Generation (2G) sudah menggunakan teknologi 

digital. Dalam teknik komunikasinya, generasi ini 

menggunakan mekanisme Time Division Multiple Access 

(TDMA) dan Code Division Multiple Access ( CDMA). 

Yang termasuk teknologi 2G ini adalah: 

a. Berbasis TDMA, yaitu: 

1. Digital AMPS atau IS-54 atau IS-136 (D-

AMPS) 

2. GSM (Global System for Mobile 

Communications) 

3. PDC (Personal Digital Celluler) 

4. PHS (Personal Handy System) atau PAS 

(Personal Access System) 

5. CSD (Circuit Switched Data) 

6. High Speed Circuit Switched Data (HSCSD) 

7. iDEN (Integrated Digital Enhanced Network) 

 

b. Berbasis CDMA, yaitu: 

1. CDMAone atau Interim Standard 95 (IS-95) 

atau IS-95 CDMA atau TIAEIA-95 

 

 

 

 

 

 

G
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6. Gambar. Perbandingan AMPS, GSM, CDMAone 

 

Kelebihan teknologi 2G: 

1. Dapat melayani komunikasi suara dan dapat 

melayani Short Message Service (SMS) sebanyak 

160 karakter. 

2. Berbasis Digital 

3. Sudah bisa voice mail, call waiting, dan transfer 

data dengan kecepatan maksimal 9.600 bps (bit 

per second). 

4. Efisiensi spektrum meningkat 

5. Suara jernih 

6. Tenaga yang diperlukan untuk sinyal sedikit 

sehingga dapat menghemat baterai , sehingga 

handset dapat dipakai lebih lama dan ukuran 

baterai bisa lebih kecil 

7. Kemampuan optimasi sistem yang ditunjukkan 

dengan kemampuan kompresi dan coding data 

digital 

Kekurangan : 

1. Kecepatan transfer masih rendah. 

2. Penggunaan tidak efisien untuk trafik rendah. 

3. Jaringan masih terbatas dan masih sangat 

tergantung oleh adanya Cell Tower (BTS). 

 

2.2.4 Two Half Generation (2.5 G) 

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. 

1. GPRS (General Packet Radio Services). 

GPRS merupakan suatu teknologi yang disisipkan di 

atas jaringan GSM untuk menangani komunikasi data 

pada jaringan. Artinya walaupun menggunakan handset 

GPRS, komunikasi data tetap berlangsung di atas 

jaringan GSM dengan GSM masih menangani 

komunikasi suara dan transfer data ditangani oleh 

GPRS. Kecepatan transfer data GPRS dapat mencapai 

hingga 160 kbps.  

Teknologi GPRS memiliki 3 fitur keunggulan, yaitu: 

a. Always Online 

GPRS selalu online karena transfer data dikirim 

berupa paket dan tidak bergantung pada waktu 

koneksi. 

b. An Upgrade to existing networks (GSM dan 

TDMA). 

Pengadopsian sistem GPRS tidak perlu 

menghilangkan sistem lama karena GPRS 

dijalankan di atas infrastruktur yang telah ada. 

c. An Integral past of EDGE and WCDMA.  

Artinya GPRS merupakan inti dari mekanisme 

pengiriman paket data untuk teknologi 3G 

selanjutnya. 

 

Manfaat teknologi GPRS: 

1. Client-Server Services 

2. Messaging Services 

3. Real-time conversational Services 

4. Tele-action services 

 

 

2. 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. 

 

3. 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). 

Tabel. Perbandingan 2G, 2G+ (2.5 G) dan 3G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Gambar. Tabel. Perbandingan 2G, 2G+ (2.5 G) dan 3G 

 

 

2.2.5 Third Generation (3G) 

Untuk Third Generation (3G) akan dibahas pada paper ini. 

2.3 Cara Kerja 3G 

 

 

8. Gambar. Topologi jaringan internet melalui 3G 

 

Gambar di atas merupakan gambaran umum sambungan  3G. 

Router 3G mempunyai kemampuan untuk membagikan akses 



ke banyak komputer di belakangnya. Pada router 3G tersedia 

slot PCMCIA kosong. Modem 3G mempunyai berbagai 

bentuk; ada yang menggunakan PCMCIA, ada juga yang 

menggunakan USB. 

 

9. Gambar. Cara Kerja 3G 

 

 

3G adalah suatu teknologi yang memungkinkan bekerja 

dengan mengirimkan dan menerima sinyal radio pada stasiun 

pusat. Stasiun pusat menghubungkan telepon seluler dengan 

jaringan yang terhubung baik jaringan yang statis atau 

dinamis. Stasiun pusat adalah pengirim gelombang radio 

berkekuatan rendah yang diletakkan di lokasi daerah yang 

telah didirikan. Stasiun pusat menyediakan jangkauan ke 

daerah topologi yang dikenal sebagai cell. Cell-cell ini 

berkerja untuk saling melengkapi untuk memastikan pengguna 

tidak kehilangan koneksi ke jaringan ketika saat bergerak. 

Gelombang radio memakai bagian bentuk telekomunikasi 

mobile dari spectrum elektomagnetik.  

 

2.4 Arsitektur 3G 

Jaringan nirkabel 3G terdiri dari Radio Access 

Network (RAN) dan jaringan inti. Jaringan Inti terdiri dari 

domain packet-switched, yang meliputi SGSN dan GGSN 3G, 

yang menyediakan fungsi yang sama yang mereka berikan 

dalam sistem GPRS, dan circuit-switched domain, yang 

meliputi MSC 3G untuk switching dari voice call. Pengisian 

untuk layanan dan aksesnya dilakukan melalui Charging 

Gateway Function (CGF), yang juga merupakan bagian dari 

jaringan inti. RAN mempunyai fungsi independen dari fungsi 

jaringan inti. Jaringan akses menyediakan akses jaringan inti 

independen untuk terminal mobile untuk berbagai jenis inti 

jaringan dan layanan jaringan. Selain domain jaringan inti 

yang dapat mengakses RAN dengan pelayanan yang tepat 

dapat juga untuk mengakses komunikasi untuk akses radio 

pembawa dari packet switched domain. 

Radio Access Network terdiri dari elemen jaringan baru, 

yang dikenal sebagai Node B dan Radio Network Controllers 

(RNCs). Node B sebanding dengan Base Transceiver Station 

dalam jaringan nirkabel 2G. RNC menggantikan Base Station 

Controller. RNC menyediakan manajemen sumber daya radio, 

penyerahan kontrol dan dukungan untuk koneksi ke circuit-

switched dan packet-switched domain. 

 Interkoneksi dari elemen jaringan dalam RAN diantara 

RAN dan jaringan inti pada Iub, Iur dan interface Iu berdasarkan 

ATM sebagai lapisan 2 teknologi switching. Layanan data 

dijalankan dari perangkat terminal pada IP, yang pada 

gilirannya menggunakan ATM sebagai transportasi yang 

dapat diandalkan dengan QoS. Suara tertanam ke ATM dari 

tepi jaringan (Node B) dan diangkut di atas keluar ATM RNC. 

Antarmuka Iu dibagi menjadi 2 bagian yaitu circuit-switched 

dan packet-switched. Antarmuka Iu didasarkan pada ATM 

dengan lalu lintas suara tertanam pada virtual circuits 

menggunakan teknologi AAL2 dan IP-over-ATM, untuk lalu 

lintas data menggunakan teknologi AAL5. Lalu lintas jenis ini 

dialihkan secara independen baik SGSN 3G untuk data atau 

MSC 3G untuk suara. 

 

 

10. Gambar. Arsitektur jaringan 3G 

 



 

 

 

11. Gambar. Protokol yang digunakan pada 

 Node B, RNC, mobile handsets 

 

Berikut ini adalah deskripsi singkat dari masing-

masing lapisan protokol dalam infrastruktur jaringan 3G: 

 Global Mobility Management (GMM) 

Protokol berfungsi untuk mengaktifkan atau 

menonaktifkan, menjaga keamanan, dan mengupdate 

fungsionalitas pada daerah routing. 

 Node B Application Part (NBAP) 

Menyediakan prosedur untuk paging distribution, 

broadcast system information dan manajemen sumber 

daya yang berdedikasi dan logis. 

 Packet Data Convergence Protocol (PDCP) 

Merupakan peta untuk protikol tingkat karakteristik 

yang lebih tinggi ke karakteristik dari protokol radio-

interface yang mendasarinya. PDCP juga menyediakan 

protokol transparansi untuk protokol lapisan yang lebih 

tinggi. 

 Radio Link Control (RLC) 

Menyediakan link control logis melalui antarmuka 

radio. 

 Medium Access Control (MAC) 

Mengontrol prosedur pengaksesan sinyal dari saluran 

radio. 

 Radio Resource Control (RRC) 

Mengatur alokasi dan pemeliharaan jalur komunikasi 

radio. 

 Radio Access Network Application Protocol (RANAP) 

Membungkus lapisan sinyal yang lebih tinggi. 

Mengelola koneksi sinyal dan GTP antara RNC dan 

3G-SGSN, dan sinyal dan circuit-switched 

berhubungan dengan RNC dan MSC 3G. 

 Radio Network Application Service Part (RNSAP) 

Menyediakan komunikasi antara RNCs. 

 GPRS Tunnel Protocol (GTP) 

Protokol yang mengatur unit data protokol melalui IP 

backbone dengan menambahkan informasi routing. 

GTP beroperasi di atas TCP / UDP dan IP. 

 Mobile Application Part (MAP) 

Mendukung sinyal antara SGSN / GGSN dan HLR / 

AuC / EIR. 

 AAL2 Signaling (Q.2630.1, Q.2150.1, Q.2150.2, 

AAL2 SSSAR, dan AAL2 CPS) 

Merupakan protokol suite yang digunakan untuk 

mentransfer suara melalui backbone ATM 

menggunakan lapisan adaptasi ATM 2. 

 Sigtran (SCTP, M3UA) 

Merupakan protokol suite yang digunakan untuk 

mentransfer SCN signaling protokol dan IP jaringan. 

 

2.5 Fitur-fitur 3G 

Untuk menggunakan teknologi 3G, hal pertama yang kita 

adalah perangkat yang kompatibel 3G, misalnya telepon 

seluler. Berbeda dengan Wi-Fi yang bisa didapatkan secara 

gratis di area hotspot, untuk menikmati teknologi 3G harus 

berlangganan ke penyedia layanan untuk mendapatkan 

koneksi jaringan 3G. Jenis layanan tersebut dapat kita 

namakan data plan atau rencana jaringan. Perangkat kita 

terhubung ke jaringan 3G melalui kartu SIM nya (dalam kasus 

ponsel) atau kartu data 3G (yang dapat dari berbagai jenis: 

USB, PCMCIA dll), yang keduanya umumnya disediakan / 

dijual oleh penyedia layanan. Melalui itu, kita bisa terhubung 

ke Internet setiap kali kita berada dalam jaringan 3G.  

 

Fitur- fitur yang terdapat pada 3G diantaranya adalah sebagai 

berikut. 

1. Video Coference merupkan  suatu layanan yang 

menyediakan fasilitas untuk mempertemukan dua 

pihak atau lebih menggunakan jaringan internet 

broadband. 

2. Television 

Dengan adanya teknologi 3G acara-acara pada 

channel televisi dapat dinikmati melalui teepon 

seluler yang mendukung 3G baik secara streaming 

maupun video on demand. 

3. Musik 

Klip musik, full track song, dan ringtone dapat kita 

download dan streaming sesuai yang ditawarkan 

layanan operator seluler. 

4. Film 

Dengan adanya teknologi 3G kita dapat menyaksikan 

film trailer, review dan interview tentang film-film 

terbaru pada telepon seluler. 



5. News 

Berbagai informasi seperti seputar pasar saham, 

bisnis, infotainment, dan informasi lainnya dapat 

dinikmati dengan teknologi 3G. 

6. Games 

Melalui telepon selular yang mendukung teknologi 

3G, kita dapat mendownload games terbaru dan 

berbagai games seru yang dapat dimainkan secara 

online/multiplayer. 

7. Sport 

Berita olah raga ini juga dapat kita nikmati dengan 

adanya teknologi 3G. 

 

2.6 Kelebihan dan Kekurangan 3G 

2.6.1 Kelebihan 3G 

Kelebihan 3G adalah sebagi berikut. 

1. Merupakan jaringan wireless mobile. 

2. Roaming nasional dan internasional. 

3. Support untuk multiple cell layer. 

4. Keamanan yang terjamin. 

5. Kualitas suara yang lebih bagus. 

6. Support beberapa koneksi secara simultan, sebagai 

contoh, pengguna dapat browse internet bersamaan 

dengan melalukan call (telepon) ke tujuan yang 

berbeda. 

7. Bisa menangani packet-and circuit-switched service 

termasuk internet (IP) dan video conferencing. Juga 

high data rate communication services dan 

asymmetric data transmission. 

8. Co-existance and interconnection dengan satellite-

based services. 

9. Efiensi spektrum yang bagus, sehingga dapat 

menggunakan secara maksimum bandwidth yang 

terbatas. 

10. Infrastruktur bersama dapat mensupport banyak 

operator dilokasi yang sama. Interkoneksi ke other 

mobile dan fixed users. 

 

2.6.2 Kekurangan 3G 

Kekurangan 3G adalah sebagi berikut. 

1. Memerlukan kontrol yang ideal karena sinyal 

mudah terganggu tergantung lokasi sehingga 

kecepatan akses bisa menjadi lambat atau bahkan 

tidak mendapatkan koneksi sinyal 3G. 

2. Kecepatan trasfer data untuk layanan multimedia 

belum mencukupi. 

 

III. PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat dalam penulisan paper ini 

adalah: 

1. Third Generation (3G) merupakan suatu 

teknologi wireless mobile sehingga kita dapat 

berkomunikasi dengan mudah, efektif dan 

efisien kapanpun dan dimanapun. 

2. Dengan adanya 3G perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi menjadi lebih 

berkembang seiring dengan revolusi teknologi. 

 

3.2 Saran 

Saran untuk teknologi 3G ini diantaranya adalah: 

1. Diperlukan suatu kontrol yang ideal untuk 

menangani ketidak adilan pada pembagian sinyal. 

2. Diperlukan peningkatan transfer data untuk 

layanan multimedia. 

3. Dengan adanya paper ini diharapkan bisa menjadi 

referensi untuk melakukan inovasi teknologi baru. 

Pertanyaan 

1. Apa yang bisa kita dapat dari Teknologi 3G ? 

 

Jawab : 

Teknologi 3G memungkinkan kita untuk bertukar 

informasi dalam bentuk teks, suara, gambar, dan video 

secara cepat dan seperti tidak ada jarak pada penggunanya. 

Dengan 3G kita dapat melakukan berbagai kegiatan mulai 

dari mobile internet dengan kecepatan tinggi hingga 2 

Mbps, location-based service, multi-party video 

conference, video streaming, unified electronic mail, 

hingga MP3 mobile downloading. 

 

2. Apa perbedaan dari generasi generasi telekomunikasi? 

 

Jawab :  

Tabel perbandingan perbedaan teknologi telekomunikasi 

dari generasi ke generasi 

 

3. Mengapa tingkat keberhasilan layanan 3G di Indonesia 

tidak seperti pada negara negara di Eropa atau di Jepang? 

 

Jawab :  

Alasan tingkat berhasilan teknologi 3G kurang berhasil di 

Indonesia 



- Dukungan pemerintah. Pemerintah di Indonesia masih 

belum sepenuhnya mendukung dan memfasilitasi 

- Kultur masyarakatnya. Layanan seperti download 

music dan akses Internet sangat digemari di Negara 

tersebut. Contoh : Operator seperti NTT Docomo 

(Jepang) memberikan layanan Chaku Uta untuk 

download music.  

- Keragaman layanan konten. Di Jepang menggunakan 

WAP yang tidak standar sebagai layanan konten nya. 

4.  Apakah UMTS dan WCDMA itu sama atau berbeda 

Jawab :  

UMTS dan WCDMA itu mengacu pada satu kesatuan. 

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) 

adalah sistem teknologi jaringan 3G yang digunakan 

oleh operator GSM (Global System for Mobile 

Communications) untuk menjalankan 3G. Sedangkan 

WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) 

adalah teknologi dalam sinyal gelombang radio (air 

interface). UMTS menggunakan teknologi WCDMA 

untuk mengirim sinyal gelombang radio ke pelanggan. 

WCDMA efisien dan mampu meningkatan kecepatan 

data sehingga dipakai dalam sistem UMTS. 

 

5.  Apa perbedaan antara WiFi dengan 3G ? 

 

Jawab : 

WiFi terhubung ke internet melalui jaringan nirkabel dan 

memiliki jangkauan pendek pada suatu tempat tertentu 

yang memiliki Access Point seperti di kantor, rumah, 

kafe, bandara, dan pusat perbelanjaan. Sedangkan  3G 

adalah jenis jaringan selular dan terhubung ke internet di 

mana pun ada layanan ponsel. Ini berarti jangkauan 

banyak lebih luas daripada jaringan nirkabel. Biaya 

mengakses internet melalui penyedia ponsel biasanya 

lebih besar dari wifi, terutama jika kita bepergian ke luar 

negeri dan menggunakan International Roaming. 

 

6. Sebutkan contoh penggunaan teknologi 3G dalam 

kehidupan sehari-hari ! 

 

Jawab : 

Penggunaan teknologi 3G dalam kehidupan sehari- 

hari : 

 Handphone berfungsi sebagai modem 

 Konferensi  dengan video 

 Bermain games secara online 

 Menonton televise 

 Berlangganan Berita 

7. Faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas dan 

kecepatan akses internet menggunakan WCDMA atau 

CDMA2000-1X EV/DO? 

Jawab : 

Faktor-faktor yang mempengaruhi : 

 Kepadatan pengguna layanan pada daerah kita 

 Tangkapan signal di tempat kita 

 Lokasi (apakah terhalang gedung , pohon dsb) 

 Faktor dari operator penyedia layanan itu sendiri 

 

8.   Kekurangan dan kelebihan teknologi 3G ? 

 

Jawab : 

1. Kelebihan: Perkembangan teknologi pita lebar 

bergerak menguntungkan baik untuk dunia bisnis, 

pemerintahan maupun perorangan, karena semakin 

baru teknologinya semakin besar data yang dapat 

dikirimkan dalam waktu yang lebih singkat. Jenis 

data yang dapat dikirimkan juga menjadi lebih 

beragam, tidak hanya huruf dan angka, tetapi juga 

gambar diam, gambar bergerak, dan suara. 

2. Kekurangan: Disamping harganya lebih mahal, perlu 

diperhatikan aspek keamanannya dan aspek etika di 

dalam penggunaan teknologi yang baru. Peran ITU 

sangat penting di sini.Penyedia jasa layanan pita 

lebar bergerak harus membangun jaringan baru yang 

memerlukan investasi yang sangat besar. 

 

9.  Sebutkan  jenis-jenis teknologi 3G ?  

 

Jawab  :  

 EDGE (Enhanced Data Rates for Global/GSM 

Evolution) atau E-GPRS (Enhanced -General Packet 

Radio Services). 

 W-CDMA (Wideband - Coded Division Multiple 

Access) atau UMTS (Universal Mobile 

Telecommunication System). 

 CDMA2000-1X EV/DV (Evolution/Data/Voice) dan 

CDMA2000-1X EV-DO (Data Only)/(Data 

Optimized) atau IS-856. 

 TD-CDMA (Time Division Code Division Multiple 

Access) atau UMTS-TDD (Universal Mobile 

Telecommunication System - Time Division 

Duplexing 
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 GAN (Generic Access Network) atau UMA 

(Unlicensed Mobile Access) 

 HSPA (High-Speed Packet Access) 

 TD-SCDMA (Time Division Synchronous Code 

Division Multiple Access). 

 

10. Apa sajakah fitur-fitur dari teknologi 3G ? 

 Jawab :  

Fitur- fitur yang terdapat pada 3G diantaranya adalah 

sebagai berikut. 

1. Video Coference merupkan  suatu layanan yang 

menyediakan fasilitas untuk mempertemukan 

dua pihak atau lebih menggunakan jaringan 

internet broadband. 

2. Television 

Dengan adanya teknologi 3G acara-acara pada 

channel televisi dapat dinikmati melalui teepon 

seluler yang mendukung 3G baik secara 

streaming maupun video on demand. 

3. Musik 

Klip musik, full track song, dan ringtone dapat 

kita download dan streaming sesuai yang 

ditawarkan layanan operator seluler. 

4. Film 

Dengan adanya teknologi 3G kita dapat 

menyaksikan film trailer, review dan interview 

tentang film-film terbaru pada telepon seluler. 

5. News 

Berbagai informasi seperti seputar pasar saham, 

bisnis, infotainment, dan informasi lainnya 

dapat dinikmati dengan teknologi 3G. 

6. Games 

Melalui telepon selular yang mendukung 

teknologi 3G, kita dapat mendownload games 

terbaru dan berbagai games seru yang dapat 

dimainkan secara online/multiplayer. 

7. Sport 

Berita olah raga ini juga dapat kita nikmati 

dengan adanya teknologi 3G. 
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