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ABSTRACT 
Internet is an important need of many people nowadays. In the mean time, internet service providers face problems 
serving access points to network. Considering the width of powerline network coverage, using powerline as the computer 
network infrastructure could be a good solution. In this research, we investigate the performance of computer network 
using powerline communication infrastructure. Because of the different characteristic of power consumption, the 
implementation and the experiment held in two different environments, office and residence environments. We collect 
information about the performance of different length of cable at different time. We records the transfer rate and we 
investigate data transfer graphic using Network Metering Tools and Network Stopwatch. The result shows that different 
length of cable, time and electric used in the network influence the performance of computer network with powerline 
network as infrastructure. 
Keywords: Computer Network, Powerline Communication 
 
1.  Pendahuluan 
Sejalan dengan peningkatan kebutuhan akan komunikasi via internet, beberapa tahun terakhir telah banyak dilakukan 
penelitian dan implementasi PLC (Powerline Communication), yaitu pemanfaatan saluran daya listrik sebagai media 
pengiriman data. Sistem PLC ini sangat menarik digunakan karena menggunakan infrastruktur yang telah ada dan dengan 
cakupan luas sehingga tidak perlu pengkabelan baru. Dengan menggunakan media aliran kabel-kabel listrik PLN 
(Perusahaan Listrik Negara), komunikasi dua arah dapat dilakukan untuk berbagai bentuk informasi. Informasi ini dapat 
berbentuk data, gambar, ataupun suara. Tentunya menjadi pertanyaan bagaimana menggunakan jala-jala aliran listrik 
sebagai media jaringan komputer dan sejauh mana performansinya.  
 
Dalam studi ini diimplementasikan penerapan teknologi PLC pada jaringan komputer serta pengujiannya. Pengujian 
dilakukan untuk mengetahui unjuk kerja dari PLC. Pengujian dilakukan dengan cara mengetahui  kecepatan pengiriman 
data pada tempat dan waktu yang berbeda. 
 
2. Landasan Teori 
Sekitar tahun 1920-an komunikasi data melalui saluran daya listrik telah dimulai. Komunikasi tersebut diterapkan untuk 
komunikasi pembangkit daya terpencil dan pusat kontrol, pada saat itu komunikasi jarak jauh merupakan kendala utama.  
Namun, pada tahun 1998, dimana terjadi deregulasi pasar telekomunikasi dan energi di Amerika, perusahaan listrik 
melihat sebuah peluang baru yang potensial untuk mengembangkan produk listrik dengan memberikan nilai tambah 
layanan berupa automatic meter reading (AMR) dan layanan lain seperti home automation, bahkan internet. Powerline 
communication (PLC) adalah upaya memanfaatkan saluran daya listrik sebagai media pengiriman data sehingga 
komunikasi dapat mudah dilakukan dengan menghubungkan PLC ke outlet listrik (plug and play). Jaringan rumah dapat 
dibangun pada tiap ruangan sehingga dapat diakses dari segala penjuru rumah tanpa memerlukan pengkabelan baru. 
 
2.1 Daya Listrik 
Daya listrik sudah menjadi kebutuhan dasar manusia di samping kebutuhan dasar yang lain, terutama bagi mereka yang 
hidup di kota-kota besar. Dapat dibayangkan bila terjadi pemadaman listrik selama 24 jam penuh pada gedung-gedung 
atau menara pencakar langit, yang telah dilengkapi dengan sarana pendingin, penerangan, lift atau sarana automasi 
lainnya. 
 
Pada proses pendistribusiannya, listrik yang dibangkitkan oleh pusat-pusat pembangkit dialirkan ke pelanggan melalui 
jaringan transmisi dengan proses transformasi tegangan oleh transformator-transformator, hingga tegangan yang sampai 
dan dapat digunakan peralatan pelanggan sebesar 220 Volt. Proses transformasi tegangan ini, terkait dengan 
pertimbangan ekonomi, dikarenakan pada proses pendistribusian listrik, besarnya biaya berbanding lurus dengan luas 
penampang penghantar pada jaringan transmisi.  
 
Ada 2 (dua) macam tegangan listrik, yaitu DC dan AC. Pada listrik DC, besaran arus atau tegangan tidak memiliki 
frekuensi atau berupa garis lurus/datar. Sedangkan pada listrik AC yang berasal dari PLN, besaran arus atau tegangan 
berbentuk gelombang sinusoida dengan frekuensi yang besarnya 50/60 Hz. Daya listrik AC disalurkan ke pengguna 
seperti rumah, pabrik, apartemen, hotel melalui jaringan kawat listrik. Jaringan kawat listrik ini menghubungkan 
pengguna akhir dari satu tempat ke tempat yang lain.  
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Dari kenyataan ini muncul ide untuk memanfaatkan jaringan kabel listrik untuk media telekomunikasi. Maka lahirlah 
sistem baru yang dinamakan Powerline Communications (PLC). Agar tidak mengganggu penyaluran daya listrik, 
telekomunikasi tersebut perlu dimodulasi terlebih dahulu dengan frekuensi pembawa pada kisaran 1-30 MHz. Frekuensi 
ini mampu mengantarkan informasi berupa gambar, teks, suara serta data hingga kecepatan 2 Mbps–14 Mbps[1]. 
Teknologi PLC tidak hanya dimanfaatkan untuk mengakses internet, namun dapat juga dimanfaatkan sebagai telepon 
atau pembacaan meteran. 

 
2.2 Komponen PLC 
Pada proses pendistribusian aliran listrik ke pelanggan rumahan atau kantoran, agar tegangan listrik sesuai dengan 
standar peralatan pelanggan (220 V)  maka melalui transformer tegangan 12 kV diturunkan menjadi 220 V. Jaringan 
dengan tegangan 220 V inilah yang disebut sebagai jaringan tegangan rendah. Transformer ini berfungsi sebagai titik 
letak penginjeksian sinyal-sinyal komunikasi yang terdistribusi pada jaringan PLC sebelum masuk sampai ke pelanggan 
akhir. Trafo distribusi di Indonesia biasanya diletakkan tergantung pada tiang-tiang listrik yang sering kita lihat di pinggir 
jalan. Komponen PLC dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
Substation mentransmisikan data ke jala-jala tiang listrik hingga sampai ke pelanggan akhir (user) melalui coupler 
sebagai alat untuk menitipkan sinyal-sinyal data pada aliran daya listrik. Substation juga berfungsi sebagai penghubung 
antara jaringan PLC dan internet. Untuk menghubungkan substation dan internet membutuhkan router sebagai media 
komunikasi. 

 
Gambar 1. Komponen PLC 

Sinyal-sinyal data yang mengalir pada jala-jala listrik tersebut didistribusikan ke jaringan tegangan rendah. Concentrator 
berfungsi sebagai jembatan penghubung antara jala-jala listrik yang telah dititipkan sinyal-sinyal data dengan indoor 
modem. Kemudian Indoor modem memisahkan daya listrik dan sinyal-sinyal data yang akhirnya akan diterima oleh 
pelanggan akhir (user). Untuk dapat memperluas jarak/panjang jaringan dibutuhkan repeater sebagai penguat sinyal. 
Pada teknologi PLC transmisi data dapat dijangkau sejauh 300 meter[4]. Dianalogikan setiap jarak jaringan 300 meter 
dibutuhkan satu unit repeater. 
 
2.3 Home or Small Office Networking Aplication 
Teknologi PLC memungkinkan untuk membangun LAN (Local Area Network) (Gambar 2.) dalam suatu bangunan baik 
rumahan atau kantoran. Untuk membangun LAN dibutuhkan modem PLC jenis Ru (Remote unit). Modem tersebut 
dihubungkan ke outlet-outlet soket listrik yang berada pada bangunan. Modem ini mempunyai soket komunikasi RJ-45 
port untuk koneksi ke komputer. Sedangkan untuk koneksi dari modem ke komputer menggunakan kabel UTP jenis 
Straight-Trough. 
 
Pada jaringan ini teknologi PLC memanfaatkan instalasi kabel listrik sebagai media komunikasi. Pada jaringan LAN ini 
transmisi data dapat mencapai 14 Mpbs[2]. Sedangkan untuk protokol yang digunakan adalah TCP-IP. Untuk koneksi 
internet dibutuhkan sebuah modem atau router. 

 
Gambar 2. Home or Small OfficeNetworking Aplication[7] 
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3.   Implementasi 
Dalam penelitian ini, implementasi jaringan komputer menggunakan infrastruktur PLC dilakukan di 2 (dua) lingkungan 
yang berbeda, yaitu perumahan dan perkantoran. Data unjuk kerja yang dikumpulkan meliputi kecepatan pengiriman data 
(kecepatan maksimal dan kecepatan rata-ratanya), dan kestabilan pengiriman data. Pengukuran unjuk kerja tersebut 
dilakukan pada waktu dan panjang kabel yang berbeda. Pada implementasi dan pengujian PLC ini digunakan perangkat 
powerline ethernet bridge dari JAHT. 
 
3.1  Pengumpulan Data 
Pada pengumpulan data baik di perumahan maupun di kantor digunakan jaringan seperti terlihat pada Gambar 3. Panjang 
kabel listrik yang menghubungkan kedua titik powerline module, dibuat berubah-ubah 5, 15, dan 30 meter. File yang 
akan digunakan dalam pengumpulan data ini adalah sebuah file video clip yang berukuran 252Mb. Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara men-download file video tersebut dari PC2 ke PC1. Pengumpulan data dilakukan antara pukul 
08.00-09.00, 16.00-17.00, 20.00-20.30 WIB 
 
Pengumpulan data perkantoran dilakukan di Laboratorium Hardware Universitas Yarsi. Pada pengumpulan data kali ini 
dilakukan pada pagi dan sore hari sekitar pukul 09.00-10.00 dan 15.00-14.00 WIB dengan jarak yang sama dengan 
pengumpulan data di perumahan, yaitu 5, 15, dan 30 meter. Pengumpulan data dilakukan pada jam di atas karena pada 
malam hari tidak memungkinkan untuk melakukan pengumpulan data, dan pada jam tersebut penggunaan listrik sedang 
dalam pemakaian maksimal yang dapat mempengaruhi transfer rate dari pengiriman data. Pengumpulan data di Lab juga 
mencoba untuk menggunakan hub untuk mendapat koneksi internet melalui LAN Yarsi. Untuk pengumpulan datanya 
digunakan aplikasi NetMet (Network Monitoring Tool) dan Network StopWatch. 

 
Gambar 3. Implementasi Jaringan PLC 

 
Hasil Pengukuran di Perumahan 

Tabel 1. Perbandingan Hasil Pengumpulan Data  Antara Pukul 08.00-09.00  
jarak Kecepatan makasimum kecepatan rata-rata Waktu 

5 meter 1.54 Mbps 1.43 Mbps 3 menit 14 detik 
15 meter 1.48 Mbps 1.30 Mbps 3 menit 34 detik 
30 meter 1.48 Mbps 1.23 Mbps 3 menit 48 detik 

 
Tabel 2. Perbandingan Pengumpulan Data Antara Pukul 16.00-17.00 WIB 

Jarak kecepatan makasimum kecepatan rata-rata waktu 
5 meter 1.53 Mbps 1.39 Mbps 3 menit 20 detik 
15 meter 1.46 Mbps 1.26 Mbps 3 menit 41 detik 
30 meter 1.43 Mbps 1.19 Mbps 3 menit 54 detik 

 
Tabel 3. Perbandingan Pengumpulan Data Antara Pukul 20.00-20.30 WIB 

Jarak kecepatan makasimum kecepatan rata-rata Waktu 
5 meter 1.43 Mbps 1.20 Mbps 3 menit 50 detik 
15 meter 1.48 Mbps 1.18 Mbps 3 menit 53 detik 
30 meter 1.47 Mbps 1.06 Mbps 4 menit 23 detik 
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Grafik Hasil Pengukuran di Perumahan Pukul 08.00-09.00  
a.  5 meter 

 
Gambar 4   Antara Pukul 08.00-09.00 WIB Jarak 5 Meter 

b. 15 meter 

 
Gambar 5   Antara Pukul 08.00-09.00 WIB Jarak 15 Meter 

c. 30 Meter  

 
Gambar 6. Antara Pukul 08.00-09.00 WIB Jarak 30 Meter 

 
Hasil Pengukuran di Perkantoran 

Tabel 4. Perbandingan Pengumpulan Data Antara Pukul 09.00-10.00 
Jarak kecepatan makasimum kecepatan rata-rata waktu 
5 meter 2.90 Mbps 2.57 Mbps 1 menit 56 detik 
15 meter 2.80 Mbps 2.45 Mbps 2 menit 2   detik 
30 meter 2.65 Mbps 2.20 Mbps 2 menit 22 detik 

 
Tabel 5. Perbandingan Pengumpulan Data Antara Pukul 15.00-16.00 

Jarak kecepatan makasimum kecepatan rata-rata waktu 
5 meter 2.75 Mbps 2.67 Mbps 1 menit 42 detik 
15 meter 2.72 Mbps 2.55 Mbps 1 menit 47 detik 
30 meter 1.62 Mbps 1.04 Mbps 4 menit 22 detik 
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Grafik Hasil Pengukuran di Perkantoran Pukul 09.00-10.00  
a.   5 Meter 

 
Gambar 7. Antara Pukul 09.00-10.00 Jarak 5 Meter 

b. 15 meter 

 
Gambar 8. Antara Pukul 09.00-10.00 Jarak 15 Meter 

 c.   30 Meter 

 
Gambar 9. Antara Pukul 09.10.00 Jarak 30 Meter 

4.  Analisa 
Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan, terlihat terjadi penurunan performansi kecepatan transfer rate yang sangat 
signifikan apa bila jarak titik jaringan bertambah. PLC sangat dipengaruhi oleh desain dari infrastruktur jalur listrik yang 
ada. Jarak dari satu titik ke titik stop kontak lain juga akan mempengaruhi kualitas transmisi data. Hal ini terjadi karena 
pengaruh dari atenuasi, semakin jauh jarak perjalanan sinyal data maka semakin besar peredaman sinyal. 
 
Penurunan transfer rate juga terjadi pada percobaan di malam hari dibandingkan dengan percobaan di siang hari. Hal ini 
dipengaruhi oleh penggunaan beban listrik di perumahan pada malam hari lebih tinggi dibandingkan dengan siang hari. 
Penggunaan beban listrik yang berlebihan dapat menimbulkan noise yang dapat mempengaruhi kestabilan PLC. Noise ini 
sangat berpotensi mengganggu komunikasi data yang dilakukan via jalur listrik sehingga interferensi yang terlalu tinggi 
sangat mungkin membuat transmisi data menjadi tidak stabil atau menghasilkan banyak error. 
 
Perbandingan grafik transfer rate untuk kabel yang lebih panjang terlihat bahwa untuk pengukuran malam hari 
fluktuasinya lebih besar dibanding dengan pengukuran di siang hari. Terlihat pada jarak 5 meter pagi hari di perumahan 
fluktuasi dari transfer rate masih sangat stabil (Gambar 4.), sedangkan pada jarak yang sama saat malam hari flukstuasi 
dari transfer rate lebih besar. Hal ini menunjukkan pengiriman data di malam hari lebih tidak stabil. Pada malam hari 
penggunaan beban listrik di perumahan sangan besar, dengan demikian kestabilan pengiriman data juga dipengaruhi oleh 
penggunaan daya listrik. Makin besar daya listrik yang digunakan di suatu tempat maka sistem PLC makin tidak stabil. 
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Sedangkan pada pengumpulan data di perkantoran, kestabilan PLC terjadi pada sore hari. Pada jarak 5 meter pagi hari 
(Gambar 7.) fluktuasi transfer rate sangat besar dan pada jarak yang sama di sore hari fluktuasi transfer rate lebih kecil. 
Hal tersebut terjadi karena pemakaian daya listrik pada pagi hari di perkantoran lebih besar dibanding sore hari. Hal ini 
membuktikan bahwa pemakian daya listrik yang berlebihan dapat mempengaruhi kestabilan PLC. 
 
5.  Kesimpulan 
1. Kestabilan media arus bolak-balik lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan kabel Ethernet biasa. 
2. Suplai daya listrik berpengaruh pada kestabilan transfer rate. Suplai daya rendah lebih stabil dibandingkan suplai 

daya tinggi. 
3. Semakin jauh jarak antar titik jaringan PLC, maka semakin besar pula penurunan kecepatan transfer rate dan 

pengiriman datanya makin tidak stabil. 
4. Perbedaan tempat, waktu, dan kondisi jaringan sangat mempengaruhi kestabilan teknologi PLC. 
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