
 

Switching dan 

Signalling 

Makalah  Sistem Telekomunikasi 
 

 

 

Oleh : 

JENDRY J. WEKEN 
10 310 429 

PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

FATEK-UNIMA 2012 



 
S w i t c h i n g  d a n  S i g n a l l i n g  

 
i 

 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah 

memberikan kasih dan berkatnya dalam hal ini kesempatan dan pengetahuan  

dalam penyusunan makalah ini, sehingga atas kesempatan yang boleh 

diberikan-Nya sangat membantu penulis dalam menyusun makalah ini 

sehingga boleh terselesaikan dengan baik. 

Adapun penyusunan makalah ini selain guna memenuhi tugas mata 

kuliah Sistem Telekomunikasi, juga diharapkan mampu memberikan 

pengetahuan kepada para pembaca dalam memahami Pengertian dan 

pengaplikasian Switching dan signalling dalam dunia Telekomunikasi sehingga 

dapat bermanfaat dan bisa meberikan pengetahuan tentang switcing dan 

signalling itu sendiri. 

Ada istilah tak ada gading yang tak retak, itupun yang mungkin 

didapatkan dalam makalah ini karena penulis menyadari dalam penyusunan 

makalah ini  tidaklah sempurna seperti yang diharapkan pembaca dan juga 

penulis. Oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat 

diharapkan guna mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik dalam penyusunan 

makalah-makalah penulis selanjutnya. 

Akhirnya diucapkan terima kasih buat teman-teman dan semua pihak 

yang turut membantu terlaksananya makalah ini. Tuhan Memberkati. 

 

 

 

 

Jendry J. Weken 



 
S w i t c h i n g  d a n  S i g n a l l i n g  

 
ii 

Daftar Isi 

KATA PENGANTAR.………………………………………………………………………………………….. i 

DAFTAR ISI …………………….…………..….………………………………………………………………… ii 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Pengertian Switching.....................................…………………………… 1 

B. Pengertian Signalling....................................……………………………. 2  

 

BAB II  PEMBAHASAN 

A. SWITCHING.................................................………..………….………… 3 

1. Paket Switching 

2. Tipe-tipe Paket Switching 

 

B. SIGNALLING................................................…………………….…..……. 8 

1. Signaling System Number #7 

2. Common Channel Signaling  

3. Kegunaan 

4. Signaling Mode 

5. Physical Network 

 

BAB III PENUTUP………………………………………………………………………..………. 13 

A. KESIMPULAN……………………………………………….…………………………… 13 

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………........................................ 14 

http://videoconferencing.ubbai.com/2010/08/signaling-system-number-7.html


 
S w i t c h i n g  d a n  S i g n a l l i n g  

 
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Pengertian Switching 

Switch adalah komponen jaringan yang di gunakan untuk 

menghubungkan beberapa HUB untuk membentuk jaringan yang lebih besar 

atau menghubungkan komputer2 yang mempunyai kebutuhan bandwidth yang 

besar. Switch memberikan unjuk kerja yang jauh lebih baik dari pada HUB 

dengan harga yang sama atau sedikit lebih mahal. 

Pada saat sinyal memasuki suatu port di switch, switch melihat alamat 

tujuan dari frame dan secara internal membangun sebuah koneksi logika 

dengan port yang terkoneksi ke node tujuan. Port-port lain di switch tidak 

mengambil bagian di dalam koneksi. Hasilnya adalah setiap port di switch 

berkores-pondensi ke suatu collision domain tersendiri sehingga kemacetan 

jaringan terhindari. Jadi, jika suatu Ethernet switch 10-Mbps mempunyai 10 

port,maka setiap port secara efektif mendapatkan total bandwidth 10Mbps 

sehingga port switch memberikan suatu koneksi yang dedicated ke node 

tujuan. 

 

Switch terbagi dalam 2 tipe utama: switch layer-2 dan layer-3. Switch layer-2 

beroperasi pada layer data-link model OSI dan berdsarkan terknologi bridging. 

Switch tipe ini membangun koneksi logika antar port berdasarkan pada alamat 

MAC. Switch layer-2 dapat digunakan untuk memecah jaringan yang sedang 

berjalan ke dalam collision domain yang lebih kecil untuk meningkatkan unjuk 

kerja. 

 

Switch layer-3 beroperasi pada layer-3 dari model OSI dasar teknologi routing. 

Switch tipe ini membangun koneksi logika antar port berdasarkan alamat 

jaringan. Switch-switch ini dapat digunakan untuk menghubungkan jaringan-

jaringan yang berbeda di dalam suatu internetwork. switch layer-3 kadang-

kadang di sebut Switch routing atau switch multilayer. 
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B. Pengertian Signalling 

Pensinyalan didefinisikan sebagai pertukaran informasi antarelemen dalam 

jaringan, yang direalisasikan dalam bentuk kode-kode standar yang telah 

disepakati . Yang dimaksud ‘pertukaran informasi’ adalah saling mengirim 

pesan pensinyalan (signaling message ). Dalam sistem pensinyalan modern seperti 

Common Channel Signaling  (CCS7) , disamping fungsi utama di atas,signaling 

 jugameliputi fungsi tambahan seperti manajemen jaringan (network 

management), aplikasi fitur tambahan (supplementary service) , fungsi operasi & 

pemeliharaan (operations & maintenance)dll. Tujuannya untuk melakukan 

pembentukanhubungan, pengawasan saluran dan pembubaran hubungan. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. SWITCHING 

1. Packet Switching 

Pada hubungan Circuit Switching, koneksi biasanya terjadi secara fisik 

bersifat point to point. Kerugian terbesar dari teknik ini adalah penggunaan 

jalur yang bertambah banyak untuk jumlah hubungan yang meningkat. Efek 

yang timbul adalah cost yang akan semakin meningkat di samping pengaturan 

switching menjadi sangat komplek. Kelemahan yang lain adalah munculnya idle 

time bagi jalur yang tidak digunakan. Hal ini tentu akan menambah inefisiensi. 

Model circuit switching, karena sifatnya, biasanya mentransmisikan data 

dengan kecepatan yang konstan, sehingga untuk menggabungkan suatu 

jaringan dengan jaringan lain yang berbeda kecepatan tentu akan sulit 

diwujudkan. Pemecahan yang baik yang bisa digunakan untuk mengatasi 

persoalan di atas adalah dengan metoda data switching (packet switching). 

Dengan pendekatan ini, pesan yang dikirim dipecah-pecah dengan besar 

tertentu dan pada tiap pecahan data ditambahkan informasi kendali. Informasi 

kendali ini, dalam bentuk yang paling minim, digunakan untuk membantu 

proses pencarian rute dalam suatu jaringan ehingga pesan dapat sampai ke 

alamat tujuan. Contoh pemecahan data menjadi paket-paket data ditunjukkan 

pada gambar. 

 
Sebuah metode yang digunakan untuk memindahkan data dalam jaringan 

internet. Dalam packet switching, seluruh paket data yang dikirim dari sebuah 



 
S w i t c h i n g  d a n  S i g n a l l i n g  

 
4 

node akan dipecah menjadi beberapa bagian. Setiap bagian memiliki 

keterangan mengenai asal dan tujuan dari paket data tersebut. Hal ini 

memungkinkan sejumlah besar potongan-potongan data dari berbagai sumber 

dikirimkan secara bersamaan melalui saluran yang sama, untuk kemudian 

diurutkan dan diarahkan ke rute yang berbeda melalui router. Tidak 

mempergunakan kapasitas transmisi yang melewati jaringan. Data dikirim 

keluar dengan menggunakan rangkaian potongan-potongan kecil secara 

berurutan yang disebut paket. Masing-masing paket melewati jaringan dari 

satu titik ke titik lain dari sumber ke tujuan Pada setiap titik seluruh paket 

diterima, disimpan dengan cepat dan ditransmisikan ke titik berikutnya.  

Fungsi utama dari jaringan packet-switched adalah menerima paket dari 

stasiun pengirim untuk diteruskan ke stasiun penerima. 

Penggunaan packet switching mempunyai keuntungan dibandingkan dengan 

penggunaan Circuit switching antara lain: 

1. Efisiensi jalur lebih besar karena hubungan antar node dapat 

menggunakan jalur yang dipakai bersama secara dinamis tergantung 

banyaknya paket yang dikirim. 

2. Bisa mengatasi permasalahan data rate yang berbeda antara dua jenis 

jaringan yang berbeda data rate-nya. 

3. Saat beban lalu lintas meningkat, pada model circuit switching, 

beberapa pesan yang akan ditransfer dikenai pemblokiran. Transmisi baru 

dapat dilakukan apabila beban lalu lintas mulai menurun. Sedangkan pada 

model packet switching, paket tetap bias dikirimkan, tetapi akan lambat 

sampai ke tujuan (delivery delay meningkat). 

4. Pengiriman dapat dilakukan berdasarkan prioritas data. Jadi dalam 

suatu antrian paket yang akan dikirim, sebuah paket dapat diberi prioritas 

lebih tinggi untuk dikirim dibanding paket yang lain. Dalam hal ini, 

prioritas yang lebih tinggi akan mempunyai delivery delay yang lebih kecil 

dibandingkan paket dengan prioritas yang lebih rendah. 
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2. Tipe- tipe packet switching 

a. Virtual circuit eksternal dan internal 

Virtual Circuit pada dasarnya adalah suatu hubungan secara logik yang 

dibentuk untuk menyambungkan dua stasiun. Paket dilabelkan dengan nomor 

sirkit maya dan nomor urut. Paket dikirimkan dan datang secara berurutan. 

Gambar berikut ini menjelaskan keterangan tersebut. 

 
Gambar.Virtual Circuit eksternal 

 

Stasiun A mengirimkan 6 paket. Jalur antara A dan B secara logik disebut 

sebagai jalur 1, sedangkan jalur antara A dan C disebut sebagai jalur 2. Paket 

pertama yang akan dikirimkan lewat jalur 1 dilabelkan sebagai paket 1.1, 

sedangkan paket ke-2 yang dilewatkan jalur yang sama dilabelkan sebagai 

paket 1.2 dan paket terakhir yang dilewatkan jalur 1 disebut sebagai paket 1.3. 

Sedangkan paket yang pertama yang 

dikirimkan lewat jalur 2 disebut sebagai paket 2.1, paket kedua sebagai paket 

2.2 dan paket terakhir sebagai paket 2.3 Dari gambar tersebut kiranya jelas 

bahwa paket yang dikirimkan diberi label jalur yang harus dilewatinya dan 

paket tersebut akan tiba di stasiun yang dituju dengan urutan seperti urutan 

pengiriman. Secara internal rangkaian maya ini bisa digambarkan sebagai suatu 

jalur yang sudah disusun untuk berhubungan antara satu stasiun dengan 

stasiun yang lain. Semua paket dengan asal dan tujuan yang sama akan 

melewati jalur yang sama sehingga akan samapi ke stasiun yang dituju sesuai 

dengan urutan pada saat pengiriman (FIFO). Gambar berikut menjelaskan 

tentang sirkuit maya internal. 
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b. Datagram eksternal dan internal 

Dalam bentuk datagram, setiap paket dikirimkan secara independen. 

Setiap paket diberi label alamat tujuan. Berbeda dengan sirkit maya, datagram 

memungkinkan paket yang diterima berbeda urutan dengan urutan saat paket 

tersebut dikirim akan membantu memperjelas ilustrasi. Jaringan mempunyai 

satu stasiun sumber, A dan dua stasiun tujuan yakni B dan C. Paket yang akan 

dikirimkan ke stasiun B diberi label alamat stasiun tujuan yakni B dan ditambah 

nomor paket sehingga menjadi misalnya B.1, B.37, dsb. Demikian juga paket 

yang ditujukan ke stasiun C diberi label yang serupa, misalnya paket C.5, C.17, 

dsb. 
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Dari gambar diatas, stasiun A mengirimkan enam buah paket. Tiga paket 

ditujukan ke alamat B. Urutan pengiriman untuk paket B adalah paket B.1, 

Paket B.2 dan paket B.3. sedangkan tiga paket yang dikirimkan ke C masing-

masing secara urut adalah paket C.1, paket C.2 dan paket C.3. Paket-paket 

tersebut sampai di B dengan urutan kedatangan B.2, paket B.3 dan terakhir 

paket B.1 sedangan di statiun C, paket paket tersebut diterima dengan urutan 

C.3, kemudian paket C.1 dan terakhir paket C.2. Ketidakurutan ini lebih 

disebabkan karena paket dengan alamat tujuan yang sama tidak harus 

melewati jalur yang sama. Setiap paket bersifat independen terhadap sebuah 

jalur. Artinya sebuah paket sangat mungkin untuk melewati jalur yang lebih 

panjang dibanding paket yang lain, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk 

sampai ke alamat tujuan berbeda tergantung rutem yang ditempuhnya. 
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B. SIGNALLING 

1. Signaling System Number #7 

Sistem Signaling No 7 (SS7) adalah seperangkat protokol signal telepon 

yang digunakan untuk membuat panggilan sebagian besar masyarakat di 

dunia. Tujuan utamanya adalah untuk call dialing dan call dropping. termasuk 

mengenali nomor, billing, layanan pesan singkat (SMS), dan berbagai layanan 

pasar massal lainnya. Hal ini biasanya disebut sebagai Sistem Pensinyalan 

Nomor 7 atau Signaling System # 7, atau hanya disingkat SS7. Di Amerika Utara 

sering disebut sebagai CCSS7, akronim untuk Common Channel Signaling 

System 7. Di beberapa negara Eropa, khususnya Britania Raya, kadang-kadang 

disebut C7 (CCITT nomor 7) dan juga dikenal sebagai nomor 7 dan 

CCIS7. Hanya ada satu internasional SS7 protokol yang didefinisikan oleh ITU-T 

di rekomendasi Q.700-seri. Namun ada, varian banyak nasional SS7 protokol. 

Sebagian besar varian nasional didasarkan pada dua varian banyak digunakan 

sebagai standar nasional oleh ANSI dan ETSI, yang pada gilirannya didasarkan 

pada protokol internasional yang definisikan oleh ITU-T. Setiap varian nasional 

memiliki karakteristik sendiri yang unik. Beberapa varian nasional dengan 

karakteristik yang agak mencolok adalah Cina (RRC) dan Jepang (TTC) varian 

nasional. Internet Engineering Task Force (IETF) telah juga ditentukan level 2, 

3, dan 4 protokol yang kompatibel dengan SS7 MTP2 (M2UA dan M2PA), MTP3 

(M3UA) dan Signalling Connection Control Part (SCCP) (SUA), tetapi 

menggunakan Stream Control Transmisi Protocol (SCTP) mekanisme 

transportasi. Protokol suite ini disebut SIGTRAN. 

2. Common Channel Signaling  

Common Channel Signaling protokol telah dikembangkan oleh 

perusahaan-perusahaan telepon besar dan ITU-T sejak tahun 1975 dan 

internasional pertama Common Channel Signaling protokol didefinisikan oleh 

ITU-T sebagai Sistem Pensinyalan Nomor 6 (SS6) pada tahun 1977. Sistem 

Signaling Nomor 7 didefinisikan sebagai standar internasional oleh ITU-T pada 

tahun 1980 perusahaan (Yellow Book) rekomendasi seri Q.7XX. SS7 dirancang 

untuk menggantikan SS6, yang memiliki 28-bit unit Pembatasan sinyal yang 

terbatas dan tidak compatible dengan sistem digital. SS7 telah secara 

substansial diganti SS6, Signaling System No 5 (SS5), R1 dan R2, dengan 

pengecualian bahwa R1 dan R2 varian masih digunakan di berbagai negara. SS5 

http://videoconferencing.ubbai.com/2010/08/signaling-system-number-7.html
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dan sistem sebelumnya digunakan dalam-band signaling, di mana informasi 

panggilan-setup dikirim dengan memainkan nada khusus multi frekuensi ke 

saluran telepon, yang dikenal sebagai saluran pembawa dalam bahasa industri 

telekomunikasi. Hal ini menyebabkan masalah keamanan dengan kotak biru. 

Modern desain peralatan telepon yang menerapkan out-of-band signaling 

protokol secara eksplisit menjaga pengguna akhir audio jalan-yang disebut 

pidato jalan-terpisah dari fase sinyal untuk menghilangkan kemungkinan 

bahwa pengguna akhir dapat memperkenalkan nada yang akan dikira yang 

digunakan untuk signaling. Lihat falsing. 

SS6 dan SS7 pindah ke sistem di mana informasi pensinyalan adalah out-of-

band, dibawa dalam sebuah kanal pensinyalan terpisah. ini menghindari 

masalah keamanan sistem sebelumnya telah, sebagai pengguna akhir tidak 

memiliki sambungan ke saluran tersebut. SS6 dan SS7 disebut sebagai apa yang 

disebut Common Channel Signalling Interoffice Sistem (CCIS) atau Common 

Channel Signaling (CCS) karena mereka keras pemisahan sinyal dan saluran 

pembawa. Hal ini diperlukan suatu saluran terpisah yang dibuat untuk 

pensinyalan, namun kecepatan lebih besar dari sinyal penurunan waktu 

holding dari saluran pembawa, dan jumlah saluran yang tersedia meningkat 

dengan cepat pula pada waktu SS7 dilaksanakan. Saluran umum signaling 

paradigma diterjemahkan ke IP melalui protokol SIGTRAN seperti yang 

didefinisikan oleh IETF. Sementara berjalan pada transportasi berdasarkan IP, 

protokol SIGTRAN bukan merupakan varian SS7, tetapi hanya transportasi 

varian nasional dan internasional yang sudah ada dari SS7. 

3. Kegunaan 

Long signaling, bila digunakan dalam telepon, mengacu pada 

pertukaran pengendalian informasi yang terkait dengan pembentukan 

panggilan telepon di sirkuit telekomunikasi. Contoh informasi kontrol adalah 

angka dipanggil dengan penelepon, billing , dan informasi lainnya yang 

berhubungan dengan telepon. Ketika sinyal dilakukan pada sirkuit yang sama 

yang pada akhirnya akan membawa percakapan panggilan, itu disebut Channel 

Associated Signaling (CAS). Ini adalah kasus untuk batang analog sebelumnya, 

MF dan R2 batang digital, dan DSS1/DASS PBX batang. Sebaliknya, signaling SS7 

disebut Common Channel Signaling (CCS) di bahwa jalan dan fasilitas yang 

digunakan oleh sinyal yang terpisah dan berbeda dari saluran telekomunikasi 

yang pada akhirnya akan membawa percakapan telepon. Dengan CCS, menjadi 
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mungkin untuk pertukaran pensinyalan tanpa terlebih dahulu merebut 

fasilitas, yang mengarah ke penghematan dan meningkatkan kinerja di kedua 

sinyal dan penggunaan fasilitas. Karena mekanisme yang digunakan oleh sinyal 

sebelum metode SS7 (pembalikan baterai, multi frekuensi outpulsing digit, A-

dan B-bit signaling), metode ini lebih tua tidak bisa berkomunikasi banyak 

sinyal informasi. Biasanya hanya angka keluar adalah isyarat, dan hanya selama 

call setup. Untuk panggilan dibebankan, keluar angka dan digit nomor yang 

outpulsed biaya. SS7, menjadi kecepatan-tinggi dan kinerja tinggi berbasis 

paket protokol komunikasi, dapat berkomunikasi sejumlah besar informasi 

yang bila membuat panggilan, selama panggilan, dan pada akhir panggilan. 

Layanan ini memungkinkan panggilan yang berkaitan dengan kaya untuk 

dikembangkan. Beberapa layanan seperti pertama jasa manajemen panggilan 

terkait yang banyak mengambil untuk diberikan hari ini: pengalihan panggilan 

(sibuk dan tidak ada jawaban), voice mail, panggilan tunggu, panggilan 

konferensi, menyebut nama dan menampilkan nomor, disebut nama dan 

menampilkan nomor, panggilan skrining , identifikasi pemanggil berbahaya 

callback, sibuk. 

Protokol lapisan atas paling awal dikerahkan di suite signaling SS7 yang 

didedikasikan untuk setup, pemeliharaan, dan pelepasan panggilan telepon. 

  Telephone User Part (TUP) diadopsi di Eropa dan Integrated Services 

Digital Network (ISDN) User Part (ISUP) disesuaikan dengan Public Switched 

Telephone Network (PSTN) panggilan diadopsi di Amerika Utara. ISUP 

kemudian digunakan di Eropa ketika jaringan Eropa upgrade ke ISDN tersebut. 

(Amerika Utara pernah dilakukan upgrade penuh ke ISDN dan layanan telepon 

masih dominan PSTN tua layanan POTS) Karena kekayaan dan kebutuhan 

untuk saluran out-of-band untuk pengoperasian, SS7 signaling. Ini kebanyakan 

digunakan untuk sinyal antara switch telepon dan bukan untuk sinyal antara 

bursa lokal dan Customer Premises Equipment (CPE).  

Karena SS7 signaling tidak memerlukan penyitaan saluran untuk percakapan 

sebelum pertukaran kontrol informasi,  Non-Facility Associated 

Signalling (NFAS) menjadi mungkin. NFAS adalah sinyal yang tidak terkait 

langsung dengan jalan yang akan melintasi percakapan dan mungkin 

keprihatinan informasi lainnya yang berada di database terpusat seperti 

berlangganan layanan, aktivasi fitur, dan logika layanan. Ini memungkinkan 

satu set layanan berbasis jaringan yang tidak mengandalkan panggilan yang 
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sedang diarahkan ke saklar berlangganan tertentu di mana logika layanan akan 

dihukum, tetapi izin logika jasa yang akan didistribusikan ke seluruh jaringan 

telepon dan dieksekusi lebih expediently di berasal switch jauh sebelum 

panggilan routing. Hal ini juga memungkinkan pelanggan meningkatkan 

mobilitas karena decoupling logika layanan dari saklar berlangganan. 

Karakteristik lain ISUP dimungkinkan oleh SS7 dengan NFAS adalah pertukaran 

sinyal informasi selama tengah panggilan. Juga dapat terjadi dengan SS7 Non-

Call-Associated Signaling, yang merupakan sinyal yang tidak langsung berkaitan 

dengan pembentukan panggilan telepon Sebuah contoh dari ini. Adalah 

pertukaran informasi pendaftaran digunakan antara telepon mobile dan Home 

Location Register (HLR) database: database yang melacak lokasi mobile. 

Contoh lain termasuk Intelligent Network dan Local number portability. 

 

4. Signaling Mode 

Selain disediakan untuk sinyal dengan berbagai tingkat asosiasi dengan 

panggilan mengatur dan fasilitas yang digunakan untuk melakukan panggilan, 

SS7 dirancang untuk beroperasi dalam dua mode: Mode dan asosiasi-asosiasi 

Quasi Mode. Ketika beroperasi di Associated Mode, signaling SS7 berkembang 

dari saklar untuk mengaktifkan melalui PSTN mengikuti jalur yang sama dengan 

fasilitas terkait yang melakukan panggilan telepon. Mode ini lebih ekonomis 

untuk jaringan kecil. Associated Mode signalling ini bukan pilihan utama mode 

di Amerika Utara. Ketika beroperasi di Mode Quasi-Associated, SS7 signaling 

kemajuan yang berasal dari saklar ke saklar terminating, mengikuti jalan 

melalui jaringan SS7 terpisah signaling terdiri dari STP. Mode ini lebih 

ekonomis untuk jaringan besar dengan link ringan pensinyalan dimuat. Mode 

Asosiasi Kuasi-sinyal adalah pilihan utama mode di Amerika Utara  

 

5. Physical Network 

SS7 jelas membagi pesawat sinyal dan sirkuit suara. Jaringan SS7 harus 

terdiri dari peralatan SS7 yang mampu menyediakan fungsionalitas penuh. 

Jaringan ini terdiri dari beberapa jenis link (A, B, C, D, E, dan F) dan tiga node 

sinyal - Service switching point (SSpS), signal transfer point (STP), 

dan  Service Control Point (SCPs). Setiap node pada jaringan diidentifikasi 

dengan nomor, kode titik. Extended layanan disediakan oleh antarmuka 

database di tingkat SCP menggunakan jaringan SS7. Link antara node full-
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duplex 56, 64, 1.536, atau 1.984 kbit / s dinilai saluran komunikasi. Di Eropa 

mereka biasanya satu (64 kbit / s) atau semua (1.984 kbit / s) timeslots (DS0s) 

dalam fasilitas E1; di Amerika Utara satu (56 atau 64 kbit / s) atau semua 

(1.536 kbit / s) timeslots (DS0As atau DS0s) dalam fasilitas T1. Satu atau lebih 

link signaling dapat dihubungkan ke kedua ujung yang sama yang bersama-

sama membentuk satu set link pensinyalan. Signaling link yang ditambahkan ke 

link set untuk meningkatkan kapasitas signaling link set. Di Eropa, SS7 link 

biasanya secara langsung dihubungkan antara switching pertukaran 

menggunakan F-link. Hubungan langsung ini disebut terkait signaling. Di 

Amerika Utara, SS7 link biasanya tidak langsung terhubung antara pertukaran 

switching menggunakan jaringan selang STP. Koneksi ini tidak langsung disebut 

pensinyalan kuasi-terkait. Quasi-terkait signaling mengurangi jumlah link SS7 

yang diperlukan untuk menghubungkan semua pertukaran switching dan SCPs 

dalam jaringan pensinyalan SS7. SS7 signaling link di kapasitas yang lebih tinggi 

(1,536 dan 1,984 Mbit / s, cukup disebut sebagai 1,5 Mbit / s dan 2,0 Mbit / 

tingkat s) disebut High Speed Link (HSL) berbeda dengan kecepatan rendah (56 

dan 64 kbit / s) link. High Speed Link (HSL) telah diatur dalam ITU-T Q.703 

Rekomendasi atas 1,5 Mbit / s dan 2,0 Mbit / s , dan ANSI Standar T1.111.3 

untuk 1,536 Mbit / rate. Ada perbedaan antara spesifikasi untuk 1,5 Mbit / 

rate. High Speed Link memanfaatkan seluruh bandwidth T1 (1,536 Mbit / s) 

atau E1 (1,984 Mbit / s) transmisi fasilitas untuk pengangkutan SS7 signaling 

pesan. SIGTRAN memberikan sinyal menggunakan SCTP asosiasi melalui 

Protokol Internet. protokol untuk SIGTRAN adalah M2PA, M2UA, M3UA dan 

SUA..   
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BAB III 

PENUTUP 

Kesimpulan 

a. Fungsi utama dari STP adalah switch dan address SS7 messages. SS7 

message tidaklah berasal atau ditujukan ke STP. Tetapi STP me-relay SS7 

message seperti packet switch atau message router ke node SS7 lainnya 

agar dapat berkomunikasi.  

b. Terdapat banyak protocol yang dimungkinkan ada pada jaringan IP 

(Internet Protocol), diantaranya: protokol untuk signalling, yaitu H.323 

dan SIP (Session Initation Protocol), kemudian protokol untuk 

mengontrol gateway, yaitu MGCP ( Media Gateway Control Protocol). 

Begitu pentingnya signalling pada jaringan Internet Protocol, yakni agar 

memberikan kemudahan operasi dan level fungsi yang maksimal.  
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