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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Semakin pesat perkembangan teknologi dan informasi di bidang telekomunikasi, 

menuntut adanya sebuah perubahan kapasitas bandwidth yang lebih besar sehingga 

kebutuhan pengguna dapat dipenuhi dalam skala yang lebih besar. Dispersi memegang 

peran yang sangat penting untuk menentukan bandwidth yang besar, oleh karena itu 

dibutuhkan teknologi yang dapat memperkecil dispersi agar dapat menghasilkan 

bandwidth yang lebih besar agar dapat mentransmisikan sinyal dengan kapasitas besar dan 

kecepatan yang tinggi.  

Kehadiran dispersi dapat memperkecil kinerja pada sistem transmisi serat optik dan 

akan membatasi lebar pita (bandwidth). Dispersi adalah suatu gejala dimana lebar pulsa 

sinyal input yang dikirim, merambat sepanjang kabel optik dan di sisi penerima lebar pulsa 

tersebut menjadi lebih lebar (Rika Susanti, 2013). Dispersi sangat erat hubungan nya 

dengan bandwidth, apabila dispersi besar maka bandwidth yang dihasilkan akan kecil dan 

apabila dispersi kecil maka bandwitdh yang dihasilkan besar (Anggun Fitrian, 2009). Jenis 

Fiber yang dapat membantu mengurangi efek dispersi adalah Dispersion Compensation 

Fiber (DCF) (Mehtab Singh, 2016). V.Senthamizhselvan, dkk (2014) menganalisa kinerja 

DWDM menggunakan Dispersion Compensation Fiber (DCF) untuk mengurangi dispersi. 

Dari hasil penelitiannya dispersi sinyal dikompensasi dengan menggunakan Dispersion 

Compensation Fiber (DCF) dengan koefisien dispersi -83,75 ps/nm/km.  

Mehtab Singh (2016) menggunakan DCF pada sistem DWDM dilakukan dengan 

menganalisa tingkat daya, kecepatan transmisi data dan jumlah kanal informasi link. Dari 

hasil penelitiannya tingkat daya transmisi meningkat hingga 10 dBm, kualitas sinyal yang 

diterima membaik, namun ketika tingkat daya meningkat dapat menurunkan kualitas sinyal 

yang diterima karena peningkatan efisiensi efek non-linear. 

  Ranjana Rao, (2016) melakukan penelitian tentang analisa performansi kompensasi 

dispersi menggunakan FBG-DCF pada jaringan WDM. Pada penelitiannya FBG 

difungsikan sebagai reflector optik yang dapat merefleksikan panjang gelombang yang 

dibutuhkan dan meneruskan panjang gelombang lainnya. Hasil penelitian Ranjana Rao 

yaitu dapat diamati bahwa dispersi kromatik dan efek nonlinearitas lainnya dapat 



I-2 

 

dikurangi dengan bantuan serat kompensasi dispersi. Bit rate dan line coding yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 10 Gbps dan line coding NRZ. 

  Pemilihan jenis pengkodean juga akan mempengaruhi sistem yang akan dibangun 

(Anggun Fitrian, 2009). Menurut hasil penelitian Imam Santoso, dkk (2015) menunjukkan 

bahwa line coding RZ lebih baik dari NRZ dilihat dari nilai Bit Error Rate (BER) dan Q-

Factor, toleransi terhadap dispersi dan toleransi terhadap nonlinearitas. 

  Melihat kelebihan dari DCF yang dapat digunakan untuk mengurangi dispersi dan 

juga keunggulan line coding RZ dibandingkan NRZ, maka penulis tertarik untuk 

mengembangkan penelitian Ranjana Rao dengan melakukan penelitian tentang Analisa 

Performansi Kompensasi Dispersi Jaringan WDM menggunakan FBG-DCF dengan line 

coding RZ. Untuk melihat seberapa besar dispersi dapat dikompensasi dengan serat 

kompensasi dispersi untuk skema pre, post dan symetris dengan menggunakan line coding 

RZ. Selain menggunakan line coding yang berbeda dari penelitian sebelumnya, pada 

penelitian ini penulis juga akan menggunakan bit rate dan jarak transmisi yang terdiri dari 

beberapa macam agar nanti nya dapat dilihat bit rate maksimum dan juga pengaruh DCF 

terhadap jarak transmisi dengan memperhatikan parameter Bit Error Rate (BER). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah . 

untuk melihat seberapa besar dispersi dapat dikompensasi dengan serat kompensasi 

dispersi dengan menggunakan line coding RZ dengan memperhatikan parameter Q-Factor 

dan Bit Error Rate (BER) yang telah ditetapkan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisa Performansi Kompensasi Dispersi 

Jaringan WDM menggunakan FBG-DCF dengan line coding RZ 

 

1.4 Batasan Masalah 

  Untuk menghindari meluasnya pembahasan yang akan dibahas pada penelitian ini, 

penulis membatasi penelitian ini sebagai berikut : 

1. Memodelkan sistem WDM dengan tiga skema kompensasi dispersi (skema pre, 

skema post dan skema symetris). 

2. Parameter performansi yang akan dianalisis adalah Bit Error Rate. 
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3. Filter FBG digunakan pada bagian Receiver saja dan DCF yang diletakkan 

bersama Singlemode Fiber (SMF). 

4. Line Coding yang digunakan adalah Line Coding RZ. 

5. Menggunakan software optisystem13. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian Tugas Akhir ini adalah dapat 

dijadikan sebagai dasar atau referensi tambahan di bidang telekomunikasi dan sebagai 

acuan dalam pemilihan teknologi untuk mendapatkan bandwidth yang besar, dan dispersi 

yang kecil. Di samping itu, juga dapat dijadikan sebagai dasar penerapan DCF dan filter 

FBG pada jaringan WDM. 


