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BAB V 

PENUTUP 

5.1   Kesimpulan  

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari Tugas Akhir berdasarkan hasil 

analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya ada beberapa poin sebagai berikut : 

1. Perancangan model sistem dengan menggunakan teknologi NGPON menggunakan 

multipleksing WDM mempunyai performansi yang baik dan jarak 70 km diatas 

standar yang di tetapkan ITU-T 989.1 yaitu 60 km. 

2. Daya input minimum yang di hasilkan pada jaringan NGPON dengan sistem WDM 

ini adalah 0 dbm dengan jarak maksimal 70 km.  

3. Jumlah split ratio yang di hasilkan pada penelitian ini menggunakan daya input 0 

dBm dan split ratio 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256, 1:16 mencapai jarak 100 km 

dengan BER 1.53 x 10 
-57, 1:32 mencapai jarak 100 km dengan BER 7.08 x 10 -33, 

1:64 mencapai jarak 100 km dengan BER 3.31 x 10 -13, 1:128 mencapai jarak 80 km 

dengan BER 4.25 x 10 -19,  mencapai jarak 70 km dengan BER 4.28 x 10 -13 diatas 

standar yang ditetapkan oleh ITU-T WDM dengan BER 10-12. Split ratio akan 

mempengaruhi dari jarak performansi, semakin kecil split ratio yang digunakan akan 

semakin baik performansi dan jauh jarak transmisi nya. 

4. Pada Power Budget daya input minimum -2 dBm, perhitungan total redaman masing 

masing power splitter adalah untuk split ratio 1:256 sebesar 33.422 dB, untuk split 

ratio 1:128 sebesar 20.072 dB, untuk split ratio 1:64 sebesar 17.633, untuk split ratio 

1:32 sebesar 14.566, untuk split ratio 1:16 sebear 8.496. Berdasarkan hasil 

pengukuran, daya keluaran serat optik untuk split ratio 1:256 sebesar -15.422 dBm, 

untuk split ratio 1:128 daya keluaran adalah  -12.072, untuk split ratio 1:64 daya 

keluaran adalah  -9.633, untuk split ratio 1:32 daya keluaran adalah  -6.566, untuk 

split ratio 1:16 daya keluaran adalah  -0.496. 

5.2  Saran 

Untuk Penyempurnaan dari kinerja dari jaringan optik, penelitian selanjutnya 

dapat dikembangkan dengan teknik modulasi Miller’s atau teknik modulasi lainnya yang 

di implementasikan pada jaringan NGPON dengan sistem multipleksing WDM. 

 


