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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dewasa ini layanan telekomunikasi sudah menjadi kebutuhan dasar bagi 

masyarakat. Kebutuhan akan jaringan telekomunikasi semakin hari semakin meningkat 

seiring dengan bertambahnya jumlah user (pengguna). Sehingga dibutuhkan jaringan 

telekomunikasi yang handal, efesien, dan memiliki bandwidth yang besar agar dapat 

memenuhi kebutuhan pengguna. Dari tuntutan di atas maka penyedia layanan telekomunikasi 

terus melakukan upaya peningkatan layanan salah satunya yaitu dengan menggunakan serat 

optik. 

 Serat optik adalah medium yang mentransmisikan sinyal cahaya yang mampu 

mentransfer data dengan kecepatan yang tinggi dan kapasitas yang besar. Salah satu 

teknologi yang dapat digunakan pada sistem komunikasi serat optik untuk jaringan transport 

yaitu Wavelenght Division Multiplexing (WDM). 

 Wavelength Division Multiplexing (WDM) merupakan teknik multiplexing yang 

digunakan dalam komunikasi serat optik yang berguna untuk menggabungkan beberapa 

panjang gelombang yang berbeda sehingga dapat dikirimkan secara bersamaan melalui satu 

serat optik tunggal. WDM mempunyai spectrum optik lebih baik karena jarak antara channel 

spacing nya lebih kecil, sehingga kapasitas pengiriman data menjadi lebih besar dan dapat 

mencapai 10 Gbps (Finisar, 2008).  

 Wavelength Division Multiplexing (WDM) yang digunakan untuk jaringan 

transport atau jaringan backbone dapat di integrasikan dengan teknologi jaringan akses 

Passive Optical Network (PON), sehingga hybrid teknologi tersebut dapat meningkatkan 

kapasitas layanan dan kecepatan akses kepada para pelanggan (Amitabha Banerjee, 2005 dan 

Afif Saifuddin, 2013).  

 Passive Optical Network (PON) adalah generasi pertama yang muncul sebagai 

teknologi akses menawarkaan  fleksibilitas dan cakupan wilayah yang luas serta memiliki 

biaya yang hemat pada jaringan point to multipoint (T. Orphanoudakis, 2008) dan (Sri 

Mayanti, 2015). Seiring dengan perkembangan teknologi PON kemudian berkembang 
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menjadi Gigabit Passive Optical Network (GPON). Berdasarkan standar ITU-T G.984.1 

tahun 2008 teknologi GPON mendukung semua layanan transportasi dan meningkatkan 

keandalan jaringan akses yang tersedia, GPON juga mendukung split rasio hingga 1:128 

(ITU-T, 2008). Arsitektur GPON mempunyai bitrate maksimum 2,4 Gbps dan jarak hingga 

20 Km (ITU-T 984.2, 2008). 

 Kemudian GPON berkembang menjadi XGPON1 atau bisa disebut Next Generaton 

Passive Optical Network (NGPON).  Next Generation Passive Optical  Network 

(NGPON) merupakan arsitektur yang menawarkan karakteristik performansi data yang 

tinggi. (Habib Fathallah, 2011). Penelitian tentang NGPON ini merupakan salah satu topik 

yang banyak dikaji oleh peneliti di bidang optik. Salah satunya penelitian  yang menganalisis 

sistem NGPON dengan menggunakan RZ DPSK. Sistem NGPON pada penelitian ini hanya 

menggunakan bit rate 10 Gbps dan mampu memberikan performa yang baik hingga 50 km.  

 Untuk Jaringan akses, teknologi NGPON hanya dapat mencapai jarak 50 Km (Short 

Haul Network). Namun untuk jaringan transport, diperlukan sistem yang mampu 

mentransmisikan hingga 80 km (long haul network), 120 km (ultra long haul network), 160 

km (extra long haul network) teknologi NGPON perlu di kombinasikan dengan system 

WDM guna meningkatkan transmisi dan kapasitas channel. Berdasarkan hasil penelitian 

Samir A Al Ghailani (2014) dan Abdul Kallam (2017), pengimplementasian sistem DWDM 

dapat meningkatkan bandwidth dan  jarak transmisi sistem. Oleh sebab itu penulis tertarik 

untuk menjadikan topik ini menjadi penelitian Tugas Akhir penulis. 

 

1.2  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka yang menjadi 

masalah pada penelitian ini adalah bagaimana performansi hybrid teknologi Next Generation 

Passive Optical Network (NGPON) dengan sistem multiplexing WDM guna meningkatkan 

bandwidth dan jarak transmisi.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui performansi hybrid 

teknologi Next Generation Passive Optical Network dengan sistem multiplexing WDM 

sehingga dapat mengetahui bandwidth maksimal dan jarak transmisi. 
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1.4 Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan yang meluas pada penelitian ini maka diperlukan 

batasan masalah agar lebih terarah serta mencapai hasil yang diharapkan. Adapun batasan 

masalah tersebut sebagai berikut :  

1. Pemodelan jaringan dan simulasi menggunakan software Optisystem 12. 

2. Parameter performansi yang akan dianalisis adalah performansi Bit Error Rate dan 

Power Budget. 

3. Line coding yang digunakan adalah RZ DPSK. 

4. Metode yang digunakan merupakan skema Optical Carrier Supression 

5. Channel yang di multiplex hanya 4 channel. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ialah : 

1. Dapat dijadikan referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya 

2. Dapat dijadikan acuan penelitian atau implementasi dalam jaringan akses dan 

jaringan transport karena dengan teknologi NGPON menggunakan sistem WDM  

memiliki keunggulan akses yang tinggi dengan kualitas yang baik dan jarak yang 

jauh.   

 

 

 


