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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini, terdapat 2 jenis transmisi data yaitu transmisi data menggunakan

gelombang radio (wireless) dan transmisi data menggunakan kabel (wireline). Kedua jenis

transmisi data ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gelombang radio

mempunyai keunggulan dari segi fleksibelitas jaringan, tetapi rentan terhadap noise. Pada

transmisi data yang menggunakan kabel seperti serat optik memiliki keunggulan dalam

kualitas transmisi data yang lebih cepat dan kebal dari gangguan noise, tetapi tidak

fleksibel karena jaringannya bersifat tetap (fixline). Oleh karena itu muncul ide untuk

menggabungkan jenis transmisi data antara sistem komunikasi serat optik dengan sistem

komunikasi radio tersebut yang dikenal dengan Radio over Fiber (RoF). RoF merupakan

hybrid teknologi yang menggabungkan keandalan jaringan optik dengan fleksibelitas

jaringan wireless.

Saat ini terdapat banyak teknik multiplexing yang digunakan untuk efisiensi proses

pentransmisian data. Salah satu teknik multiplexing yang dapat diterapkan pada RoF yaitu

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). OFDM mendukung

pentransmisian data high data rate, efisien dalam pemakaian spektrum frekuensi, dan

tahan terhadap frequency selective fading (Sudhartanto, Aristyo, dkk, 2013). OFDM juga

dapat diimplementasikan pada RoF sehingga dapat menyediakan akses untethered untuk

komunikasi wireless broadband untuk aplikasi last mile solutions dan backhaul yang

efektif dan efisien. (Khang Wong-Yoon, S.M.Idrus, 2012).

Terdapat 2 jenis teknik pendeteksian pada sistem OFDM RoF, yaitu direct

detection dan coherent detection optical OFDM. Said dan Ahmed Al Shanti (2012)

menggunakan metode pendeteksian direct detection optical OFDM pada jaringan Radio

over Fiber. Metode pendeteksian coherent detection mempunyai keunggulan dibandingkan

direct detection, yaitu shot noise yang sangat kecil, serta mempunyai selektifitas frekuensi

yang baik karena terdapat post filter pada photodetector (Rizki, O Sundawa, 2009).

Toga Agung Pratama (2013) mendesain sebuah model jaringan Radio over Fiber

dengan menggunakan teknik multiplexing Orthogonal Frequency Division Multiplexing

(OFDM) dan teknik pendeteksian direct detection.



I-2

Veneetha Nair, Joseph George K.N, dkk (2014) melakukan penelitian dengan

tujuan menganalis performansi modulasi QAM dan DPSK menggunakan metode

pendeteksian direct detection dan coherent detection pada OFDM RoF.

Salah satu implementasi OFDM adalah untuk sistem komunikasi Long Term

Evolution (LTE) 4G. 3GPP telah menetapkan standar modulasi yang digunakan oleh LTE

pada sistem OFDM. Modulasi tersebut adalah modulasi QPSK, modulasi 16-QAM dan

modulasi 64-QAM (Jumarwan, 2013). Penggunaan teknik modulasi pada sistem

mempengaruhi laju kesalahan data (Ananta, 2009). Laju kesalahan data akan membatasi

Bit Rate, transmisi data, serta bandwith. Menurut Jumarwan (2013), modulasi 16-QAM

pada OFDM memiliki efisiensi bandwidth 2 kali lebih besar dibandingkan dengan QPSK.

Peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian tentang implementasi OFDM

dengan metode coherent detection pada Radio over Fiber hanya menggunakan teknik

modulasi QAM dan DPSK saja (Vaneetha Nair, Joseph George K.N, dkk (2014). Oleh

karena itu, penulis tertarik untuk melakukan analisis tentang “Performansi Teknik

Modulasi 16-QAM pada Optical Orthogonal Frequency Division Multiplexing pada

Jaringan Radio over Fiber dengan Metode Pendeteksian Koheren”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis dapat merumuskan permasalahannya

yakni bagaimana menganalisis performansi teknik modulasi 16-QAM Optical Orthogonal

Frequency Division Multiplexing pada jaringan Radio over Fiber dengan metode

pendeteksian koheren.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam Tugas Akhir dengan judul “Performansi Teknik Modulasi

16-QAM Optical Orthogonal Frequency Division Multiplexing pada Jaringan Radio over

Fiber dengan Metode Pendeteksian Koheren” ini adalah :

1. Parameter performansi yang dianalisa adalah Bit Error Rate dan Power Link

Budget.

2. Metode pendeteksian yang digunakan adalah coherent detection.

3. Simulator yang digunakan pada penelitian Tugas Akhir ini adalah software

Optisystem.

4. Model jaringan yang dibuat untuk transmisi downlink saja.
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1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah memodelkan, mensimulasikan,

serta menganalisis performansi teknik modulasi 16-QAM Optical Orthogonal Frequency

Division Multiplexing pada jaringan Radio over Fiber dengan teknik pendeteksian

coherent detection. Untuk menganalisis performansi teknik modulasi 16-QAM Optical

Orthogonal Frequency Division Multiplexing pada jaringan Radio over Fiber dengan

teknik pendeteksian coherent detection ini dilakukan dengan melakukan beberapa skenario

penelitian seperti : pengiterasian jumlah subcarrier, pengiterasian dispersi serat optik,

pengiterasian daya input CW Laser, pengiterasian panjang serat optik, dan menghitung

Minimum Required Power sistem.

1.5. Manfaat Penelitian

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

menjadi pertimbangan dan referensi bagi perancang jaringan Radio Over Fiber dalam

penelitian selanjutnya yang memiliki kesesuaian dengan topik yang penulis bahas.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal Tugas Akhir ini dibagi menjadi tiga bab, hal ini

dimaksudkan agar dalam penulisan proposal Tugas Akhir dapat diketahui tahapan dan

batasannya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan secara umum dan singkat mengenai latar

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung topik penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai perancangan program simulasi modulasi 16-

QAM optical Orthogonal Frequency Division Multiplexing pada jaringan

Radio over Fiber.
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil simulasi dan analisa terhadap beberapa paramater

performansi yang telah ditentukan pada metodologi penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian pada bab

sebelumnya dan saran-saran dari pengamatan.


