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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Telekomunikasi merupakan segala bentuk aktifitas pertukaran informasi dari satu

pihak ke pihak lainnya dalam bentuk suara, data maupun gambar dengan menggunakan

suatu sistem yang meneruskan atau membawa informasi dari suatu titik ke titik lain tanpa

cacat. Sistem telekomunikasi terdiri dari transmitter, media transmisi, dan receiver. Media

transmisi berperan penting dalam mentransmisikan data dari transmitter ke receiver. Salah

satu media transmisi yang mampu mentransmisikan data dalam jumlah besar dengan

kecepatan tinggi dan efesien dalam pengaplikasiannya yang dikenal dengan serat optik

(Telkom, 2004).

Sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia PT. Telkom telah

mengaplikasikan layanan dengan struktur jaringan serat optik atau yang biasa disebut

dengan Jaringan Lokal Akses Fiber (JARLOKAF). Dalam pengaplikasiannya JARLOKAF

memiliki beberapa modus yang dapat dibedakan dari titik konversi optiknya. Salah satunya

yaitu Fiber To The Building (FTTB) dimana titik konversi berada dalam suatu gedung

sehingga mampu memenuhi kebutuhan akan pelayanan akses data yang cepat di gedung

tersebut.

Salah satu penempatan pengaplikasian jaringan akses dengan modus FTTB ini

adalah jaringan serat optik dari Sentral Telepon Otomat (STO) Arengka ke Pusat

Komputer (Puskom) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau.

Penerapan tersebut merupakan salah satu upaya UIN Suska Riau dalam memenuhi

kebutuhan akan akses data yang cepat dalam jumlah yang besar. Namun setelah penerapan

jaringan FTTB tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan akan akses data yang cepat

dan merata, oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisa serta mengoptimasi

performansi jaringan tersebut.

Untuk mengetahui performansi dari jaringan tersebut maka diperlukan analisis

performansi masing-masing parameter dengan cara memodelkan dan mensimulasikan

menggunakan software optisystem 10. Dari analisis simulasi tersebut nantinya dapat

dilakukan tahapan optimasi guna meningkatkan kualitas layanan.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan

dibahas ialah :

a. Bagaimana performansi eksisting network berdasarkan hasil pengukuran dan

simulasi.

b. Mengoptimalkan jaringan yang sudah ada dengan melakukan perubahan beberapa

parameter pada simulasi Optisystem 10.

1.3. Batasan Masalah

Pembahasan serat optik sangatlah luas sehingga diperlukan batasan masalah agar

pembahasan dapat lebih terarah, berikut beberapa batasan masalah pada Tugas Akhir ini :

a. Jaringan yang dianalisa hanya dari STO Arengka – Puskom UIN Suska Riau -

Fakultas

b. Parameter performansi yang dianalisis adalah Bit Error Rate (BER) dan Power

Budget.

c. Optimasi sistem dengan menggunakan sistem pemodelan dan simulasi dengan

menggunakan software Optisystem 10, untuk jaringan STO Arengka ke Puskom

dan Antar Fakultas.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui hasil pengukuran jaringan yang

telah terpasang dari STO Arengka – Puskom UIN Suska Riau kemudian dimodelkan dan

disimulasikan dengan menggunakan Optisystem 10. selanjutnya dilakukan optimasi untuk

memperoleh performansi yang lebih baik.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengoptimalkan jaringan yang sudah ada,

sehingga dapat digunakan untuk menunjang peningkatan kualitas jaringan. Selain itu

penelitian ini nantinya dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.


