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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Telekomunikasi merupakan suatu cara yang digunakan dalam penyampaian

informasi dari sumber ke penerima melalui suatu media sebagai pengantar informasi

tersebut. Dalam perkembangannya sistem komunikasi telah mampu memanfaatkan cahaya

sebagai media penghantar informasi yang biasa disebut dengan sistem komunikasi serat

optik.

2.1. Sistem Komunikasi Serat Optik

Sistem komunikasi serat optik adalah suatu sistem komunikasi yang menggunakan

kabel serat optik sebagai saluran transmisinya yang dapat menyalurkan informasi dengan

kapasitas besar dan tingkat keandalan yang tinggi.

Dalam sistem komunikasi serat optik memiliki beberapa komponen yang berperan

penting dalam proses komunikasi, hal tersebut dapat diilustrasikan pada gambar 2.1.

Sumber: ilustrasi dari K.Izuka

Gambar 2.1. Proses Komunikasi Serat Optik
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2.1.1. Sumber Optik

Transmitter memiliki peran sebagai pengubah sinyal listrik ke sinyal optik yang

kemudian akan ditransmisikan melalui kabel serat optik. Komponen utama dari transmitter

ini ialah sumber optik. (Agrawal, 2002).

Di dalam sistem komunikasi serat optik terdapat dua sumber optik yaitu :

1. LED (Light Emiting Diode)

Light Emiting Diode merupakan suatu semikonduktor yang memiliki daerah

aktif yang akan memancarkan cahaya jika mendapatkan bias maju. Keluarannya

berupa cahaya inkoheren dengan spektrum lebar dan emisi yang tidak berarah.

Jenis LED yang digunakan :

a. Surface Emitter (dioda burrus) LED

Dioda burrus merupakan tipe LED yang memiliki beberapa

karakteristik, diantaranya tipe high radiance, radiasi keluaran dengan sudut

pancar 180o, emisi cahaya melalui permukaan, daerah aktif berbentuk

lingkaran dengan diameter 50 µm.

b. Edged Emitter LED

LED tipe ini memiliki beberapa karakteristik diantaranya radiasi

keluaran lebih terarah, daerah aktif berbentuk pipih segi empat (stripe),

spektrum pancaran berbentuk ellips, emisi cahaya ke arah samping atau

ujung, lebar spektrum keluaran sudut paralel 120o. (Telkom, 2004)

2. Laser Diode (LD)

Laser Diode merupakan sumber optik yang terpolarisasi dan memiliki

frekuensi tunggal sehingga laser ini disebut sumber optik yang koheren dan

memungkinkan mampu menghasilkan intesitas cahaya yang berdaya tinggi.

Keluaran Laser bersifat mendekati monokromatik (hanya mempunyai 1

panjang gelombang), koheren (panjang gelombang berada dalam 1 fasa), dan

sangat terarah (diagram arahnya sangat konvergen). Dari sifat keluarannya tersebut

maka laser sangat memungkinkan digunakan dalam komunikasi jarak jauh yang

dipadukan dengan serat optik singlemode.
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Ada beberapa jenis laser yang biasa digunakan, diantaranya adalah sebagai berikut

(Norizan, 2008):

1. CW (Continuous Wave)

CW laser memiliki kemampuan untuk memancarkan sinyal optik secara

terus menerus. Hal ini membuat perbedaan mendasar dalam konstruksi. Sehingga

dalam pengoperasianya, output dari laser relatif konsisten terhadap waktu.

2. VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser)

Laser jenis ini hanya beroperasi pada panjang gelombang 850 nm dan

sebagian besar adalah multimode. Biaya sangat rendah karena diproduksi dalam

volume tinggi untuk aplikasi komunikasi data.

3. FP (Fabry-Perot Laser).

Laser ini biasa beroperasi pada panjang gelombang (1310 atau 1550 nm)

dengan beberapa longitudinal mode. Biaya menengah antara VCSEL dan DFB.

4. DFB (Distributed Feedback Laser)

DFB mampu beroperasi pada panjang gelombang (1310 atau 1550 nm) dengan

single longitudinal mode. Biaya lebih tinggi daripada VCSEL atau FP.

2.1.2. Mach Zehnder Modulator

Teknik modulasi merupakan proses pengubahan sinyal informasi dalam bentuk-

bentuk tertentu. Modulasi optik merupakan teknik modulasi yang menggunakan berkas

cahaya sebagai sinyal pembawa, berkas cahaya yang digunakan yaitu keluaran dari sumber

optik LED dan Laser. Teknik modulasi yang biasa digunakan dalam komunikasi serat

optik yaitu Mach Zehnder Modulator (MZM). (Sary, 2012 )

Sumber : Norizan,2008

Gambar 2.2 Struktur Mach Zehnder Modulator
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Pada Gambar 2.2 ditampilkan sinyal pembawa (cahaya) yang memasuki modulator

dibagi menjadi dua jalur, satu jalur tidak diubah (unmodulated) dan satu jalur lainnya

dimodulasi. Ketika cahaya tersebut direkombinasi kembali, dua gelombang tersebut saling

mengganggu satu sama lain. Jika dua gelombang berada dalam fasa maka terjadi gangguan

yang konstruktif dan output adalah ON. Jika keluar dari fasa maka akan terjadi interferensi

destruktif dan gelombang akan saling membatalkan satu sama lain, maka output adalah

OFF. Untuk lampu ON diwakili biner 1 dan untuk OFF cahaya diwakili biner 0

(Norizan,2008).

Modulator ini digunakan untuk mendukung kinerja sistem komunikasi optik, dan

bekerja berdasarkan prinsip perpaduan (interfering) dua berkas cahaya. Perpaduan dua

berkas cahaya ini akan menghasilkan intensitas maksimum ataupun minimum, tergantung

dari perbedaan fasa antara kedua berkas cahaya tersebut (Mangiwa, 2012).

2.1.3 Serat Optik

Dalam pengaplikasian beberapa helai serat optik disatukan dalam satu kabel serat

optik, yang biasanya satu kabel itu disebut tube. Serat optik memiliki panjang tiap 1 haspel

(gulung) nya sekitar 2 sampai 4 km.

Satu kabel optik terdiri dari beberapa bagian diantaranya tube serat optik, kabel

tembaga, dan silikon bening, di dalam tube tersebut terdapat beberapa serat optik yang

bentuk fisiknya dapat dilihat dari gambar berikut :

Sumber: dokumentasi kp februari 2011

Gambar 2.3. Bentuk Fisik Serat Optik
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Serat optik memiliki beberapa bagian didalamnya, adapun beberapa bagian tersebut

akan dijelaskan di bawah ini:

1. Core

Core merupakan inti serat optik yang terbuat dari kaca halus berdiameter

sekitar 2 um-125 um, core merupakan jalur yang dilewati cahaya yang

ditransmisikan, sehingga kualitas core harus tetap terjaga dari gangguan teknis

maupun non teknis.

2. Cladding

Cladding merupakan lapisan kaca yang memiliki fungsi untuk memantulkan

kembali sinar ke core, hal ini berfungsi menjaga terjadinya loss berlebihan yang

diakibatkan dari hamburan cahaya.

3. Buffer Coating

Buffer Coating merupakan bagian luar yang berfungsi sebagai jaket dari

core dan cladding agar terlindung dari benturan atau gangguan lainnya.

Berikut gambar dari spesifik serat optik:

Sumber: Telkom 2004

Gambar 2.4. Spesifikasi Serat Optik

Berdasarkan arah rambatan cahaya serat optik dapat dibedakan menjadi 2 jenis

serat optik yaitu :

1. Singlemode

Singlemode merupakan jenis serat optik yang memliki diameter core sekitar

0,00035 inch dan mampu membawa data dengan kecepatan tinggi dan jarak

jangkauan yang jauh.
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Panjang gelombang yang dapat digunakan yaitu 1300-1550 nanometer. (Telkom, 2004)

Sumber : Jurnal USU

Gambar 2.5. Single Mode

Serat optik mode ini hanya mengirimkan satu sinyal dalam satu waktu sehingga

tidak ada pengaruh berkas indeks bias yang mengakibatkan serat optik mode ini dapat

menjangkau jarak yang jauh.(Jurnal USU, 2013)

2. Multimode

Serat optik jenis ini memiliki arah rambatan cahaya yang beragam dari satu ujung

ke ujung lainnya sesuai dengan bentuk lintasannya, menurut standar dari ITU-T G.651

multimode memiliki diameter core 50 mm dan cladding 125 mm. Dari indeks biasnya

multimode terbagi dua jenis yaitu :

a. Step Index Multimode

Serat optik Multimode Step Index memiliki indeks bias yang sama, sehingga sinar

yang menjalar melalui sumbu akan sampai terlebih dahulu daripada yang melalui ujung

lainnya hal ini biasa disebut dengan dispersi (Gambar 2.6).

Gambar 2.6. Multimode Step Index

Hal tersebut terjadi karena lintasan yang melalui poros lintasannya akan lebih

pendek sedangkan yang lainnya akan melalui lintasan yang memantul ke dinding serat

optik (Jurnal USU, 2013).

b. Graded Index Multimode

Serat optik Multimode Graded Index memiliki indeks bias yang berubah secara

perlahan-lahan, indeks bias inti berubah mengecil perlahan mulai dari pusat core sampai

batas antara core dan cladding (gambar 2.7)
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Gambar 2.7. Multimode Graded Index

Makin mengecilnya indeks bias ini menyebabkan kecepatan rambat cahaya akan

semakin tinggi dan akan berakibat dispersi waktu antara berbagai mode cahaya yang

merambat akan berkurang dan pada akhirnya semua mode cahaya akan tiba pada  waktu

yang bersamaan di penerima (Telkom, 2004)

2.1.4. Photodetector

Photodetector berfungsi sebagai perubah sinyal optik menjadi sinyal listrik, dalam

hal ini digunakan photodiode. Photodetector memiliki beberapa karakteristik antara lain:

kesetabilan, keakuratan serta tidak peka terhadap perubahan suhu. (Zanger, 1991)

Ada dua jenis photodiode yaitu :

1. Positive Intrinsinc Negative Diode (PIN)

PIN merupakan jenis photodetector yang memiliki prinsip kerja diantaranya

mengubah energi optik (foton) yang diterima menjadi arus keluaran berdasarkan photo

voltaic effect. PIN memiliki beberapa karakteristik diantaranya :

a. Responsitivity (R)

Respositivity merupakan kemampuan photodetector merespon sinyal cahaya yang

diterima secara keseluruhan, hal tersebut dapat dihitung dengan persamaan :R = = 	 (2.1)

Keterangan :

Ip adalah Arus photodetector, e adalah Muatan elektron,

P0 adalah Daya optik diterima, h adalah Konstanta Planck,

η adalah Efisiensi kuantum, f adalah Frekuensi
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b. Efesiensi kuantum (η)

Efisiensi Kuantum adalah perbandingan antara pasangan elektron-hole primer

terhadap foton yang datang pada diode.

η = 1.24 (2.2)

Keterangan :

R adalah Responsitivity (A/W)

λ adalah Panjang gelombang (µm)

Pada umumnya η < 1

c. Rise Time

Rise Time merupakan kecepatan photodetektor dalam merespon sinyal yang masuk,

hal ini ditentukan oleh karakteristik rise time detector tersebut.

d. Minimum Required Power (MRP)

Merupakan daya optik minimum yang diperlukan pada BER (Bit Error Rate)

tertentu. (Telkom, 2004)

2. Avalanched Photo Diode (APD)

APD bekerja pada reverse bias yang besar pada medan listrik yang tinggi terjadi

avalanche effect yang menghasilkan impact ionization berantai dan terjadi multiplikasi

avalanche sehingga terjadi multiplikasi arus.

Cahaya datang pada p+, kemudian diserap oleh bahan π yang bertindak sebagai

daerah penumpul untuk carrier cahaya yang dibangkitkan. Pada waktu foton memberikan

energinya, pasangan elektron-hole dibangkitkan, yang kemudian dipisahkan oleh medan

listrik pada daerah π. Elektron tadi berjalan pada daerah π menuju pn+ junction dimana

terjadi medan listrik yang tinggi.

Multiplikasi M photodiode ditentukan : M = 	 (2.3)

Dimana Im adalah nilai rata-rata total arus output yang dimultiplikasi, dan Ip adalah

arus photo yang tidak dimultiplikasi.
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2.2. Karakteristik Transmisi Serat Optik

Karakteristik transmisi serat optik meliputi redaman dan dispersi yang terjadi pada

serat optik tersebut. Hal ini sangat berpengaruh pada kualitas serat optik sebagai media

transmisi.

2.2.1. Redaman (Atenuasi)

Redaman memiliki peranan penting dalam komunikasi serat optik, redaman dapat

menentukan jarak maksimal dari transmitter ke reciever. Terdapat beberapa faktor yang

dapat menimbulkan redaman dalam transmisi serat optik diantaranya :

1. Penyerapan (Absorpsi)

Segala zat sisa produksi yang terkandung dalam kabel serat optik  dapat menyerap

sebagian dari cahaya yang merambat dalam serat optik. Kontaminan yang menimbulkan

pengaruh paling dominan yaitu air dan zat-zat logam.

Absorpsi dipengaruhi tiga faktor yaitu absorpsi ultraviolet, absorpsi infra merah

dan absorpsi ion, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Absorpsi ultraviolet, penyerapan ini disebabkan oleh elektron valensi dari

bahan silika. Sehingga cahaya mampu mengionisasi elektron valensi tersebut

menjadi konduktor, hal ini dapat menyebebkan rugi-rugi pada transmisi.

b. Absorpsi inframerah, terjadinya penyerapan photon-photon cahaya oleh atom-

atom molekul cahaya yang menimbulkan efek panas pada serat optik.

c. Absorpsi resonansi ion, hal ini disebabkan ada nya kotoran pada seerat optik

seperti air, besi, tembaga atau zat padat lainnya yang terbawa pada saat proses

pabrikasi serat optik. (Auzaiy, 2008

2. Hamburan (Scatering)

Merupakan efek terpancarnya cahaya akibat terjadinya beberapa perubahan dalam

indeks bias bahan inti. Rugi-rugi yang disebabkan dari reyleigh scatering dapat dihitung

dari persamaan sebagai berikut :

Reyleigh Scatering (α) = 1,7	 ,
(2.4)

Dari persamaan tersebut dengan panjang gelombang ( ) dalam satuan µm.

3. Pembengkokan (Bending)

Terdapat dua jenis pembengkokan yaitu mikrobending dan makrobending,

mikrobending terjadi akibat ketidak selarasan daya tahan optik jika mendapatkan tekanan
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dari luar hal ini dapat di atasi dengan menggunakan lapisan-lapisan jaket yang tahan akan

perubahan tekanan dan pemuaian. Sedangkan makrobending sering terjadi pada tahapan

instalasi.

4. Penyambungan (Splicing)

Instalasi serat optik dilakukan dengan beberapa penyambungan untuk memudahkan

jika terjadi kerusakan, penyambungan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu

penyambungan permanen dan penyambungan dengan menggunakan konektor. Adapun

hal-hal yang dapat menyebabkan rugi-rugi pada saat penyambungan yaitu :

1. Sambungan kedua serat optik membentuk sudut.

2. Sumbu kedua serat optik tidak sejajar.

3. Sumbu kedua serat optik berimpit namun masih ada celah diantaranya.

Rugi-rugi pada saat penyambungan dapat diminimalisir dengan penggunaan alat

yang memiliki tingkat toleransi keberhasilan penyambungan yang tinggi dan ketelitian

pada saat melakukan penyambungn.

Total rugi-rugi (loss) pada jaringan serat optik dapat dihitung dengan persamaan

sebagai berikut :

Total Loss = Lf  + Ls + Lc (2.5)

Keterangan :

Lf adalah rugi-rugi kabel serat optik yang diperoleh dari :

Reyleigh scatering (α) + Loss Microbending + LossAbsorpsi (2.6)

Ls adalah rugi-rugi penyambungan

Lc adalah rugi-rugi konektor
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2.2.2. Dispersi

Dispersi merupakan perubahan lebar pulsa dalam proses transimisi dari transmitter

ke reciever.

Gambar 2.8. Dispersi Pulsa

Dari gambar di atas dapat dilihat pengaruh dari pelebaran pulsa yang terjadi

sehingga t2 > t1, hal ini mengakibatkan pembatasan jarak pada saat pengulangan sinyal

sehingga kepadatan bit berkurang. Besarnya dispersi secara umum dapat dinyatakan

dalam persamaan berikut :

Dispersi = 	 (2.7)

Keterangan :

L adalah Panjang serat optik (km)

t adalah waktu tempuh (s)

Hal ini dapat terjadi pada semua jenis/tipe serat optik, sehingga dispersi dapat

dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Intermodal Dispersi (Modal Dispersi)

Intermodal dispersi merupakan perubahan lebar pulsa yang diakibatkan dari cahaya

yang masuk dirambatkan melalui beberapa mode dan setiap mode memiliki alur yang

berbeda-beda. Sehingga cahaya yang merambat melalui sumbu inti menggunakan waktu

yang lebih pendek dan mode zigzag akan memakan waktu yg panjang untuk sampai ke

tujuan. Modal dispersi sangat berpengaruh pada serat optik multimode.(Telkom, 2004)

Cahaya yang merambat melalui sumbu inti akan menggunakan waktu yang lebih

pendek (2.8) dan titik kritis dari perambatan yang paling jauh dan waktu tempuh yang

paling akhir (2.9) ,
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Hal ini dapat dibuktikan dengan persamaan berikut :

	 = 	 / (2.8)

	 = 	 (2.9)

Keterangan:

L adalah panjang kabel

C adalah kecepatan cahaya (3 x 10-9)

n1 adalah indeks bias core

n2 adalah indeks bias cladding

Intermodal dispersi yang hanya berlaku pada jenis serat optik multimode, maka

perhitungan dispersinya dapat dibedakan berdasarkan indeks biasnya.

a. Perhitungan modal dispersi untuk step index multimode= 	 	( )√ 	 (2.10)

b. Perhitungan modal dispersi untuk graded index multimode= 	 	√ 	 (2.11)

Keterangan :

adalah dispersi Intermodal

L adalah Panjang Kabel

NA adalah numerical aperturen adalah indeks bias core

n2 adalah indeks bias cladding

2. Intramodal Dispersi (Dispersi Kromatik)

Intramodal Dispersi merupakan dispersi yang dipengaruhi oleh panjang gelombang

yang berbeda-beda, hal ini dapat ditemui pada jaringan serat optik yang menggunakan

kabel dengan tipe single mode. Intramodal disebabkan oleh dua dispersi yang berbeda

yaitu :

a. Dispersi Material (Dm)

Dispersi Material terjadi akibat dari perubahan indeks bias yang bervariasi terhadap

panjang gelombang. Dispersi material dapat ditentukan dengan persamaan berikut :
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Dm = 122	(1 − 	 ) (2.12)

Keterangan :

λd adalah zero dispersion wavelength (λd = 1276 nm untuk pure silika)

λ adalah panjang gelombang dalam satuan nm

Dispersi material juga dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut :D = D λ = λ − (2.13)

Keterangan :

So adalah zero-dispersion slope dengan nilai tipikal 0,097 ps/nm2km

b. Dispersi Waveguide (Dw)

Dispersi yang disebsbkan karakteristik dari mode perambatan dan sebagai fungsi

dari perbandingan antara diameter inti dengan panjang gelombang. Dispersi waveguide

cenderung memiliki pengaruh yang sangat kecil dan bisa diabaikan. Dispersi kromatik

merupakan hasil penjumalahan dari dispersi material dan dispersi waveguide, sehingga

dapat dinyatakan dengan persamaan berikut :

Dc = Dm + Dw (2.14)

Dispersi kromatik dipengaruhi oleh spectral width dan panjang serat optik yang

digunakan. Total dispersi kromatik dapat dihitung dengan persamaan berikut :

∆tc=Dc (ps/nm/km) x ∆λ(nm) x L (km) (2.15)

Keterangan :

∆tc adalah jumlah total dispersi kromatik (ps)

Dc adalah dispersi kromatik (ps/nm.km)

∆λ adalah spectral width (nm) 1nm panjang gelombang 1300-1550 nm

L  adalah panjang kabel (km)

Dari perhitungan intramodal dispersi dan intermodal dispersi, maka dapat dihitung

total dispersi dengan persamaan sebagai berikut :∆t = 	 t + t (2.16)

Keterangan : ∆t adalah Total dispersi

tdc adalah Total dispersi intramodal (dispersi kromatik)

tdm adalah Total dispersi intermodal (modal dispersi)
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2.2.3. Hubungan Dispersi dengan Bandwidth

Perkembanganan media transmisi yang mampu membawa data dengan bandwidth

yang besar merupakan keunggulan pada sistem komunikasi serat optik, namun hal itu tak

semata menjadikan serat optik tanpa celah redaman. Salah satunya yaitu dispersi yang

menyebabkan pulsa yang dikirim akan mengalami perubahan lebar spektrum pada

penerima, hal ini menjadi penyebab pembatasan bandwidth.

Hal ini dapat dilihat pada persamaan berikut :

Bt =
,

(2.17)

Keterangan :

Bt adalah bandwidth dengan satuan bps

∆t adalah jumlah total dispersi

Persamaan di atas menyimpulkan besar atau kecilnya bandwidth pada suatu

jaringan serat optik ditentukan oleh besar atau kecilnya dispersi pada serat optik yang

digunakan.

2.2.4 Wilayah Kerja Panjang Gelombang Optik

Berkembangnya penggunaan serat optik sebagai media transmisi dalam komunikasi

menuntut adanya standarisasi dalam penggunaan panjang gelombang, hal ini dilakukan

agar perangkat optik yang berbeda pabrikan dapat digunakan dalam satu jaringan serat

optik. Panjang gelombang tersebut dapat dibedakan menurut wilayah kerjanya, baik dalam

jarak transmisi ataupun besar rugi-rugi yang terjadi.

Sejauh ini terdapat tiga jendela panjang gelombang dalam pengaplikasian jaringan

serat optik, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Jendela Panjang Gelombang

Wilayah Kerja Range Jendela

Panjang gelombang

Operasi Panjang

gelombang

Jendela Pertama 800 nm - 900nm 850 nm

Jendela Kedua 1260 nm – 1360 nm 1310 nm

Jendela Ketiga 1500 nm – 1600 nm 1550 nm

Dari tabel di atas terdapat 3 panjang gelombang yang biasa digunakan, 850 nm

merupakan panjang gelombang yang beroperasi pada transmisi data jarak dekat hal ini
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seperti LAN, untuk panjang gelombang 1310 nm dan 1550 nm digunakan dalam transmisi

jarak jauh. Keterangan tersebut dapat gambarkan pada grafik jendela panjang gelombang

berikut :

Sumber: John Crisp & Barry Elliot

Gambar 2.9. Jendela Panjang Gelombang

Dari gambar 2.9 dapat dilihat bahwa panjang gelombang 1300 dan 1550 nm

memiliki rugi-rugi yang lebih kecil dari pada jendela panjang gelombang lainnya sehingga

para teknisi lebih sering menerapkan kedua panjang gelombang ini untuk jaringan

komunikasi jarak jauh. Namun dalam perkembangannya panjang gelombang ini mulai

diminati untuk komunikasi jarak dekat.

Dalam rentang 1300 – 1550 nm panjang gelombang 1380 sangat dihindari para

teknisi karena memiliki rugi-rugi yang sangat besar hal ini disebabkan kandungan ion-ion

air yang diserap oleh kaca mampu menyerap energi dari sinyal yang dihantarkan

menggunakan panjang gelombang 1380 ini. (John Crisp & Barry Elliot)

2.3. Jaringan Lokal Akses Fiber (JARLOKAF)

Jaringan akses merupakan jaringan yang menghubungkan antara penyedia layanan

telekomunikasi dengan pelanggan. PT. Telkom sebagai penyedia layanan telekomunikasi

telah menerapkan media transmisi serat optik dalam jaringan telekomunikasinya guna
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meningkatkan kualitas layanan yang disebut dengan Jaringan Lokal Akses Fiber

(JARLOKAF).

2.3.1. Aplikasi JARLOKAF

Dalam pengaplikasiannya sistem JARLOKAF menggunakan dua buah perangkat

opto elektronik yaitu satu perangkat di sisi sentral dan satu lagi di sisi pelanggan, lokasi

perangkat opto elektronik di sisi pelanggan disebut dengan Titik Konversi Optik (TKO)

dapat dilihat dari gambar 2.10.

Berikut gambar dari beberapa modus pengaplikasian JARLOKAF:

Gambar 2.10. Modus Aplikasi JARLOKAF

Dari letak TKO tersebut JARLOKAF dapat dikelompokkan menjadi beberapa

modus pengaplikasiannya diantaranya:

1. Fiber to The Zone (FTTZ)

Merupakan jaringan akses dimana titik konversi optik (TKO) terletak pada suatu

kabinet yang akan disambungkan ke pelanggan dengan jarak yang cukup jauh

menggunakan kabel tembaga. Jaringan akses ini biasanya digunakan pada wilaya

hperumahan yang jauh dari sentral. FTTZ ini berperan seperti rumah kabel (RK).

2. Fiber To The Curb (FTTC)

Jaringan akses yang TKO nya terletak pada sebuah kabinet yang terpasang di atas

tiang yang kemudian diteruskan ke pelanggan menggunakan media kabel tembaga.

3. Fiber To The Building (FTTB)

Pada jaringan akses ini TKO terletak di dalam gedung pelanggan, pada uin TKO

terletak pada ruangan server puskom lantai 3.
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4. Fiber To The Home (FTTH)

FTTH merupakan jaringan akses serat optik  dimana TKO terletak dalam ruangan

rumah pelanggan.

2.3.2. Teknologi JARLOKAF

Terdapat beberapa teknologi yang dapat diterapkan dalam pengaplikasian

JARLOKAF, teknologi tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan,

berikut uraian dari teknologi – teknologi tersebut :

1. Digital Loop Carrier (DLC)

DLC merupakan teknologi jarlokaf yang set-up nya point-to-point atau sering

disebut catu langsung, DLC ini baik digunakan untuk pelanggan yang berkebutuhan

terfokus dalam satu gedung. (Telkom, 2004)

Sumber : Telkom 2004
Gambar 2.11. Konfigurasi Umum DLC

2. Passive Optical Network (PON)

PON merupakan teknologi JARLOKAF yang terdiri dari beberapa perangkat pasif

seperti konektor, splitter, dan kabel serat optik. Splitter yang berfungsi untuk memecah

kabel optik menjadi beberapa kabel optik lagi dengan kualitas informasi yg sama tanpa

terjadinya fungsi addresing ataupun filtering. ONU (Optical Network Unit) yang

terpaparkan dalam gambar berikut:

Sumber : Telkom 2004

Gambar 2.12. Torpologi PON

Teknologi ini digunakan pada jaringan akses berbasis FTTC ataupun FTTH.

Terdapat tiga komponen utama pada teknologi ini yaitu OLT (Optical Line Terminal),

ODN (Optical Distribution Network).
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3. Active Optical Network (AON)

AON merupakan teknologi yang penerapan nya sama dengan PON namun

memiliki beberapa perbedaan pada komponen yang digunakan, pada konfigurasi jaringan

AON komponen yang digunakan merupakan komponen aktif seperti splitter

active.(Telkom, 2004)

2.4. Alat Pengukuran

Alat ukur yang umum digunakan untuk mengetahui performansi dari jaringan serat

optik yaitu Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) dan Power Meter.

2.4.1. Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)

OTDR merupakan alat ukur serat optik yang menggunakan laser untuk menganalisa

tiap titik jalur serat optik, analisanya berupa analisa loss, panjang kabel, serta reflection

yang terjadi. OTDR akan menampilkan hasil yang jelas pada layarnya jika jarak melebihi

jarak minimumnya, setiap OTDR memiliki kemampuan minimum yang berbeda, misalnya

minimum 500 meter jika di bawah 500 meter maka hasil pengukuran pada layar tidak

begitu jelas. Berikut salah satu bentuk fisik dari OTDR :

Gambar 2.13. Bentuk Fisik OTDR

Pengukuran menggunakan OTDR dilakukan dengan cara memutus/mencabut kabel

optik pada terminal (OTB) kemudian dengan menggunakan patchcore hubungkan OTDR

tersebut dengan pin/slot pada terminal yang akan diukur.
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2.4.2. Power Meter

Power meter digunakan pada saat serat optik dalam keadaan telah diinjeksikan

laser, agar power meter dapat membaca total loss dalam satu jaringan serat optik. Power

meter juga dapat mengetahui terkoneksi dengan baik atau tidaknya jaringan serat optik

tersebut.

Gambar 2.14. Bentuk Fisik Power Meter

2.5. Optimasi

Dalam proses instalasi jaringan akses serat optik ada satu tahapan yang perlu

dilakukan yaitu optimasi. Optimasi merupakan tahapan penting dalam peningkatan kualitas

suatu jaringan, untuk melakukan optimasi terlebih dahulu harus mengetahui kondisi fisik

suatu jaringan yang telah terinstalasi sebelumnya, pengamatan yang dilakukan meliputi

parameter-parameter dan karakteristik jaringan tersebut, dimulai dari transmiter hingga

receiver. (Wahyuni, 2008).

Pentingnya optimasi dilakukan untuk memperoleh kualitas yang lebih karena

jaringan telekomunikasi bisa mengalami penurunan kualitas yang disebabkan beberapa

faktor, baik itu berupa faktor lingkungan maupun faktor kualitas dari karakteristik jaringan

maupun parameter yang digunakan, seperti kabel optik, photodetektor, panjang gelombang

dan parameter lainnya.

2.6. Performansi Sistem

Suatu sistem komunikasi akan dikatakan layak jika sistem tersebut berfungsi sesuai

dengan tujuan dari pengaplikasian sistem tersebut. Dalam sistem komunikasi serat optik
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kualitas suatu jaringan dapat dilihat dengan cara melakukan penghitungan dan pengukuran

power link budget dan Bit Error Rate (BER).

2.6.1. Link Power Budget

Dalam suatu komunikasi serat optik, kita tidak akan lepas dari perhatian power

budget. Sistem komunikasi optik akan berjalan baik dan lancar apabila  tidak kekurangan

power budget. Power budget merupakan suatu hal yang sangat menentukan apakah suatu

sistem komunikasi optik dapat berjalan dengan baik atau tidak. Karena power budget

menjamin agar penerima dapat menerima daya optik sinyal yang diperlukan untuk

mendapatkan Bit Error Rate (BER) yang diinginkan.

Perhitungan dan analisis power budget merupakan salah satu metode untuk

mengetahui performansi suatu jaringan. (Anonymous, 2004)

Perhitungan Link Power Budget :

Link Power Budget = Pin – Total Loss (2.18)

Karena :

Pin adalah daya masukan (dBm)

Total loss adalah total rugi-rugi pada jaringan serat optik

2.6.2. Bit Error Rate (BER)

Bit Error Rate (BER) dapat didefenisikan sebagai persentase dari bit yang

mempunyai kesalahan dari jumlah total bit yang diterima dari suatu pentransmisian.

(Syauki. diakses 2012). BER juga dapat didefenisikan sebagai jumlah kesalahan bit NE

yang mungkin terjadi dalam suatu interval waktu dibagi dengan jumlah bit NT yang dikirim

dalam selang waktu tersebut, sehinga dapat ditulis dalam bentuk persamaan yaitu

(Agrawal, 2002) : BER = (2.19)

Nilai BER harus ditekan sekecil mungkin tingkat terjadinya error. Reliabilitas dari

serat optik dapat ditentukan dengan satuan Bit Error Rate (BER). BER untuk sistem

telekomunikasi serat optik biasanya berkisar dari 10-9 sampai 10-15 yang berarti setiap

miliaran bit rata-rata hanya terdapat kemungkinan satu bit yang error.

Dalam pemodelan dan simulasi performansi BER dapat dilihat dari pola yang

terbentuk akibat terjadi pengiriman berkali-kali terhadap data digital, dengan laju bit yang

tinggi atau biasa disebut Eye Pattern atau Pola Mata.
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Performansi BER tersebut dapat dilihat dari pola mata seperti gambar dibawah ini :

Sumber : Nizam, 2010

Gambar 2.15. Eye Pattern Sinyal

Dari gambar 2.15, JT merupakan ukuran besarnya Jitter dari perbedaan waktu yang

memotong sumbu nol. Ukuran besarnya distorsi yang disebabkan oleh ISI dilambangkan

dengan DA, sedangkan besarnya noise margin dilambangkan oleh MN serta sensitivitas

waktu error dilambangkan oleh ST. Maka jika mata tertutup berarti ISI meningkat dan jika

mata terbuka berarti ISI menurun (Nizam, 2010).

II-21

Performansi BER tersebut dapat dilihat dari pola mata seperti gambar dibawah ini :

Sumber : Nizam, 2010

Gambar 2.15. Eye Pattern Sinyal

Dari gambar 2.15, JT merupakan ukuran besarnya Jitter dari perbedaan waktu yang

memotong sumbu nol. Ukuran besarnya distorsi yang disebabkan oleh ISI dilambangkan

dengan DA, sedangkan besarnya noise margin dilambangkan oleh MN serta sensitivitas

waktu error dilambangkan oleh ST. Maka jika mata tertutup berarti ISI meningkat dan jika

mata terbuka berarti ISI menurun (Nizam, 2010).

II-21

Performansi BER tersebut dapat dilihat dari pola mata seperti gambar dibawah ini :

Sumber : Nizam, 2010

Gambar 2.15. Eye Pattern Sinyal

Dari gambar 2.15, JT merupakan ukuran besarnya Jitter dari perbedaan waktu yang

memotong sumbu nol. Ukuran besarnya distorsi yang disebabkan oleh ISI dilambangkan

dengan DA, sedangkan besarnya noise margin dilambangkan oleh MN serta sensitivitas

waktu error dilambangkan oleh ST. Maka jika mata tertutup berarti ISI meningkat dan jika

mata terbuka berarti ISI menurun (Nizam, 2010).


