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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Serat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik 

yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat 

lain. Cahaya yang ada di dalam serat optik sulit keluar karena indeks bias dari 

kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara. Sumber cahaya yang digunakan 

adalah laser karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit [1]. 

Saat ini kabel serat optik adalah media komunikasi jaringan yang banyak 

digunakan oleh berbagai penyedia layanan jaringan seperti PT. Telkom Indonesia 

Tbk, untuk memenuhi kebutuhan komunikasi data pelanggan yang semakin 

banyak, yang membutuhkan kecepatan dan kapasitas bandwidth yang handal. 

Seperti halnya dengan media transmisi data lainnya, media kabel serat optik juga 

menghasilkan redaman. 

Redaman yang dimaksud diatas adalah menurunnya daya sinyal yang 

dipancarkan oleh sumber optik yaitu  Light Emitting Diode (LED)   atau Laser 

Diode (LD) yang disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah 

penghamburan cahaya yang disebabkan oleh sambungan yang tidak rata atau 

pembengkokan pada serat optik sehingga daya yang dipancarkan menjadi lemah. 

Untuk dapat mengetahui besaran redaman yang dihasilkan pada setiap transmisi 

data, maka perlu mengetahui bagaimana prinsip kerja dari kabel serat optik serta 

penyebab terjadinya redaman tersebut agar pengaruh dari redaman yang 

dihasilkan dapat diprediksi. Untuk mengetahui redaman tersebut perlu metode 

atau cara untuk menghitungnya, agar redaman yang dihasilkan sesuai dengan 

standar yang ditetapkan oleh masing-masing penyedia layanan jaringan, metode 

yang digunakan dalam analisa ini adalah metode Link Power Budget [2]. 

Metode Link Power Budget merupakan perhitungan daya yang dilakukan 

pada suatu link transmisi yang didasarkan pada karakteristik redaman serat optik 

(Contoh : Fiber loss, loss sambungan, loss konektor). Metode ini digunakan untuk 

menganalisa besaran redaman yang dihasilkan pada jalur transmisi, metode ini 

juga yang digunakan pada perancangan dan pembangunan jaringan menggunakan 

media transmisi kabel serat optik [2].    
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Setelah redaman dalam proses transmisi kabel serat optik tersebut 

ditemukan selanjutnya adalah menganalisa pengaruh dari redaman tersebut 

melalui hasil pengukuran dengan menggunakan Optic Power Meter atau Optical 

Time Domain Reflectometer (OTDR) dengan melihat hasil grafik dan data-data 

lain yang ditunjukan oleh alat tersebut.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan mengacu pada latar belakang yang sudah dijelaskan diatas 

rumusan masalah yang akan saya kemukakan pada proposan tugas akhir ini 

adalah : 

1. Bagaimana pengaruh redaman pada kinerja sistem komunikasi kabel serat 

optik? 

2. Bagaimana cara menganalisa hasil pengukuran dari sistem trasmisi kabel 

serat optik? 

3. Bagaimana perbedaan hasil pengukuran redaman dengan menggunakan 

Optic Power Metera atau OTDR dengan perhitungan manual dengan 

menggunakan metode link power budget? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh redaman pada sistem komunikasi kabel serat optik. 

2. Mengetahui cara menganalisa hasil pengukuran sistem transmisi kabel serat 

optik. 

3. Mengetahui perbedaan hasil pengukuran redaman menggunakan Optic 

Power Meter atau OTDR dengan perhitungan manual dengan menggunakan 

metode link power budget. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan penelitian ini maka dibuat batasan-batasan masalah 

yang akan diurauikan pada tugas akhir ini, batasan-batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Hanya membahas prinsip kerja transmisi kabel serat optik secara umum. 
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2. Kabel optik yang digunakan adalah kabel optik singgel mode atau model 

tunggal. 

3. Analisa redaman menggunakan metode Link Power Budget dengan tujuan 

untuk mencari besaran nilai daya sinyal ketika dipancarkan pada sisi 

Transsiver (Tx) hingga samapai pada sisi Resseiver (Rx). 

4. Penelitian yang akan dilakukan hanya membahas dan menganalisa masalah 

yang diakibatkan oleh hasil redaman yang terjadi pada SKSO yang 

mengakibatkan penurunan daya sinyal yang sampai pada resseiver, 

komponen dan faktor-faktor pendukung lain pada sistem komunikasi serat 

optik yang mempengaruhi kegagalan dari sistem transmisi diabaikan. 

5. Data yang diambil adalah data hasil pengukuran dua titik misalnya Malang 

– Rungkut yang hasil perhitungan dan pengukurannya akan dianalisa. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam menyusun tugas akhir ini metodologi pengumpulan data yang 

digunakan adalah : 

a. Study Pustaka 

Pengumpulan data dengan menggunakan study literatur yang 

berkaitan dengan teknologi sistem transmisi kabel serat optik (SKSO) yang 

berkaitan dengan topik tugas akhir ini baik yang bersumber dari buku-buku, 

jurnal, paper dan internet. 

b. Study  Lapangan 

Metode pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan 

untuk melakukan pengukuran dan analisa pada system komunikasi kabel 

serat optik (SKSO) untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam 

menyusun tugas akhir ini. 
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c. Skenario Pengujian 

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian pada hasil 

perhitungan dan pengukuran hasil redaman pada transmisi kabel serat optik, 

seberapa besar dan apa pengaruh dari redaman tersebut, berikut adalah 

skenario pengujian yang akan dilakukan : 

1. Pengujian menggunakan 10 core fiber optik. 

2. Pengambilan data pada masing-masing core fiber optik. 

3. Penghitungan secara manual data tersebut untuk mencari nilai redaman 

yang dihasilkan. 

4. Membandingkan hasil pengukuran menggunakan OTDR atau Optic 

Power Meter dengan hasil yang didapat dengan menggunakan Metode 

Link Power Budget. 

5. Melakukan pengukuran terhadapa 10 core fiber optik menggunakan 

OTDR atau Optic Power Meter. 

6. Menganalisa hasil dari pengukuran untuk mengetahui :  

- Apakah pengaruh redaman pada kinerja sistem komunikasi serat optik? 

- Apakah terjadi penurunan kecepatan transmisi?  

- Apakah berpengaruh pada proses pengiriman dan penerimaan paket 

data?  

Berikut adalah topologi dari pengujian yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini : 

 

Gambar 1. Topologi Pengujian 
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Dalam topologi tersebut digambarkan pengujian akan dilakukan pada 

masing-masing core dengan tujuan masing-masing yang dinyatakan oleh T 

(Tujuan) untuk mendapatkan nilai redaman melalui pengukuran menggunakan 

OTDR dan perhitungan menggunakan metode link power budget yang kemudian 

akan dibandingkan hasilnya serta dianalisa pengaruh dari redaman yang diperoleh 

pada sistem komunikasi kabel serat optik (SKSO). 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa 

bab sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai rujukan untuk melaksanakan 

penelitian ini. Kajian materi tersebut adalah Serat Optik, Sumber Serat Optik, 

Perambatan Cahaya Pada Kabel Serat Optik, Prinsip Kerja Transmisi Kabel 

Serat Optik, Struktur Kabel Serat Optik, Jenis Serat Optik, Jenis-jenis Kabel Serat 

Optik, Tanda Pengenal Kabel Serat Optik, Rugi-rugi Kabel Serat Optik, Alat 

Ukur Kabel Serat Optik, dan Metode Link Power Budget. 

BAB III DESAIN DAN PENGUMPULAN DATA 

Bab ini membahas tentang Peta Jalur Pengukuran, Data Analisa 

Penyebab Redaman dan Komponen Penyebab Redaman, Spesifikasi perangkat, 

Arsitektur Jaringan. 

BAB IV ANALISA PENGARUH REDAMAN PADA SISTEM KOMUNIKASI 

KABEL SERAT OPTIK 

Bab ini memuat pembahasan mengenai hasil penelitian yaitu Analisa 

Jumlah Redaman, hasil pengukuran dan monitoring jalur transmisi kabel serat 

optik, analisa Hasil Ukur, dan Perbandingan hasil redaman menggunakan 
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metode Link Power Budget dengan hasil redaman menggunakan alat ukur Optic 

Power Meter. 

  

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran. 

 


