


Overview Materi 
� Sejarah singkat komunikasi optic dan perkembangan 

fiber optic

� Spektrum elektromagnetik

� Kelebihan fiber optic� Kelebihan fiber optic

� Elemen utama system komunikasi optic

� Contoh-contoh system aplikasi optik



Pendahuluan
� Serat optik merupakan media transmisi yang terbuat dari 

kaca  atau plastik  yang sangat halus, dan dapat digunakan 
untuk mentransmisikan sinyal cahaya.

� Pada prinsipnya serat optik memantulkan dan � Pada prinsipnya serat optik memantulkan dan 
membiaskan sejumlah cahaya yang merambat di dalamnya.

� Bandwidth-nya besar sehingga pentransmisian data 
menjadi lebih banyak dan lebih cepat dibandingan dengan 
penggunaan kabel konvensional, sehingga sangat cocok 
digunakan dalam aplikasi sistem telekomunikasi. 











Sejarah Fiber Optik (1/2)
� Tahun 1930-an ilmuwan Jerman mengawali eksperimen 

untuk mentransmisikan cahaya melalui serat optik. 
Percobaan ini tidak bisa langsung dimanfaatkan, karena 
perlu beberapa pengembangan dan penyempurnaan lebih perlu beberapa pengembangan dan penyempurnaan lebih 
lanjut.

� Tahun 1958 ilmuawan Inggris mengusulkan prototipe serat 
optik. 

� Sekitar awal tahun 1960-an para ilmuwanJepang berhasil 
membuat jenis serat optik yang mampu mentransmisikan 
gambar.



Sejarah Fiber Optik (2/2)
� Sekitar 1959 laser ditemukan, tetapi ukurannya masih 

besar, dan pancarannya belum lurus.

� Sekitar 1960-an ditemukan serat optik yang kemurniannya 
sangat tinggi untuk mentransmisikan cahaya, tetapi sangat tinggi untuk mentransmisikan cahaya, tetapi 
atenuasi masih tinggi.

� Tahun 1968 tingkat atenuasi masih 20 dB/km. 

� Melalui pengembangan atenuasinya mencapai tingkat di 
bawah 1 dB/km.

� Sekarang ini atenuasi minimum sudah mencapai 0,16 
dB/km (untuk sistem yang bekerja pada 1550 nm dan 
penggunaan repeater setiap 150 km).



Sistem Komunikasi Umum
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Sistem Komunikasi Optik Secara Umum
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Blok Diagram Sistem Komunikasi Optik



Keterangan :
• Sinyal input digital dari sumber informasi dikodekan

untuk transmisi optik.
• Laser drive circuit secara langsung memodulasi

intensitas sinyal laser dengan sinyal digital yang sudah
dikodekan.dikodekan.

• Sinyal optik digital ditansmisikan melalui kabel optik.
• Avalanche Photodiode Detector (APD) mendeteksi

sinyal optik digital dan diperkuat dengan menggunakan
amplifier dan bandwidth noise diperkecil dengan
menggunakan equalizer.

• Sinyal yang diperoleh lalu di-dekode untuk
mendapatkan sinyal informasi yang asli.



Perkembangan Sistem Komunikasi Serat Optik   (1/6)

�Generasi pertama (mulai 1975)

� Sistem masih sederhana 

� Terdiri dari : 

� Encoding : mengubah input (misal suara) menjadi sinyal listrik

Transmitter : mengubah sinyal listrik menjadi sinyal gelombang, � Transmitter : mengubah sinyal listrik menjadi sinyal gelombang, 
berupa LED dengan panjang gelombang 0,87 mm. 

� Serat Silika : sebagai penghantar sinyal gelombang. 

� Repeater : sebagai penguat gelombang yang melemah di perjalanan.

� Receiver : mengubah sinyal gelombang menjadi sinyal listrik, berupa 
fotodetektor .

� Decoding : mengubah sinyal listrik menjadi output (misal suara)

� Generasi pertama ini pada tahun 1978 dapat mencapai 
kapasitas transmisi sebesar 10 Gb.km/s.



�Generasi kedua (mulai 1981)
� Ukuran core serat optik diperkecil menjadi singlemode untuk 

mengurangi dispersi. 

� Transmitter diganti dengan diode laser, dengan panjang gelombang 
1300 nm. 

� Generasi kedua mampu mencapai kapasitas transmisi 100 Gb.km/s, 
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� Generasi kedua mampu mencapai kapasitas transmisi 100 Gb.km/s, 
10 kali lipat lebih besar daripada generasi pertama.

�Generasi ketiga (mulai 1982)

� Terjadi penyempurnaan pembuatan serat silika, sehingga 
dapat mentrasmisikan panjang gelombang sekitar 1200 – 1600 
nm.  

� Diode laser berpanjang gelombang 1550 nm. 

� Kapasitas transmisi generasi ketiga mencapai beberapa ratus 
Gb.km/s.



�Generasi keempat (mulai 1984)
� Dapat mendeteksi sinyal yang sudah lemah intensitasnya. 

� Jarak tempuh semakin besar. 

� Kapasitas sudah dapat menyamai kapasitas sistem deteksi 
langsung. 

Generasi ini agak sedikit terhambat perkembangannya karena 
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� Generasi ini agak sedikit terhambat perkembangannya karena 
keterbatasan teknologi sumber dan deteksi. 



�Generasi kelima (mulai 1989)

� Penguat optik menggantikan fungsi teknologi repeater 
generasi sebelumnya. 

� Keunggulan penguat optik ini terhadap repeater adalah tidak 
terjadinya gangguan terhadap perjalanan sinyal gelombang, 
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terjadinya gangguan terhadap perjalanan sinyal gelombang, 
sinyal gelombang tidak perlu diubah jadi listrik dulu dan 
seterusnya seperti yang terjadi pada repeater. 

� Pada awal pengembangan penguat optik, kapasitas hanya 
mencapai 400 Gb.km/s. Setahun kemudian kapasitas 
transmisi sudah mencapai 50.000 Gb.km/s.



�Generasi keenam
� Tahun 1988 Linn F. Mollenauer memelopori sistem komunikasi 

soliton. 

� Soliton adalah pulsa gelombang yang terdiri dari banyak komponen 
panjang gelombang.

� Sehingga lahir teknologi WDM.
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� Sehingga lahir teknologi WDM.

� Eksperimen menunjukkan bahwa soliton minimal dapat membawa 
5 saluran yang masing-masing membawa informasi dengan laju 5 
Gb/s.

� Dalam perkembangannya, kapasitas transmisi mencapai 35.ooo 
Gb.km/s.



� Penggabungan beberapa generasi teknologi serat optik 
akan mampu menghasilkan suatu sistem komunikasi yang 
mendekati ideal, yaitu yang memiliki kapasitas transmisi 
yang sebesar-besarnya dengan tingkat kesalahan yang 
sekecil-kecilnya.
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sekecil-kecilnya.

� Dunia komunikasi abad 21 mendatang tidak dapat 
dihindari lagi akan dirajai oleh teknologi serat optik.



Kelebihan Sistem Komunikasi Optik (1/3)

�Bandwidth dan kapasitas informasi sangat besar, mencapai 
50 Tb/s.

�Kebal terhadap interferensi dan crosstalk.

� Fiber optik bekerja pada gelombang optik, sehingga  bebas 
dari Electromagnetic Interference (EMI) dan Radio dari Electromagnetic Interference (EMI) dan Radio 
Frequency Interference (RFI). 

� Fiber optik tidak memiliki bahan konduktor, sehingga bebas 
crosstalk. 

�Ukuran kecil dan ringan → hemat ruang

� Diameter dalam ukuran µm.

� RG-19/U → 1110kg/km; sedangkan 

Silca Fiber → 6kg/km. 



�Bersifat isolasi listrik/non-Penghantar → tidak ada tenaga 
listrik dan percikan api.

�Security tinggi dan tidak mudah disadap, sehingga cocok 
untuk aplikasi di militer, sistem banking, dan 
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untuk aplikasi di militer, sistem banking, dan 
pentransmisian data.

�Rugi-rugi kecil

� Pabrikasi : 0,2 dB/km.

� Silica Fiber → 4 dB/km pada 100 MHz

RG-19/U → 22.6 dB/km pada 100 MHz 

14 dB/km pada 500 MHz



�Jarak jangkau jauh → jumlah repeater lebih sedikit

�Harga murah → bahan mudah diperoleh 

�Tidak berkarat
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Main Advantages:

Low loss

Large bandwidth



Aplikasi Sistem Komunikasi Optik

Voice

1. Telephone trunk for high data
inter-office
inter-cityinter-city
transoceanic

2. Subscriber service
fiber-to-the home (FTTH)
broadband services (multimedia, video, etc. )



Video

1. Broadcast Television
live events
TV mini cameras

2. CATV2. CATV
3. Surveillance

CCTV
4. Remote monitoring
5. Fiber-to-the home



Data

1. Computers
CPU to peripherals
CPU to CPU

2. Interoffice data links2. Interoffice data links
3. Local Area Network (LAN)
4. Fiber-to-the home
5. Aircraft and ship wiring - reduced weight
6. Satellite ground stations



Sensors

1. Hydrophone-acoustic measurements in
water

2. Position2. Position
3. Temperature
4. Electric and Magnetic Fields
5. Medical



TUGAS
� Membuat makalah dengan topik bebas yang berhubungan 

dengan suatu sistem komunikasi optik atau jaringan optik.

� Tugas diketik pada Microsoft word.

� Format penulisan : 

Ukuran kertas : A4Ukuran kertas : A4

Font type : Times New Roman

Font size : 12

Spasi : 1,5

� Deadline : Rabu minggu ke-12.

� Cara pengumpulan tugas dan aturan dalam penulisan lihat 
panduan mata kuliah TET 2630 dan Integritas Akademik 
AC-04.


