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Struktur Serat Optik



Struktur Serat Optik (Cont..)

CoreCore
� Terbuat dari bahan kuarsa dengan kualitas sangat tinggi

� Merupakan bagian utama dari serat optik karena perambatan cahaya sebenarnya

terjadi pada bagian ini.

� Memiliki diameter 8 µm ~ 50 µm. Ukuran core sangat mempengaruhi

karakteristik serat optik.

CladdingCladding
� Terbuat dari bahan gelas atau palstik dengan indeks bias lebih kecil dari core

� Merupakan selubung dari core

� Hubungan indeks bias antara core dan cladding akan mempengaruhi perambatan

cahaya pada core (mempengaruhi besarnya sudut kritis)

� Berfungsi sebagai cermin, yakni memantulkan cahaya agar dapat merambat ke

ujung lainnya

CoatingCoating
� Terbuat dari bahan plastik

� Berfungsi untuk melindungi serat optik dari kerusakan



� Cahaya dapat merambat dalam serat optik melalui 
sejumlah lintasan yang berbeda.

� Lintasan cahaya yang berbeda-beda ini disebut mode serat 
optik.

� Ukuran diameter core menentukan jumlah mode yang ada 

Panduan Gelombang Serat Optik

� Ukuran diameter core menentukan jumlah mode yang ada 
dalam serat optik. Semakin besar diameter core akan 
semakin banyak mode lintasannya.

� Serat optik yang memiliki lebih dari satu mode disebut 
serat optik multimode.

� Serat optik yang hanyasatu mode disebut serat optik 
singlemode.





Tipe-tipe fiber



Monomode Fiber



Gradient Index Profile



Jenis Serat Optik

� Step Index Singlemode

� Step Index Multimode

� Graded Index Multimode



Step Index Singlemode

125µm

• Diameter core sangat kecil dibandingkan dengan 

ukuran cladding-nya

• Cahaya hanya merambat dalam satu mode saja, yaitu 

sejajar dengan sumbu serat optik

• Digunakan untuk transmisi data dengan bit rate yang 

tinggi



Step Index Multimode

• Indeks bias core konstan

• Ukuran core besar dan dilapisi cladding yang tipis

• Penyambungan kabel lebih mudah karena memiliki core 

yang besar

• Terjadi dispersi

• Hanya digunakan untuk jarak pendek dan transmisi data 

bit rate rendah



Graded Index Multimode

• Core terdiri dari sejumlah lapisan gelas yang memiliki indeks 

bias yang berbeda. Indeks bias yang tertinggi terdapat pada 

pusat core.

• Cahaya merambat karena difraksi yang terjadi pada core 

sehingga rambatan cahaya sejajar dengan sumbu serat.

• Dispersi minimum.

• Harga lebih mahal karena proses pembuatannya lebih sulit.



Propagasi Cahaya Graded Index Multimode :

Masing-masing gelombang cahaya mempunyai kecepatan 

yang berbeda di dalam serat optik, tetapi sampainya 

bersamaan di ujung serat.



Material Serat Optik
Beberapa material yang harus diperhatikan pada saat 
memilihi serat optik :

� Memungkinkan untuk membuat serat yang panjang, tipis, 
dan fleksibel.dan fleksibel.

� Material harus transparan pada panjang gelombang optik 
tertentu untuk membimbing cahaya secara efisien.

� Secara fisik material harus mempunyai perbedaan indeks 
bias antara intiselubung.

∴ Material yang cocok untuk kriteria di atas adalah gelas dan 
plastik.



Ada tiga jenis bila dikelompokkan berdasarkan materi

pembentuknya :

1. Core dan Cladding terbuat dari gelas

Material Serat Optik (Cont..)

• Bahan dasar serat gelas 

adalah silika (SiO2) dengan 

indeks bias = 1,458 pada indeks bias = 1,458 pada 

panjang gelombang 850 nm.

• Indeks bias dapat dimodifikasi 

dengan menambahkan dopant 

pada silika berupa : GeO2 , 

P2O5 dll.

• Keunggulan : atenuasi rendah, 

sehingga cocok untuk jarak 

jauh dan kapasitas yang besar

• Kelemahan : sulit fabrikasinya.

• Tipe ukuran : 10/125 µm, 62.5/125 µm, 50/125 µm, dan 100/140µm.



2. Core terbuat dari gelas, cladding terbuat dari plastik

� Bahan untuk core adalah quartz, sedangkan bahan untuk 
cladding adalah: 

� Resin silikon, dengan indeks bias = 1,405 pada panjang 
gelombang = 850 nm.

Bahan teflon FEP dengan indeks bias = 1,338.

Material Serat Optik (Cont..)

� Bahan teflon FEP dengan indeks bias = 1,338.

� Keuntungan : harga lebih murah

� Kelemahan : rugi-rugi/loss lebih besar dibanding jenis yang 
pertama, sehingga cocok digunakan untuk jarak pendek (~ 
100 m)

� Tipe ukuran : 62.5/125 µm, 50/125 µm, 100/140µm and 200µm



3. Core dan cladding terbuat dari plastik

� Rugi-rugi transmisi paling besar dibanding 2 jenis yang lain

� Biasa digunakan untuk jarak yang sangat pendek

� Diameter core besar, mencapai satuan mm → 110 – 1400 μm.

� Contoh :

Material Serat Optik (Cont..)

� Contoh :

� Core polysterene (n1 = 1,6) dan cladding methyl methacrylate (n2 
= 1,49). 

� Core polymethyl methacrylate (n1 = 1,49) dan cladding 
copolymer (n2 = 1,4). 



Standar-standar Fiber Optik

• Step Index Singlemode :
� Corning SMF 28-e
� Telecordia GR-20
� ITU-T G.652

IEC Specifications 60793-2-50 Type B1.3� IEC Specifications 60793-2-50 Type B1.3
� TIA/EIA 492-CAAB

• Graded Index Multimode : ITU-T G.651
• Zero Dispersion Shifted Fiber: ITU G.653 (Zero 

dispersion at 1550 nm)
• Non-Zero Dispersion Shifted Fiber: ITU G.655 

(dispersion at 1550 nm not zero)

INSPIRING CREATIVE AND INNOVATIVE MINDS





Kabel Serat Optik

� Dibandingkan kabel metalik, kabel serat optik ukurannya 
kecil (±3cm) dan lebih ringan.

� Panjang kabel serat optik dalam 1 haspel mencapai 2 s.d. 4 
km.km.

� Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas kabel tembaga, 
maka pembangunan junction menggunakan kabel serat 
optik jenis single mode.



Jenis Kabel Optik
1. Pipa longgar (Loose Tube)

� Serat optik ditempatkan dalam loose tube yang terbuat dari

bahan PBTP (Polybutylene Terepthalete) dan berisi jelly.

� Kapasitas maksiumum : 8 loose tube @ 12 serat optik.

2. Alur (Slot)2. Alur (Slot)

� Serat optik ditempatkan pada alur (slot) di dalam silinder

yang terbuat dari bahan PE (Polyethiene).

� Di Jepang telah dibuat kabel jenis slot dengan kapasitas

1000 dan 3000 serat.

∴Penempatan serat pada losse tube atau slot agar serat dapat

bergerak bebas tidak langsung mengalami tekanan / gesekan yang 

dapat merusak saat instalasi.

















Kode Warna
� Untuk memudahkan instalasi, coating masing-masing 

serat diberi warna.

� Demikian pula dengan selongsong kabel baik pada jenis 
loose tube maupun pada slotted cable.loose tube maupun pada slotted cable.








