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Panduan Umum Keselamatan Praktikum 

 

Keselamatan 

Untuk mewujudkan praktikum yang aman diperlukan perhatian dan partisipasi menyeluruh dari 

seluruh elemen pengguna laboratorium, termasuk praktikan. Panduan keselamatan dan 

pengunaan peralatan laboratorium yang tertera pada bagian ini wajib dipatuhi oleh seluruh 

praktikan. 

 

Bahaya Laser 

Laser Diode pada kit praktikum memancarkan radiasi infra merah pada panjang gelombang 

785nm yang tidak terlihat oleh mata telanjang, namun sangat berbahaya dan dapat menyebabkan 

kerusakan permanen pada mata bila disorot secara langsung ke mata. 

1. Jangan pernah melihat langsung ke bagian optical output pada kit praktikum saat 

transmitter sedang digunakan. 

2. Jangan pernah melihat langsung ke ujung kabel serat optik (baik patchcord, fiber reel#1, 

dan fiber reel#2) yang sedang terpasang pada optical output Laser Diode.  

3. Selalu pastikan dust cap terpasang dengan sempurna pada optical output saat transmitter 

tidak digunakan. 

4. Selalu matikan arus Laser Diode (kecilkan arus hingga 0 mA) saat sebelum dan setelah 

memasang/melakukan penggantian kabel pada optical output. 

Kerusakan pada mata mungkin tidak langsung terasa pada saat percobaan. Oleh karena itu, 

pencegahan adalah hal yang utama dan diwajibkan bagi praktikan untuk tidak mencoba hal yang 

dilarang, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, praktikan dilarang bermain-main 

dan diwajibkan berkonsentrasi penuh saat melaksanakan percobaan. 

 

Bahaya Listrik 

1. Perhatikan dan pelajari lokasi yang menjadi sumber kelistrikan seperti stop-kontak dan 

circuit breaker, dan cara pelajari cara menyalakan listrik serta mematikannya. Jika 

melihat ada kejanggalan ataupun kerusakan yang berpotensi menimbulkan bahaya, 

diharapkan segera melapor pada asisten. 

2. Hindari daerah atau benda yang berpotensi menimbulkan bahaya listrik seperti sengatan 

listrik/setrum, misalnya kabel jala-jala yang terkelupas dan sebagainya. 

3. Hindari melakukan sesuatu yang diluar prosedur, karena memungkinkan untuk 

menimbulkan bahaya listrik pada diri sendiri atau orang lain. 

4. Waspada terhadap bagian tubuh yang basah akibat keringat atau sisa berwudhu, 

keringkan bagian yang basah tersebut terlebih dahulu. 

Jika terjadi kecelakaan seperti tersengat arus listrik, berikut ini adalah prosedur yang harus 

dilakukan oleh seluruh praktikan: 
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1. Jangan panik. 

2. Matikan semua peralatan elektronik dan sumber listrik di meja masing-masing dan di 

meja praktikan yang tersengat arus listrik. 

3. Bantu praktikan yang tersengat arus listrik untuk melepaskan diri dari sumber listrik. 

4. Beritahukan dan meminta bantuan asisten dan orang-orang yang ada di sekitar tentang 

terjadinya kecelakaan tersengat listrik. 

 

Bahaya Api dan Panas Berlebih 

1. Dilarang membawa benda-benda mudah terbakar seperti korek api, gas, dll ke dalam 

ruangan praktikum bila tidak disyaratkan dalam modul praktikum. 

2. Hindari melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan api, percikan api atau panas yang 

berlebihan. 

3. Waspada terhadap bahaya api atau panas berlebih pada setiap aktivitas praktikum 

 

Jika terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh bahaya api atau panas berlebih, berikut ini adalah 

prosedur yang harus dilakukan oleh seluruh praktikan: 

1. Jangan panik. 

2. Beritahukan dan minta bantuan asisten dan orang-orang yang ada di sekitar tentang 

terjadinya bahaya api atau panas berlebih. 

3. Matikan semua peralatan elektronik dan sumber listrik di meja masing-masing. 

4. Menjauh dari ruang praktikum 

 

Bahaya Benda Tajam dan Logam 

1. Dilarang membawa benda tajam seperti pisau, gunting dan sejenisnya ke ruang praktikum 

bila tidak diperlukan untuk pelaksanaan percobaan. 

2. Dilarang memakai perhiasan dari logam sepert cincin, kalung, gelang dan sebagainya. 

3. Hindari daerah, benda atau logam yang memiliki bagian tajam dan dapat melukai orang 

lain. 

4. Waspada agar tidak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan luka pada diri sendiri 

atau orang lain 

 

Lain-lain 

Praktikan dan asisten dilarang membawa makanan dan minuman ke meja praktikum. 

 

Sanksi 

Pengabaian panduan keselamatan laboratorium di atas dapat dikenakan sanksi tidak lulus mata 

kuliah praktikum yang bersangkutan.  
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Panduan Umum Penggunaan Peralatan Laboratorium 

 

Penggunaan Peralatan Laboratorium (Umum) 

1. Sebelum menggunakan peralatan praktikum, praktikan diharapkan sudah memahami 

penggunaan alat praktikum yang ada di laboratorium. 

2. Perhatikan dan patuhi peringatan yang tertera pada alat praktikum dan petunjuk manual 

alat tersebut. 

3. Pahami fungsi alat praktikum dan menggunakannya untuk aktivitas yang sesuai dengan 

fungsinya. Menggunakan alat praktikum diluar fungsinya dapat menimbulkan kerusakan 

alat dan bahaya keselamatan praktikan dan asisten. 

4. Pahami jangkauan kerja alat praktikum dan menggunakannya sesuai dengan jangkauan 

kerja dan spesifikasinya. Menggunakan alat praktikum di luar jangkauan kerja dan 

spesifikasinya dapat menimbulkan kerusakan alat dan bahaya keselamatan praktikan. 

5. Pastikan seluruh peralatan praktikum aman dari benda tajam, api atau panas berlebih, 

maupun benda lain yang dapat mengakibatkan kerusakan alat. 

6. Dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengotori atau merusak alat praktikum. 

7. Kerusakan alat praktikum menjadi tanggung jawab bersama rombongan praktikum 

tersebut. 

 

Penggunaan Peralatan Laboratorium (Khusus Praktikum Sistem Komunikasi Optik) 

Sebelum Menyalakan Alat  

1. Sebelum menyalakan ED-COM, pastikan tombol-tombol untuk mengendalikan arus bias 

DC ke transmitter LED dan Laser Diode diputar sepenuhnya berlawanan dengan arah 

jarum jam (ke titik nol) dan dust cap terpasang pada port optical output.  

2. Diamkan kit selama 10 menit sebelum digunakan agar dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya. 

 

Penggunaan Serat Optik 

1. Pastikan ujung ujung kabel serat optik bersih saat digunakan (agar dicapai transmisi 

cahaya yang optimal) 

2. Pasang dust cap pada port optical output untuk menghindari menempelnya debu dan 

tergerusnya ujung serat optik yang yang akan mengurangi efisiensi kopling cahaya pada 

kabel serat optik. 

3. Kabel serat optik tidak boleh dilengkungkan/dibengkokkan dengan rapat. 

Direkomendasikan bahwa dalam operasi normal, serat optik tidak boleh dilingkarkan 

dengan diameter kurang dari 50mm. 

4. Saat memasang atau melepaskan kabel dari port, pegang kabel pada bodi utama konektor, 

bukan pada strain relief boot maupun pada kabel itu sendiri. 
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5. Pastikan konektor sudah terpasang dengan baik, namun jangan terlalu kencang karena 

dapat merusak ujung serat optik. 

6. Saat memotong serat optik, hati-hati terhadap core serat optik, dapat menusuk kedalam 

kulit. Jangan buang potongan core sembarangan. 

 

Titik Bias (Bias Point) pada Transmitter Optik 

1. Bias point atau operating point untuk LED adalah pada drive current 50mA. Hal ini 

ditetapkan untuk memberikan nilai yang optimal pada receiver. 

2. Bias point atau operating point untuk Laser Diode adalah nilai arus yang menghasilkan 

setengah dari daya keluaran maksimum sumber. 

3. Selama pengoperasian alat, nilai bias current pada layar LCD, baik LED maupun Laser 

Diode, harus terus diperiksa secara berkala. 

 

Penggunaan Waveform Generator 

1. Saat catu daya utama yang terletak di belakang alat dinyalakan, waveform generator 

dapat dihidupkan ataupun dimatikan secara independen dari unit utama.  

2. Bila sedang tidak digunakan, matikan waveform generator.  

3. Saat waveform generator digunakan untuk melakukan modulasi, pastikan transmitter 

telah lebih dahulu diatur pada nilai bias current yang sesuai. 

4. Matikan waveform generator saat melakukan perubahan signifikan pada drive current di 

masing-masing transmitter. 

 

Sebelum Mematikan Alat 

Setelah selesai melaksanakan praktikum, langkah yang harus dilakukan, secara berurut, adalah 

sebagai berikut: 

1. Matikan waveform generator 

2. Kurangi drive current hingga nol dengan cara memutar tombol transmitter LED dan 

Laser Diode secara penuh, berlawanan dengan arah jarum jam. 

3. Lepaskan hubungan semua kabel optik 

4. Pasang dust cap di semua port optik 

5. Lepaskan hubungan semua kabel BNC 

6. Matikan catu daya utama, yang berada di bagian belakang unit. 
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MODUL 1 

Karakteristik Transmitter dan Redaman pada Serat Optik 

 

1.1  Tujuan 

1. Memahami perbedaan karakteristik LED dan Laser Diode sebagai sumber cahaya pada 

sistem komunikasi serat optik. 

2. Menghitung redaman optis pada konektor. 

3. Menghitung redaman total pada keseluruhan link serat optik. 

4. Penentuan panjang kabel dan koefisien redaman kabel 

5. Penentuan panjang maksimal kabel akibat redaman 

 

1.2  Dasar Teori 

1.2.1 Sistem Komunikasi Serat Optik 

 

 

Gambar 1 Sistem Komunikasi Serat Optik 

Sistem Komunikasi Serat Optik (SKSO) adalah salah satu metode sistem komunikasi 

dengan menggunakan serat optik sebagai media transmisi. Berbeda dengan sistem komunikasi 

menggunakan kabel biasa atau elektrik, transmisi menggunakan serat optik menggunakan cahaya 

sebagai modulator. Dua sumber cahaya yang umum digunakan untuk mengirimkan sinyal optik 

adalah Light-Emitting Diode (LED) dan Laser Diode. Dua sumber cahaya tersebut memiliki 

karakteristik yang berbeda sehingga digunakan pada use case yang berbeda pula. 
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1.2.2 Kabel Serat Optik 

Kabel serat optik terdiri dari core (inti serat) yang merupakan bagian utama, karena 

cahaya melintas pada bagian inti. Cladding (pelapis core) yang merupakan pelapis core yang 

sangat tipis, yang akan berfungsi sebagai cermin pemantul cahaya agar sinyal bias sampai 

ditujuan. Buffer coating yang merupakan lapisan paling luar serat optik, berfungsi sebagai 

pelindung fisik, tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap perambatan sinyal di dalam serat 

optik. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Struktur Serat Optik 

 

1.2.3 Redaman pada Serat Optik 

Redaman pada serat optik adalah daya optik yang hilang di sepanjang serat optik relatif 

terhadap daya masukan (input power). Redaman pada serat optik dengan panjang L km yaitu 

       (  )             
   
    

 

dengan α adalah koefisien redaman serat optik (dB/km), serta Pin dan Pout masing-masing adalah 

input power dan output power. Adapun nilai panjang kabel juga dapat diperoleh dari persamaan 

berikut 

  (  )   
   
 

 

dengan c adalah kecepatan cahaya, n adalah indeks bias, dan td adalah total delay antara sinyal, 

yang pada praktiknya dapat diukur dengan mencari selisih waktu antara zero-delay position dan 

phase-matched position. 
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Dalam perancangan sistem telekomunikasi digital, adalah sebuah best practice untuk 

menentukan nilai Bit Error Rate (BER), yaitu probabilitas maksimum eror yang boleh terjadi 

pada suatu sistem transmisi. BER umumnya sebesar 10
9
 yang berarti hanya boleh terjadi satu 

buah bit yang eror pada setiap pengiriman 1 miliar bit. Adapun berdasarkan analisa statistik, 

diperlukan nilai signal-to-noise ratio (SNR) sebesar 12 pada output receiver. 

Dengan adanya fenomena redaman, panjang serat optik yang digunakan untuk melakukan 

pengiriman data menjadi terbatas. Panjang maksimal serat optik akibat redaman (attenuation 

limited link length, Lmax) yaitu 

      (  )         
   
    

         
    

    
  

dengan α adalah koefisien redaman serat optik (dB/km), Pin dan Pmin masing-masing adalah input 

power atau launched optical power dan output power, serta Asig dan Amin masing-masing adalah 

amplituda peak-to-peak dan minimum received signal amplitude, yaitu minimal besar amplituda 

sinyal yang diterima pada receiver untuk memenuhi nilai BER maksimal. 

 

1.2.4 ED-COM Kit 

 

Gambar 3 OptoSci ED-COM Kit 

OptoSci ED-COM kit adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mendemonstrasikan 

prinsip kerja sistem komunikasi serat optik. Selain itu, ED-COM kit bertujuan menunjukkan 

fenomena dan efek dua penyebab utama degradasi sinyal pada sistem komunikasi serat optik: 

redaman dan dispersi. 
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ED-COM terdiri dari 4 buah modul utama: waveform generator, LED transmitter, Laser 

Diode transmitter, dan photoreceiver. Secara lengkap, komponen pada ED-COM kit adalah 

sebagai berikut: 

a) Sebuah LED transmitter dengan panjang gelombang 850nm dan drive current 

yang dapat diubah-ubah dari 0 hingga 93,4 mA. Root mean square (rms) spectral 

linewidth-nya adalah 30nm. 

b) Sebuah Laser Diode transmitter dengan panjang gelombang 785nm dan drive 

current yang dapat diubah-ubah dari 0 hingga 15mA. Root mean square (rms) 

spectral linewidth-nya pada bias current adalah sekitar 1 nm. 

c) Dua buah fiber reel dengan panjang sekitar 1km dan 2 km bertipe multimode 

(MMF), graded-index, berbahan silika, dan berdiameter core 62,5µm. Numerical 

Aperture (NA) serat optik 0,275, serta group refractive index efektif yaitu 1,497. 

d) Dua buah patchcord bertipe multimode (MMF), graded-index, berbahan silica, 

dan berdiameter core 62,5µm. 

e) Sebuah receiver Si pin photodiode. 

f) Sebuah waveform generator yang dapat menghasilkan 2 tipe gelombang: 

gelombang sinyal kotak dengan frekuensi 4 MHz, dan gelombang sinyal 

sinusoidal dengan frekuensi yang dapat diatur antara 1 hingga 28 MHz. Waveform 

generator memiliki tombol enable / disable yang terpisah dari catu daya utama. 

Tegangan output maksimal untuk kedua tipe gelombang adalah 10V peak-to-

peak. 

g) Satu buah bulkhead ST connector. 

h) Catu daya utama. 

i) Tiga buah kabel BNC dan satu buah konektor BNC T-piece. 

Pada ED-COM, patchcord diasumsikan bersifat lossless sehingga daya yang ditampilkan 

pada photoreceiver bila dihubungkan ke transmitter menggunakan patchcord dapat dianggap 

sebagai daya keluaran (emitted/launched power) dari transmitter. Drive current pada saat 

percobaan, yang digunakan adalah nilai bias current karena merupakan titik kerja alat yang 

paling optimal. 
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1.3  Prosedur Percobaan 

1.3.1 Hubungan Power Output (Pout) Optis dan Drive Current (ID) 

1. Hidupkan ED-COM kit. 

2. Hubungkan output LED transmitter dan input photoreceiver menggunakan patchcord. 

3. Naikkan arus LED transmitter secara bertahap mulai dari 0 mA hingga maksimal. Catat 

dan amati besar daya yang terdeteksi pada photoreceiver. Berapa daya keluaran maksimal 

LED pada ED-COM Kit? 

4. Plot hasil daya keluaran pada photoreceiver terhadap kenaikan arus pada transmitter. 

Bagaimana hubungan antara drive current pada LED transmitter dan daya keluaran pada 

photoreceiver? Berapa besar daya keluaran pada bias point LED? 

Note: Untuk LED, bias current ditetapkan sebesar 50 mA.  

5. Ulangi percobaan dengan Laser Diode sebagai sumber cahaya. Adakah perbedaan dengan 

percobaan menggunakan LED? Berikan analisis. 

Note: Perhatikan aturan keselamatan saat mengganti transmitter.  

6. Khusus untuk Laser Diode, tentukan besar bias current. 

Note: Bias current pada Laser Diode adalah arus yang menghasilkan setengah dari daya 

keluaran maksimal. 

 

Tugas (wajib disertakan pada bagian analisis di laporan praktikum): 

1. Bandingkan nilai bias current dan daya keluaran pada LED dan Laser Diode.  

2. Jenis transmitter apa yang menghasilkan daya yang lebih besar? Mengapa? Jelaskan! 
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1.3.2 Redaman pada Link Serat Optik 

1.3.2.1 Penentuan Redaman Konektor 

1. Hubungkan output LED transmitter dan input photoreceiver menggunakan fiber reel #1. 

2. Atur arus LED pada bias point-nya. Catat daya keluaran pada photoreceiver. 

3. Sisipkan patchcord di antara fiber reel#1 dan photoreceiver menggunakan ST connector. 

Catat daya keluaran pada photoreceiver.  

Note: Perhatikan aturan keselamatan. 

4. Ulangi percobaan dengan Laser Diode sebagai sumber cahaya. Adakah perbedaan hasil 

dengan LED? 

 

1.3.2.2 Penentuan Total Redaman pada Link 

1. Hubungkan output LED transmitter dan input photoreceiver menggunakan patchcord. 

Catat daya keluaran pada photoreceiver pada bias point-nya.  

Note: Daya keluaran pada photoreceiver adalah launch power dari transmitter karena 

patchcord dianggap lossless. 

2. Berdasarkan launch power yang diperoleh pada langkah no. 1 dan daya keluaran yang 

diperoleh pada langkah 3 di percobaan 1.3.2.1, hitung redaman pada keseluruhan link. 

3. Ulangi percobaan dengan Laser Diode sebagai sumber cahaya. Apakah ada perbedaan 

nilai redaman pada keseluruhan link di percobaan Laser Diode dibandingkan dengan hasil 

yang diperoleh pada percobaan LED? Mengapa? 

 

1.3.2.3 Penentuan Panjang Kabel (L) dan Koefisien Redaman Kabel (α) 

1. Hidupkan ED-COM Kit dan osiloskop.  

2. Pasang konektor BNC T-piece pada output waveform generator. Hubungkan satu ujung 

konektor ke channel 1 osiloskop, sedangkan ujung lainnya sebagai input ke Laser Diode. 

3. Hubungkan output Laser Diode ke input photoreceiver menggunakan fiber reel #1. 

Hubungkan pula output photoreceiver ke channel 2 osiloskop. 

4. Atur arus Laser Diode pada bias point-nya. 

5. Hidupkan waveform generator, pilih tipe modulasi berupa sinyal sinusoidal.  

6. Pada osiloskop, lakukan pengaturan sebagai berikut: 
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i. Kedua channel pada time-base (sumbu horizontal) 1 µs/div;  

ii. Posisikan sinyal channel 1 pada bagian atas layar osiloskop; 

iii. Posisikan sinyal channel 2 pada bagian bawah layar osiloskop. 

iv. Pastikan sinyal pada channel 1 dan 2 terbaca dengan jelas pada layar osiloskop 

dengan cara mengatur atau mengubah-ubah tombol position dan scale, baik 

horizontal maupun vertikal.  

7. Temukan zero-delay position pada channel 1 dengan cara mengubah-ubah frekuensi 

waveform generator dengan cepat (antara 0,75 hingga 3 MHz). Kemudian, posisikan titik 

tersebut pada bagian kiri layar osiloskop. 

Note: Titik yang merupakan zero-delay position akan statis, tidak akan berubah fasanya 

meskipun frekuensinya diubah-ubah. 

8. Temukan phase-matched position pada channel 2 menggunakan cara yang sama dengan 

langkah 7.  

9. Ukur delay antara kedua titik. 

10. Ulangi percobaan menggunakan LED sebagai sumber cahaya. 

11. Lakukan pengukuran panjang kabel secara langsung menggunakan optical time-domain 

reflectometer (OTDR). 

 

Tugas (wajib disertakan pada bagian analisis di laporan praktikum): 

Berdasarkan hasil pengukuran yang diperoleh pada saat praktikum, tentukan: 

1. Panjang fiber reel#1. 

2. Koefisien redaman kabel, α (dB/km) pada fiber reel#1. Gunakan data percobaan 1.3.2.2 

untuk nilai redaman fiber dan data percobaan 1.3.2.3 untuk panjang kabel. Apakah ada 

perbedaan antara besar redaman pada LED dan Laser Diode? Mengapa? 

Bandingkan hasil panjang fiber reel#1 yang diperoleh dengan perhitungan dan yang diperoleh 

dengan menggunakan OTDR! 
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1.3.2.4 Penentuan Panjang Maksimal Kabel Akibat Redaman (Attenuation-limited Link 

Length, Lmax) 

1. Hubungkan waveform generator ke Laser Diode dan photoreceiver ke osiloskop 

menggunakan kabel BNC, serta Laser Diode ke photoreceiver menggunakan patchcord. 

2. Atur arus Laser Diode pada bias point-nya. 

3. Hidupkan waveform generator, pilih tipe modulasi berupa sinyal kotak.  

4. Catat amplituda tegangan peak-to-peak (Asig) yang terlihat pada layar osiloskop. 

5. Matikan arus Laser Diode.  

6. Atur osiloskop pada skala amplituda 10mV/div dan time-base 100 ns/div. Akan terlihat 

adanya noise. Ukur amplituda tegangan bright-band noise (Vpp), kemudian hitung 

tegangan rms noise-nya. 

Note: Untuk penyederhanaan perhitungan, tegangan rms noise (rms noise voltage, Vnrms) 

= 
 

 
  tegangan bright-band noise. 

7. Hitung amplituda sinyal minimal (minimum received signal amplitude, Amin). 

Note: Amin = 12 x Vnrms 

8. Ulangi percobaan dengan LED sebagai sumber cahaya. 

 

Tugas (wajib disertakan pada bagian analisis di laporan praktikum): 

1. Berdasarkan hasil pengukuran yang diperoleh pada saat praktikum, tentukan panjang 

kabel maksimal (Lmax) yang tetap dapat menghantarkan sinyal dengan baik (sesuai 

minimal SNR) untuk setiap sumber cahaya! Apakah ada perbedaan antara keduanya? 

2. Jelaskan proses perhitungan dan variabel-variabel yang diperlukan untuk memperoleh 

nilai Lmax. 
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MODUL 2 

Bandwidth dan Dispersi pada Serat Optik 

2.1 Tujuan 

1. Mengukur bandwidth sinyal menggunakan time-domain measurement dan frequency-

domain measurement. 

2. Menentukan Bandwidth-Length Product (BW.L) dan Bit Rate-Distance Product (BR.L) 

pada serat optik. 

3. Menentukan nilai dispersi pada serat optik 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Perhitungan Bandwidth pada Serat Optik 

Terdapat dua cara umum untuk menentukan optical bandwidth suatu serat optik, yaitu 

dengan pengukuran pada domain waktu (time-domain measurement) dan pengukuran pada 

domain frekuensi (frequency-domain measurement). Pada time-domain measurement, 

terlebih dahulu dihitung nilai risetime serat optik (σF) menggunakan persamaan  

  (  )  √(       ) 

dengan σ0 adalah nilai risetime sumber (LED atau Laser Diode) dan receiver, sedangkan σs 

adalah system risetime, yaitu nilai risetime sumber, receiver, dan serat optik. Pada 

praktiknya, nilai risetime sumber dan receiver diukur pada saat sumber dan receiver 

dihubungkan menggunakan patchcord, sedangkan system risetime diukur pada saat sumber 

dan receiver dihubungkan menggunakan kabel serat optik (reel#1 maupun reel#2). 

 Setelah diperoleh nilai risetime serat optik, bandwidth serat optik dapat diperoleh melalui 

persamaan 

   (   )   
    

  
 

Nilai Bandwidth-Length Product (BW.L), yaitu ukuran kapasitas informasi serat optik, dapat 

diperoleh setelahnya dengan mengalikan nilai bandwidth dengan panjang kabel serat optik 

(L). Adapun Bit Rate-Distance Product (BR.L) dapat diperoleh dengan terlebih dahulu 

menghitung nilai bit rate (BR) sebagai berikut 
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   (    )   
    

  
 

dengan σR adalah lebar pulsa rms pada output (output root mean squared pulse width) yang 

nilainya sebesar 0,39 σF .  Nilai BR.L kemudian dapat diperoleh setelahnya dengan 

mengalikan nilai bit rate dengan panjang kabel serat optik (L). 

 

2.2.2 Dispersi pada Serat Optik 

Dispersi adalah fenomena pelebaran pulsa optik yang merambat sepanjang serat optik 

akibat keterbatasan material dan efek lainnya sehingga pulsa dapat bertumpang tindih dengan 

pulsa tetangganya. Dispersi dapat menyebabkan nilai BER meningkat sehingga 

mempengaruhi ukuran kapasitas informasi yang dapat dikirim pada sistem komunikasi optik. 

Dua macam dispersi pada serat optik adalah dispersi material dan dispersi waveguide. 

 

2.3 Prosedur Percobaan 

2.3.1 Time-domain Measurement 

1. Hubungkan waveform generator ke Laser Diode transmitter dan photoreceiver ke 

osiloskop menggunakan kabel BNC, serta Laser Diode ke photoreceiver menggunakan 

patchcord. 

2. Atur arus Laser Diode pada bias point-nya. 

3. Hidupkan waveform generator, pilih tipe modulasi berupa sinyal kotak. 

4. Atur osiloskop agar sinyal dapat diamati dengan jelas. Ukur nilai risetime-nya (σ0) 

Note: cara mengukur risetime: tentukan titik yang bernilai 10% dan 90% amplituda. 

Jarak antara keduanya pada sumbu horizontal adalah nilai risetime yang dimaksud. 

5. Ganti patchcord dengan fiber reel#2, kemudian ukur risetime-nya (σs).  

6. Hitung risetime serat optik (σF) fiber reel#2. 

7. Ulangi percobaan dengan menggunakan kedua buah reel yang dihubungkan dengan 

bulkhead ST connector. Hitung nilai risetime untuk masing-masing percobaan. 

8. Ulangi percobaan dengan LED sebagai sumber cahaya. Adakah perbedaan nilai risetime 

dengan percobaan menggunakan Laser Diode? Berikan analisis. 
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Tugas (wajib disertakan pada bagian analisis di laporan praktikum): 

Untuk masing-masing tipe transmitter dan kedua skenario kabel (fiber reel#2, dan 

kombinasi kedua buah reel), tentukan: 

i) Bandwidth sinyal, Bandwidth-Length Product (BW.L), dan Bit Rate-Distance 

Product (BR.L). 

ii) Parameter dispersi material (Dmat) dan dispersi intermodal (Dim). 

Note: parameter dispersi material dapat diperoleh dengan terlebih dahulu memperoleh 

nilai dispersi material (    ) dari persamaan berikut: 

  (   )(  )  √(          ), 

dengan nilai   (   ) (rms total dispersion) diperoleh pada saat percobaan. Selain itu, 

karena pada Laser Diode spectral width jauh lebih kecil dibandingkan dengan LED, nilai 

dispersi materialnya dapat diabaikan. Kemudian, parameter dispersi material diperoleh 

dengan persamaan berikut: 

    (        )  
    
    

 

dengan    adalah rms spectral width (nm). 
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2.3.2 Frequency-domain Measurement 

1. Hubungkan waveform generator ke LED transmitter dan photoreceiver ke osiloskop 

menggunakan kabel BNC, serta LED ke photoreceiver menggunakan patchcord. 

2. Atur arus LED pada bias point-nya. 

3. Hidupkan waveform generator, pilih tipe modulasi berupa sinyal sinusoidal. 

4. Naikkan frekuensi pada waveform generator secara bertahap mulai dari 3 MHz hingga 27 

MHz. Catat frekuensi beserta amplituda roll-off yang terlihat pada osiloskop, kemudian 

plot hasilnya terhadap nilai amplituda yang telah dinormalisasi. 

5. Ulangi percobaan dengan mengganti patchcord dengan fiber reel#2.  

6. Ulangi percobaan dengan menggunakan kedua buah reel yang dihubungkan dengan 

bulkhead ST connector. 

7. Ulangi percobaan dengan Laser Diode sebagai sumber cahaya. 

 

Tugas (wajib disertakan pada bagian analisis di laporan praktikum): 

1. Untuk masing-masing tipe transmitter dan kedua skenario kabel (fiber reel#2, dan 

kombinasi kedua buah reel), tentukan: 

a. bandwidth dari serat optik 

b. Bandwidth-Length Product (BW.L) 

2. Bandingkan nilai bandwidth dan BW.L yang diperoleh pada percobaan ini dengan 

yang diperoleh pada risetime measurement. Apakah nilainya berbeda? Mengapa? 
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MODUL 3 

OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) dan Fusion Splicer 

3.1 Tujuan 

1. Dapat mengoperasikan dan memahami kejadian-kejadian pada link hasil pengukuran 

menggunakan OTDR. 

2. Mengukur loss, reflect dan splice pada kabel serat optik. 

3. Mengetahui prinsip kerja dan pengoperasian fusion splicer. 

4. Memahami proses splicing pada kabel serat optik. 

3.2 Dasar Teori 

3.2.1 Palm OTDR JW3302  

OTDR merupakan alat yang digunakan dalam serat optik untuk instalasi jaringan serta 

pemeliharaan servis dari akses jaringan serat optik. OTDR dapat mengukur tingkat kekuatan 

cahaya yang dipantulkan dari bagian yang berbeda pada serat optik seperti splices, bagian yang 

bengkok, dan ujung terbuka dari serat. OTDR memberikan  gambaran visual sepanjang sebuah 

link yang diplot pada layar dengan jarak digambarkan pada sumbu X dan redaman pada sumbu 

Y.  

 

Gambar 4 Palm OTDR JW3302  
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Prinsip kerja OTDR yaitu menyalurkan pulsa cahaya ke dalam serat dan detektor optik 

dan mengamati proporsi kecil cahaya yang dipantulkan kembali (backscatter) sebagai pulsa 

propagasi yang berjalan sepanjang serat yang diukur. 

Apabila terdapat link yang terukur menggunakan OTDR, akan menampilkan grafik level 

daya serta beberapa kejadian yang terjadi pada link tersebut ketika terdapat cahaya yang 

merambat pada serat optik seperti grafik di bawah ini. 

 

Gambar 5 Bentuk Gelombang Pulsa Optik 

 Beberapa istilah dalam OTDR diantaranya : 

1. Loss. Loss untuk masing-masing splice (jika melebihi ambang yang ditentukan, itu 

terdeteksi sebagai suatu event. Rentangnya 0.01 dB -9.99 dB) atau total loss dari 

ujung ke ujung dalam suatu link. 

2. Reflection. Semakin besar reflection, semakin kecil return loss. Event (reflection) 

terdeteksi ketika return loss kurang dari atau sama dengan ambang batas yang 

ditentukan. Rentangnya 20 dB – 70 dB. 

3. Dynamic range. Mengacu pada rentang tingkat daya optik yang dapat diukur. 

Semakin besar dynamic range, semakin besar jarak yang dapat diukur. 
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3.2.2 Perhitungan Estimasi Total Link Loss 

Variabel loss adalah konektor, splices, dan atenuasi per kilometer dari fiber. Jika nilai 

sebenarnya untuk semua loss tidak diketahui, estimasti diperlukan dalam melengkapi 

perhitungan.  Dalam hal ini, diambil pendekatan untuk memastikan bahwa ada daya yang 

tersedia cukup dalam sebuah link. Tabel berikut termasuk nilai loss yang umum diterima dan 

digunakan dalam perhitungan. 

Tabel 1. Nilai Estimasi Faktor Penyebab Link Loss 

Fiber Type Wavelength Fiber Attenuation/ 

km* 
Connector Loss Splice Loss 

Multimode 

50/150µm 

850 nm 

1300 nm 

3.5 dB 

1.5 dB 

0.75 dB 

0.75 dB 
0.1 dB 

Multimode 

62.5/125µm 

850 nm 

1300 nm 

3.5 dB 

1.5 dB 

0.75 dB 

0.75 dB 
0.1 dB 

Single Mode 9µm 1310 nm 0.4 dB 0.75 dB 0.1 dB 

Single Mode 9µm 1550 nm 0.3 dB 0.75 dB 0.1 dB 

* Nilai ini adalah per TIA/EIA dan spesifikasi industri lainnya dan merupakan nilai  yang 

digunakan oleh Transition Networks dalam perhitungan loss. 

 Adapun nilai link loss dapat diperoleh dari persamaan berikut 

Link Loss = [fiber length (km) × fiber attenuation per km] +  [splice loss × # of 

splices] +  [connector loss × # of connectors]  

parameter nilai dapat diperoleh dari tabel serta hasil pengukuran menggunakan OTDR. Dalam 

pembuatan desain sistem komunikasi serat optik, biasanya diberikan safety margin sebesar 5.0 

dBm. 

 

3.2.3 Perhitungan Power Budget 

Perhitungan power budget dilakukan untuk memastikan bahwa daya yang diterima di 

masing-masing penerima cukup (ditentukan oleh receiver sensitivity) untuk kinerja yang andal. 

Adapun nilai power budget dapat diperoleh dari persamaan  
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Pr = Pt - αf - αs – αc 

dengan Pt adalah  Daya Transmit (dBm) sedangakan Pr merupakan daya penerima (dBm) yang 

merupakan kemampuan penerimaan dari serat optik untuk melihat sumber cahaya atau biasa 

disebut dengan istilah receiver sensitivity.. Adapun αf, αs, αc, masing-masing adalah redaman 

fiber, redaman splice, dan redaman konektor yang diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan 

OTDR dalam satuan dBm. 

 

3.2.4 Fusion Splicer DVP-740  

Fusion splicing adalah tindakan menggabungkan dua serat optik dari ujung ke ujung yang 

di panaskan. Tujuannya adalah menyatukan dua serat menjadi satu dengan sedemikian rupa 

sehingga cahaya yang melewati serat tidak tersebar atau dipantulkan kembali oleh sambungan, 

dan sehingga sambungan dan daerah sekitarnya hampir sama kuat dengan serat asli itu sendiri. 

Sumber panas biasanya adalah electric arc, tetapi bisa juga berupa laser, atau nyala gas, atau 

filamen tungsten yang dilewati arus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Fusion Splicer 

Terdapat beberapa alat yang membantu dalam proses splicing. Selengkapnya 

terdapat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Alat Bantu Splicing 

No. Nama Gambar 

1. Fiber stripper 

 

 

 

2. Skin cable strip 

 

 

 

 

3. SC fiber holder 

 

 

 

 

4. Fiber cleaver 
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3.3 Prosedur Percobaan 

3.3.1 Penentuan Loss, Reflect, dan Splice pada Kabel Serat Optik 

1. Hidupkan OTDR. 

2. Hubungkan fiber reel #1 ke input OTDR. 

3. Tekan  lalu pilih [Set OTDR] dengan menekan F2. Lalu pilih item Loss pada 

pengaturan test mode lalu tekan Enter. 

Note : Pada test mode : mode, dead zone digunakan untuk menguji fiber tail, untuk 

real-time dan average kondisi pengukuran diatur secara manual (range harus lebih 

besar dari panjang fiber), untuk auto secara otomatis mengatur kondisi pengukuran, 

memindai lalu menganalisis trace. 

4. Tekan <Start>, OTDR akan mulai memindai trace. 

Note : Jika memilih mode real-time pada test mode, harus menekan kembali 

<Start> atau <Esc> agar OTDR berhenti meindai trace. 

5. Nilai keluaran akan otomatis ditampilkan, catat parameter yang terukur. 

6. Ubah WL (Wavelength) 1310 nm menjadi 1550 nm. Apakah terjadi perubahan? 

Mengapa itu bisa terjadi? Jelaskan! 

7. Ulangi percobaan dengan mengganti item pada pengaturan test mode menjadi 

reflect dan splice.  

8. Ulangi langkah 2-7 untuk fiber reel #2 dan dengan menggunakan kedua buah reel 

yang dihubungkan dengan bulkhead ST connector. 

 

Tugas (wajib disertakan pada bagian analisis di laporan praktikum) 

1. Berdasarkan hasil pengukuran yang diperoleh, mengapa loss, reflect dan splice 

memiliki nilai seperti yang sudah terukur? (dilihat dari karakteristik fiber yang 

digunakan pada saat pengujian). 

2. Analisis Power Budget 

Dalam analisis power budget, terdapat parameter-parameter yang harus dihitung 

untuk dapat menentukan daya transmit yang dibutuhkan pada suatu sistem 

komunikasi serat optik. Pada Tabel 3, terdapat 6 buah skenario sistem komunikasi 
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serat optik dengan menggunakan tipe fiber, panjang gelombang, panjang kabel, 

jumlah konektor, dan splice yang berbeda-beda. Untuk masing-masing skenario, 

hitung link loss dan daya transmit-nya! (Note: gunakan daya terima minimal -28 

dBm) 

Tabel 3. Analisis Power Budget 

No Tipe Fiber Wavelength 

Panjang 

Kabel 

(Km) 

Jumlah 

Konektor 

Jumlah 

Splice 

Total Link 

Loss 

(dB) 

Daya 

transmit 

(Pt, dBm) 

1 
Multimode 

50/150µm 

850 nm 65 4 4   

2 1300 nm 45 7 8   

3 
Multimode 

52.5/125µm 

850 nm 30 9 5   

4 1300 nm 10 5 9   

5 
Single 

Mode 9µm 

1310 nm 75 8 3   

6 1550 nm 80 3 6   
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3.3.2 Splicing pada Kabel Serat Optik 

1. Siapkan kabel fiber yang akan disambung. Kupas kulit terluar kabel 

menggunakan skin cable strip. 

2. Kupas coating fiber 30-40 mm menggunakan alat stripping.  

3. Potong ujung fiber menggunakan fiber cleaver. 

Note : Buka cover dan bantalan penekan, simpan fiber pada V-groove pada jarak 

16 mm. Tutup bantalan penekan agar fiber tidak bergerak. Tutup cover dan 

pastikan ujung fiber keluar dari bantalan karet tepat di garis lurus. Dorong pisau 

ke ujung hingga berhenti. Buka cover dan angkat fiber tanpa merusak ujung fiber. 

4. Hidupkan fusion splicer. 

5. Sambung kedua ujung fiber menggunakan fusion splicer.  

Note : Buka cover dan bantalan penekan, simpan fiber pada V-groove. Tutup 

cover dan bantalan penekan. Tekan tombol panah hijau dan splicer akan 

meleburkan kedua fiber.  

6. Tunggu sampai layar menunjukan bahwa proses penyambungan telah selesai. 

 

Tugas (wajib disertakan pada bagian analisis di laporan praktikum) 

1. Apa yang terjadi bila pemotongan core serat optik tidak sempurna? Berikan 

contoh jenis penyambungan yang tidak ideal dan jelaskan penyebabnya! 

2. Mengapa kita harus sangat berhati-hati terhadap serpihan core serat optik? 

Kemungkinan apa saja yang dapat berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain? 

 


