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Pengenalan Fiber Optik 

Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau 
plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk 
mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang 
digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini berdiameter lebih kurang 120 
mikrometer. Cahaya yang ada di dalam serat optik tidak keluar karena indeks bias dari kaca 
lebih besar daripada indeks bias dari udara, karena laser mempunyai spektrum yang sangat 
sempit. Kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan 
sebagai saluran komunikasi. 

Serat optik atau fiber optik merupakan lompatan teknologi telekomunikasi yang 
sangat hebat. Kabel tembaga yang merupakan standar saluran telepon dapat mengirimkan 
beberapa juta sinyal listrik per detik, sedangkan serat optik dapat mengirimkan 20 milyar 
sinyal cahaya per detik. Konsep kerja kabel serat optik bisa kita anggap seperti tabung 
panjang yang dinding bagian dalamnya adalah cermin. Jadi, saat ada cahaya berisi data yang 
datang dari salah satu sisinya, cahaya tersebut akan terpantul-pantul di dalam kabel hingga 
mencapai sisi lainnya. 

 

Gambar. Serat Optik 

Fiber optik secara harafiah memiliki arti serat optik atau bisa juga disebut serat kaca. 
Fiber optik memang berupa sebuah serat yang terbuat dari kaca, namun jangan Anda 
samakan dengan kaca yang biasa Anda lihat. Serat kaca ini merupakan serat yang dibuat 
secara khusus dengan proses yang cukup rumit yang kemudian dapat digunakan untuk 
melewati data yang ingin Anda kirim atau terima. 

Jadi media fiber optik itu sendiri merupakan sebuah serat seukuran rambut manusia 
yang terbuat dari bahan kaca murni, yang kemudian dibuat bergulung-gulung panjangnya 
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sehingga menjadi sebentuk gulungan kabel. Setelah terjadi bentuk seperti ini, maka jadilah 
media fiber optik yang biasa Anda gunakan sehari-hari. 

Perkembangan teknologi serat optik saat ini, telah dapat menghasilkan pelemahan 
(attenuation) kurang dari 20 decibels (dB)/km. Dengan lebar jalur (bandwidth) yang besar 
sehingga kemampuan dalam mentransmisikan data menjadi lebih banyak dan cepat 
dibandingan dengan penggunaan kabel konvensional. Dengan demikian serat optik sangat 
cocok digunakan terutama dalam aplikasi sistem telekomunikasi. Pada prinsipnya serat optik 
memantulkan dan membiaskan sejumlah cahaya yang merambat didalamnya. 

Efisiensi dari serat optik ditentukan oleh kemurnian dari bahan penyusun gelas/kaca. 
Semakin murni bahan gelas, semakin sedikit cahaya yang diserap oleh serat optik. 

Dinding kabel serat optik sendiri memiliki dua lapisan konsentris yang terbuat dari 
kaca silica yaitu lapisan inti dan lapisan cladding. Lapisan cladding memiliki indeks bias lebih 
rendah dibandingkan lapisan inti. Perbedaan indeks bias ini menyebabkan fenomena refleksi 
internal total. Jadi ketika cahaya datang ke lapisan cladding pada sudut yang cukup rendah, 
cahaya tersebut akan dipantulkan tepat kembali ke inti sehingga tidak ada energi yang 
hilang sama sekali. 

 

Gambar. Lapisan Serat Optik 

Ketika serat optik menggantikan tembaga (copper) sebagai long distance calls maupun 
internet traffic yang secara tidak langsung berdampak pada penurunan biaya produksi. 
Untuk memahami bagaimana sebuah kabel serat optik bekerja, sebagai contoh coba 
bayangkan sebuah sedotan plastik atau pipa plastik panjang fleksible berukuran besar. 
Bayangkan pipa tersebut mempunyai panjang seratus meter dan anda melihat kedalam dari 
salah satu sisi pipa. Seratus meter di sebelah sana seorang teman menghidupkan lampu 
senter dan diarahkan kedalam pipa. dikarenakan bagian dalam pipa terbuat dari bahan kaca 
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sempurna, maka cahaya senter akan di refleksikan pada sisi yang lain meskipun bentuk pipa 
bengkok atau terpilin masih dapat terlihatpantulan cahaya tersebut pada sisi ujungnya. Jika 
misalnya seorang teman anda menyalakan cahaya senter hidup dan mati seperti kode 
morse, maka anda dan teman anda dapat berkomunikasi melalui pipa tersebut. Seperti 
itulah prinsip dasar dari serat optik atau yang biasa dikenal dengan nama fiber optic cable. 
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Sejarah 

Penggunaan cahaya sebagai pembawa informasi sebenarnya sudah banyak digunakan 
sejak zaman dahulu, baru sekitar tahun 1930-an para ilmuwan Jerman mengawali 
eksperimen untuk mentransmisikan cahaya melalui bahan yang bernama serat optik. 
Percobaan ini juga masih tergolong cukup primitif karena hasil yang dicapai tidak bisa 
langsung dimanfaatkan, namun harus melalui perkembangan dan penyempurnaan lebih 
lanjut lagi. Perkembangan selanjutnya adalah ketika para ilmuawan Inggris pada tahun 1958 
mengusulkan prototipe serat optik yang sampai sekarang dipakai yaitu yang terdiri atas 
gelas inti yang dibungkus oleh gelas lainnya. Sekitar awal tahun 1960-an perubahan fantastis 
terjadi di Asia yaitu ketika para ilmuwan Jepang berhasil membuat jenis serat optik yang 
mampu mentransmisikan gambar. 

Di lain pihak para ilmuwan selain mencoba untuk memandu cahaya melewati gelas 
(serat optik) namun juga mencoba untuk ”menjinakkan” cahaya. Kerja keras itupun berhasil 
ketika sekitar 1959 laser ditemukan. Laser beroperasi pada daerah frekuensi tampak sekitar 
1014 Hertz-15 Hertz atau ratusan ribu kali frekuensi gelombang mikro. 

Pada awalnya peralatan penghasil sinar laser masih serba besar dan merepotkan. 
Selain tidak efisien, ia baru dapat berfungsi pada suhu sangat rendah. Laser juga belum 
terpancar lurus. Pada kondisi cahaya sangat cerah pun, pancarannya gampang meliuk-liuk 
mengikuti kepadatan atmosfer. Waktu itu, sebuah pancaran laser dalam jarak 1 km, bisa 
tiba di tujuan akhir pada banyak titik dengan simpangan jarak hingga hitungan meter. 

Sekitar tahun 60-an ditemukan serat optik yang kemurniannya sangat tinggi, kurang 
dari 1 bagian dalam sejuta. Dalam bahasa sehari-hari artinya serat yang sangat bening dan 
tidak menghantar listrik ini sedemikian murninya, sehingga konon, seandainya air laut itu 
semurni serat optik, dengan pencahayaan cukup mata normal akan dapat menonton lalu-
lalangnya penghuni dasar Samudera Pasifik. 

Seperti halnya laser, serat optik pun harus melalui tahap-tahap pengembangan awal. 
Sebagaimana medium transmisi cahaya, ia sangat tidak efisien. Hingga tahun 1968 atau 
berselang dua tahun setelah serat optik pertama kali diramalkan akan menjadi pemandu 
cahaya, tingkat atenuasi (kehilangan)-nya masih 20 dB/km. Melalui pengembangan dalam 
teknologi material, serat optik mengalami pemurnian, dehidran dan lain-lain. Secara 
perlahan tapi pasti atenuasinya mencapai tingkat di bawah 1 dB/km. 

Berdasarkan penggunaannya maka SKSO dibagi atas beberapa generasi yaitu : 

Generasi pertama (mulai 1975) 

Sistem masih sederhana dan menjadi dasar bagi sistem generasi berikutnya, terdiri dari : 
alat encoding : mengubah input (misal suara) menjadi sinyal listrik 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 alat decoding : mengubah sinyal listrik menjadi output (misal suara) 
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Repeater bekerja melalui beberapa tahap, mula-mula ia mengubah sinyal gelombang yang 
sudah melemah menjadi sinyal listrik, kemudian diperkuat dan diubah kembali menjadi 
sinyal gelombang. Generasi pertama ini pada tahun 1978 dapat mencapai kapasitas 
transmisi sebesar 10 Gb.km/s. 

Generasi kedua (mulai 1981) 

Untuk mengurangi efek dispersi, ukuran teras serat diperkecil agar menjadi tipe mode 
tunggal. Indeks bias kulit dibuat sedekat-dekatnya dengan indeks bias teras. Dengan 
sendirinya transmitter juga diganti dengan diode laser, panjang gelombang yang 
dipancarkannya 1,3 mm. Dengan modifikasi ini 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 dan pembuatan chip diode laser berpanjang 
gelombang 1,55 mm. Kemurnian bahan silika ditingkatkan sehingga transparansinya dapat 
dibuat untuk panjang gelombang sekitar 1,2 mm sampai 1,6 mm. Penyempurnaan ini 
meningkatkan kapasitas transmisi menjadi beberapa ratus Gb.km/s. 

Generasi keempat (mulai 1984) 

Dimulainya riset dan pengembangan sistem koheren, modulasinya yang dipakai bukan 
modulasi intensitas melainkan modulasi frekuensi, sehingga sinyal yang sudah lemah 
intensitasnya masih dapat dideteksi. Maka jarak yang dapat ditempuh, juga kapasitas 
transmisinya, ikut membesar. Pada tahun 1984 kapasitasnya sudah dapat menyamai 
kapasitas sistem deteksi langsung. Sayang, generasi ini terhambat perkembangannya karena 
teknologi piranti sumber dan deteksi modulasi frekuensi masih jauh tertinggal. Tetapi tidak 
dapat disangkal bahwa sistem koheren ini punya potensi untuk maju pesat pada masa-masa 
yang akan datang. 

Generasi kelima (mulai 1989) 

Pada generasi ini dikembangkan suatu penguat optik yang menggantikan fungsi repeater 
pada generasi-generasi sebelumnya. Sebuah penguat optik terdiri dari sebuah diode laser 
InGaAsP (panjang gelombang 1,48 mm) dan sejumlah serat optik dengan doping erbium (Er) 
di terasnya. Pada saat serat ini disinari diode lasernya, atom-atom erbium di dalamnya akan 
tereksitasi dan membuat inversi populasi*, sehingga bila ada sinyal lemah masuk penguat 
dan lewat di dalam serat, atom-atom itu akan serentak mengadakan deeksitasi yang disebut 
emisi terangsang (stimulated emission) Einstein. Akibatnya sinyal yang sudah melemah akan 
diperkuat kembali oleh emisi ini dan diteruskan keluar penguat. Keunggulan penguat optik 
ini terhadap repeater adalah tidak terjadinya gangguan terhadap perjalanan sinyal 
gelombang, sinyal gelombang tidak perlu diubah jadi listrik dulu dan seterusnya seperti yang 
terjadi pada repeater. Dengan adanya penguat optik ini kapasitas transmisi melonjak hebat 
sekali. Pada awal pengembangannya hanya dicapai 400 Gb.km/s, tetapi setahun kemudian 
kapasitas transmisi sudah menembus harga 50 ribu Gb.km/s. 
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Generasi keenam 

Pada tahun 1988 Linn F. Mollenauer memelopori sistem komunikasi soliton. Soliton adalah 
pulsa gelombang yang terdiri dari banyak komponen panjang gelombang. Komponen-
komponennya memiliki panjang gelombang yang berbeda hanya sedikit, dan juga bervariasi 
dalam intensitasnya. Panjang soliton hanya 10-12 detik dan dapat dibagi menjadi beberapa 
komponen yang saling berdekatan, sehingga sinyal-sinyal yang berupa soliton merupakan 
informasi yang terdiri dari beberapa saluran sekaligus (wavelength division multiplexing). 
Eksperimen menunjukkan bahwa soliton minimal dapat membawa 5 saluran yang masing-
masing membawa informasi dengan laju 5 Gb/s. Cacah saluran dapat dibuat menjadi dua 
kali lipat lebih banyak jika digunakan multiplexing polarisasi, karena setiap saluran memiliki 
dua polarisasi yang berbeda. Kapasitas transmisi yang telah diuji mencapai 35 ribu Gb.km/s. 

Cara kerja sistem soliton ini adalah efek Kerr, yaitu sinar-sinar yang panjang gelombangnya 
sama akan merambat dengan laju yang berbeda di dalam suatu bahan jika intensitasnya 
melebihi suatu harga batas. Efek ini kemudian digunakan untuk menetralisir efek dispersi, 
sehingga soliton tidak akan melebar pada waktu sampai di receiver. Hal ini sangat 
menguntungkan karena tingkat kesalahan yang ditimbulkannya amat kecil bahkan dapat 
diabaikan. Tampak bahwa penggabungan ciri 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 
yang jelas, dunia komunikasi abad 21 mendatang tidak dapat dihindari lagi akan dirajai oleh 
teknologi serat optik. 
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Jenis Fiber Optik 

Ada dua jenis kabel fiber optik yaitu single-mode dan multi-mode. Single-mode 

memiliki inti yang sangat sempit, hanya sepersepuluh dari diameter rambut manusia. Single-

mode digunakan untuk mengirimkan data dengan jarak yang sangat jauh. Multi-mode 

memiliki inti yang lebih luas untuk membangkitkan dan memantulkan banyak sinyal di 

dalamnya. Multi-mode menggunakan lampu LED yang lebih murah dan lemah yang lebih 

cocok untuk jarak pendek seperti penggunaannya di komputer lokal. 

Single mode : serat optik dengan inti (core) yang sangat kecil (biasanya sekitar 8,3 mikron), 
diameter intinya sangat sempit mendekati panjang gelombang sehingga cahaya yang masuk 
ke dalamnya tidak terpantul-pantul ke dinding selongsong (cladding). Bahagian inti serat 
optik single-mode terbuat dari bahan kaca silika (SiO2) dengan sejumlah kecil kaca Germania 
(GeO2) untuk meningkatkan indeks biasnya. Untuk mendapatkan performa yang baik pada 
kabel ini, biasanya untuk ukuran selongsongnya adalah sekitar 15 kali dari ukuran inti (sekitar 
125 mikron). Kabel untuk jenis ini paling mahal, tetapi memiliki pelemahan (kurang dari 
0.35dB per kilometer), sehingga memungkinkan kecepatan yang sangat tinggi dari jarak yang 
sangat jauh. Standar terbaru untuk kabel ini adalah ITU-T G.652D, dan G.657. 

Multi mode  : serat optik dengan diameter core yang agak besar yang membuat laser di 
dalamnya akan terpantul-pantul di dinding cladding yang dapat menyebabkan berkurangnya 
bandwidth dari serat optik jenis ini. 

 

Gambar. Jenis kabel FO 

 

Kabel Serat Optik 
 

Setiap kabel serat optik yang digunakan untuk jaringan terdiri dua buah serat optik yang 
dibungkus oleh perisai yang terpisah. Satu serat digunakan untuk membawa data dari A ke 
B, satunya lagi digunakan untuk sebaliknya. Hal ini menjadikan jalur komunikasi full duplex. 
Biasanya dua kabel tersebut akan berada dalam satu outer jacket sampai ke ujung dimana 
konektor terpasang. 
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Gambar. Konektor kabel FO 

Serat optik tidak membutuhkan twisting ataupun shielding, karena tidak ada sinar yang 
mampu keluar ketika berada didalam serat optik. Ini berarti, serat optik tahan terhadap 
crosstalk. Hal ini memungkinkan ada banyak serat optik didalam satu kabel. Satu kabel 
dapat berisi 2 sampai dengan 48 serat yang terpisah. Biasanya ada lima bagian yang 
membentuk serat optik yaitu core, cladding, sebuah buffer, material yang kuat dan outer 
jacket. 
 

 

Gambar. Bagian kabel FO 

Core adalah element transmisi cahaya yang berada pada pusat serat optik. Seluruh sinar 
cahaya melewati core. Core umumnya terbuat dari gelas yang merupakan kombinasi dari 
silicon dioxide (silica) dan elemen lainnya. Multimode menggunakan tipe gelas yang disebut 
graded index glass. Gelas ini memiliki indeks bias makin mengecil. Dengan kata lain, bagian 
terluar gelas memiliki indeks bias terkecil, sedangkan bagian terdalam memiliki indeks bias 
terbesar. Desain ini dibuat agar sinar yang melalui bagian terdalam dan menempuh jarak 
yang paling pendek dapat tiba bersamaan dengan sinar yang memantul di bagian luar core 
dan menempuh jarak paling jauh. Cladding adalah bagian yang mengelilingi core. Cladding 
juga dibuat dari silica tetapi memiliki indeks bias terendah dibandingkan core. Sinar cahaya 
akan dipantulkan kembali oleh cladding ke dalam core. Kabel serat optik multimode standar 
banyak digunakan untuk LAN. Kabel ini memiliki diameter cladding 125 micron.  
 
Mengelilingi cladding adalah buffer yang biasanya terbuat dari plastik. Material ini 
membantu melindungi core dan cladding dari kerusakan.Ada dua desain dasar kabel yaitu 
loose tube dan tight-buffered. Kebanyakan desain yang digunakan adalah tight-buffered. 
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Kabel tightbuffered memiliki material buffer yang bersentuhan langsung dengan cladding. 
Sedangkan pada loose tube, buffer tidak bersentuhan langsung tetapi memiliki rongga udara 
diantaranya. Tight-buffered banyak digunakan untuk didalam gedung sedangkan loose tube 
digunakan untuk diluar gedung. 

 
Material yang kuat digunakan untuk mengelilingi buffer dan digunakan untuk mencegah 
kabel tertarik ketika pemasangan. Material yang banyak digunakan adalah kevlar, bahan 
yang sama untuk rompi anti peluru. 
 
Bagian yang terakhir adalah outer jacket. Outer jacket mengelilingi kabel untuk melindungi 
serat dari lecet, kerusakan dan kontaminasi lainnya. Warna dari outer jacket untuk kabel 
multimode biasanya oranye sedangkan untuk single mode adalah kuning walau mungkin 
menggunakan warna lainnya. 
 
Multimode memiliki spesifikasi sebagai berikut: 
 Ukuran core yang lebih besar dari single mode yaitu 50 atau 62,5 micron atau lebih 

besar. 
 Memungkinkan adanya dispersi (penghamburan) yang lebih besar, sehingga 

memungkinkan hilangnya sinyal lebih besar. 
 Panjang maksimum 2 km (lebih pendek dari single mode). 
 Menggunakan LED sebagai sumber cahaya. 

 
Single mode memiliki spesifikasi sebagai berikut: 
 Ukuran core yang lebih kecil yaitu 5–8 micron. 
 Dispersi yang lebih kecil. 
 Cocok untuk penggunaan jarak jauh. 
 Menggunakan laser sebagai sumber cahaya. 

 
Pada serat optik single mode, sudut datang adalah 90 derajat terhadap permukaan serat 
optik yang menyebabkan sinar melalui garis lurus didalam core serat optik. Hal ini 
menyebabkan peningkatan kecepatan dan jarak yang dapat ditempuh. Karena desain 
tersebut, single mode memiliki bandwidth yang lebih besar serta jarak yang lebih jauh dari 
multimode. Hanya kabel ini relative lebih mahal dari multimode dan menggunakan laser 
yang lebih mahal dari LED. Melihat spesifikasinya single mode banyak digunakan untuk 
koneksi antar gedung. 
 

 
 

Gambar. Penampang core FO 
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Perlu diperhatikan penggunaan laser pada single mode. Laser dapat merusak mata. Oleh 
karena itu jangan pernah melihat ujung jauh dari kabel single mode yang sudah terpasang, 
atau melihat transmit port dari Router, Switch atau NIC yang menggunakan kabel single 
mode. Pastikan untuk selalu memasang tutup pelindung pada ujung dari kabel serat optik 
single mode dan memasangnya pada port optical dari switch atau router. 
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Konsep Dasar Sistem Transmisi Serat Optik 

Prinsip dasar dari sistem komunikasi serat optik adalah pengiriman sinyal informasi dalam 

bentuk sinyal cahaya. Pemancar, kabel serat optik dan penerima merupakan komponen 

dasar yang digunakan dalam sistem komunikasi serat optik. Pemancar berfungsi mengubah 

sinyal listrik menjadi sinyal optik, kabel serat optik berfungsi sebagai media transmisi dan 

penerima berfungsi mengubah sinyal optik yang diterima menjadi sinyal listrik kembali.  

Proses pengiriman informasi yang melalui serat optik menggunakan prinsip pemantulan 
sinyal optik yang berupa cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Secara umum, 
konfigurasi sistem serat optik ditunjukkan seperti pada Gambar  
 

 

Gambar. Konfigurasi Sistem Transmisi Serat Optik 

Selama perambatannya dalam serat optik, gelombang cahaya akan mengalami redaman di 
sepanjang serat optik dan pada titik persambungan serat optik. Oleh karena itu, untuk 
transmisi jarak jauh diperlukan adanya penguat yang berfungsi untuk memperkuat 
gelombang cahaya yang mengalami redaman 

 
Gambar. Penghantaran cahaya dalam FO 
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Kabel Optik Yang Sering Digunakan 

 

 

 

 

 



________________________Universitas Bhayangkara Surabaya – Fakultas Teknik – Jurusan Teknik Informatika 

 

[ Laporan Tugas Kelompok Kuliah Telematika ]-------------------------------------------------------------  Page 13 of 21 
 

 

 

 

 

  



________________________Universitas Bhayangkara Surabaya – Fakultas Teknik – Jurusan Teknik Informatika 

 

[ Laporan Tugas Kelompok Kuliah Telematika ]-------------------------------------------------------------  Page 14 of 21 
 

Serat Optik di Indonesia 

Meskipun saat ini penggunaan jaringan serat optik di Indonesia jarang terdengar, 
tetapi jumlah jaringan yang berbasis serat optik terus mengalami perkembangan baik dalam 
kuantitas maupun kualitas. Contoh penggunaan jaringan serat optik di Indonesia antara lain 
pada jaringan JUITA (Jaringan Universitas Indonesia Terpadu), INHERENT (Indonesia Higher 
Education Network), Palapa Ring, dan kabel bawah laut yang menghubungkan Jakarta 
dengan Batam. Pada makalah ini akan dibahas beberapa contoh penggunaan serat optik di 
Indonesia, dari segi topologi dan teknologi serat optik yang digunakan. 

INHERENT (Indonesia Higher Education Network) 

Pada jaringan INHERENT, serat optik digunakan untuk membentuk jaringan yang 
menghubungkan seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Pada tahap awal, terdapat 
33 perguruan tinggi yang menjadi simpul awal pada jaringan INHERENT. 

Sambungan antara universitas-universitas lain dengan simpul lokal pada jaringan INHERENT 
dapat dilakukan dengan menggunakan topologi star atau bus, tergantung dari lokasi 
univeristas, dan peralatan yang tersedia. Jenis kabel serat optik yang digunakan adalah serat 
optik single mode. Serat optik single mode dipilih karena memiliki jarak maksimum tanpa 
pengulang yang lebih jauh, dan juga karena serat optik single mode sudah mencukupi dari 
segi kapasitas kanal untuk sambungan antar universitas. 

 

Gambar . Konfigurasi jaringan INHERENT 

ada gambar di atas dapat dilihat konfigurasi dari jaringan INHERENT. Simpul-simpul 
lokal yang terhubung dengan menggunakan serat optik baru terdapat di pulau Jawa saja. 
Sedangkan sambungan antara simpul-simpul lokal lainnya dilakukan dengan menggunakan 
E2 dengan kapasitas 8 Mbps. Khusus untuk daerah Maluku dan Papua sambungan antara 
simpul-simpul lokal dilakukan melalui satelit atau VSAT (Very Small Aperture Terminal) 
dengan kapasitas 2 Mbps. 
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Pada jaringan INHERENT juga terdapat redundant link yang menghubungkan 
jaringan antar pulau. Redundant link berfungsi sebagai cadangan bila jalur transmisi utama 
mengalami gangguan. Dengan adanya redundant link sambungan antara simpul-simpul lokal 
masih dapat dipertahankan, meskipun terjadi gangguan yang besar pada salah satu 
sambungan utama. Sambungan untuk redundant link juga menggunakan VSAT dengan 
kapasitas 1 Mbps. 

JUITA (Jaringan Universitas Indonesia Terpadu) 

Pada jaringan JUITA, jaringan serat optik digunakan untuk menghubungkan seluruh 
fakultas yang ada di Universitas Indonesia, Depok. Kabel serat optik diletakkan dibawah 
tanah, dan mengelilingi lingkungan Universitas Indonesia memebentuk topologi ring yang 
menghubungkan setiap fakultas. Teknologi yang dipakai dalam jaringan ini adalah FDDI 
(Fiber Distributed Data Interface). 

Teknologi FDDI merupakan standar untuk transmisi data pada LAN (Local Area 
Network) dengan jangkauan mencapai 200 kilometer. FDDI menggunakan dua buah kabel 
fiber optik yang mentransmisikan data pada arah yang berlawanan. Kabel pertama berfungsi 
sebagai kabel utama yang digunakan dalam transmisi data dengan kecepatan 100 Mbit/s, 
sedangkan kabel kedua berfungsi sebagai cadangan bila kabel utama mengalami kerusakan. 
Tetapi jika jaringan tidak membutuhkan kabel cadangan, kabel kedua dapat digunakan 
bersamaan dengan kabel utama, dan menambah kapasitas jaringan menjadi 200 Mbit/s. 

Palapa Ring 

Palapa Ring merupakan kelanjutan dari proyek CSO-N (Cincin Serat Optik Nasional) 
yang bertujuan untuk membangun jaringan serat optik nasional yang menjangkau 33 
propinsi, 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia dengan total panjang kabel laut 
mencapai 35.280 kilometer, dan kabel daratan sejauh 21.807 kilometer. 

 

Gambar . Skema Cincin Serat Optik Nasional (CSON) 

Jaringan Palapa Ring membentuk cincin terintegrasi yang membentang dari 
Sumatera Utara hingga Papua bagian Barat dengan kapasistas sebesar 300 Gbps sampai 
1000 Gbps. Aplikasi yang akan didukung oleh jaringan Palapa Ring sangat beragam, mulai 
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dari pembelajaran jarak jauh, pengobatan jarak jauh, dan siaran TV yang murah ke desa-
desa. 

Jika dilihat dari kapasitas dan banyaknya aplikasi yang digunakan, maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa bagian backbone pada jaringan Palapa Ring akan menggunakan 
kabel serat optik multimode dengan teknologi DWDM (Dense Wavelength Division 
Multiplexing) dan EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier). Kedua teknologi ini dipilih karena 
memiliki efisiensi kanal yang tinggi, dan mudah untuk dikembangkan jika terdapat aplikasi 
baru yang ingin diterapkan ke dalam jaringan. 

Dari contoh-contoh aplikasi yang telah disebutkan di atas dapat diambil 
kesimpulan bahwa perkembangan jaringan serat optik di Indonesia sudah mengalami 
kemajuan yang cukup signifikan. Penggunaan jaringan serat optik tidak hanya pada skala 
LAN saja, tetapi sudah memasuki skala WAN yang mencakup seluruh kepulauan Indonesia. 
Melihat perkembangan yang pesat ini, maka tidak mengherankan bila dalam waktu singkat 
aplikasi FTTH (Fiber to the Home) menjadi hal yang umum di Indonesia. 
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Keuntungan Fiber Optik 
 

Media fiber optik memang telah lama ada dalam dunia komunikasi. Aplikasinya pun 

sudah cukup banyak meskipun belum seberkembang dan seluas kabel UTP atau kabel 

tembaga. Mengapa demikian? Karena media ini cukup mahal untuk dimiliki. Tidak semua 

orang mampu menggunakan media ini karena harganya yang tidak murah. Namun di balik 

semua itu, sebenarnya media fiber optik memiliki segudang kelebihan dibanding media lain. 

Kelebihan tersebut bahkan bisa membuat tonggak sejarah baru dalam kehidupan manusia. 

Media ini tidaklah menjadi mahal jika Anda bisa memanfaatkan semua kelebihannya. Berikut 

ini adalah kelebihan-kelebihan media fiber optik dibandingkan dengan media lain: 

 

- Lebih ekonomis untuk komunikasi jarak jauh 

Untuk keperluan media komunikasi dengan jarak yang sangat jauh, dengan kecepatan yang 

sangat tinggi dan dengan bandwidth yang cukup lebar, maka fiber optik dapat dikategorikan 

sebagai media yang murah dibandingkan dengan media kabel tembaga atau bahkan 

wireless. Memang biaya kepemilikannya jauh lebih mahal pada saat kali pertama, namun 

semua itu akan terbayar dengan kenyamanan menggunakannya, reliabilitasnya, 

kecepatannya, kapasitasnya, jarak tempuhnya, dan banyak lagi kelebihan lain yang bisa Anda 

rasakan. 

Media kabel tembaga memiliki keterbatasan jarak yang cukup signifikan dibandingkan 

dengan media fiber optic. Maka dari itu, jika Anda bermaksud membangun jaringan 

komunikasi yang berskala metropolitan dan bahkan berskala internasional, media fiber optik 

menjadi sebuah opsi yang sangat murah, dibandingkan dengan media tembaga. 

 

- Lebih kecil ukurannya 

Dari namanya saja, fiber optik atau serat optik, mungkin Anda sudah bisa menduga kalau 

media fiber optik ini adalah media yang sangat kecil. Hanya berupa serat yang terbuat dari 

bahan optik atau kaca. Ternyata memang benar dugaan Anda. Dalam wujud aslinya media 

yang mampu membawa informasi dengan kapasitas “tak terhingga” secara teori ini tidak 

jauh lebih besar dari sehelai rambut. Jika Anda pernah memancing, mungkin Anda tahu ciri 

dari benang pancing, yaitu bening dan tipis. Seperti itulah wujud serat optik yang hebat itu. 

 

Banyak sekali keuntungan yang bisa didapat dari wujudnya yang kecil ini. Dengan 

penampangnya yang kecil, maka ukuran fisik dari media ini secara keseluruhan juga tidak 

terlalu besar. Jika dibundel, maka dalam ukuran bundel yang tidak begitu besar, Anda bisa 

mendapatkan cukup banyak helaian serat optik di dalamnya. Tentu keuntungan ini akan 

sangat berguna bagi Anda karena tidak perlu repot-repot menyediakan jalur bentangan 

kabel yang besar, Anda juga tidak perlu menarik berkali-kali utasan-utasan kabel untuk 

berbagai keperluan karena didalam satu kabel saja sudah tersedia banyak sekali media 
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pembawa data. Berbagai keperluan transmisi seperti misalnya sinyal-sinyal TV dan teleponya 

dapat sekaligus dibawa juga. 

Selain itu, dengan ukuran yang kecil Anda bisa membuat pembungkusnya menjadi lebih 

tebal, sehingga lebih tahan terhadap gangguan dari luar. Dengan ukurannya yang kecil pula 

Anda tidak akan kesulitan untuk mengaturnya ketika digunakan. Semua itu mungkin tidak 

bisa Anda dapatkan di media manapun kecuali menggunakan media fiber optic. 

 

- Penurunan kualitas sinyal lebih sedikit 

Jika menggunakan media kabel tembaga, maka Anda akan mengenal lebih banyak apa yang 

disebut dengan degradasi sinyal transmisi. Menurunnya kualitas sinyal-sinyal yang 

ditransmisikan akan mengganggu kelancaran proses komunikasi data. Hal ini akan sering 

ditemui jika Anda menggunakan media kabel tembaga untuk keperluan transmisi data baik 

jarak jauh maupun jarak dekat. Sinyal-sinyal yang dibawa melalui jalur ini tentu tidak pernah 

dapat dipastikan keutuhannya. Pengirim tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di tengah 

perjalanannya. Yang pasti banyak sekali faktor pengganggu yang dapat menyebabkan 

kualitas sinyal menurun. 

Apakah jalur komunikasi melewati jalur listrik tegangan tinggi, atau melalui kabel yang 

kurang baik instalasinya, atau melalui terminasi-terminasi yang lembap, atau melalui 

perangkat-perangkat penguat yang tidak baik kelistrikannya, semua itu bisa menjadi 

penyebab terganggunya sinyal data Anda. 

Di dalam sistem komunikasi menggunakan fiber optik, sinyal informasi yang lalu-lalang di 

dalamnya adalah berwujud cahaya. Mengapa cahaya? Karena media ini relatif lebih kebal 

terhadap gangguan dari luar. Tidak banyak faktor yang dapat menimbuklan interferensi 

terhadap sinyal cahaya tersebut. Cahaya tidak akan terganggu oleh listrik bertegangan tinggi, 

tidak akan terganggu oleh suhu udara baik panas maupun dingin, dan 

juga tidak terganggu oleh frekuensi radio di sekitarnya. 

Dengan kondisi seperti ini, penurunan kualitas sinyal cahaya relatif lebih kecil dan sedikit 

dibandingkan dengan media komunikasi lainnya. Keuntungan yang didapat dari kelebihan ini 

adalah data yang dilewatkan di dalamnya lebih terjamin keutuhannya, suara yang dibawa di 

dalamnya untuk komunikasi telepon lebih bersih, sinyal-sinyal TV yang dilewatkan di 

dalamnya akan lebih jernih sampai di penerimanya. 

 

- Daya listrik kecil 

Untuk membawa informasi dalam bentuk sinyal cahaya, daya listrik yang dibutuhkan relatif 

tidak terlalu besar. Sinyal cahaya yang relatif lebih kebal terhadap gangguan dari luar tidak 

perlu ditransmisikan dengan daya listrik yang tinggi seperti yang terjadi pada media 

komunikasi kabel tembaga. Hanya butuh daya yang rendah saja, maka sinyal informasi bisa 

tiba di tujuan dengan selamat. Bahkan daya listrik tersebut sebenarnya tidak pernah 

melewati media serat optik tersebut, karena yang membawa informasi tersebut tidak 
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membutuhkan bantuan pulsa-pulsa listrik. Dengan demikian, media ini akan menghemat 

banyak sekali daya listrik yang harus Anda bayar. 

 

- Sinyal digital 

Karena tidak ada sinyal listrik yang digunakan untuk membawa data, media fiber optik 

sangat cocok digunakan dalam sistem digital seperti misalnya komputer. Mengapa demikian? 

Karena komputerisasi beserta perangkat-perangkatnya banyak mengandalkan logika-logika 

digital. Media cahaya yang membawa informasipun bukanlah sebuah sinyal 

analog yang harus melewati proses perubahan sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya 

(ADC/DAC), melainkan adalah sinyal-sinyal digital yang terdiri dari informasi logika 0 dan 1. 

Dengan demikian, informasi yang dibawanya tidak perlu melewati proses ADC/DAC lagi. 

Keuntungan dari fitur ini adalah data yang dikirimkan tidak akan banyak mengalami 

penurunan kualitas dan tidak banyak kesalahan yang terjadi akibat konversi ini. 

 

- Tidak mudah termakan usia 

Media fiber optik tidak digunakan untuk melewatkan sinyal-sinyal listrik. Bisa dipastikan 

didalam jalur komunikasi ini Anda tidak akan tersengat listrik sekecil apapun. Dengan 

demikian, media ini tidak akan mengalami kepanasan dan penipisan akibat tegangan listrik 

yang lewat di dalamnya. Ini menandakan media fiber optik akan jauh lebih berumur panjang 

dibandingkan dengan kabel tembaga biasa. 

Seperti dijelaskan di atas, fiber optik terbuat dari serat kaca murni. Perlu Anda ketahui, 

bahan seperti kaca tidak akan mudah mengalami korosi seperti halnya tembaga. Jika bahan 

seperti tembaga bisa mengalami korosi jika ditempatkan pada daerah yang bersifat korosif, 

tidak demikian dengan fiber optik. Anda bebas meletakkannya di mana saja tanpa takut 

menjadi cepat rusak. Media fiber optik bisa ditanam di tanah jenis apapun atau digantung di 

daerah manapun dibutuhkan tanpa harus cemas. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

media fiber optik jauh lebih lama usianya dibandingkan dengan media tembaga, jika tidak 

terjadi hal-hal di luar prediksi. 

 

- Ringan dan fleksibel 

Ukurannya yang sangat kecil, hampir seperti seutas rambut, membuat media komunikasi ini 

merupakan media fisik yang paling ringan, dibandingkan dengan kabel tembaga dan media 

lainnya. Dengan kelebihan seperti ini, aplikasi media fiber optik akan jauh lebih banyak dan 

lebih terbuka bebas dibandingkan dengan media kabel tembaga. Media ini dapat dibentang 

di tempat-tempat yang lebih tersembunyi, di tempat-tempat yang sulit dijangkau, dan 

banyak lagi. 

Selain itu, media ini juga sangat fleksibel. Jika Anda pernah tahu bentuk dan karakteristik 

dari seutas benang pancing yang bening, seperti itulah fiber optik. Anda bebas melekuk- 

lekukkannya, melilit-lilitkannya tanpa takut patah, asalkan tekukan tidak terlalu tajam 

sudutnya. Dengan bentuk yang fleksibel dan ringan seperti ini, media fiber optik akan 
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menciptakan aplikasi-aplikasi baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh manusia. 

Contoh aplikasi fiber optik yang paling umum saat ini adalah fiber optik digunakan sebagai 

kamera digital sederhana untuk menangkap gambar dari dalam tubuh manusia. Aplikasi di 

bidang medis ini menjadi tonggak sejarah baru bagi dunia pengobatan dan kesehatan karena 

sebelumnya semua pekerjaan “melihat-lihat” tersebut sangat sulit dilakukan tanpa operasi. 

Aplikasi fiber optik yang lain misalnya melakukan pemantauan dalam system mekanis roket, 

pesawat terbang, kereta api supercepat, dan banyak lagi. Kerusakan yang terjadi di dalam 

perangkat-perangkat tersebut tidak akan mudah ditemukan jika tidak ada alat bantu seperti 

fiber optik. Dengan keuntungan ini, fiber optik menjadi sangat populer hingga sekarang. 

 

- Komunikasi lebih aman 

Media fiber optik merupakan media yang sangat ideal jika Anda menginginkan media yang 

sangat aman. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan informasi yang lewat di dalam media 

fiber optik tidak mudah untuk disadap atau dikacaukan dari luar. Sinyal informasi yang 

berupa cahaya tidak akan mudah untuk ditransfer ke jalur lain untuk disadap. Sinyal cahaya 

pun tidak akan mudah dikacaukan dengan menggunakan frekuensi pengacau atau medan 

elektromagnetik. Maka dari itu, media ini cukup aman untuk Anda gunakan. Meskipun 

cukup aman, media ini tidak sulit untuk dimonitor. Jadi sangat ideal, bukan? 

 

 

Kekurangan Fiber Optik 

 Konstruksi serat optik cukup lemah, maka dalam pemakaiannya diperlukan lapisan  

 penguat sebagai proteksi.  Karakteristik transmisi dapat berubah bila terjadi tekanan 

dari luar yang berlebihan. 

 Tidak dapat dilewati arus listrik, sehingga tidak dapat memberikan catuan pada  

pemasangan repeater.   
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