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Abstrak 

Visible Light Communication (VLC) merupakan sistem komunikasi yang menggunakan cahaya tampak 

sebagai sinyal pembawa/carrier. Sistem komunikasi cahaya tampak memiliki panjang gelombang  380-750 

nm dan rentang frekuensi 430-790 THz. Penggunaan komponen Light Emiting Diode (LED) sebagai 

pengirim/transmitter memungkinkan teknologi ini sangat efisien untuk digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. Pemanfaatan LED sebagai penerangan dapat juga dimanfaatkan sebagai media untuk 

mengirimkan informasi. Dibandingkan dengan lampu-lampu jenis lain, LED lebih hemat daya dan 

memiliki kemampuan switching yang sangat tinggi sehingga memungkinkan untuk digunakan sebagai 

pengirim informasi jarak dekat serta beberapa keunggulan lain dari segi keamanan, kecepatan, dan 

kemudahan untuk diaplikasikan pada keadaan masyarakat saat ini. 

Kata Kunci : VLC, LED, Switching, Carrier 

 

1. Pendahuluan 

Permintaan layanan transmisi dengan kecepatan tinggi dan efisien semakin meningkat. Salah satu jenis system 

komunikasi yang dapat menjawab permasalahan tersebut yaitu system komunikasi yang berbasis cahaya, salah 

satunya yaitu VLC. Visible Light Communication (komunikasi cahaya tampak) merupakan salah satu jenis 

komunikasi optik unguided yang menggunakan cahaya tampak sebagai jenis cahayanya. Cahaya tampak sendiri 

merupakan jenis cahaya yang bisa dilihat secara kasat mata yang memiliki panjang gelombang pada rentang 380-

750 nm dan rentang frekuensi 430-790 THz. Cahaya tampak memiliki banyak keunggulan yang menjadi alasan 

mengapa dipakai untuk mengirimkan informasi, salah satunya karena kondisi sekarang di masyarakat yang telah 

menggunakan cahaya tampak berupa LED  untuk berbagai kebutuhan terutama untuk penerangan ruangan [1]. 

Pada system VLC, cahaya tampak yang dihasilkan dari pengirim yaitu berupa LED akan disandikan dan 

dimodulasi sehingga dapat membawa informasi dan tetap menjaga fungsinya sebagai alat penerangan sehingga 

pegguaan daya yang lebih efisien karena dengan jumlah energy yang sama keperluan penerangan dan pengiriman 

informasi dapat dilakukan dalam waktu yang sama [2].  

Sistem VLC mempunyai banyak kemungkinan untuk dimplementasikan. Implementasi dasar yang yang dapat 

dilakukan adalah untuk menyediakan koneksi nirkabel pada perangkat di lokasi tertentu. Bila lampu yang 

digunakan berupa LED, maka dengan menerapkan sistem VLC di dalam ruangan dapat tersedia baik penerangan 

maupun akses pengiriman informasi. Karena alasan inilah teknologi VLC memiliki potensi yang tinggi untuk 

diterapkan pada jaringan indoor local. Dengan menerapkan sistem VLC, sistem wireless local area network 

(WLAN) yang telah ada dapat tetap dipertahankan. 

Keunggulan lain dari VLC adalah dengan menggunakan cahaya tampak untuk mengirim data, maka data tidak 

dapat diakses oleh perangkat yang tidak berada dalam ruangan yang sama dengan sistem. Hal ini berbeda dengan 

sistem Wi-Fi karena cahaya tampak tidak mampu merambat melewati dinding seperti gelombang radio. 

Keunggulan ini sangat berarti bagi pengguna-pengguna yang menginginkan keamanan informasi.   

2. Dasar Teori 

2.1 Sistem Komunikasi Optik  

Sistem komunikasi optik merupakan sekumpulan elemen yang saling bekerjasama untuk mengirimkan 

informasi dengan menggunakan cahaya sebagai pembawanya. Pembawa berupa cahaya merupakan inovasi yang 

tergolong baru untuk mengirimkan berbagai jenis informasi. Secara garis besar, sistem komunikasi cahaya dapat 

dibedakan menjadi dua, yakni guided dan unguided. Contoh sistem komunikasi cahaya jenis guided adalah 

penggunaan serat optik sebagai medianya. Sedangkan untuk jenis unguided yaitu VLC, WLAN-oF (Wireless 

Local Area Network-over Fiber, LI-FI (Light Fidelity),  RoF (Radio over Fiber), dan FSO (Free Space Optic). 
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2.2 Visible Light Communication (VLC)  

VLC merupakan sebuah sistem komunikasi yang menggunakan cahaya tampak sebagai media untuk 

mengirimkan informasi. Bermula dari penelitian Dominic C. O' Brien (Dominic, et al,2008) [3] dari University of 

Oxford bersama dengan timnya pada tahun 2011, yang menganalisis kemungkinan dan peluang memanfaatkan 

cahaya tampak dalam sistem komunikasi. Mereka memprediksi bahwa penerangan umum akan menggunakan LED 

putih di masa depan, mengingat efisiensi dari solid state yang satu ini sangat besar. Penelitian lain dilakukan oleh 

Talha A. Khan (Talha A, et al, 2012) [3] dan timnya dimana mereka mengimplementasikan teknologi Visual Light 

Communication (VLC) untuk transmisi data juga. Akan tetapi, data yang dikirimkan memiliki jumlah yang 

banyak oleh karena itu digunakan metoda Wavelength Division Multiplexing (WDM). Dengan teknologi seperti 

ini, seseorang dapat menciptakan sebuah komunikasi dengan cara mengirimkan file audio (misal 

music, rekaman, dan lainnya) dan video dari satu tempat ke tempat lain dalam sebuah ruangam. Sistem VLC yang 

menggunakan cahaya tampak memiliki rentang frekuensi dan panjang gelombang yang yang sangat lebar, seprti 

yang ditunjukkan pada gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1 Spektrum Frekuensi Cahaya Tampak 

2.3 LED 

Light Emitting Diode (Dioda pengemisi cahaya) merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk 

mengemisi cahaya dari catuan arus yang diberikan. Dioda jenis inilah yang telah mulai diaplikasikan sebagai lampu 

untuk tujuan penerangan. Lampu LED pun semakin lama semakin menggeser lampu-lampu konvensional seperti 

lampu neon dan lampu pijar. Keunggulan dari lampu LED adalah penggunaan daya yang lebih hemat. Sehingga, 

dengan alokasi daya yang sama LED dapat memancarkan cahaya lebih lama daripada lampu pijar maupun lampu 

neon [1]. 

 

 
Gambar 2.2 Cara Kerja LED 

 

Pada gambar 2.2 menunjukkan bahwa pada LED terdiri dari sambungan semikonduktor tipe-p dan 

semikonduktor tipe-n yang diberi forward bias. Pada keadaan tidak ada arus yang lewat, elektron-elektron akan 

berada pada pita valensi, yaitu garis lintasan gaya terluar dari atom. Elektron-elektron ini akan dapat berpindah ke 

pita konduksi, yaitu garis lintasan gaya diatas pita valensi apabila arus yang diberikan memiliki energy yang lebih 

besar dari gap energy. Prinsip emisi cahaya dari LED adalah emisi spontan, yang berarti setiap elektron yang 

tereksitasi ke pita konduksi akan langsung melakukan proses rekombinasi ke pita valensi sambil memancarkan 

energi cahaya. Proses emisi spontan ini menyebabkan cahaya yang dipancarkan dari tiap elektron memiliki beda 

sudut, arah, dan frekuensi yang berbeda. Karakteristik dari LED yang memancarkan cahaya yang menyebar inilah 

yang kemudian diterapkan pada lampu ruangan. Penggunaan lampu LED dalam ruangan mendorong munculnya 

ide penggunaan lebih lanjut LED untuk visible light communication (VLC) dimana setiap bit informasi dibedakan 

dari nyala-padam LED yang sangat cepat sehingga tidak dapat diikuti oleh mata manusia [1]. 

 

 

 

   



2.4 Photo Transistor 

Pada sisi penerima menggunakan Photo Transistor yang berfungsi untuk mendeteksi sinyal cahaya yang 

dipancarkan oleh LED. Photo Transistor adalah Transistor yang dapat mengubah energi cahaya menjadi listrik dan 

memiliki penguat (gain) Internal. Cahaya yang diterima oleh Photo Transistor akan menimbulkan arus pada daerah 

basis-nya dan menghasilkan penguatan arus hingga ratusan kali bahkan beberapa ribu kali.  Photo Transistor juga 

merupakan komponen elektronika yang digolongkan sebagai Transduser [1]. 

 
Gambar 2.3 Struktur Photo Transistor 

 

Cara kerja Photo Transistor atau Transistor Foto hampir sama dengan Transistor normal pada umumnya, 

dimana arus pada Basis Transistor dikalikan untuk memberikan arus pada Kolektor. Namun khusus untuk Photo 

Transistor, arus Basis dikendalikan oleh jumlah cahaya atau inframerah yang diterimanya. Oleh karena itu, pada 

umumnya secara fisik Photo Transistor hanya memiliki dua kaki yaitu Kolektor dan Emitor sedangkan terminal 

Basisnya berbentuk lensa yang berfungsi sebagai sensor pendeteksi cahaya. Pada prinsipnya, apabila Terminal 

Basis pada Photo Transistor menerima intensitas cahaya yang tinggi, maka arus yang mengalir dari Kolektor ke 

Emitor akan semakin besar [1]. 

 

3. Pembahasan  

3.1 Prinsip Kerja VLC 

Secara umum VLC terbagi atas dua blok yakni blok transmitter dan blok receiver seperti yang ditunjukkan 

pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem VLC 

Pada sisi pengirim yang berupa LED, sinyal listrik akan diubah menjadi bentuk cahaya yang yang 

mengandung bit-bit informasi yang telah disandikan dan dimodulasi terlebih dahulu yang kemudian akan 

ditransmisikan melalui LED. Penggunaan buffer dan amplifier pada system VLC yaitu agar mengurangi efek 

pelemahan sinyal cahaya yang dikirmkan oleh LED. Pada sisi penerima menggunakan Photo Transistor sebagai 

pendeteksi dan pengubah sinyal cahaya menjadi sinyal listrik yang akan diubah menjadi informasi pada sisi 

penerima. 

3.2 Perbandingan VLC dengan Komunkasi Radio Frekuensi (RF) 

Sistem VLC seringkali dibandingkan dengan sistem komunikasi RF yang popular digunakan saat ini meskipun 

memiliki beberapa kelemahan. Berikut beberapa perbandingan antara system VLC dengan RF yang ditunjukkan 

pada tabel 3.1.  

 

 

 

 

 



 

Tabel 3.1 Perbandingan VLC dengan RF [6] 

 

Bebeapa keuntungan yang ditawarkan oleh system VLC yang ditunjukkan pada tabel 3.1, kedepannya sistem 

VLC ini diharapkan dapat menjadi solusi dari beberapa kekurangan yang dimiliki sistem RF saat ini. 

3.3 Keunggulan VLC 

 Tingkat Kemananan yang Baik 

Hal dasar pada VLC yang memberikan keunggulan pada tingkat keamanan yang baik yaitu pada 

penggunaan cahaya tampak sebagai sinyal carrier. Berdasar pada prinsip cahaya tampak yang tidak bisa 

menembus benda padat seperti dinding sehingga orang lain yang berada di luar ruangan sumber cahaya LED 

tidak dapat mengakses informasi yang sama. 

 Aman dari Efek Radiasi 

Electromaghnetic Interference (EMI) merupakan dampak buruk yang ditimbulkan pada komunikasi RF 

yang diketahui sangat berbahaya, seperti mengganggu instrumen pesawat terbang, peralatan di rumah sakit, 

penggunaan di tempat yang sensitif seperti tenaga /pembangkit nuklir atau minyak dan pengeboran gas. 

Berbeda dengan sistem VLC menggunakan cahaya tampak yang secara intrinsik aman dan tidak menciptakan 

EMI, sehingga teknologi ini bisa digunakan di banyak tempat secara aman.  

 Optimalisasi LED 

Seiring perkembangan zaman, dimana penggunaan lampu neon/konvensional sebagai alat penerangan di 

dalam rumah maupun di tempat lain, kini lambat laun telah beralih dengan penggunaan LED. Selain konsumsi 

daya yang kecil, LED juga dapat digunakan sebagai transmitter pada system VLC. 

 

3.4 Kekurangan VLC 

 Interferensi Cahaya Lain 

Salah satu kekurangan yang paling dasar pada system VLC yaitu adanya interferensi dari cahaya lain 

yang menyebabkan system VLC lebih optimal digunakan di dalam ruangan yang tidak terkena dengan cahaya 

matahari langsung maupun sumber cahaya lainnya. 

 Area Cakupan Kecil 

Keterbatasan area pancaran cahaya yang bersumber dari LED mengakibatkan system VLC memiliki area 

cakupan yang kecil untuk satu transmitter/LED. Penggunaan LED secara serial dapat memberikan area 

cakupan yang lebih luas dalam sebuah ruangan. 

 Sistem Line of Sight (LOS) 

Penggunaan cahaya tampak sebagai sinyal carrier pada system VLC mengharuskan system ini bekerja 

secara LOS yang mengakibatkan sinyal yang dikirim tidak akan diterima apabaila terdapat 

obstacle/penghalang diantara sisi pengirim dan penerima. 



3.5 Aplikasi VLC 

Dari berbagai kelebihan VLC seperti bandwidth yang lebar, penggunaan daya yang kecil, 

tidak menyebebkan EMI, serta tidak memerlukan regulasi sehingga membuat VLC sangat 

cocok untuk terapkan di berbagai tempat seperti: 

 Rumah Sakit 

System VLC sangat memungkinkan untuk digunakan di rumah sakit, hal ini dikarenakan VLC 

menggunakan cahaya tampak sehingga tidak menciptakan EMI yang dapat berdampak buruk pada kesehatan 

pasien di rumah sakit. 

 Pesawat Terbang 

Frekuensi cahaya tampak dengan orde Giga Hertz serta aman dari EMI memungkinkan VLC untuk 

digunakan di dalam pesawat, sehingga tidak akan mengganggu system pada pesawat terbang yang 

menggunakan frekuensi rendah untuk proses komunikasinya. 

 

 Underwater Communication 

Kelemahan gelombang radio tidak merambat dengan baik di dalam air laut karena air laut memiliki 

konduktivitas yang baik dapat diatasi dengan penggunaan cahaya tampak. Oleh karena itu komunikasi di 

dalam air dapat dilakukan dengan lebih baik menggunakan cahaya tampak seperti halnya yang digunakan 

pada teknologi  Un Tethered Remotely Operated Vehicle (UTROV) 

4. Kesimpulan 

Beberapa kelebihan yang ditawarkan dari system VLC seperti ketersediaan bandwidth yang besar, tingkat 

keamanan yang tinggi, tidak menimbulkan EMI, tidak dibatasi oleh regulasi frekuensi, serta tidak berbahaya bagi 

kesehatan membuat komunikasi VLC dengan menggunakan cahaya tampak sangat mungkin untuk diterapkan. 

Seperti pada Li-Fi yang memiliki kecepatan 250 kali lebih cepat daripada Wi-Fi yang menggunakan frekuensi 

radio untuk komunikasi. 
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Abstrak 

Menurunnya level daya sinyal pada jaringan serta optik  akan mengakibatkan sinyal yang ditransmisikan 

akan menyebabkan loss atau kehilangan sinyal disepanjang kabel serat optik. Untuk mengatasinya, 

digunakan amplifier untuk memberikan penguatan pada sinyal tersebut. Penguat dalam sistem 

komunikasi serat optik ada 3 jenis, yaitu Semiconductor Optical Amplifier (SOA), Erbium Dopped Fiber 

Amplifier (EDFA) dan Raman Optical Amplifier (ROA). Pada resume ini akan dibahas secara rinci untuk 

masing-masing penguat. 

Kata Kunci : Loss, Amplifier, SOA, EDFA, ROA 

 

1. Pendahuluan 

Serat optik yang mentransmisikan data dalam bentuk gelombang cahaya beresiko mengalami atenuasi. 

Atenuasi adalah besaran pelemahan informasi dari serat optik yang dinyatakan dalam desibel dan disebabkan 

oleh beberapa faktor utama yaitu absorpsi dan hamburan (scattering). Atenuasi menyebabkan pelemahan energi 

sehingga amplitudo gelombang yang sampai pada penerima menjadi lebih kecil dari pada amplitudo yang 

dikirimkan oleh pemancar. Adanya pengaruh atenuasi pada serat optik menyebabkan terjadinya penurunan 

sinyal seiring bertambahnya jarak transmisi. Dengan demikian, bila sinyal akan ditransmisikan dengan jarak yang 

lebih jauh maka sinyal tersebut harus diperkuat. Untuk memperkuat sinyal tersebut dibutuhkan penguat untuk 

mengembalikan kekuatan sinyal seperti semula. Ada beberapa jenis penguat seperti EDFA (Erbium Doped Fiber 

Amplifier), SOA (Semiconductor Optical Amplifier) dan ROA (Raman Optic Amplifier).   

2. Pembahasan  

2.1 Erbium Dopped Fiber Amplifier (EDFA) 

EDFA merupakan serat optik yang intinya (core) dikotori oleh ion erbium, yang pada proses emisinya 

memberikan penguatan terhadap sinyal input yang melewatinya. EDFA bekerja window optik ke-3 yaitu dengan 

rentang panjang gelombang diantara 1550nm. Prinsip kerja EDFA yaitu dengan menggunakan laser pemompa 

yang dipompakan kedalam serat optic yang terdoping Erbium dan muatan-muatan pada EDF akan mengalami 

perpindahan dari pita energi rendah ke level pita energi yang lebih tinggi.Sinyal optik yang melewati serat optik 

terdoping Erbium tersebut dengan energifotonnya akan berfungsi sebagai perangsang sehingga muatan-muatan 

pada EDF akan melepaskan energinya dan saat itu dihasilkan emisi yang bersifat koheren sehingga terjadi 

penguatan secara opti [1]. Beberapa kelebihan dari EDFA adalah sebagai berikut [3] : 

 High gain (~ 50 dB) 

 High output power (> 100 mW) 

 Low noise figure (~ 4 dB) 

 Less gain variation 

 Wide band operation baik untuk WDM 

 Low insertion loss 

 Cross talk immunity di dalam sistem multichannel 

 Low power untuk pumping source 
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2.1.1 Paramater Penguatan EDFA  

 Penguatan EDFA tergantung oleh besarnya beberapa parameter seperti konsentrasi ion, panjang fiber 

erbium, core Radius, dan power pemompa laser. Dalam tugas akhir ini yang dibahas adalah panjang fiber erbium 

dan power pemompa laser. Untuk menghitung total gain pada EDFA dengan panjang EDF sebesar L dapat 

digunakan persamaan sebagaai berikut : 

Dimana N1=Nt+N2, Nt adalah total kepadatan ion erbium. N2 dapat dicari dengan asumsi panjang gelombang 

yang dipakai adalah 1550 nm persamaannya sebagai berikut : 

 

Untuk panjang serat erbium L, gain meningkat secara exponensial dengan kekuatan pompa, namun perlahan 

peningkatan gain semakin kecil ketika power pompa laser melebihi nilai tertentu. Gain amplifier menjadi 

maksimum saat nilai L optimum, tetapi menurun tajam bila panjang L sudah melewati batas optimumnya. Karena 

nilai L optimum tergantung dari power pemompa Pp maka pemilihan besar keduanya harus tepat [2]. 

 

Gambar 2.1 Erbium Dopped Fiber Amplifier 

2.2 Raman Optical Amplifier 

Penguat raman memanfaatkan kenonlinieran serat serat optik, yaitu hamburan raman (Raman Scattering). 

Hamburan raman yang terjadi akibat injeksi laser akan menguatkan sinyal yang dikirimkan, peristiwa ini sering 

disebut dengan hamburan raman terstimulasi (Stimulated raman scattering), hal inilah yang menjadi dasar 

penguatan raman. Dimana sinyal dari pompa laser yang memiliki frekuensi lebih tinggi memberikan energinya 

pada sinyal input lemah yang memiliki frekuensi lebih rendah. Sinyal dari pompa laser harus memiliki frekuensi 

lebih tinggi sebesar 13 Thz dari frekuensi sinyal informasi [2]. Adapun karakteristiknya pada penguat raman antara 

lain [4]: 

 Mekanisme penguatan menggunakan Stimulated Raman Scattering (SRS) 

 Secara efektif SRS merampas energi dari panjang gelombang lebih pendek dan memberikannya kepada 

panjang gelombang yang lebih panjang. 

 Ketika sebuah cahaya monokromatik mengenai atau menabrak sebuah partikel akan terjadi interaksi 

tertentu antara cahaya tersebut dengan partiel yang ditabraknya. Cahaya akan di pantulkan, 

diserap/dibiaskan, atau terjadi pengacakan arah cahaya (scattering). Jika scattering menimbulkan 

perubahan panjang gelombang, maka fenomena nya disebut dengan Raman Scatering yang akan 

menghasilkan daya yang lebih tinggi. 

 

Gambar 2.2 Raman Optical Amplifier 

 

 

 



2.3 Semiconductor Opical Amplifier (SOA) 

Semikoncuktor Optical Amplifier merupakan penguat optik yang memanfaatkan rongga/ruangan cavity untuk 

penguatan cahaya. SOA memiliki struktur yang mirip dngan dioda laser Fabry-Perot, namun memiliki sebuah 

elemen anti refleksi di permukaanya. Tidak seperti amplifier yang lain, SOA dipompa secara elektronik artinya 

langsung melalui arus yang dipakai dan tidak membutuhkan pump laser terpisah. Prinsip kerja dari SOA mirip 

dengan laser seperti pada gambar 2.3, dimana pada bagian aktif semikonduktor, arus injeksi akan mengeksitasi 

elektron-elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Jika terdapat cahaya sebagai sinyal masukkan, maka kumpulan 

elektron tadi akan terstimulasi untuk kembali ke pita valensi dengan memancarkan energi untuk memperoleh 

penguatan [3]. 

 

Gambar 2.3 Semiconductor Optical Amplifier 

3. Kesimpulan 

 Optical Amplifier memiliki beberapa jenis antara lain, EDFA (Erbium Dopped Fiber Amplifier), FRA 

(Fiber Raman Amplifier), SOA (Semiconductor Optical Amplifier)  

 Ketiga jenis Optical Amplifier dapat digunakan baik  pada jaringan akses optik maupun transport. 

 Setiap Optical Amplifier memiliki parameter-parameter yang berbeda. 
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Abstrak 

Multiplexing merupakan teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu 

kanal/saluran transmisi. Dimana perangkat yang melakukan Multiplexing disebut Multiplexer. Pada sisi penerima, 

gabungan sinyal - sinyal tersebut akan kembali dipisahkan sesuai dengan tujuan masing – masing. Proses ini disebut 

dengan Demultiplexing. Receiver atau perangkat yang melakukan Demultiplexing disebut dengan Demultiplexer atau 

disebut juga dengan istilah Demux.  Jenis – jenis multiplexing pada fiber optik yaituTime Division Multiplexing (TDM), 

Wavelength Division Multiplexing (WDM) , Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) dan Coarse Wavelength 

Divison Multiplexing (CWDM) yang mencakup karakteristik, perbedaan, serta kelebihan dan kelemahan.  

 
Kata Kunci : Multiplexing, Multiplexer, TDM, WDM, DWDM, CWDM 

 

1. Pendahuluan 

Teknologi komunikasi optik telah berkembang dan menjadi teknologi terdepan dalam mendukung sistem 

komunikasi yang telah ada sekarang karena kehandalannya dalam segi kapasitas, kualitas, dan kecepatan. Untuk 

mengoptimalisasi segala kelebihan tersebut salah satu pengaplikasiannya adalah pada jaringan akses maupun 

transport. Jaringan transport mempunyai peran yang sangat vital khususnya digunakan untuk menghubungkan 

antar sentral pada jaringan metro atau dalam sistem komunikasi jarak jauh. Sedangkan jaringan akses digunakan 

sebagai layanan akses optic yang untuk end-user. 

Seiring dengan perkembangan zaman, pengguna yang semakin banyak juga menuntut teknologi yang variatif 

dari segi layanan yang tidak hanya voice tetapi juga mengarah berbasis data seperti internet. Untuk mengakomodir 

keinginan tersebut maka diperlukan teknologi dalam serat optik yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas 

pengguna. Multiplexing merupakan teknik pentransmisian dengan menggabungkan beberapa sumber menjadi satu 

kanal untuk selanjutnya dikirim dan diterima oleh penerima. Tipe Multiplexing yang sekarang banyak digunakan 

adalah Wavelength Division Multipelxing (WDM) dimana beberapa panjang gelombang akan digabungkan dan 

ditransmisikan dalaam satu fiber tunggal. WDM meliputi CWDM dan DWDM. Teknologi tersebut nyatanya 

belum bisa memenuhi kebutuhan pasar , munculah teknologi baru TWDM yang merupakan gabungan antara TDM 

dan WDM. Teknologi ini nantinya akan menjadi pendorong teknologi yang sedang diteliti yaitu Next Generation 

Passive Optical Network Stage 2 (NG-PON2). 

2. Pembahasan  

2.1 Time Division Multiplexing (TDM)  

Time Division Multiplexing merupakan sebuah proses pentransmisian beberapa sinyal informasi yang hanya 

melalui satu kanal transmisi dengan masing-masing sinyal di transmisikan pada peride waktu tertentu [2]. 

2.1.1  Kelebihan Time Division Multiplexing 

 TDM digunakan karena alasan biaya, semakin sedikit kabel yang digunakan dan semakin simple 

receiver yang dipakai untuk mentransmit data dari banyak  sumber utnuk banyak tujuan membuat 

TDM lebih murah dibanding yang lain. TDM juga menggunakan bandwith yang lebih sedikit daripada 

Frequency Division Multiplexing (FDM). Dengan lebar bandwith yang kecil, membuat bitrate 

semakin cepat, namun daya yang digunakan semakin besar [2]. 

 
2.1.2  Aplikasi TDM 

 Pada Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH System), untuk transmisi digital dari beberap panggilan 

telephone melalu 4-kable yang sama (T-carrier atau E- carrier) atau kabel iber di sirkuit switch dari 

jaringan telephone digital. 
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 Pada Synchronous Digital Hierarchy dan jaringan transmisi SONET yang menggunakan PDH 

 Pada RIFF (WAV) standar audio 

 Pada pemisah channel kanan-kiri yang digunakan dalam Stereoscopic Liquid Crystal Shutter Glasses 

 
2.2  WDM 

Teknik multiplexing ini digunakan pada transmisi data melalui serat optik (optical fiber) dimana sinyal yang 

ditransmisikan berupa sinar. Pada WDM prinsip yang diterapkan mirip seperti pada FDM, hanya dengan cara 

pembedaan panjang gelombang (wavelength) sinar. Sejumlah berkas sinar dengan panjang gelombang berbeda 

ditransmisikan secara simultan melalui serat optik yang sama (dari jenis Multi mode optical fiber) [3]. 

2.2.1 Coarse Wavelength Division Multiplexing 

Berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh  ITU (International Telecommunication Union) CWDM 

memiliki spasi kanal antar panjang gelombang yang cukup lebar sekitar 20 nm dan beroperasi pada 1270 – 1610 

nm [4]. Adapun Kelebihan CWDM [5]: 

 Konsumsi daya rendah 

 Mudah digunakan pada jaringan metro 

 Memiliki performa yang bagus 

 CWDM memiliki fleksibilitas yang tinggi dan mudah untuk  diperluas 

 Biaya yang murah untuk kapasitas yang lebih besar pada short haul 

2.2.2  Dense Wavelenght Division Multiplexing 

Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) merupakan suatu teknik transmisi yang yang 

memanfaatkan cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda sebagai kanal-kanal informasi, sehingga 

setelah dilakukan proses multiplexing seluruh panjang gelombang tersebut dapat ditransmisikan melalui sebuah 

serat optic. Kelebihan DWDM ialah [6] :  

 Tepat untuk diimplementasikan pada jaringan telekomunikasi jarak jauh (long haul) baik untuk sistem 

point-topoint maupun ring topology. 

 Lebih fleksibel untuk mengantisipasi pertumbuhan trafik yang tidak terprediksi. 

 Transparan terhadap berbagai bit rate dan protokol jaringan 

 Tepat untuk diterapkan pada daerah dengan perkembangan kebutuhan Bandwidth sangat cepat.  

 

2.3 TWDM 

TWDM menjadi teknologi masa depan yang akan mendukung teknologi jaringan akses NG-PON2 dan 

dikembangkan oleh FSAN. Alasan dipilihnya TWDM adalah penambahan split ratio untuk mengurangi biaya dan 

konsumsi energi user [7] . TWDM mengkombinasikan waktu dan panjang gelombang untuk mentransmisikan 

data.  

 

2.3.1  NGPON 2 

Passive Optical Network (PON) bertahun-tahun perkembangannya selalu dikaitkan dengan kemajuan dalam 

inovasi multiplexing. Pada tahun-tahun pertamanya PON dalam pemanfaatannya dikaitkan dengan teknik 

Asynchronous Transfer Mode (ATM) yang lebih dikenal dengan A-PON dan B-PON, dengan kapasitias tranmisi 

155 dan 622 Mbit/s untuk upstream/downstream, yang mengacu pada standar ITU-T G.983.1/x. Kemudian 

penggunaan Time Division Multiplexing (TDM) memungkinkan untuk mencapai kecepatan tranmisi 2.5/1.5 Gbit/s 

(downstream/upstream) yang mengacu pada standar G-PON (ITU-T G.984). Dengan cepat TDM mendorong 

perkembangan PON sampai ke 10/2.5 Gbit/s (downstream/uptsream) yang mengacu pada standar XG-PON1/NG-

PON1 (ITU- G.987), dan 10/10 Gbit/s untuk downstream dan upstream yang mengacu pada standar NG-PON2  

(ITU-T G.989). Namun, untuk Ethernet PON (E-PON) dan 10GE-PON merupakan teknologi yang dikembangkan 

oleh IEEE [8]. NG-PON2 berdasarkan ITU-T G.989 [8], yaitu: 

 

 ITU-T G.989.1 40-Gigabit capable passive optical network: berisikan pembahasan tentang ketentuan 

umum dari jaringan NG-PON2  

 ITU-T G.989.2 40-Gigabit capable passive optical network: berisikan pembahasan spesifikasi Physical 

Media Dependent (PMD) layer, yaitu wavelength plan, optical loss budgets, line rates, modulation 

format, wavelength channel parameters, dan ONU tuning time classes 



 ITU-T G.989.3 40-Gigabit capable passive optical network: berisikan spesifikasi transmission 

convergence layer protocol. 

Berikut ini adalah requirement dari sistem NG-PON2 mendukung: 

 

- Multiple wavelength channel dengan arsitektur TWDM 

- 4 hingga 8 TWDM channel, dapat dikonfigurasi untuk pengembangan/penambahan setiap channel-nya, 

sebagai contoh: “pay as you grow” atau pengedaan dilakukan ketika ada penambahan channel yang berada 

di OLT. 

- bitrate dari setiap channel downstream dan upstream: 

 10 Gbit/s downstream dan 10 Gbit/s upstream 

 10 Gbit/s downstream dan 2.5 Gbit/s upstream 

 2.5 Gbit/s downstream dan 2.5 Gbit/s upstream 

- Jangkauan fiber minimal 40 km dengan jarak pengembangan yang dapat dikonfigurasi adalah 20 km dan 

sebagai opsional mencapai 40 km, 

- Kemampuan mencapai 60 km, 

- Mendukung untuk split ratio paling tidak 1:256 

 

3. Kesimpulan 

Multiplexing adalah teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu 

kanal transmisi.. Dengan Multiplexing memungkinkan penambahan user dan layanan yang disediakan. Jenis jenis 

multiplexing yakni  Wavelength Division Multiplexing (WDM), Time Division Multiplexing (TDM), dan  Time 

Wavelength Division Multiplexing (TWDM)  
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