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 Abstrak — Fiber optik telah menjadi solusi atas 

meningkatnya kebutuhan transfer data dengan kapasitas 

tinggi. Dengan 4.3 juta pelanggan dan proyeksi 

pertumbuhan sebesar 18.3% pertahun, sektor fixed 

broadband telekomunikasi bergantung pada kualitas 

infrastruktur backbone fiber optik, yang direpresentasikan 

melalui parameter Optical Signal to Noise Ratio (OSNR) 

dan Bit Error Rate (BER). Oleh karena itu, perlu dilakukan 

analisis terhadap parameter OSNR dan BER pada segmen 

WDM sebagai backbone fiber optik. OSNR merupakan 

perbandingan logaritmik antara daya sinyal dan noise yang 

diterima receiver, sedangkan BER adalah ukuran intensitas 

terjadinya error pembacaan bit data. Analisa SNR dan BER 

secara keseluruhan dilakukan melalui simulasi software 

Optisystem 7.0. WDM Backbone 80 Gbps,50-100 km dengan 

sistem WDM 8 channel ini disimulasikan pada frekuensi 

193.1 – 193.8 THz dengan tiap chanel sebesar 10 Gbps. 

 

 Kata Kunci — BER, fiber optik, Optisystem, OSNR, 

WDM  

 

I.PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Kelemahan utama dari jaringan komunikasi  saat 

ini adalah kapasitas, kecepatan, kehilangan sinyal, distorsi & 

batasan daya. Teknologi serat optik muncul sebagai solusi 

yang relevan untuk mengatasi masalah ini. Fiber optik itu 

memiliki beberapa keunggulan seperti kapasitas tinggi, 

bandwidth besar, kerugian sinyal rendah & ruang kecil [1]. 

 Wavelength division multiplexing (WDM) 

melibatkan transmisi sejumlah sinyal yang memiliki panjang 

gelombang berbeda secara paralel pada satu serat optik. 

Penggunaan pengguna membutuhkan bandwidth besar untuk 

berbagai aplikasi seperti browsing data melalui internet, 

konferensi video, suara melalui internet dan beberapa 

aplikasi java lainnya [2]. 

 Wavelenght Division Multitriplexing (WDM) adalah salah 

satu teknologi multifleksing dalam komunikasi serat optik 

yang bekerja dengan membawa sinyal informasi yang 

berbeda pada satu serat optik dengan menggunakan panjang 

gelombang (warna) cahaya laser yang berbeda. Dengan ini 

dapat meningkatkan kapasitas dan memungkinkan  

komunikasi dua arah pada satu fiber optik. 

 Mengingat pentingnya backbone jaringan sebagai 

infrastruktur komunikasi, maka perlu dilakukan desain 

dengan memperhatikan berbagai hal. Optical Signal to noise 

Ratio (SNR), Bit Error Rate (BER), dan Eyediagram 

merupakan parameter kunci yang menentukan performa 

suatu channel komunikasi [3]. 

 Tujuan utama dari suatu transmisi sinyal optik adalah 

untuk mencapai nilai BER yang diinginkan diantara dua 

node atau titik dalam jaringan. Banyak hal dapat 

menyebabkan loss dalam sistem komunikasi fiber optik 

diantaranya atenuasi (absorpsi, scattering, bending loss [4]) 

dan distorsi.   

 Untuk dapat mengetahui parameter yang mempengaruh i 

BER dan OSNR, simulasi dilakukan menggunakan software 

Optisystem. Beberapa referensi telah menunjukkan  

kemudahan penggunaan software tersebut untuk mendesain 

dan menganalisa suatu jaringan optik [5][6][7]. Pada studi 

ini, dilakukan pengukuran dan simulasi parameter SNR dan 

BER pada segmen WDM sebagai backbone fiber optik. 

II. ACUAN TEORI 

 

A. Serat Optik 

 Serat optik merupakan saluran transmisi 

berbahan dasar kaca yang digunakan untuk 

mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat 

ketempat lain. Karakteristik serat optik diklasifikasikan  

berdasarkan strukturnya dan sifat transmisinya menjad i 

dua yaitu serat optik single mode dan serat optik multi 

mode. Perbedaan struktur terdapat pada ukuran inti dan 

perbedaan sifat transmisi atau jumlah berkas yang 

merambat pada serat optik [8]. Struktur dan komponen 

kabel fiber optik yaitu Inti (core/optical fibers), bagian 

utama yang terbuat dari serat kaca, berada dibagian pusat 

kabel. Inti diselubungi oleh lapisan kaca (cladding) 

dengan indeks bias yang lebih kecil. Mantel (coating), 

dibagian luar setelah cladding, umumnya terbuat dari 

bahan plastik. Strength member (material penguat) dan 

outer jacket (jaket luar) adalah lapisan dari kabel fiber 

optik yang terluar [9]. 
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B. Wavelength Division Multiplexing (WDM) 

 Dalam komunikasi serat optik, wavelength-

division multiplexing (WDM) adalah teknologi yang 

melipat gandakan sejumlah sinyal optik ke satu serat optik 

dengan menggunakan panjang gelombang yang berbeda 

(yaitu, warna) sinar laser. Teknik ini memungkinkan  

komunikasi dua arah melalui satu untai serat, serta 

multiplikasi kapasitas. 

 
Gambar 1 : Desain WDM 

 

Sistem WDM (Gambar 1) menggunakan multiplekser 

pada pemancar untuk menggabungkan sinyal, dan 

demultiplexer pada penerima untuk membaginya. Sistem 

WDM pertama hanya menggabungkan dua sinyal. Sistem 

modern dapat menangani hingga 160 sinyal dan dengan 

demikiandapat memperluas sistem dasar 10 Gbit / s 

melalui sepasang serat tunggal menjadi lebih dari 1,6 

Tbit / s. Sistem WDM sangat populer di perusahaan 

telekomunikasi karena memungkinkan untuk 

memperluas kapasitas jaringan tanpa meletakkan lebih 

banyak serat. Kebanyakan sistem WDM beroperasi pada 

kabel serat optik single-mode, yang memiliki diameter 

inti 9 μm. Bentuk-bentuk tertentu dari WDM juga dapat 

digunakan dalam kabel serat multi-mode (juga dikenal 

sebagai kabel gedung) yang memiliki diameter inti 50 

atau 62,5 μm. [10]. 

 

C. Dense Wavelength Division Multiplexing  (DWDM) 

 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 optik[11]. 

 

 

 

D. Signal to Noise Ratio (SNR)  

 Pada semua jenis sistem transmisi data, signal to 

noise ratio (SNR) merupakan parameter yang harus 

diperhatikan. SNR digunakan untuk menunjukkan  

seberapa banyak noise mengganggu sinyal yang 

ditransmisikan. Dengan kata lain, SNR membandingkan  

daya sinyal yang diinginkan terhadap background noise.  

Untuk mengukur SNR, diperlukan instrumen Optical 

Spectrum Analyser (OSA). Nilai OSNR tidak dipengaruhi 

oleh format data, bentuk pulsa, atau bandwidth sistem, 

melainkan hanya daya sinyal dan noise yang terbaca di 

OSA. SNR dapat pula dinyatakan dalam variabel Q-factor. 

Q-factor merepresentasikan optical SNR untuk 

komunikasi optik biner/digital dan memudahkan analisis 

performa system [12].  

 

 

E. Bit Error Rate (BER) 

 Sinyal optik yang dikirimkan melalui jaringan 

FTTH berupa pulsa-pulsa cahaya yang masing-masing  

membawa satu bit data. Tidak semua bit dapat terkirim 

sempurna. BER didefinisikan sebagai jumlah terjadinya 

error tiap jumlah bit data terkirim pada suatu sistem 

digital. Pada jaringan komunikasi optik secara umum, 

nilai BER yang harus dipenuhi adalah BER 100 − 10−10. 

Artinya, tiap 109 hingga 1012 bit data yang dikirim, error 

yang terjadi hanyalah pada 1 bit. BER juga disebut 

dengan error probability, atau probabilitas munculnya 

error dalam transmisi data. Dalam proses transmisi, bit 

tertentu memiliki amplitudo sinyal yang terlalu dekat 

dengan threshold sehingga tidak dapat dibedakan 

nilainya dengan benar.[13]. 

 

III. METODE  PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 Metodologi yang digunakan terdiri dari beberapa 

tahap hingga menghasilkan analisa data nilai BER dan 

SNR dari backbone fiber optik. Langkah utama dalam 

studi ini adalah pengambilan data spesifikasi jaringan 

backbone dan simulasi. Gambar 2 merupakan diagram 

alir dari penelitian ini.  

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Simulasi WDM sebagai Backbone 

 Simulasi dalam studi ini dilakukan menggunakan 

software Optisystem. Parameter-parameter yang 

digunakan dalam simulasi mengikuti spesifikasi 

komponen jaringan yang diukur sebelumnya. Rancangan 

visual dalam software ditunjukkan oleh gambar 3. 
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Gambar 2 : Diagram alir penelitian 

 

Backbone jaringan fiber optik pada perancangan ini 

merupakan suatu link  dengan panjang 50 - 100 km. 

Parameter pada tabel 1 digunakan sebagai dasar pembuatan 

simulasi. Berdasarkan kondisi nyata, digunakan 8 channel 

WDM dengan bit rate masing-masing channel sebesar 10 

Gbps. Panjang gelombang tiap channel diatur melalu i 

parameter Tx. Komponen Tx menggunakan frekuensi 193.1 

THz, atau setara panjang gelombang 1552.52 nm.  

Berdasarkan standar ITU-T G.671, pada simulasi ini 

digunakan WDM dengan spacing sebesar 100 GHz. Artinya, 

setiap channel pada sistem ini akan memiliki selisih 

frekuensi sebesar 100 GHz atau setara panjang gelombang 

0.8 nm. Pengaturan ini dapat dilakukan melalui menu 

parameter groups pada software optisystem yang terdiri dari 

transmitter terdiri atas 4 bagian yaitu bit sequence generator, 

NRZ pulse generator, CW laser, dan MZ Modulator. 

Receiver memiliki komponen utama berupa photodetector, 

filter, dan regenerator. Alat ukur  diantaranya WDM 

analyzer, optical spectrum analyzer (OSA), dan BER 

analyzer dipasang pada sistem. 

 

Tabel 1 : Parameter dalam simulasi 

Parameter Nilai Satuan 

Global Parameter 

• Bit rate 

• Sequence length 

• Sampel per bit 

• Jumlah Channel 

 

109 

128 

64 

8 

 

Bit/s 

Bit 

WDM Transmitter 

• Frequency 

 

193,1 – 193,8 

 

 

• Frequency Spacing 100 THz 

GHz 

 

Optical Fiber 

• Length 

 

50 – 100 

 

KM 

EDFA 

• Gais 

• Nois Figure 

 

20 

4 

 

dB 

dB 

 

 

 

Gambar 3 : Simulasi link f iber optik dalam software 

 

B. Analisis Hasil Pengukuran Bit Error Rate (BER) 

Bit error rate adalah salah satu cara untuk 

mengetahui kualitas sinyal yang dikirimkan melalu i 

sistem komunikasi fiber optik. Melalui BER analyzer 

dalam software optisystem, dapat dihasilkan nilai BER, 

sekaligus grafik Q-factor dan eye diagram. Sama halnya 

pada SNR, BER dianalisis dengan jarak 50 – 100 km 

dimana pada jarak 70 – 100 km harus menambahkan  

EDFA sebagai penguat sinyal. Hasil simulasi 

ditunjukkan pada tabel 2.  Pada simulasi untuk 

menentukan bit error rate dihasilkan nilai BER yang 

bervariasi pada channel yang berbeda. Semua frekuensi 
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telah memenuhi standar minimum BER untuk 

komunikasi fiber optik, walaupun hasilnya tidak sama 

rata. Grafik BER dengan jelas menunjukkan adanya 

pengaruh frekuensi atau panjang gelombang terhadap 

nilai BER. Hal ini berkaitan dengan karakteristik fiber 

optik dan receiver yang memiliki daerah kerja puncak 

pada 1550 nm. Semakin jauh panjang gelombang dari 

nilai tersebut, semakin besar loss yang terjadi sehingga 

secara tidak langsung akan menurunkan nilai BER. 

Namun, atenuasi bukanlah satu-satunya faktor yang 

mempengaruhi nilai BER. 

 

Tabel 2 : hasil simulasi BER pada jarak 50 – 100 km 

 

 Eye diagram adalah indikator kualitas dalam aliran  

bit serial. Layar (yang memiliki pola simetris yang 

dibentuk mirip dengan mata) mewakili integritas dan 

konsistensi aliran data dengan memvisualisasikan  

transisi antara nilai 0 dan 1 dan membandingkan transisi 

tersebut di antara yang lain dalam alirannya. 

 Eye diagram ditampilkan menggunakan osiloskop, 

yang melapisi segmen aliran data untuk menghasilkan  

representasi grafis yang terlihat mirip dengan mata 

terbuka. Jika ujung-ujung bentuk ini tampak padat dan 

konsisten (atau "stabil") maka sinyalnya bagus dan 

memiliki integritas. Sinyal yang buruk, sebaliknya, 

menunjukkan garis yang tidak konsisten dan bentuk yang 

kurang jelas. 

 
 

Gambar 4 : Eye diagram (a) 50 km dan (b) 60 km 

  

Gambar 5 : Eye diagram (a) 70 km dan (b) 80 km 

 

  

Gambar 6 : Eye diagram (a) 90 km dan (b) 100 km 

 

C. Analisis Hasil Pengukuran Signal to Noise Ratio 

(SNR) 

Dua alat ukur penting yang berkaitan dengan SNR adalah 

OSA dan WDM analyzer. OSA menunjukkan grafik 

spektrum cahaya sedangkan WDM analyzer menghasilkan  

data berupa tabel. Data tersebut diringkas pada tabel 3. 

Simulasi menunjukkan bahwa nilai SNR pada seluruh 

channel telah memenuhi rekomendasi untuk link backbone 

10 Gbps yaitu minimal 25 dB. SNR juga cukup stabil 

diantara nilai 60 hingga 64, dengan penurunan cukup tajam 

pada frekuensi 193,1 ke 193,1 THz, akan tetapi pada 

frekuensi 193,7 naik kembali mendekati frekuensi di 193,1. 

Nilai SNR tertinggi rata-rata dari jarak 50 – 100  km 

diperoleh pada channel 8 dengan SNR > 63. 

 

Tabel 3 : Hasil simulasi OSNR (dB) pada jarak 50 – 100 km 

Frekuensi 50 KM 60 KM 70 KM 

193,1 63,108308 63,116756 63,115041 

193,2 60,261225 60,261604 60,262291 

193,3 60,273498 60,265838 60,27161 

193,4 60,293537 60,288119 60,283233 

193,5 60,128256 60,126304 60,128427 

193,6 60,194783 60,19523 60,193207 

Frekuensi 50 KM 60 KM 70 KM 

193,1 4,57536-5 0,000126477 0,000328921 

193,2 6,60593-5 0,000178888 0,000322887 

193,3 2,97815-5 9,57568-5 0,0002041 

193,4 3,79401-5 0,000190035 0,000193166 

193,5 2,84476-5 0,000133005 0,00024585 

193,6 3,38519-5 0,000109006 0,000232226 

193,7 6,25826-5 0,000183431 0,0003451 

193,8 4,30118-5 0,000143216 0,000194829 

Frekuensi 80 KM 90 KM 100 KM 

193,1 0,00090513 0,000147963 0,000302082 

193,2 0,00105756 0,000164968 0,000198774 

193,3 0,00080152 0,000169117 0,000159018 

193,4 0,00061767 0,000232599 0,000241055 

193,5 0,00072911 0,000191226 0,00018534 

193,6 0,00079799 0,000192604 0,000195558 

193,7 0,00099840 0,000209523 0,000252706 

193,8 0,00058372 0,000196001 0,000276254 
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193,7 60,1152 60,116934 60,1166 

193,8 63,265678 63,270387 63,272055 

Frekuensi 80 KM 90 KM 100 KM 

193,1 63,11269 63,11155 63,1144 

193,2 60,2582 60,25721 60,257 

193,3 60,27784 60,27934 60,2734 

193,4 60,28237 60,28404 60,2835 

193,5 60,13297 60,13513 60,1358 

193,6 60,19403 60,18864 60,1935 

193,7 60,11447 60,11441 60,1178 

193,8 63,26850 63,26892 63,2653 

 

 

V. KESIMPULAN 

 

Hal yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan studi ini 

diantaranya : 

1. Telah dapat dilakukan analisis terhadap parameter 

Signal to Noise Ratio (SNR) dan Bit Error Rate 

(BER) dalam WDM sebagai backbone komunikas i 

fiber optik pada jarak 50 – 100 km melalui simulas i 

software Optisystem. 

2. Berdasarkan hasil simulasi, nilai SNR maksimum 

adalah dikisaran 63 dB terdapat di channel 8 dan 

minimum SNR dalam simulasi ini adalah 60 dB 

pada jarak 50 – 100 km, hal ini memenuhi syarat 

minimal SNR yaitu 25 dB. 

3. Untuk mendapatkan sinyal yang baik pada jarak 70 

– 100 km diperlukan tambahan EDFA sehingga 

mengurangi loss pada jarak tersebut. 

4. Semua channel pada jarak 50 – 100 km memenuhi 

syarat BER yaitu antara 100 – 10-10, sehingga 

simulasi ini hasilnya bagus meskipun lossnya 

masih tinggi. 

5. Untuk aliran data yang terlihat dari eye diagram, 

aliran datanya Stabil. 
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