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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan Penelitian ini adalah : 

1. Cara mengetahui gangguan pada tanggal 17 rumah a kabel drop core 

putus/rusak dilakukan pensenteran pada kabel FO dari FO di ONT  dapat dilihat 

pada kabel ujung FO di tiang ODP jika pancaran cahaya senter tidak 

tembus/sampai di ujung kabel FO di tiang ODP maka di nyatakan kabel tersebut 

putus/rusak, cara mengetahui Gangguan pada tanggal 17 rumah b konektor 

rusak karena konektor rusak pada bagian fisik maka di nyatakan konektor 

tersebut rusak dilakukan pergantian konektor, cara mengetahui gangguan pada 

tanggal 18 rumah a STB rusak karena STB tidak mau merespon perintah dari 

remote maka di nyatakan  STB tersebut rusak. 

2. Faktor yang menyebabkan adanya gangguan pada perangkat yang disebabkan 

oleh Gangguan Fisik yang ada di lokasi Rumah A pada Tanggal 17 juli 2019 

adalah gangguan Fisik yaitu kabel drop core rusak/putus maka dilakukan 

penanganannya penyambungan ulang pada kabel drop core tersebut , Faktor 

yang menyebabkan adanya gangguan pada perangkat yang disebabkan oleh 

Gangguan Fisik yang ada di lokasi Rumah B pada Tanggal 17 Juli 2019 adalah 

Gangguan Fisik yaitu konektor rusak maka dilakukan penanganannya pergantian 

konektor pada penghubung kabel Fiber Optik ke  tiang ODP , yang ada di lokasi 

Rumah A pada tanggal 18 juli 2019 adalah STB rusak maka dilakukan 

penanganannya pergantian STB yang ada ditempat pelanggan. 

3. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya gangguan biasanya terjadi karena 

adanya bending (pembengkokan) pada kabel serat optik , penyambungan inti 

core yang kurang baik atau bersih. 

4. Hasil data pengukuran embassy yang dilakukan di 3 rumah tersebut pada 

tanggal 17 s.d. 18 juli 2019 yang berjarak 0,744Km s.d. 5,02 Km dengan daya 

terima sebesar -16,03dBm s.d. --19.58dBm, sedangkan hasil data dari 

perhitungan manual yang dilakukan di 3 rumah tersebut pada tanggal 17- 18 Juli 

2019 yang berjarak 0,744Km s.d. 5,020Km dengan daya terima sebesar -18,330 

dBm s.d. -19,737. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga rumah ini layak karena 

berada di bawah standar KPI PT TELKOM dengan maksimal jarak 20 Km dan 

maksimal daya terima di ONT (Prx) sebesar -28dBm. 
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5.2  Saran 

Saran yang dapat diambil dari pembahasan Penelitian ini adalah 

1. Ada baiknya perangkat dan media transmisi agar dapat bekerja secara optimal, 

harus ada tindakan pengecekan perangkat secara langsung, memastikan media 

transmisi serat optik dalam keadaan normal, lebih diperhatikan dalam hal 

instalasi rumah kabel. 

2. Lebih diperhatikan pada saat penempatan kabel yang lebih karena pada saat 

dilapangan biasanya kabel sisaan yang masih panjang akan digulung sehingga 

bisa terjadi bending atau pembengkokkan pada kabel serat optik. 

3. Kekurangan pada tugas akhir ini tidak ada data pada saat gangguan terjadi maka 

untuk Pelajar/mahasiswa jika ingin membuat tugas akhir gambaran seperti ini di 

tambahkan data pada saat gangguan untuk kelengkapan data. 


