
BAB III 

PEMBAHASAN 

PERENCANAAN FIBER TO THE HOME (FTTH) 

1.1 Tahap Perancangan Jaringan  

FTTH adalah sistem jaringan fiber optik yang bertujuan untuk memberikan fasilitas 

layanan akses dengan triple fiber. 
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Gambar 3.1 Flowchart perencaan jaringan FTTH 
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1.2 Spesifikasi Teknis Kabel Fiber Optik 

 

a.) Spesifikasi kabel Feeder 

Kabel feeder merupakan kabel fiber optic yang diterminasi di Optical Distribution Frame (ODF) dan 

Optical Distribution Cabinet (ODC) untuk menghubungkan kedua perangkat tersebut. 

 

 

Gambar 3.2 Kabel Feeder 

b.) Spesifikasi Kabel Distribusi / Optical Distribution Cabinet (ODC) 

Optical Distribution Cabinet (ODC) merupakan suatu perangkat pasif yang diinstalasi di-indoor atau 

outdoor. Perangkat ini berfungsi sebagai titik terminasi ujung kabel feeder dan pangkal kabel 

distribusi, sebagai titik distribusi kabel dari kapasitas besar (feeder) menjadi beberapa kabel yang 

kapasitasnya lebih kecil lagi (distribusi). 

    

Gambar 3.3 Kabel Distribusi 

 

 

c.) Spesifikasi Kabel Drop 

Drop core adalah kabel yang digunakan ODP untuk menyambungkan  atau memberi sinyal dari 

pusat (Telkom) ke rumah atau tujuannya. Drop core adalah kabel optic yang pisik nya terlihat warna 

hitam seperti kabel yang lain. Sebelum Drop Core dipakai para instansi menggunakan Drop wire, 

yaitu kabel yang didalam nya adalah tembaga bukan optical. 



 

Gambar 3.4 Kabel Drop 

 

1.3 Spesifikasi Teknis Perangkat Terminasi 

 

1.3.1 Spesifikasi Optical Distribution Cabinet 

 

 Perangkat OUTDOOR dalam jaringan akses fiber optik (jarlokaf) yang pertama 

adalah Optical Distribution Cabinet (ODC). ODC adalah suatu ruang yang berbentuk kotak 

atau kubah (dome) yang terbuat dari material khusus yang berfungsi sebagai tempat 

instalasi sambungan jaringan optik single-mode, yang dapat berisi connector, splicing, 

maupun splitter dan dilengkapi ruang manajemen fiber dengan kapasitas tertentu pada 

jaringan akses optik pasif (PON), untuk hubungan telekomunikasi. ODC berfungsi sebagai 

tempat terminasi antara kabel feeder dengan kabel distribusi. Bias dipahami bahwa didalam 

ODC terdapat splitter dari sentral atau OLT yang dibagi ke ODP. Pada umumnya perangkat 

ODC dipasang di Outdoor walaupun bisa saja dipasang diindoor. Terdapat dua jenis ODC 

yaitu ODC tanam dan ODC tiang.  

 

 
 

Gambar 3.5 Splitter dari feeder menuju kabel distribusi 

 

 



1.3.2 Spesifikasi Optical Distribution Point 

 

 Optical Distribution Point adalah tempat terminasi kabel yang memiliki sifat-sifat 

tahan korosi, tahan cuaca,kuat dan kokoh dengan konstruksi untuk dipasang diluar. ODP 

berfungsi sebagai tempat instalasi sambungan jaringan optik single-mode terutama untuk 

menghubungkan kabel fiberoptik distribusi dan kabel drop.Perangkat ODP dapat berisi 

opticalpigtail, connectoradaptor, splitter room dan dilengkapi ruang manajemen fiber 

dengan kapasitas tertentu. 

 
Gambar 3.6 Terminasi Kabel pada ODP Tiang, Wall dan Pedestal 

 

Fiber Optic Distribution Point ( FODP) adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi 

melindungi sambungan fiber optic. Dan fungsi utama dari FODP adalah membagi satu core 

optic menjadi beberapa core untuk keperluan pelanggan. Ada beberapa jenis FODP yang 

sering di gunakan di sekitar kita, secara basicnya ada 2 jenis yaitu : 

 

- FODP Pole 

FODP Pole adalah FODP  yang dipasang pada tiang & FODP Closure yang dipasang 

merekat  

lurus pada kabel FO ( Fiber Optic ) 

 

 

 



                   Gambar 3.7 FDOP Pole 

 

 

- FDOP Closure 

  
Gambar 3.8 FDOP Closure 

 

1.3.3 Spesifikasi Optical Termination Premises 

Yaitu perangkat pasive yang ditempatkan pada instalasi rumah pelanggan. 

Fungsi dari OTP adalah sebagai berikut : 

- Titik terminasi atau titik tambat akhir Drop optik di sisi pelanggan 

- Tempat koneksi kabel Drop optik dengan Indoor optik (Patchcord) 

 
 

Gambar 3.9 Spesifikasi Optical Termination Premises 

 

1.3.4 Spesifikasi Optical Termination Frame 

Setiap elemen dan komponen ODF (Frame ODF, patchcord, konektor, pigtail, cabinet, 

coupler dan komponen pasif lain) harus memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai 

Standard Telekomunikasi (STEL) Telkom. Rak dan frame yang berfungsi : 

- Tempat Splitter untuk mendistribusikan Fiber Optik ke ODC untuk melayani beberapa 

area. 



- Tempat melakukan pengukuran dan monitoring Jaringan Fiber Optik. 

- Tempat terminasi fisik jaringan luar Fiber Optik. 

 

Gambar 3.10 Spesifikasi Optical Termination Frame 

3.4 Perhitungan Power Link Budget 

Power Link Budget merupakan besarnya daya yang diperlukan untuk dapat 

mentransmisikan data atau informasi dari satu titik ke titik lainnya, dimana selama 

proses yang akan terjadi pada redaman. Tujuannya agar dapat mengestrimimasi 

besar daya yang akan dikirimkan lebih besar dari redaman atau sama dengan 

sentivitas penerima. Beberapa langkah perhitungan Link Budget untuk 

mempermudah proses perhitungan yaitu : 

 

1. Mendapatkan nilai Power Link Budget 

Power Link Budget = PTx-PRx =(dBm) (3.1) 

 

2. Perhitungan komponen sistem Loss 

 

-Fiber Loss 

Total Fiber Loss = Loss Fiber x panjang kabel = (dB) (3.2) 

 

-Konektor 

Dalam hal ini dari Link ODF menuju ODC akan dibutuhkan 2 konektor. 

Total konektor Loss = 2 x Loss Konektor = (dB)  (3.3) 

 

-Splicing 

Total Splicing Loss = Jumlah Splicing x Splice Loss = (dB) (3.4) 

 

3. Margin System (3.5) 

Total System Loss = Fiber Loss + Konektor + Splicing + Margin System = (dB) 

 

4. Power System (3.6) 

Nilai Power Margin = Power Link Budget- Total System Loss = (dB) 

5. Menghitung nilai PRx.  

 

PRx yaitu daya yang di terima di foto detektor. 

PRx = PTx – (Total Loss + SM ) = (dBm)  

 



 

 

 

3.4.1 Perhitungan Link Budget 

 

Tabel 3.1 Data Redaman Serat Optik 

Hasil pengukuran Total Loss dengan menggunakan OPM (Optical Power Meter) 

No Frekuensi 1330 1550 

1 0 10,00 dBm 
50,00 dBm 

43,52 dBm 
43,52 dBm 

2 270 43,31 dBm 
00,16 dB 

45,83 dBm 
45,83 dBm 

3 1000 45,66 dBm 
02,18 dB 

45,83 dBm 
45,83 dBm 

4 2000 43,31 dBm 
00,16 dB 

46,21 dBm 
46,21 dB 

TOTAL 35,57 dBm 
13,12 dB 

45,34 dBm 
45,34 dB 

 

Untuk mengetahui bahwa Link Budget cukup serta daya yang dikirim berhasil terlebih dahulu 

ditentukan besarnya Power Link Budget. Setelah meninjau kembali pada data OTDR, pada 

pengukuarn redaman dari arah uplink antara ODC menuju ODF. Sedangkan OTDR merupakan suatu 

radar optik, radar tersebut beroperasi dengan cara mengirimkan pulsa-pulsa laser secara periodik ke 

ujung serat yang akan di tes menggunakan Coupler  atau  Splitter.  

Loss kumulatif yang dapat pada pengukuran menggunakan OTDR dibandingkan dengan Loss 

Total yang diperhitungkan secara teoritis. Pada perhitungan teoritis Link Budget Fiber Optik yang 

menggunakan perhitungan pada rumus tersebut : 

 Received Power (dBm) = Transmitted Power (dBm) + Gains (dB) – Losses (dB) 

Rumus (3.8) 

 Link Budget adalah nilai yang menghitung semua gain dan Loss antara pengirim dan 

penguatan / gain antena, dan Loss lainnya yang dapat terjadi. Link Budget dapat berguna untuk 

menentukan berapa banyak power yang di butuhkan untuk mengirimkan sinyal agar dapat di 

mengerti oleh penerima sinyal. 

Flowchart Pengukuran Redaman Serat Optik 

 

Flowchart langkah-langkah pengukuran dan perhitungan digunakan untuk 

mengetahui hasil penelitian dan pengamatan dengan parameter yang ada seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 3.12. Analisa perhitungan rugi-rugi serat optik 

berdasarkan nilai data yang diperoleh dari hasil pengukuran dibandingkan dengan 

hasil perhitungan. 
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Gambar 3.12 Flowchart Pengukuran Redaman Optik 
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