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BAB III 

UNJUK KERJA SISTEM JARLOKAF 

 

Pada bab ini akan membahas mengenai hal-hal yang menyangkut penerapan 

teknologi JARLOKAF dengan menggunakan teknologi DLC.   

Penerapan teknologi JARLOKAF karena adanya beberapa pertimbangan sebagai 

berikut: 

1. Karakteristik yang dimiliki serat optik, yaitu : 

 Mempunyai bit rate tinggi, sehingga kapasitasnya lebih besar. 

 Mempunyai lebar pita (bandwidth) yang lebar, sehingga mampu 

memberikan layanan yang fleksibel. 

 Penyadapan informasi akan sangat sulit dilakukan. 

 Bahan baku SiO2 yang melimpah. 

 Ukuran fisik yang sangat kecil (dalam m) sehingga infrastruktur lebih 

hemat. Oleh karenanya dapat menyederhanakan konfigurasi jaringan lokal 

yang sudah ada. 

 Redaman sangat rendah, sehingga dapat memperkecil jumlah sambungan 

dan jumlah pengulang (repeater), sehingga daerah jangkauan lebih besar 

serta menurunkan biaya investasi. 

 Serat optik merupakan isolator listrik, sehingga tidak ada kekhawatiran 

adanya percikan api dan percakapan silang. 

 

2. Faktor kebutuhan, yaitu : 

 Adanya demand pada suatu daerah baru, baik berupa area bisnis / industri 

maupun perumahan. 

 Jasa-jasa baru yang memerlukan bit rate yang tinggi. 

 

3.1. Perencanaan Jaringan 

 Untuk mendesain jaringan akses diperlukan suatu prosedur kerja atau tahapan 

perencanaan.  Proses perencanaan JARLOKAF secara umum adalah sebagai berikut:  
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Gambar 3.1  Proses Perencanaan JARLOKAF 

1. Survey 

Langkah ini dimaksudkan untuk menentukan area, mengetahui kondisi lapangan 

yang sebenarnya, meliputi lokasi area yang akan dibangun jaringan aksesnya, 

penentuan rute-rute yang akan digunakan serta penentuan lokasi infrastruktur 

jaringan akses yang akan dibangun. 

2. Peramalan Demand 

Proses ini juga memperkirakan kemungkinan pertumbuhan permintaan dimasa 

mendatang atau yang disebut peramalan kebutuhan (demand forecasting).   

3. Desain Jaringan DLC 

Pada tahap ini ditentukan pemilihan DLC yang akan digunakan meliputi kapasitas 

DLC  dan juga pemilihan arsitektur yang akan digunakan, serta perhitungan 

perangkat DLC yang digunakan. 

4. Analisis Perencanaan  

Tahap perhitungan kelayakan dari penggunaan serat optik untuk jaringan akses 

(power link budget, rise time budget). 

5. Penyajian 

Menampilkan hasil dari proses perencanaan. 

Perencanaan jaringan merupakan proses yang berkelanjutan dari peramalan, 

merancang dan evaluasi.  Perencanaan jaringan pada daerah Banjarsari dan Teguhan, 

yang ada di wilayah STO Madiun ini dilakukan setelah adanya data survey demand dan 

peramalan demand.   

 

Survey

Peramalan Demand

 Desain Jaringan

Analisis Perencanaan JARLOKAF

Mulai

Selesai
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3.2. Penentuan Teknologi JARLOKAF 

 Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan teknologi JARLOKAF yang 

cocok pada suatu daerah antara lain: 

1. Klasifikasi Pelanggan 

Klasifikasi pelanggan yang terdiri atas pelanggan perumahan, bisnis, 

industri, komersial dan fasilitas umum akan membedakan jenis jasa yang perlu 

disediakan. Kebutuhan dari jenis jasa yang digunakan dari tiap pelanggan 

ditunjukkan oleh tabel berikut ini: 

Klasifikasi POTS Payphone LL N x 64 ISDN 

Pelanggan   Analog Kbps BRA 

Perumahan √ √ - - - 

Perkantoran √ √ √ √ √ 

Bisnis / √ √ √ √ √ 

Komersial      

Industri √ √ √ √ √ 

Hotel 

- 

- - - - 

 

Tabel 3.1 Jenis Layanan Per Klasifikasi Pelanggan 

 

2. Letak Geografis 

Letak geografis pelanggan terdiri dari pelanggan tersebar dan 

terkonsentrasi, dimana untuk distribusi pelanggan tersebar digunakan AON/PON 

dan untuk distribusi pelanggan terkonsentrasi digunakan teknologi DLC  atau 

AON/ PON. 

3. Kebutuhan Jumlah Satuan Sambungan 

Faktor ini akan mempengaruhi pemilihan kapasitas perangkat yang 

digunakan. Selain itu juga harus dipertimbangkan hasil peramalan kebutuhan 

demand, baik dari segi jumlah maupun jenis jasa. 

4. Kebutuhan jenis service dan kemampuan teknologi. 

Faktor ini akan mempengaruhi pemilihan jenis teknologi.  Antisipasi jenis 

service disesuaikan dengan tahun perencanaan.  Kemampuan teknologi yang 

dimaksud adalah jumlah kanal pelanggan yang dapat dilayani, jenis service yang 

dapat disediakan. 
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3.3. Pemilihan STM 

Gambar 3.2. Prosedur Kerja Penentuan Jenis STM 

 

Pemilihan  STM berdasarkan atas jasa total dari suatu daerah.  Apabila jasa total 

dibawah 63 x E1 maka digunakan STM-1.  Dimana E1 sama dengan 2,048 Mbps.  

Kemudian bila jasa total lebih besar dari 63 x E1 serta kurang dari 4 x 63 x E1 maka 

digunakan STM-4.  Bila jasa total lebih besar dari 4 x 63 x E1 serta kurang dari 16 x 63 x 

E1 maka digunakan  STM-16. 

 

3.4. Optimasi Perangkat DLC 

3.4.1. Alasan Penggunaan Teknologi DLC 

Berdasarkan letak geografis pelanggan terdiri dari pelanggan yang terkonsentrasi, 

digunakan teknologi DLC.  Selain itu teknologi DLC memiliki fleksibilitas yang lebih baik 

dan memiliki kapasitas yang besar.  Hal ini akan mendukung untuk aplikasi FTTZ dimana 

jumlah kebutuhan layanan cukup banyak.  Selain itu data / informasi yang ditransmisikan 

dapat berupa voice, data, ISDN, fax serta jenis informasi lain hasil produk sentral.   

 

3.4.2. Pemilihan Tipe DLC 

Berdasarkan kemampuan perangkat DLC dalam melayani berbagai jenis service 

interaktive (IS-A dan IS-B), maka perangkat DLC dapat dikelompokkan menjadi basic 

DLC dan primary DLC : 

Mulai

Perhitungan total service

Pemilihan Jenis STM

Selesai

Input  service
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a. Basic DLC 

Basic DLC merupakan perangkat DLC generasi pertama yang sudah banyak 

digunakan. 

b. Primary DLC 

Primary DLC merupakan flexible multiplexer atau DLC generasi baru yang relatif 

baru dan belum banyak digunakan. 

Pemilihan tipe Remote Terminal (RT) tersebut ditabelkan sebagai berikut : 

 

Tipe Layanan Istilah Remote terminal 

   Basic Primary 

 Telepone Analog POTS   

 Telepone Public Analog Payphone   

A Service Leased Line Analog Inband A Leased Line   

 Service Leased Line Digital 64 kbps 64 k Leased Line   

 ISDN BRA (Basic Rate : 2B+D) BRA   

 Service Leased Line Digital  HSD Leased Line   

 Nx64 kbps (Hight Speed)     

B Service Leased Line Digital 2 Mbps 2 M Leased Line   

 ISDN PRA (Primary Rate : 30B+D) PRA   

 Service Video Video  -- 

 

Tabel 3.2 Tipe Perangkat untuk beberapa layanan 

 

3.4.3. Pemilihan Kapasitas RT-DLC 

Pemilihan jenis Remote Terminal (RT) DLC dilakukan berdasarkan bit rate RT DLC 

tersebut dan kapasitas slot yang tersedia.  Kapasitas bit rate dan jumlah slot yang 

disediakan ditabelkan sebagai berikut: 

Perangkat Kapasitas POTS Kapasitas Bit Rate Jumlah Slot Lokasi 

  (Mbps)   

RT-120 120 8 125x64 kbps 30 Indoor/outdoor 

RT-240 240 34 531x64 kbps 60 Indoor/outdoor 

RT-480 480 34 531x64 kbps 120 Indoor/outdoor 

RT-1920 1920 140 2781x64 kbps 480 Indoor/outdoor 

 

Tabel 3.3 Tipe DLC Berdasarkan Kapasitas Pelanggan 
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Sedangkan bit rate untuk setiap jenis layanan disetarakan dengan n x 64 kbps dan 

kapasitas tiap card ditabelkan sebagai berikut: 

Jenis  

(card / layanan) 

Jumlah Layanan  

Tiap satu Card 

Bandwidh Layanan 

(Ekivalent 64 kbps) tiap card 

POTS 4 4 x 1 x 64 kbps 

Paypone 4 4 x 1 x 64 kbps 

A Leased Line 4 4 x 1 x 64 kbps 

64 k Leased Line 4  4 x 1 x 64 kbps 

BRA 2 2 x 3 x 64 kbps 

HSD Leased Line 1 1 x 32 x 64 kbps 

2 M Leased Line 1 1 x 32 x 64 kbps 

PRA 1 1 x 32 x 64 kbps 

 

Tabel 3.4 Nilai Ekuivalent 64 kbps  

 

Untuk memilih perangkat, pertama kali dihitung adalah kebutuhan card dan 

bandwidth dari demand yang ada.  Jumlah card yang dibutuhkan dihitung berdasarkan 

tabel 3.4.  Rumusan tabel 3.4 dalam persamaan matematisnya adalah: 

Jumlah Card POTS    =  [Jumlah service POTS / 4]* 

Jumlah Card Pay Phone   =  [Jumlah service Pay Phone / 4]* 

Jumlah Card Analog LL   =  [Jumlah service Analog LL / 4]* 

Jumlah Card Digital LL   =  [Jumlah service Analog LL / 4]* 

Jumlah Card ISDN-BRA   =  [Jumlah service ISDN-BRA / 2]* 

Jumlah Card 2 Mbps   =  [Jumlah service 2 Mbps / 1]* 

Jumlah Card Hight Speed LL  =  [Jumlah service Hight Speed LL / 1]* 

Jumlah Card ISDN - PRA  = [Jumlah service ISDN-PRA / 1]*     …(3-1) 

Dimana  “ * “ adalah operasi pembulatan ke atas.  Pembulatan ke atas dikarenakan 

secara fisik card tersebut tetap dihitung penuh. 

Untuk menentukan kebutuhan bit rate perangkat menggunakan acuan tabel 3.4.  

Untuk menerapkan tabel 3.4 perlu dibuat dalam persamaan matematis.  Persamaan 

matematisnya dirumuskan sebagai berikut :  

PRAISDNHSDMbps

BRAISDN

DLLALLPAYPOTS

BrBrBrMbpsEkiveBr

BrBRABr

BrBrBrBrkbpsEkivBr
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dimana : 

        

3

4

4log

4

4











 BRAISDNJumlahCardBr

DigitalLLJumlahCardBr

LLAnaJumlahCardBr

PayphoneJumlahCardBr

PotsJumlahCardBr

BRAISDN

DLL

ALL

PAY

POTS

 

32

3222





LLHightSpeedJumlahCardBr

MbpsJumlahCardBr

HSD

Mbps
       

32 PRAISDNJumlahCardBrPRA
         …(3-2) 

Pengelompokkan bit rate  pada rumusan (3-2) menjadi 3 nilai ekivalent dilakukan 

untuk kesederhanaan perhitungan disamping kedelapan jenis service pada tabel 3.4 juga 

memiliki beberapa kesamaan nilai. 

Setiap pengisian card pada slot DLC harus diperiksa jumlah slot yang masih 

tersedia dan sisa bit rate yang masih ada, agar card yang ditempatkan tidak 

melebihi kapasitas perangkat.   

 

 

Gambar 3.3 Prosedur Penentuan Perangkat DLC 

 

Perangkat CT-RT yang dipilih harus memenuhi ketersediaan slot dan bit rate yang 

akan dimuati card-card service. 

 

Perhitungan layanan 
ekivalent 64Kbps 

Perhitungan jumlah slot 
yang dibutuhkan 

Perhitungan jenis RT 

Penentuan jenis CT 

Perhitungan desain 

Analisa perhitungan desain 

Selesai 

Penyiapan Pelanggan 
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3.4.4. Perhitungan Jumlah Perangkat 

Untuk menentukan jenis dan jumlah perangkat DLC ditentukan dari penempatan 

card-card service pada perangkat DLC.  Setiap pengisian card pada slot DLC harus 

diperiksa jumlah slot yang masih tersedia dan sisa bandwidth yang masih ada, agar card 

yang ditempatkan tidak melebihi kapasitas perangkat 

Suatu aturan penting untuk menetukan urutan jenis RT yang akan ditempatkan 

card-card service dan berapa banyak RT yang digunakan untuk melayani jumlah 

pelanggan untuk setiap lokasi pelanggan adalah berdasarkan cost minimum. Ketentuan 

cost minimum yaitu perangkat yang memiliki kapasitas terbesar digunakan sedapat 

mungkin untuk melayani jumlah kebutuhan yang sesuai, sisa layanan yang lainnya 

menggunakan perangkat berkapasitas terbesar berikutnya sesuai ketentuan tersebut.  

Fungsi cost minimum adalah untuk menghemat dan mengefektifkan pemilihan perangkat 

DLC yang dipilih agar tidak terjadi pemborosan. 

Berdasarkan ketentuan cost minimum di atas dapat diperoleh tabel sebagai berikut: 

 

Kebutuhan Kanal Jumlah RT-120 Jumlah RT-240 Jumlah RT-480 Jumlah RT-1920 

  30 1    

  60  1   

  90 1 1   

 120   1  

 150 1  1  

 180  1 1  

 210 1 1 1  

 480    1 

 510 1   1 

 540  1  1 

 570 1 1  1 

 600   1 1 

 630 1  1 1 

 660  1 1 1 

 690 1 1 1 1 

 960    2 

 

Tabel 3.5 Cost minimum untuk RT 
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Contoh pemilihan cost minimum adalah sebagai berikut:  misal terdapat 

permintaan layanan pelanggan POTS sebesar 240 satuan sambungan layanan.  Dari 

jumlah permintaan layanan tersebut dapat kita lihat pada tabel 3.3, perangkat yang 

sesuai slot maupun kapasitas POTSnya.  Sehingga kita gunakan perangkat RT-240 yang 

memiliki kapasitas POTS 240 serta jumlah slot yang dimiliki 60 buah.  Hal itu lebih efisien 

daripada kita gunakan peranngkat 2 buah RT-120 walaupun sama-sama bisa 

mengakomodasi permintaan layanan. 

3.4.5. Penentuan Jenis Central Terminal (CT) 

Penentuan jenis Central Terminal (CT) adalah sama dengan jenis Remote 

Terminal (RT) yang digunakan.  Apabila di sisi pelanggan menggunakan RT-480, maka di 

sisi sentral juga menggunakan CT-480.  Hal ini disebabkan karena konfigurasi DLC yang 

digunakan adalah single star atau point to point sehingga perangkat di sentral identik 

dengan di pelanggan.  Teknologi JARLOKAF yang menggunakan konfigurasi point to 

point (single star) adalah DLC.  Faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk menentukan 

wilayah catuan serta peletakan perangkat teknologi ini adalah: 

 Letak pelanggan yang terkonsentrasi pada suatu wilayah tertentu 

 Memperhatikan batas-batas fisik yang menonjol seperti sungai, rawa, jalan raya, 

bukit serta fasilitas umum. 

 

3.5. Optimalisasi Penempatan Perangkat 

3.5.1. Optimalisasi Penempatan Remote Terminal dan Central Terminal 

Remote Terminal (RT) merupakan titik awal pendistribusian kabel optik. RT untuk 

modus aplikasi FTTZ identik dengan RK pada jaringan kabel tembaga.  Di dalam 

perangkat RT, sinyal transmisi optik selama perjalanan rute diubah menjadi sinyal elektrik 

kemudian disalurkan ke DP (Distribution Point) sesuai kebutuhan.  Untuk penentuan 

posisi RT dan Central Terminal (CT) dapat memanfaatkan prosedur titik pusat demand 

dengan tujuan meminimalkan penggunaan panjang kabel.  Central Terminal merupakan 

komponen DLC yang berada di Central Office (CO).  Untuk posisi RT berada pada titik 

pusat demand untuk mencatu pelanggan dalam daerah cakupan RT tersebut.  Untuk 

posisi CT berada pada titik pusat demand untuk mencatu pelanggan dalam daerah 

cakupan sentral dimana CT ditempatkan.  Adapun prosedur kerja dalam penentuan 

penempatan Remote Terminal (RT)  ini ditunjukkan pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 3.4  Prosedur penentuan posisi perangkat DLC yang optimum 

 

Dalam realisasinya, lokasi teoritis ini masih perlu diteliti dan dipertimbangkan 

umpamanya dalam hal-hal yang menyangkut: 

 Tersedia atau tidaknya pada lokasi yang masih direncanakan 

 Harga tanah 

 Perkantoran 

 Peraturan daerah setempat mengenai gedung, kondisi dan situasi sebenarnya 

dari lokasi teoritis tersebut. 

Penentuan posisi perangkat DLC yang optimum dapat dilakukan dengan 

menjumlahkan seluruh demand pada absis x atau ordinat y, kemudian membaginya 

menjadi dua berdasarkan titik tengah absis atau ordinat-nya.  Untuk menentukan letak 

koordinat dari posisi perangkat digunakan suatu rumus.  Untuk menentukan posisi 

perangkat DLC yang optimum ini harus diketahui demand tiap lokasi.  Untuk lebih 

memahami diberikan contohnya sebagai berikut: 

 

 

 

Mulai

Menentukan jumlah service beberapa

demand berdasarkan peramalan

Kondisi medan

memungkinkan?

Cari tempat yang

mungkin

Tempatkan posisi RT

Selesai

Tidak

Ya
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Gambar 3.5 Penentuan Posisi Pusat Demand  

 

Untuk menentukan koordinat (Xo,Yo) menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Dari contoh pada gambar 3.5 diatas dapat dicari posisi pusat demand pada koordinat 

(Xo,Yo)  dengan cara memasukkan rumus diatas sebagai berikut: 
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Dari contoh di atas, titik pusat demand-nya adalah (Xo,Yo) = (3,133; 2,786) 

Dimana: 

D   : Future Demand untuk service area 

nD   : Penjumlahan demand sebelum blok berharga D /2 

1nD   : Penjumlahan demand setelah blok berharga D /2 

0X , 0Y   : Posisi pusat demand 

nX , nY   : Jarak dari absis X atau ordinat Y ke nD  

1nX , 1nY  : Jarak dari absis X atau ordinat Y ke 1nD  

 

3.6. Rencana Kabel pada Sistem JARLOKAF 

 Jumlah kabel fiber optik sesuai dengan spesifikasi PT. TELKOM terdiri dari kabel 

dengan jumlah core sebanyak 4, 6, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.  Dalam 

perancangan JARLOKAF, jumlah fiber yang disediakan ditentukan sebagai berikut: 

 Antara CT-RT 

Jumlah fiber yang disediakan sebanyak 4 core dengan perincian: 

 2 core untuk transmit dan receive 

 2 core untuk cadangan  

 

3.7. Perhitungan Link Power Budget (LPB)  

 Perhitungan Link Power Budget digunakan untuk menghitung besarnya margin daya 

(dB).  Jumlah rugi-rugi maksimum dalam suatu jaringan yang masih diijinkan ditentukan 

oleh selisih antara daya output transmitter dengan daya terendah yang dapat dideteksi 

receiver.  Selisih tersebut lebih dikenal dengan istilah power budget.  

Power Budget = Pt – Pr       …(3-5) 

Pt =  daya output transmitter 

Pr =  daya terendah yang dapat dideteksi receiver (sensitivitas receiver) 

 Rugi-rugi total suatu jaringan kabel fiber optik merupakan perhitungan loss 

saluran optik dari sentral ke setiap Remote DLC Unit yang merupakan  penjumlahan 

kontribusi loss tiap komponen dalam link optik, rumusnya adalah sebagai berikut: 

 Pt = Pr + Total Loss + M      …(3-6) 

 Rugi-rugi total = Total Loss + M 

 Rugi-rugi total = A.L + B.Ns + C.Nc + S + M    …(3-7) 
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Dimana: 

L  =  Panjang kabel fiber optik 

Ns  =  Jumlah sambungan/splice 

Nc  =  Jumlah konektor 

S  =  Redaman splitter 

M  =  Margin 

A,B,C  =  Konstanta redaman untuk masing-masing komponen 

 

3.8. Perhitungan Rise Time Budget  

 Perhitungan rise time budget diperlukan untuk melihat adanya kemungkinan 

terjadinya degradasi sinyal sepanjang link transmisi yang disebabkan oleh komponen-

komponen yang dipakai.   

Rumusnya sebagai berikut: 

 trt = ((ttx)2 + (tmaterial)2 + (tmod)2 +(tpg)2 +(trx)2)1/2        …(3-8) 

tmaterial =  Dm L        …(3-9) 

Dengan: 

   =  lebar spektral (nm) 

Dm    = parameter dispersi material ( ns / (nm.km) ) 

L   =  panjang link maksimum (km)  

ttx   =  rise time untuk transmitter 

trx  =  rise time untuk receiver 

trt   =  rise time sistem 

tmaterial       =  rise time karena dispersi material 

tmod   =  rise time karena dispersi modal 

tpg   =  rise time karena dispersi pandu gelomban 

 

 


