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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Dari hasil perencanaan Jaringan Lokal Akses Fiber pada STO Madiun di daerah 

Banjarsari dan Teguhan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:   

1. Untuk daerah Banjarsari dan Teguhan dengan memperhitungkan letak obyek 

pelanggan yang terkonsentrasi, penggunaan teknologi  JARLOKAF DLC-FTTZ dapat 

menyediakan berbagai layanan telekomunikasi dengan menggunakan konfigurasi 

rute tunggal, dimana pelanggan dapat dicatu dengan menggunakan kabel fiber duct 

dengan menggunakan empat core serat optik, dimana 2 core untuk transmit dan 

receive sedangkan 2 core lagi untuk cadangan (back-up). 

2. Dari hasil perhitungan jumlah laju bit untuk perencanaan JARLOKAF sampai tahun 

2021 untuk daerah Teguhan sebesar 85,312 Mbps sedangkan untuk daerah 

Banjarsari sebesar 63,168 Mbps, maka untuk kedua daerah tersebut menggunakan 

Synchronous Digital Hierarchy (SDH) dengan level STM-1 yang memiliki laju bit total 

untuk multiplexing sebesar 155,520 Mbps.  Sisa laju bit dari STM-1 dapat digunakan 

untuk mengantisipasi layanan yang akan datang atau demand yang bisa muncul 

setiap saat.  

3.  Dari hasil perhitungan link power budget, diketahui rugi-rugi jaringan primer masih 

dibawah standar rugi-rugi yang ditetapkan, untuk daerah Teguhani sebesar 14,865 

dB, sedangkan untuk daerah Banjarsari sebesar 16,86125 dB.  Rugi-rugi untuk 

kedua daerah masih di bawah standar, dimana rugi-rugi yang diijinkan maksimum 30 

dB.  Hal ini membuktikan bahwa teknologi DLC-FTTZ dapat diterapkan secara teknis.   

4.   Dari hasil perhitungan rise time budget, pada daerah Teguhan, untuk format NRZ, 

hasil perhitungan rise time total sebesar 0,6201 ns masih dibawah maksimum rise 

time dari bit rate sinyal NRZ sebesar 8,20517 ns.  Untuk format RZ, hasil perhitungan 

rise time total sebesar 0,6201 ns masih dibawah maksimum rise time dari bit rate 

sinyal RZ sebesar 4,102588 ns. 

5. Dari hasil perhitungan rise time budget, Pada daerah Banjarsari, untuk format NRZ, 

hasil perhitungan rise time total sebesar 0,7392 ns masih dibawah maksimum rise 

time dari bit rate sinyal NRZ sebesar 11,08156 ns. Untuk format RZ, hasil 
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perhitungan rise time total sebesar 0,7392 ns masih dibawah maksimum rise time 

dari bit rate sinyal RZ sebesar 5,54078 ns. 

5.2. Saran 

 Perencanaan JARLOKAF untuk STO Madiun yang sudah dibuat masih mempunyai 

kekurangan karena yang direncanakan pada tugas akhir ini hanya dua RK, sehingga 

diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk seluruh RK yang belum di gelar jaringan 

optik dalam rangka optikalisasi dalam wilayah STO Madiun. 

 Di dalam penggelaran DLC, mempunyai banyak sekali parameter dan 

pertimbangan-pertimbangan yang mungkin secara teknis bukan merupakan masalah 

yang besar, tetapi di dalam kondisi lapangan hal tersebut menjadi suatu pertimbangan, 

seperti peletakan RT-DLC, yang memerlukan pertimbangan antara teoritis dengan 

kenyataan di lapangan. 

 Untuk membantu dan memudahkan dalam perencanaan JARLOKAF sebaiknya 

digunakan alat bantu perangkat lunak, selain itu perangkat lunak tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk belajar bagi yang belum mengetahui bagaimana perencanaan 

JARLOKAF. 

 

 


