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 3G : Istilah umum untuk teknologi telekomunikasi bergerak generasi ketiga. 3G 

menawarkan koneksi berkecepatan tinggi bagi telepon selular dan perangkat 

komunikasi bergerak lainnya, sehingga memungkinkan untuk video conference dan 

jalannya aplikasi lainnya yang membutuhkan konektivitas broadband ke jaringan 

internet. 

 3,5G : Pengelompokan teknologi data dan telepon bergerak yang berbeda dengan 

tujuan untuk mencapai performa yang lebih baik daripada sistem 3G, yang 

merupakan langkah menuju peluncuran kapasitas 4G. 

 Bandwidth : Merujuk kepada kapasitas hubungan komunikasi. 

 Broadband : Broadband dalam telekomunikasi adalah metode pengiriman sinyal 

yang termasuk atau menangani jangkauan (pita) frekuensi yang relatif lebar. 

 BTS : Singkatan dari Base Transceiver Station yang merupakan perangkat untuk 

mengirim dan menerima sinyal telepon radio ke dan dari sistem telekomunikasi lain. 

 OTDR :Optical Time Domain Reflectometeradalah sebuah alat yang yang berbasis 

optical-elektronik yang mampu membaca/mengukur karakteristik kabel optik. 

 Dial-Up : Istilah teknologi informasi yang merujuk pada akses kepada internet 

dengan menggunakan saluran telepon tetap atau telepon bergerak 

 EDGE : Enhanced Data rates for GSM Evolution merupakan teknologi telepon 

bergerak digital yang memungkinkan pengiriman data yang lebih baik sebagai 

perpanjangan teknologi GSM yang sesuai.  

 FTTx : Fiber To The x adalah istilah umum untuk arsitektur 

jaringan broadband yang menggunakan serat optik untuk menggantikan seluruh 

atau sebagian dari loop lokal logam biasa yang digunakan untuk telekomunikasi 

terakhir. Istilah ini berasal dari generalisasi beberapa konfigurasi dari penyebaran 

serat seperti serat ke rumah, serat ke node, serat ke gedung dll. 

 Gb : Gigabyte adalah satuan ukuran informasi yang digunakan, misalnya, untuk 

mengukur memori atau kapasitas penyimpanan pada komputer. 

 Gbps : Gigabyte per second. Dalam telekomunikasi, Gbps adalah jumlah bits, 

karakter, atau blok per unit waktu yang bergerak antara perangkat dalam sistem 
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pengiriman data. Biasanya diukur dalam kumpulan bit unit per detik atau byte per 

detik. 

 GHz : Giga Hertz. Hertz (yang disimbolkan Hz) adalah satuan ukuran frekuensi SI 

yang dituliskan sebagai jumlah siklus per detik dari sebuah fenomena berkala. 

 GPON : Gigabyte-Passive Optical Network. Jaringan optik pasif (PON) adalah 

jaringan serat optik dengan koneksi satu titik ke berbagai titik lain yang terhubung 

ke arsitektur jaringan di suatu lokasi, di mana pemecah optik yang tak dialiri listrik 

dipasang untuk memungkikan serat optik untuk melayani beberapa lokasi, 

umumnya 16-128. 

 GSM : Singkatan dari Global System for Mobile Telecommunication yang 

merupakan standar Eropa untuk telepon selular digital. 
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 IPG :Inter Packet Gap 

 LTE : Long Term Evolution adalah standar teknologi untuk komunikasi data 

nirkabel yang berkecepatan tinggi untuk telepon bergerak dan terminal data. 

 Latency: berhubungan dengan seberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk 

mengirim pesan dari ujung jaringan ke ujung yang lain. 

 Mbps : Merujuk pada Megabyte per second, yang merupakan satuan pengukuran 

pengiriman sinyal digital yang disebutkan dalam jutaan bit per detik. 

 MHz : Kependekan dari Megahertz yang merupakan satuan pengukur frekuensi. 

Satu MHz setara dengan satu juta siklus per detik. 

 Mobile Broadband : Adalah istilah pemasaran untuk akses Internet nirkabel 

melalui modem portable, telepon bergerak, modem USB nirkabel atau perangkat 

bergerak lainnya. 

 MSAN : Multi Service Access Network adalah teknologi jaringan akses serat optik 
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 Network Access Point : Network Access Point adalah fasilitas pertukaran jaringan 

publik di mana penyedia layanan internet terkoneksi dengan satu sama lain melalui 

pengaturan peering. 

 METRO :Pusat pengambilan link pertama. 

 Node b : BTS untuk jaringan 3G W-CDMA/UMTS. 

 NODE FE : Node Frequency Equipment 

 Patch cord:adalah kabel serat optikyang pada dua sisi ada konektor. Patch cord 

digunakan untuk menghubungkan device atau dikenal juga dengan optic jumper. 

 RNC : Radio Network Controller 

 OTB : Optical Termination Box 

 ODC : Optical Distribution Cabinet 

 ODP :Optical Distribution Point 

 ONT : Optical Network Terminal 

 SeratOptik :Adalah kabel yang menggunakan serat optik dan teknologi laser di 

mana pantulan cahaya yang mewakili data dikirim melalui filamen kaca yang tipis. 

 TIPHON : Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over 

Network 

 Troughput : bandwidth yang sebenarnya (aktual) yang diukur dengan satuan waktu 

tertentu dan pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan 

transfer file dengan ukuran tertentu 

 Wireless Access Network : Adalah jenis jaringan komputer yang tidak terhubung 

dengan kabel apapun. Metode ini memungkinkan rumah, jaringan telepon dan 

instalasi perusahaan menghindari proses penarikan kabel yang mahal ke gedung, 

atau koneksi antara berbagai lokasi perangkat. 

 Wi-MAX : Kependekan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access, 

yang merupakan teknologi telekomunikasi untuk pengiriman data via nirkabel 

dengan menggunakan mode pengiriman, mulai dari titik ke titik hingga akses 

internet portable. 

 Wireless Broadband : Adalah teknologi yang melayani akses internet 

nirkabelberkecepatan tinggi atau akses jaringan komputer untuk wilayah yang luas. 
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ABSTRAK 

 Penelitian ini membahas Analisis Pengukuran Performance Saluran Transmisi Serat 

Optik Untuk Node-B Telkomsel yang ada di Mataram.Pengukuran yang dilakukan yaitu 

pengukuran 4 saluran Node-B menggunakan alat OTDR dan pengukuran data 8 Node-B 

menggunakan alat Potable Ethernet Set Test.Pengukuran saluran transmisi serat optik pada 

tahun 2016 dibandingkan dengan pengukuran commissioning test tahun 2010.Hasil 

pengukuran tersebut dibandingkan dengan standar ITU-T G652 D. Dari 8 sampel hasil 

pengukuran dan perhitungan kabel serat optik untuk Node-B wilayah Mataram, 

menunjukan bahwa 4 core  memiliki nilai hasil pengukuran lebih kecil jika dibandingkan 

dengan hasil perhitungan spesifikasi. Saluran kabel optik yang dalam keadaan “oke” antara 

lain : link Panjitilar menuju Mataram3 dengan nomor core 12, link Slagalas menuju Sweta 

dengan nomor core 10 dan 12, link Sweta menuju Riper dengan nomor core 02.Saluran 

kabel optik yang dalam keadaan “not oke” antara lain : link pagesangan menuju Panjitilar 

dengan nomor core 12 dan 13, link Panjitilar menuju Mataram3 dengan nomor core 13, 

link Sweta menuju Riper dengan nomor core 09.Dari pengukuran data dengan alat ukur 

Portable Ethernet Set Testberdasarkan standar pengukuran RFC 2544 didapatkan nilai 

troughput, latency, frame loss dan burstability dalam saluran Node-B. Untuk pengukuran 

data ini digunakan frame size antara lain 1024 bytes, 1518 bytes dan 2000 bytes. Pada 

pengukuran digunakan durasi 2 detik dan 20 detik.Untuk hasil pengukuran throughput, 

hasil ukur dengan hasil perhitungan dibandingkan dan selisihnya sebagai berikut, 

perbandingan untuk frame size 1024 bytes memiliki persentase error sebesar 0.50%, frame 

size 1518 bytes memiliki persentase error sebesar 0.30% dan 2000 bytes memiliki 

persentase error sebesar 0.33%. Dari ketiga frame size yang telah diukur, selisihnya tidak 

terlalu beda jauh. 

 

Kata kunci : 

OTDR, Portable Ethernet Test Set, ITU-T G 652 D 
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ABSTRACT 

 This thesis discusses the Performance Measurement Analysis of Optical Fiber 

Transmission Line To Node-B Telkomsel in Mataram. Measurements made that 

measurement 4 channels Node-B using OTDR tools and data measurement 8 Node-B using 

the tool Potable Ethernet Test Set. Measurement of optical fiber transmission line in 2016 

compared to the measurement test commissioning in 2010. The results of these 

measurements compared to standard ITU-T G652 D. Of the eight samples of the 

measurement and calculation of optical fiber cables for Node-B region of Mataram, showed 

that 4 cores have the value of the measurement results is smaller when compared with the 

results of the calculation specifications. Channel optical cable in the "ok" include: link 

Panjitilar towards Mataram3 the core number 12, link Slagalas towards Sweta with core 

numbers 10 and 12, Sweta link towards Riper with number 02. core optical cable channel in 

a state of "not ok "include: link Pagesangan towards Panjitilar with core numbers 12 and 

13, link Panjitilar towards Mataram3 with core numbers 13, Sweta link towards Riper with 

core number 09. From the measurement data by measuring devices Portable Ethernet Test 

Set is based on the RFC2544 standard measurement values obtained throughput, latency, 

frame loss and burstability in Node-B channel. This data is used for measurement of frame 

size, among others, 1024 bytes, 1518 bytes and 2000 bytes. On the measurement used a 

duration of 2 seconds and 20 seconds. For throughput measurement results, measuring 

results with the results of the calculation are compared and the difference is as follows, the 

ratio for the frame size 1024 bytes have a percentage error of 0.50%, frame size 1518 bytes 

have a percentage error of 0.30% and 2000 bytes have a percentage error of 0.33%. Of the 

three frame size that has been measured, the difference is not too much different. 

 

 

Kata kunci : 

OTDR, Portable Ethernet Test Set, ITU-T G 652 D 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat terutama teknologi di bidang informasi 

dan komunikasi, baik dari sisi kecepatan maupun kemudahan masyarakat dalam mengakses 

informasi. Dalam perkembangan ini maka serat optik sebagai media transmisi banyak 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan  layanan saat ini dan di masa mendatang. Serat optik 

merupakan media transmisi menggunakan media cahaya sebagai penyalur informasi (data) 

dimana menawarkan kecepatan data lebih besar dan jarak yang lebih jauh.Kebutuhan 

internet saat ini tidak hanya yang tetap, tapi juga yang bergerak. Dengan teknologi wireless 

yang sudah berkembang, banyak layanan akses internet mobile yang ditawarkan ke 

masyarakat oleh operator. 

Di Lombok kini hampir seluruh wilayah cakupan pada jaringan tingkat distribusi yang 

sebelumnya menggunakan kabel tembaga di upgrade menjadi kabel serat optik, yang 

bertujuan agar dapat meningkatkan kapasitas jaringan distribusi pada kelas Node-B.PT. 

Telkom sebagai induk dari Telkomsel dipercaya sepenuhnya untuk menyediakan 

infrastruktur yang handal bagi layanan-layanan Telkomsel. Salah satu infrastruktur yang 

harus disiapkan oleh Telkom yaitu link Metro Ethernet. Dimana Metro Ethernet ini akan 

menjadi koneksi link dari Node-B Telkomsel ke RNC Telkomsel. Koneksi yang digunakan 

dari RNC atau Node-B Telkomsel ke Metro Ethernet yaitu Serat Optik. Link Metro 

Ethernet yang disiapkan oleh Telkom ini untuk bisa memenuhi layanan wireless broadband 

Telkomsel.Oleh karena itu pada penelitian ini akan dilakukan pengukuran saluran dan 

pengukuran data  yang kemudian di analisishasil pengukuran saluran transmisi serat optik 

untuk mengetahui performansi jaringan pada kelas Node-B Telkomsel yang ada di Lombok 

khususnya Mataram. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang akan dibahas pada tugas 

akhir ini antara lain : 
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1. Apa parameter-parameter yang menjadi acuan untuk mengetahui performansi 

saluran transmisi serat optik dan cara mengukur performansi tersebut. 

2. Bagaimana menganalisa hasil pengukuran saluran tahun 2016 dan 

membandingkannya dengan data commissioning testtahun 2010. 

3. Bagaimana membandingkan hasil pengukuran dengan standar yang telah ditentukan 

oleh ITU-T G 652 D sehingga dapat digolongkan performansi yang baik atau tidak. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini permasalahan dibatasi oleh beberapa batasan, antara lain : 

1. Lokasi pengukuran saluran 4 Link dan pengukurandata pada 8 Node-B yang ada 

pada wilayah Mataram. 

2. Parameter-parameter yang diukur adalah karakteristik dari Node-B Telkomsel, rugi 

saluran transmisi serat optik dan perhitungan loss berdasarkan perhitungan power 

link budget. 

3. Pengukuran data menggunakan alat Portable Ethernet Set Test dengan tipe VePAL 

MX300 yang dikeluarkan oleh VeEX Inc untuk panjang gelombang 1310nm. 

4. Pengukuran saluran menggunakan alat ukur OTDR membandingkannya dengan 

hasil commissioning test pada tahun 2010 untuk panjang gelombang 1550nm. 

5. Penelitian ini tidak untuk meningkatkan performansi jaringan tetapi untuk 

mengetahui performansi dari jaringan Node-B Telkomsel link mataram. 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Melakukan analisis pengukuran saluran menggunakan OTDR untuk mendapatkan 

parameter-parameter rugi saluran transmisi serat optik dan untuk mendapatkan 

parameter-parameter perhitungan power link budget. 

2. Melakukan pengukuran data menggunakan alat Portable Ethernet Set Testuntuk 

mengetahui parameter-parameter performansi dari Node-B. 

3. Menganalisa hasil pengukuran dan membandingkan dengan standar ITU-T G 652 D 

sehingga mendapatkan performansi jaringan Node-B. 

4. Membandingkan hasil pengukuran rugi saluran dengan data commissioning test 

tahun 2010. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada PT.Telkom 

Group , dimana penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai performansi 

jaringan Metro-E untuk Node-B Telkomsel link Mataram. 

2. Kemudian untuk konsentrasi teknik elektro sendiri diharapkan kedepannya 

mempunyai pelajaran khusus tentang saluran transmisi serat optik. 

3. Mengetahui performancedari saluran Node-B Telkomsel yang ada di wilayah 

Mataram, agar PT. Telekomunikasi dapat mengadakan pemeliharaan dan 

pembenahan terkait saluran Node-B yang bermasalah. 

4. Pengguna telekomunikasi atau masyarakat pelanggan Telkomsel dapat menikmati 

layanan dengan performansi yang baik. 

 

1.6. Sistematika Penelitian 

Untuk mengetahui uraian singkat yang memuat gambaran singkat secara 

keseluruhan isi masing-masing bab, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :  

BAB I   : PENDAHULUAN  

BAB II  : TEORI PENUNJANG 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN  

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB V  : SARAN DAN KESIMPULAN 

Bab I menjelaskan permasalahan yang akan dibahas secara umum dengan 

memperhatikan latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan 

sistematika penelitian. Bab II berisi tentang teori penunjang antara lain kajian pustaka dan 

dasar teori yang berkaitan dengan judul penelitian. Materi yang di bahas yaitu komponen 

dan struktur umum serat optik, jenis serat optik, pengertian alat ukur yang digunakan, 

metode power link budget dan yang lainnya. Bab III berisi tentang metodologi penelitian 

yang berisi tentang tempat dan waktu penelitian, alat dan bahan yang digunakan serta cara 

kerja dalam penelitian.Bab IV berisi tentang hasil pengukuran saluran dan pengukuran data, 

kemudian selanjutnya analisa hasil pengukuran.Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TEORI PENUNJANG 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan kajian pustaka-pustaka sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian 

tentang analisa pengukuran saluran serat optik sebagai berikut ini. 

Nugroho, D.Y., (2005). Pada tugas akhirnya tentang Studi Pengukuran Rugi-rugi 

Serat Optik Pada Empat Rute STO di Jawa Tengah dengan Menggunakan  OTDR 

Tektronix Rype Tekranger TFS3031. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui rugi-rugi 

yang terjadi sepanjang lintasan yang dilalui serat optik dan membandingkan besarnya rugi-

rugi yang terjadi sepanjang rute yang dilalui serat optik secara teoritis dan pengukuran di 

lapangan.Serat optik yang layak dioprasikan adalah padanomer core9 dan 12 pada rute 

Mojosongo-Toroh, 8 dan 10 pada rute Kartosuro-Delanggu serta semua nomor core16 dan 

24 Wirosari-Randublatung dan semua nomor core5, 6, dan 8 Pecangaan-Kudus.Serat optik 

yang tidak layak dioprasikan adalah pada nomer core3 pada rute Kartosuro-Delanggu. Serat 

optik yang tidak bisa diketahui nilai kelayakannya yaitu pada nomorcore11 rute 

Mojosongo-Toroh. 

Praja, F.G., dkk. (2013). Analisis Perhitungan dan Pengukuran Transmisi Jaringan 

Serat Optik Telkomsel Regional Jawa Tengah.Pengukuran  dilakukan pada power link 

budget  dan rise time budget dengan ketentuan  standar KPI (Key Performance Indicator) 

Telkomsel yaitu untuk power link budget sebesar  –  4 dBm dan rise time budget 70 ps. 

Hasil  pengukuran link jaringan diperoleh nilai power link budet rata-rata sebesar  -0,33  

dBm dan rise time budget  rata-rata sebesar  45,76  Ps, yang mengindikasikan seluruh link 

yang telah dibangun memiliki kinerja yang baik dan sesuai dengan standar minimal yang 

diinginkan Telkomsel. 

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis pengukuran saluran transmisi serat optik 

untuk mengetahui performance jaringan Node-B Telkomsel untuk link Mataram. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian inimenganalisa hasil 

pengukuran dengan alat OTDR, OPM dan Light source. Kemudian pengukuran datayaitu 

dengan alat Portable Ethernet Test Set dengan type VePAL MX300, link yang diukur pada 

penelitian ini adalah link Mataram.  
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2.2. Pengertian Serat Optik 

Serat optik adalah media transmisi fisik yang terbuat dari serat kaca yang dilapisi 

dengan isolator dan pelindung yang berfungsi untuk menyalurkan informasi dalam bentuk 

gelombang. Ukurannya seperti diameter rambut manusia.Media serat optik merupakan 

media yang memilki banyak kelebihan, terutama dari segi performa dan ketahanan dalam 

menghantarkan data.Data yang dihantarkan dalam serat optik berbentuk cahaya. 

Serat optik membentuk kabel yang sedemikian halus hinggan ketebalan mencapai 1 

mm untuk dua puluh helai serat.Serat ini ringan dan kapasitas kanalnya sangat besar. 

Stuktur serat optik biasanya terdiri atas 3 bagian, yaitu : 

1. Bagian yang paling utama dinamakan inti (core)  

Gelombang cahaya yang dikirim akan merambat dan mempunyai indeks bias lebih 

besar dari lapisan kedua, dan terbuat dari kaca. Inti (core) mempunyai diameter 

yang bervariasi antara 5 – 50 μm tergantung jenis serat optiknya. 

2. Bagian kedua dinamakan lapisan selimut / selubung (cladding)  

Bagian ini mengelilingi bagian inti dan mempunyai indeks bias lebih kecil 

dibanding dengan bagian inti, dan terbuat dari kaca.  

3. Bagian ketiga dinamakan jacket (coating)  

Bagian ini merupakan pelindung lapisan inti dan selimut yang terbuat dari bahan 

plastik elastik. 

Struktur dari serat optik ini dapat diperlihatkan pada gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 Struktur Dasar Serat Optik (Made Yudistira, 2003) 

2.3. Jenis Serat Optik 

Serat Optik memiliki 2 jenis core perambatan cahaya yaitu Step Index (SI) dan 

Graded Index (GI). Yang membedakan Step Index dengan Graded Index adalah indeks bias 
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yang terdapat pada core-nya. Untuk serat optik tipe step index memiliki satu indeks bias 

yang homogen baik di tengah core sampai batas core dan cladding. Sedangkan Graded 

Index memiliki indeks bias yang berubah pada core-nya, semakin besar bila mendekat ke 

tengah sumbu core dan berangsur-angsur mengecil pada batas core dengan cladding. 

Dalam transmisi serat optik dikenal istilah mode yang berarti banyaknya berkas 

cahaya yang dipancarkan oleh sumber optik berdasarkan panjang gelombang yang berbeda 

pada masing-masing berkas.Berikut ini perbandingan serat optik antara single mode step 

index, multi mode step index, dan multi mode graded index dapat dilihat pada gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Perbandingan Single Mode Step Index, Multi Mode Step Index, danMulti Mode 

Graded Index Serat Optik (Keiser, Gerd. 2000) 

Ada mode yang menggunakan beberapa berkas cahaya dengan panjang gelombang 

cahaya yang berbeda-beda dalam komunikasinya, disebut sebagai Multi 

Mode.Menggunakan Multi Mode berarti membawa paket informasi secara sendiri-sendiri 

dengan panjang gelombang yang berbeda-beda dalam satu waktu bersamaan. Beda panjang 

gelombang akan mengakibatkan adanya perbedaan kecepatan informasi sampai di titik 

yang dituju. Selain itu, ada pula yang menggunakan satu macam cahaya dengan panjang 

gelombang tertentu, maka disebut dengan Single Mode, berarti paket informasi dibawa 

bersama-sama dalam satu panjang gelombang(Made Yudistira, 2003). 
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Ada empat macam tipe yang sering digunakan berdasarkan ITU-T (International 

telekommunication Union – Telecommunication Standardization Sector) yang dahulu 

dikenal dengan CCITT yaitu : 

1. G.652 - Standar Single Mode Fiber 

2. G.653 – Dispersion-shifted single mode fiber 

3. G.653 – Characteristics of cut-off shifted mode fiber cable(Zero dispersion at 

1550 nm) 

4. G.655 – Dispertion-shifted non zero Dispertion fiber (dispersion at 1550 nm not 

zero) 

 

2.4. Konsep Dasar Sistem Transmisi Serat Optik 

Prinsip dasar dari sistem komunikasi serat optik adalah pengiriman sinyal informasi 

dalam bentuk sinyal cahaya.Pemancar, kabel serat optik dan penerima merupakan 

komponen dasar yang digunakan dalam sistem komunikasi serat optik.Pemancar berfungsi 

mengubah sinyal listrik menjadi sinyal optik, kabel serat optik berfungsi sebagai media 

transmisi dan penerima berfungsi mengubah sinyal optik yang diterima menjadi sinyal 

listrik kembali. 

Proses pengiriman informasi yang melalui serat optik menggunakan prinsip 

pemantulan sinyal optik yang berupa cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Secara 

umum, konfigurasi sistem serat optik ditunjukkan seperti pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3. Konfigurasi Sistem Transmisi Serat Optik 

Selama perambatannya dalam serat optik, gelombang cahaya akan mengalami 

redaman di sepanjang serat optik dan pada titik persambungan serat optik. Oleh karena itu, 

untuk transmisi jarak jauh diperlukan adanya penguat yang berfungsi untuk memperkuat 

gelombang cahaya yang mengalami redaman. 
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2.5.Alat Ukur Saluran Transmisi Serat Optik 

2.5.1. Alat UkurPortable Ethernet Test Set 

Alat ukur Portable Ethernet Test Set dengan type VePAL MX300 yang dikeluarkan 

oleh VeEX Inc. Interface yang bisa diukur yaitu OpticaldanUTP RJ-45. Berikut pada 

gambar 2.4 merupakan gambar dari alat ukur Portable Ethernet Test Set: 

 

2.4. Gambar alat ukur MX300 tampilan utama 

(Sumber : PT. Telekomunikasi, dokumentasi penelitian) 

 

2.5.Gambar alat ukur MX300 bagian port interface 

(Sumber : PT. Telekomunikasi, dokumentasi penelitian) 

2.5.2. Alat Ukur OTDR 

 OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) merupakan salah satu peralatan utama 

baik untuk instalasi maupun pemeliharaan link serat optik, memungkinkan sebuah link 

diukur dari satu ujung. OTDR dipakai untuk mendapatkan gambaran visual dari redaman 

serat optik sepanjang sebuah link yang diplot pada sebuah layar dengan jarak digambarkan 

pada sumbu X dan redaman pada sumbu Y .Informasi mengenai redaman serat, loss 

sambungan,loss konektor dan lokasi gangguan serta loss antara duatitik dapat ditentukan 
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dari display ini.OTDR dipakai untuk memastikan loss sambungan, konektor dan loss 

karena tekukan atau tekanan terhadap kabel. 

 

Gambar 2.6 Alat ukur OTDR 

(Sumber : PT. Telekomunikasi, dokumentasi penelitian) 

2.6. Struktur Infrastruktur Node-B 

 

Gambar 2.7. Struktur Proses Node-B (Sumber : PT. Telkom Group) 

Pada gambar 2.7 diatas merupakan infrastruktur untuk project  Node-B, dimana 

terdapat dua proses yaitu proses pertama menggunakan perangkat GPON. Dan proses 

kedua tidak menggunakan perangkat GPON, dimana pada proses kedua ini dipasangkan 

SFP yang merupakan perangkat penguat agar dari Metro langsung di direct ke OTB 

(Optical Terminal Box). Terlebih dahulu akan dijelaskan komponen-komponen dalam 

proses pengaktifan Node-B tersebut. 
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2.7. Komponen-komponen dalam proses pengaktifan Node-B 

Penjelasan  tiap komponen : 

a. Metro & GPON 

Metro merupakan pusat tempat pengambilan link dimana keluaran dari Metro akan 

dihubungkan ke GPON menggunakan patchcord. GPON merupakan salah satu teknologi 

akses serat optik yang menggunakan PON (Passive Optical Network) sebagai media 

transport ke ODC (Optical Distribution Cabinet). Kemudian akan diteruskan hingga sampai 

ke  BTS (Base Transceiver Station). Dapat dilihat bentuk fisik dari Metro dan GPON 

sebagai berikut : 

   

Gambar 2.8 (a) Gpon       Gambar 2.8 (b) Metro  

(Sumber : PT. Telekomunikasi, dokumentasi penelitian) 

Passive Optical Network  (PON) pengganti  teknologi tembaga untuk  narrow-band  

dan broadband. Berdasarkan definisinya  Passive Optical Network  (PON) adalah jaringan  

point-to-multipointberbasis serat  optik yang  memiliki elemen pembagi optik (optical 

splitter) yang berfungsi sebagai penyalur data untuk beberapa tujuan. Elemen pembagi 

tersebut bersifat pasif artinya tidak melakukan manipulasi  sinyal seperti penguatan sinyal 

optik.PON pertama kali dibuat oleh FSAN (Full Service Access Network)  yang kemudian 

distandardisasi oleh ITU-T (A/BPON, GPON) atau IEEE (EPON). 

GPON merupakan salah satu teknologi yang dikembangkan oleh ITU-T via G.984 

dan hingga kini bersaing  dengan GEPON (Gigabit Ethernet  PON), yaitu PON versi IEEE 
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yangberbasiskan teknologi Ethernet. GPON mempunyai dominansi  pasar  yang lebih tinggi 

dan  roll out  lebih cepat disbanding penetrasi GEPON. Standar G.984 mendukung  bit rate  

yang lebih tinggi, perbaikan keamanan, dan pilihan protokol layer 2 (ATM, GEM, atau 

Ethernet). Baik GPON ataupun GEPON, menggunakan serat optik sebagai medium 

transmisi. Satu perangkat akan diletakkan pada sentral, kemudian akan mendistribusikan 

trafik  Triple Play(Suara/VoIP, Multi Media/Digital Pay TV dan Data/Internet) hanya 

melalui media 1  corekabel optik disisi subscriber atau pelanggan. Yang menjadi ciri khas 

dari teknologi ini dibanding teknologi optik lainnya semacam SDHadalah teknik distribusi  

trafik  dilakukan secara pasif. Dari sentral hingga ke arah  subscriberakan didistribusikan 

menggunakan splitter pasif (1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64).  

b. OTB (Optical Termination Box) 

OTB merupakan kotak untuk menyimpan hasil terminasi atau splicing. Dapat dikatakan 

juga sebagai alat yang digunakan untuk menyambung serat optik dalam server dengan 

menggunakan pigtail serat optik. Dapat dilihat bentuk fisik dari OTB (Optical Termination 

Box) sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9OTB (Optical Termination Box) 

(Sumber : PT. Telekomunikasi, dokumentasi penelitian) 

 

 



12 
 

c. ODC (Optical Distribution Cabinet) 

ODC (Optical  Distribution Cabinet) adalah jaringan optik antara perangkat OLT 

sampai perangkat ODC. Letak dari ODC ini  adalah terletak di rumah kabel.ODC 

menyediakan sarana transmisi optik dari OLT terhadap pengguna dan sebaliknya. 

Transmisi ini menggunakan komponen optik pasif.ODC berbentuk kotak atau kubah 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). 

Dapat dilihat bentuk fisik dari ODC (Optical Distribution Cabinet) sebagai berikut : 

  

Gambar 2.10ODC (Optical Distribution Cabinet) 

(Sumber : PT. Telekomunikasi, dokumentasi penelitian) 

ODC menyediakan peralatan transmisi optik antara OLT dan ONT. Perangkat 

interior pada ODC terdiri dari : 

Konektor optik merupakan salah satu perlengkapan kabel serat optik yang berfungsi 

sebagai penghubung serat. Dalam operasinya konektor mengelilingi serat kecil sehingga 

cahayanya terbawa secara bersama-sama tepat pada inti dan segaris dengan sumber cahaya 

(serat lain). Konektor yang digunakan pada  Optical Access Network  (OAN)  dapat 

dipasang di luar dan di lokasi pelanggan. 

Splitter merupakan komponen pasif yang dapat memisahkan daya optik dari satu 

input serat ke dua atau beberapa output  serat. Splitter pada PON dikatakan pasif sebab 
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tidak memerlukan sumber energi eksternal dan optimasi tidak dilakukan terhadap daya 

yang digunakan terhadap pelanggan yang jaraknya berbeda dari  node splitter, sehingga 

cara kerjanya membagi daya optik sama rata. 

Passive splitter atau splitter merupakan optical fiber couplersederhana yang 

membagi sinyal optik menjadi beberapa path (multiple path) atau sinyal-sinyal kombinasi 

dalam sutu jalur.Selain itu splitter juga dapat berfungsi untuk merutekan dan 

mengkombinasikan berbagaisinyal optik.Alat ini sedikitnya terdiri dari 2 port dan bisa lebih 

hingga mencapai 32 port.Berdasarkan ITU G.983.1 BPON Standard direkomendasikan agar 

sinyal dapat dibagi untuk32 pelanggan, namun rasio meningkat menjadi 64 pelanggan 

berdasarkan ITU-T G.984 GPON Standard. Hal ini berpengaruh terhadap redaman sistem, 

seperti pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.1 Redaman Passive Splitter 

Rasio Redaman 

1:2 2,8 - 4,0 dB 

1:4 5,8 - 7,5 dB 

1:8 8,8 - 11,0 dB 

1:16 10,7 - 14,4 dB 

1:32 14,6 - 18,0 dB 

 

d. Optical Distribution Pack (ODP) 

Instalasi atau  terminasi yang bagus dari  serat  adalah persyaratan utama untuk 

menjamin kemampuan transmisi pada kabel serat optik. Syarat utama DP adalah : 

- DP dapat diubah tanpa mengganggu kabel yang sudah  terpasang dengan cara 

melebihkan kabel serat optik beberapa meter. 

- Setiap DP harus punya ruangan untuk memuat splitter. 

- DP harus memiliki akses dari sisi depan. 

- Setiap DP harus memiliki penutup depan untuk melindungi orang dari cahaya laser 

yang langsung keluar dari ujung serat. 

- DP harus mempunyai ruang untuk memuat dan memandu kabel serat optik. 
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e. ONT (Optical Network Terminal) 

ONT ini merupakan suatu perangkat yang berguna untuk menyalurkan fiber optic ke 

perangkat WCDMA (Wideband Code-Division Multiple Access), lalu ONT dipasang pada 

Rectifier yang berada pada BTS (Base Tranceiver Station). Dapat dilihat bentuk fisik dari 

ONT (Optical Network Terminal) sebagai berikut : 

   

Gambar 2.11ONT (Optical Network Terminal) 

(Sumber : PT. Telekomunikasi, dokumentasi penelitian) 

f. BTS (Base Tranceiver Station) 

BTS merupakan elemen dasar dari suatu sistem radio selular, yang dapat menyediakan 

kanal bagi pelanggan, dan sebagai elemen jaringan yang melayani fungsi-fungsi penting 

pada antena. 

2.8.  Performance Jaringan berdasarkan Standar RFC 2544 

 

2.8.1. Throughput 

Throughput  merupakan jumlah total kedatangan paket yang suksesyang diamati 

pada  destination  selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut.  

Throughputadalah kemampuan sebenarnya suatu jaringan dalam melakukan pengiriman 

data.Troughput adalah bandwidth yang sebenarnya diukur dengan satuan waktu tertentu 

dan pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer file dengan 

ukuran tertentu.Data throughput adalah maksimum jumlah data yang dapat dilewatkan dari 

source ke tujuan tanpa ada loss. Test dilakukan untuk tiap MTU 1024 byte, 1518 byte dan 

2000 byte. 
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2.8.2. Latency 

Latency berhubungan dengan seberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk 

mengirim pesan dari ujung jaringan ke ujung yang lain.Latency diukur secara strict dalam 

bentuk waktu. Sebagai contoh misalnya suatu jaringan untuk mengirim pesan 

membutuhkan waktu 24 miliseconds (ms) dari ujung ke ujung yang lain.Terkait latency 

terdapat istilah round-trip time atau RTT, yaitu seberapa lama waktu yang dibutuhkan 

untuk mengirim pesan dari ujung A ke B dan sebaliknya. 

Menurut versi  TIPHON(Telecommunications and Internet Protocol Harmonization 

Over Network) standarisari nilai  latency/delay  sebagai berikut.  

Tabel 2.2. StandarisasiLatency/Delayversi TIPHON 

Kategori Latency Besar Delay 

Sangat bagus < 150 ms 

Bagus 150 s/d 300 ms 

Sedang 300 s/d 450 ms 

Jelek >450 ms 

 

Latency  dalam hal ini mengacu pada RAM, adalah jeda waktu ketika memori kali 

pertama me-request data hingga pesan request itu sampai, semakin tinggi suatu latency, 

maka semakin tinggi kecepatan pembacaan data dan  itu berarti performa memori semakin 

baik. Dalam hal menghitung  performa RAM, antara  bandwidth  dan  latencytidak saling 

mempengaruhi. Semakin tinggi bandwidth, maka performa memori semakin tinggi, 

semakin rendah  latency,maka performa memori akan semakin tinggi.  

2.8.3. Frame Loss 

Frame Loss adalah parameter dari sistem multimedia streming yang dapat diukur 

yaitu dengan mencari nilai selisih dari acket frame yang dikirim oleh transmitter dikurang 

dengan packet frame yang diterima oleh receiver. Sehingga hasil dari selisih tersebut 

didapatkan nilai frame loss. 

Jumlah frame yang berhasil dikirim dari source, tetapi tidak pernah diterima ditujuan 

(presentasi dari frame yang sukses). 
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2.8.4. Back to back (Burstability/Maximum Throughput) 

Burstability merupakan jumlah frame yang dapat dikirim back-to-back dengan 

minimal IPG (Inter Packet Gap). 

2.9. Power Link Budget 

Power link budget pada sistem komunikasi optik digunakan untuk mengetahui kinerja 

dari jaringan serat optik.Tujuan dilakukannya perhitungan power link budget adalah untuk 

menentukan apakah komponen dan parameter desain yang dipilih dapat menghasilkan daya 

sinyal dipenerima sesuai dengan standard persyaratan kinerja yang diinginkan. 

Perhitungan power link budget dapat diberikan dengan persamaan sebagai berikut : 

                   ……………………………………………(2.1) 

                                                    ………..(2.2) 

Dimana : 

               dengan persamaan sebagai berikut :         …………(2.3) 

                 dengan persamaan sebagai berikut :         …….....(2.4) 

                   dengan persamaan sebegai berikut :          …..(2.5) 

Keterangan : 

                            

                                 

Lc= Redaman konektor (dB) 

Ls= Redaman Splice (dB) 

Lf= Redaman fiber (dB) 

Nc = Jumlah konektor 

Ns = Jumlah Splice 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Metodelogi Penelitian 

Pada penelitian ini dilakukan pengukuran saluran transmisi serat optik untuk 4 link 

Node-B telkomsel yang berada di Mataram.Hasil pengukuran tersebut dianalisa untuk 

mengetahui performansi dari jaringan Node-B saat ini dan dibandingkan dengan 

pengukuran commissioning test tahun 2010. 

Selain pengukuran saluran, dilakukan juga pengukuran data dengan alat Portable 

Ethernet Test Set dengan type VePAL MX300 untuk mengetahui karakteristik dari 

beberapa Node-B yang ada di Mataram dengan topology koneksi serat optik yang 

digunakan dari Metro Ethernet Telkom ke RNC dan Node-B Telkomsel yaitu Topology 

Star, sistem yang digunakan yaitu point to multipoint. 

 

Gambar 3.1. Konfigurasi/Topology Serat Optik Metro-E untuk Node-B Telkomsel 

 Dapat dilihat pada gambar 3.1 konfigurasi  serat optik untuk Node-B Telkomsel 

yang ada di Mataram. Dengan 1 RNC dan 8 Node-B.  
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3.2. Alat dan Bahan Penelitian 

 Pada penelitian ini akan dilakukan pengukuran, dimana alat dan bahan yang 

dibutuhkan antara lain sebagai berikut : 

1. Laptop 

2. Windows 7 Ultimate 

3. Microsoft Office 2007 yang digunakan untuk penyusunan laporan 

4. Portable Ethernet Test Set dengan type VePAL MX300. 

5. OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) 

6. Pigtail conector 

7. Optical clenar 

 

3.3.  Langkah-langkah Penelitian 

Dalam penelitian ini dilakukan analisa pengukuran, antara lain sebagai berikut : 

3.3.1. Pengukuran dengan alat OTDR 

Pengukuran saluran transmisi dengan alat OTDR untuk mengukur panjang saluran 

dan rugi saluran yang terdapat dalam suatu Node-B.Dimana dalam 1 node terdapat 48 

core.Untuk penelitian ini diambil 2 sampel core serat optik. Pengukuran saluran transmisi 

serat optik ini dilakukan pada 4 link di Mataram. 

Tabel 3.1 Link Node-B Telkomsel 

No. Link A Link B 

1. Pagesangan Panjitilar 

2. Panjitilar Mataram3 

3. Slagalas Sweta 

4. Sweta Riper 
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Gambar 3.2 Ilustrasi pengukuran OTDR 

 

3.3.2. Pengukuran dengan alat Portable Ethernet Test SetBerdasarkan standar 

RFC2544 

Pada penelitian ini dilakukan pengukuran dengan alat Portable Ethernet Test Set 

dengan type VePAL MX300 yang dikeluarkan oleh VeEX Inc. Adapun sistem pengukuran 

yang dilakukan yaitu point to point. Dimana pengukuran dilakukan di setiap ujung pathcore 

sebelum masuk ke Node-B Telkomsel ke arah RNC Telkomsel (ujung pathcore sebelum 

masuk ke RNC Telkomsel diloop). Koneksi yang diukur sudah melalui Metro Ethernet 

Telkom. 

 

Gambar 3.3 Ilustrasi Pengukuran Link Metro Ethernet 
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Pada pengukuran ini yang akan diukur dan siap diintegrasi ada 8 Node-B dan 1 ke 

RNC. Konfigurasi Logic Equip Port di Metro Ethernet Telkom.Port GBIC yang digunakan 

di Metro Ethernet Telkom untuk Node-B dan RNC Telkomsel yaitu TypeLC 1000Base LX, 

panjang gelombang 1310 nm dan jarak 10 km. Settingan port di Metro Ethernet yaitu Max 

Frame Size adalah 2008 dan Auto Negotiation dalam kondisi Enable. 

Adapun proses tahapan pengukuran dibagi dalam 3 tahap, yaitu : 

1. Tahap persiapan settingan parameter pada alat ukur. 

a. Menghidupkan alat ukur dengan menekan tombol Power sampai dengan Led hijau 

menyala. 

 

Gambar 3.4 Menghidupkan alat ukur Portable Ethernet Test Set 

b. Memilih “Test Mode” untuk memilih port yang akan digunakan. 

 

Gambar 3.5 Menekan tombol Test Mode 
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c. Kemudian pilih “Single Fiber Port 1GE” dan klik tombol “OK”. Port yang akan 

digunakan Fiber P1. 

 

 

Gambar 3.6 Memilih Single Fiber Port 1GE 

d. Pilh tombol RFC2544 (setting parameter RFC 2544) 

 

Gambar 3.7 Memilih RFC2544 
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e. Setting pada Header : 

Profile  :  Last Configuration 

TEST  :  Layer 2 

Frame Type :  Ethernet II (DIX) 

VLAN  :  1 tag 

Kemudian pilih tombol VLAN (warna hijau), inputkan VLAN ID yang akan diukur. 

 

Gambar 3.8 Memilih VLAN 

 

Gambar 3.9 Menginputkan VLAN yang akan diukur 
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f. Pilih Frames. Yang dipilih pada Frames yaitu 1024, 1518 dan 2000. 

 

Gambar 3.10 Memilih frame size 

g. Pilih Throughput. 

MAX Rate diset sesuai QoS yang dialokasikan di Metro Ethernet. Resolution : 1 

dan Durations : 10. Enable Test ditandai. 

 

Gambar 3.11 Memilih Throughput 
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h. Setting pada Latency 

TEST  :  Throughput Rate 

Duration :  10 

Repetitions :  1 

Enable Test ditandai. 

 

Gambar 3.12 Setting Latency 

i. Setting pada Frame Loss 

MAX Rate diset sesuai QoS yang dialokasikan di Metro Ethernet. 

Step Size :  100 

Duration :  1 

Enable Test ditandai. 

 

Gambar 3.13 Setting frame loss 
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j. Setting pada Burst 

MAX Rate diset sesuai QoS yang dialokasikan di Metro Ethernet. 

Min Duration  :  2 

Max Duration  :  20 

Repetitions  :  1 

Enable Test ditandai. 

 

Gambar 3.14 Setting Burstability 

2. Tahap mulai melakukan pengukuran. 

 

a. Pastikan Fiber P1 UP. 

 

Gambar 3.15 Memastikan port yang di ukur  
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b. Tekan tombol “Start” dan RFC2544 Running. Proses pengukuran dimulai dan 

tunggu hingga tahap pengukuran selesai dengan ditandai RFC2544 Stopped atau : 

Throughput Test  :  Done 

Latency   :  Done 

Frame Loss Test  :  Done 

Burstability Test  :  Done 

 

Gambar 3.16 Sedang proses pengukuran 

 

Gambar 3.17 Proses pengukuran selesai 
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3. Tahap mengambil hasil pengukuran 

a. Setelah proses pengukuran selesai, tekan tombol save (dibawah tombol power). 

Hasil pengukuran akan tersimpan dan membentuk file html. 

 

Gambar 3.18 Menekan tombol save 

b. Berikutnya kita lihat file hasil pengukuran dengan memilih menu “Files” kemudian 

“Saved”.  

 

 

Gambar 3.19 Penyimpanan hasil ukur 
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c. Setelah itu pilih RFC2544 result pada Fiber P1. 

 

Gambar 3.20 Memilih fiber P1 

d. Masukkan Flashdisk dibagian sebelah kiri alat ukur. 

 

Gambar 3.21 Memasukan flashdisk 

e. Pilih file sesuai dengan waktu pengukuran. Kemudian klik “File to USB” untuk 

mengcopy file hasil pengukuran ke Flashdisk. Jika proses copy berhasil akan 

muncul pesan “Copy file to USB drive accomplished” 
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f. Cabut Flashdisk dan baca di komputer/laptop. File hasil pengukuran dalam bentuk 

html.  

 

Gambar 3.22 Penyimpanan telah selesai 

g. Isi file hasil pengukuran. Yang perlu dilihat pada RFC2544 Measurement Result. 

Untuk setting interface logic di Metro Ethernet terdapat pada lampiran I. 

 

3.4.Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

 

Pada penelitian ini dilakukan pengukuran dengan alat OTDR, OPM dan Light 

Source pada 4 Link dan penelitian ini dilakukan pengukuran dengan alat Portable Ethernet 

Test Set pada 8 Node, berikut beberapa lokasi Node-b tersebut dan waktu pengukuran tiap 

Node.  

Tabel 3.2 Waktu pengukuran dengan alat Portable Ethernet Test Set 

No Node Lokasi Waktu 

1 Node 1 MATARAMTLKMMW : Jalan Pendidikan 25/10/2015 

2 Node 2 Pagesangan_MW : BTN. Pepabri, Jalan Merdeka. 1/11/2015 

3 Node 3 MataramMall_IW : Mataram Mall Jalan Pejanggik Cakra 8/11/2015 

4 Node 4 Kartini2_MW : Jalan perkutut cakra 15/11/2015 

5 Node 5 JALANSUKARNOMW : Jalan Guru bangkol 22/12/2015 

6 Node 6 Kartini1_MW : Jalan RA Kartini, Monjok 29/12/2015 

7 Node 7 Mataram4_MW : Jalan Pelita 06/12/2015 

8 Node 8 Mataram3_MW : Jalan Langko 13/12/2015 
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Tabel 3.3 Waktu pengukuran dengan alat OTDR  

No Node Lokasi Waktu 

1 Link 1 Pagesangan - Panjitilar 21 / 02 / 2016 

2 Link 2 Panjitilar - Mataram3 28 / 02 / 2016 

3 Link 3 Slagalas - Sweta 06 / 03 / 2016 

4 Link 4 Sweta - Riper 13 / 03 / 2016 

 

3.5.Diagram Alir Tugas Akhir 

Berikut skema dari penelitian yang akan dilakukan : 

 

 

mulai 

Menentukan lokasi penelitian Node-B yang akan dilakukan pengukuran 

Melakukan Pengukuran : 

- Pengukuran saluran transmisi dengan alat OTDR 

- Pengukuran data dengan alat Potable Ethernet Set Test 

Menganalisa hasil pengukuran dan menarik kesimpulan : 

- Rugi saluran transmisi serat optik 

- Hasil pengukuran data untuk mengetahui performance dari Node-B 

Selesai 
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3.6. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

 

Perencanaan jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.4 Perencanaan jadwal penelitian : 

Kegiatan 
Bulan 

Keterangan 
I II III IV 

Studi Literatur           

Studi Observasi           

Pengambilan data pengukuran dengan alat 

OTDR commissioning testtahun 2010. 

Kemudian melakukan pengukuran data 

menggunakan alatPortable Ethernet Test Set, 

OTDR. 
          

Analisa Data           

Pembuatan Laporan           
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini telah dilakukan pengukuran saluran transmisi serat optik untuk 

Node-B link mataram menggunakan alat ukur OTDR(Optical Time Domain Reflectometer), 

untuk mendapatkan hasil pengukuran berupa grafik yang menunjukan panjang saluran dan 

rugi saluran, kemudian itu juga penelitian ini akan menghitung loss dengan perhitungan 

power link budget. Selain itu telah dilakukan pengukuran data dengan alat Portable 

Ethernet Test Set dengan typeVePAL MX300, untuk mendapatkan parameter-parameter 

mengetahui karakteristik dari beberapa Node-B yang ada di Mataram. 

4.1. Pengukuran dengan OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) 

Data yang disajikan pada hasil penelitian ini adalah data yang diambil pada 4 Link 

dan setiap lokasi diambil 2coresampel serat optik dipilih secara random. Baik pengukuran 

commissioning test tahun 2010 maupun pengukuran tahun 2016. Dengan kondisi sebagai 

berikut : 

Tabel 4.1 Karakteristik serat optik 

Keterangan Uraian 

Jenis kabel serat optik Singel Mode 

Jumlah core kabel 48core / saluran 

Indeks bias inti (core) 1.4680 

Jenis kabel G 652 D 

Panjang gelombang 1550 nm 

 

Berikut beberapa lokasi Node-B Telkomsel yang akan dianalisa, dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 

Tabel 4.2Lokasi Node-B Telkomsel 

Link Link Lokasi 

1 Pagesangan - Panjitilar Dari BTS jalan Merdeka menuju BTS jalan Panjitilar 

2 Panjitilar - Mataram3 Dari BTS jalan Panjitilar menuju BTS jalan Langko 

3 Slagalas – Sweta Dari BTS jalan Slagalas menuju BTS jalan Sandubaya 

4 Sweta – Riper Dari BTS jalan Sandubaya  menuju BTS jalan Sriwijaya 
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4.1.1 Pengukuran saluran Node-B Link Pagesangan – Panjitilar 

 Pengukuran atenuasi commissioning test pada tahun 2010 serat optik link 

Pagesangan-Panjitilar dilakukan pada BTS dengan sejumlah 48 core serat optik diambil 2 

sampel yaitu core 12 dan core 13. Begitu juga dengan pengukuran tahun 2016 diukur pada 

link yang sama yaitu core 12 dan core 13. 

 

4.1.1.1. Hasil pengukuran nomor core 12 Node-B Link Pagesangan – Panjitilar 

 Pengukuran atenuasi commissioning test pada tahun 2010 serat optik link 

Pagesangan-Panjitilar untuk nomor core 12 dapat dilihat pada grafik dibawah ini : 

 

 

Gambar 4.1. Grafik pengukuran tahun 2010 link Pagesangan – Panjitilar nomor Core 12 

 Grafik diatas merupakan hasil pengukuran commissioning test untuk nomor core 12 

pada link pengukuran pagesangan menuju panjitilar, dengan panjang kabel yang terbaca 

dalam hasil pengukuran yaitu sepanjang 2.651 km. Pengukuran tersebut menunjukkan 
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penjalaran cahaya terlihat bahwa slope dari hasil pengukuran tersebut bernilai 0.19 dB/km. 

Dimana artinya bahwa setiap 1 km terjadi penurunan sebesar 0.19 dB. Sehingga total loss 

atau cumulative loss untuk link dengan nomor core 12 yaitu 0.48 dB. Redaman akan 

berpengaruh terhadap proses transmisi itu sendiri. Maka dari itu untuk mengoptimalkan 

jaringan kabel serat optik yang telah terpasang, diperlukan sebuah alat yang digunakan 

untuk memonitor seberapa besar redaman yang terjadi sepanjang saluran kabel optik yang 

dinamakan dengan OTDR. Setting parameter untuk pengukuran tersebut diantaranya, 

rentang jarak yang digunakan 5.104km, indeks bias atau IOR yang digunakan 1.468 dan 

panjang gelombang 1550nm. 

 Kemudian pengukuran pada tahun 2016 dilakukan juga pada core 12. Hasil 

pengukuran dapat dilihat pada grafik dibawah ini : 

 

 

Gambar 4.2. Grafik pengukuran tahun 2016 link Pagesangan – Panjitilar nomor Core 12 

 Dari grafik diatas merupakan hasil pengukuran saluranNode-B tahun 2016 untuk 

nomor core 12 pada link pengukuran pagesangan menuju panjitilar. Pada OTDR yang 
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harus diperhatikan dalam pembacaan grafik, yaitu panjang gelombang dan jarak. Panjang 

kabel serat optik pada pengukuran tahun 2016 ini didapatkan dengan panjang kabel 

sepanjang 2.6543 km, pada alat ukur OTDR jaraknya diatur 10km. Kemudian hasil 

pengukuran tersebut menghasilkan penjalaran cahaya atau slope sebesar 2.153 dB/km. 

Maka setiap 1 km terjadi penurunan sebesar 2.153 dB. Sehingga cumulative loss atau 

dalam hasil ukur terbaca end to end untuk link dengan nomor core 12 yaitu sebesar 5.71 

dB. Untuk panjang gelombang yang digunakan sama seperti pengukuran tahun 2010 yaitu 

sebesar 1550nm. 

 Dimana pada hal ini pengukuran antara commissioning test tahun 2010 dengan 

pengukuran tahun 2016 terjadi perbedaan untuk redaman yang terbaca. Sedangkan 

berdasarkan ITU-T G 652 D, standar untuk redaman serat optik adalah 0.3dB/km maka 

untuk hasil pengukuran saluran commissioning test 2010 sudah sesuai dengan standar tetapi 

pengukuran tahun 2016 nilai redaman melebihi standar yang telah ditentukan oleh ITU-T. 

Perbedaan antara pengukuran tahun 2010 dengan pengukuran tahun 2016 antara lain adalah 

setting OTDR untuk tahun 2010 sepanjang 5.104 km, dan pada pengukuran tahun 2016 

setting OTDR sepanjang 10 km, dalam pengukuran OTDR, semakin diperkecil setting 

untuk jarak pengukuran maka hasil pengukurannya semakin lebih teliti. Selain itu 

permasalahan utama dan sering terjadi dalam jaringan serat optik adalah banyaknya 

redaman-redaman dalam serat optik. Pada dasarnya redaman di dalam serat optik 

disebabkan oleh redaman kabel serat optik yang digunakan, redaman konektor ataupun 

redaman sambungannya. Beberapa redaman tersebut mempengaruhi proses transmisi 

jaringan serat optik. Dapat disimpulkan bahwa serat optik dengan nomor core 12 layak 

pakai sebagai media transmisi. Meskipun coreini layak pakai sebagai media transmisi tetapi 

kurang begitu baik hal ini karena garis pada grafik yang terbentuk miring agak curam, 

begitu juga apabila coreterbentuk garis miring curam kurang baik bila digunakan. Penyebab 

terjadinya redaman pada pengukuran tahun 2016 adalah pada saat pengukuran pigtail 

conector yang digunakan untuk mengukur kurang dibersihkan menggunakan optical 

cleaner, maka dari itu perlu untuk merawat saluran jaringan serat optik secara berkala.  

4.1.1.2. Hasil pengukuran nomor core 13 Node-B Link Pagesangan – Panjitilar 
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 Selanjutnya pengukuran atenuasi commissioning test pada tahun 2010 serat optik 

link Pagesangan-Panjitilar untuk core 13. Hasil pengukuran dapat dilihat pada grafik 

dibawah ini : 

 

Gambar 4.3. Grafik pengukuran tahun 2010 link Pagesangan – Panjitilar nomor Core 13 

 Selain nomor core 12 untuk pengukuran commissioning test yang dilakukan oleh 

PT. Telekomunikasi tahun 2010, dapat dilihat saluran Node-B nomor core 13 pada link 

pagesangan menuju panjitilar, hasil pengukuran panjang saluran senilai 2.652 km. 

Pengukuran tersebut menunjukkan penjalaran cahaya terlihat bahwa slope dari hasil 

pengukuran tersebut bernilai 0.18 dB/km. Dimana setiap 1 km terjadi penurunan sebesar 

0.18 dB. Dimana pengukuran commissioning test tahun 2010 sudah sesuai dengan standar. 

Karena berdasarkan ITU-T G 652 D, standar yang telah ditentukan oleh ITU-T untuk 

redaman serat optik adalah 0.3dB/km. Sehingga total loss atau cumulative loss untuk link 

dengan nomor core 13 yaitu 0.48 dB. Artinya dari marker S sampai marker E terdapat 

redaman sebesar 0.48 dB. 
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 Kemudian pengukuran menggunakan alat OTDR juga dilakukan pada core 13 

saluran Pagesangan menuju Panajitilar. Hasil pengukuran tahun 2016 dapat dilihat pada 

grafik dibawah ini : 

 

 

Gambar 4.4. Grafik pengukuran tahun 2016 link Pagesangan – Panjitilar nomor Core 13 

 Pada gambar 4.4 diatas merupakan hasil pengukuran saluranNode-B pada link 

pagesangan menuju panjitilar tahun 2016 untuk nomor core 13, dengan panjang saluran 

terbaca pada grafik senilai 2.6543 km. Hasil pengukuran tersebut menghasilkan penjalaran 

cahaya atau slope sebesar 2.153 dB/km. Maka setiap 1 km terjadi penurunan sebesar 2.153 

dB. Sehingga hasil ukur terbaca end to end untuk link dengan nomor core 13 yaitu sebesar 

5.71 dB. Dalampengukuran ini akan diputuskan layak tidaknya core nomor 13 untuk 

digunakan sebagai media transmisi data telekomunikasi, begitupun dengan pengukuran 

coreyang lainnya. Apabila tidak layak karena adanya gangguan berupa redaman yang tidak 

sesuaidengan spesifikasinya, maka corenomor 13 maupun nomor coreyang lain tersebut 

bisa digantikan posisinya dengan coreyang lainnya yang belum digunakan yang tentunya 

sudah diukur kelayakannya.  
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Untuk hasil pengukuran tahun 2010 dan tahun 2016 Link Pagesangan menuju 

Panjitilar mempunyai spesifikasi sebagai berikut : 

Tabel 4.3. Spesifikasi link Pagesangan menuju Panjitilar 

Spesifikasi Link Pagesangan ke Panjitilar 

Parameter Pagesangan-Panjitilar 

Panjang Kabel (  ) tahun 2010 2.651km 

Panjang Kabel (  ) tahun 2010 2.654km 

Jumlah splice (ns) 2 / saluran 

Jumlah conector (nc) 2 / saluran 

Loss conector (  ) 0.5 dB / saluran 

Loss Splice (  ) 0.20 dB / saluran 

Loss Fiber (  ) 0.22 dB / saluran 

 

Total loss sesuai perhitungan sebesar : 

                  

                                    dB 

                             dB 

                         dB 

Maka :        =           =  0.58322 + 0. 40 + 1  = 1.98dB 

 Untuk perbandingan nilai loss ukur dengan loss hitung dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.4 Perbandingan loss ukur dengan loss hitung 

Nomor 

core 

Tahun 

Pengukuran 

Loss Ukur 

(dB) 

Loss Hitung 

(dB) 

Selisih Loss 

(dB) 

12 
2010 0.48 1.98 1.5 

2016 5.17 1.98 3.19 

13 
2010 0.48 1.98 1.5 

2016 5.17 1.98 3.19 
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 Pada tabel 4.4 tersebut dapat dilihat selisih antara loss saat pengukuran dengan loss 

perhitungan berdasarkan perhitungan power link budget. Loss  kabel  hasil  perhitungan  

nilanya  berbeda  dengan  loss  kabel  hasil  pengukuraan OTDR.  Bila  dilihat  pada 

pengukuran tahun 2010  link  Pagesangan-Panjitilar  dengan  panjang  gelombang (λ=1550 

nm) nilai  loss hasil  pengukuran OTDR nilainya  lebih  kecil  dibandingkanhasil  

perhitungan, hal  ini  disebabkan  karena untuk perhitungan  kabel diasumsikan baru 

(kondisi ideal),  kemudian pada saat pengukuran tahun 2010 dilakukan terhadap  kabel 

yang baru dipasang dan siap akan di commissioning test. Dari tabel loss tersebut dapat 

dilihat juga bahwa redaman (loss) total dipengaruhi oleh panjang kabel serat optik, 

banyaknya jumlah sambungan dan banyaknya jumlah konektor yang digunakan dalam 

saluran serat optik. Kualitas saluran kabel serat optik dikatakan “baik” jika total loss hasil 

pengukuran dilapangan lebih kecil daripada total loss hasil perhitungan sesuai spesifikasi 

alat dan kabel serat optik yang digunakan. Kabel serat optik dikatakan “baik” artinya adalah 

kabel tersebut dalam keadaan normal dan dapat digunakan untuk beroperasi. Sebaliknya 

saluran kabel serat optik dikatakan “jelek” jika total loss hasil pengukuran di lapangan lebih 

besar dari total loss spesifikasinya. Hal ini menunjukan bahwa kabel serat optik tersebut 

memiliki total loss yang sudah tidak dapat ditoleransi lagi, sehingga harus menggantinya 

dengan kabel serat optik yang baru agar dapat beroperasi dengan baik. 

 Kemudian untuk pengukuran tahun 2016 link  Pagesangan-Panjitilar  dengan  

panjang  gelombang (λ=1550 nm) nilai  loss hasil  pengukuran OTDR nilainya  lebih  besar  

dibandingkanhasil  perhitungan, hal  ini  disebabkan  karena untuk perhitungan  kabel 

diasumsikan baru (kondisi ideal),  sedangkan pada saat pengukuran dilakukan terhadap  

kabel yang memang sudah digelar di lapangan, jadi sudah terpengaruh oleh berbagai 

kondisi lingkungan yang menyebabkan redamannya bertambah.   

4.1.2 Pengukuran saluran Node-B Link Panjitilar – Mataram3 

 Pada pengukuran atenuasi commissioning testtahun 2010 saluran Node-B Panjitilar 

– Mataram3 dilakukan pada BTS dengan sejumlah 48 core serat optik, untuk penelitian ini 

diambil 2 sampel yaitu core 12 dan core 13. Begitu juga dengan pengukuran tahun 2016 

diukur pada link yang sama yaitu core 12 dan core 13. 
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4.1.2.1. Hasil pengukuran nomor core 12 Node-B Link Panjitilar – Mataram3 

 Pengukuran atenuasi commissioning test pada tahun 2010 serat optik link Panjitilar 

– Mataram3 untuk nomor core 12 dapat dilihat pada grafik dibawah ini : 

 

 

Gambar 4.5. Grafik pengukuran tahun 2010 link Panjitilar – Mataram3 nomor Core 12 

  

 Pada gambar 4.5 diatas merupakan hasil pengukuran commissioning test tahun 2010 

yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi area NTB. Dimana pengukuran saluran ini dari 

BTS dijalan Panjitilar menuju BTS dijalan Langko. Dapat dilihat panjang salurannya 

senilai 2.531 km. Dari marker S sampai marker E terjadi redaman sebesar 0.43dB. Dimana 

slope didapat senilai 0.18dB/km. Skala padasumbu vertikal menunjukkan logaritma dan 

pengukuran refleksi balik sinyal dalam desibel. Sumbu horizontal menunjukkanjarak antara 

alat pengukur dengan titik yang diukur pada serat optik. Pengukuran pada tahun 2010 ini 

setting pada alat ukur OTDR dengan jarak 5.104km. 
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 Dapat disimpulkan bahwa serat optik dengan nomor core 12sangat layak pakai 

sebagai media transmisi karena dapat dilihat garis pada grafik yang terbentuk tidak miring 

begitu juga apabila coreterbentuk seperti garis lurus sangat baik bila digunakan. 

 Dimana untuk pengukuran tahun 2010 yaitu pengukuran pada saat commissioning 

testyang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi area NTB, loss yang terbaca relatif kecil atau 

sesuai dengan standar karena jaringan akses tersebut merupakan jaringan yang baru 

diinstalasi. Penyebab lainnya adalah kontruksi penggelaran kabel yang ditanam kedalam 

tanah sesuai dengan standarnya ( 120 cm dibawah permukaan tanah ).  

 Kemudian pengukuran saluran Node-B Panjitilar menuju Mataram3 pada tahun 

2016 dilakukan juga pada core yang sama yaitu core12 agar hasilnya dapat dibandingkan 

dengan pengukuran commissioning test tahun 2010 yang dilakukan oleh PT. 

Telekomunikasi area NTB. Hasil pengukuran dapat dilihat pada grafik dibawah ini : 

 

Gambar 4.6. Grafik pengukuran tahun 2016 link Panjitilar - Mataram3 nomor Core 12 

 Hasil pengukuran tahun 2016 untuk link Panjitilar menuju Mataram3 dengan 

panjang saluran terbaca pada grafik senilai 2.5358 km. Hasil pengukuran tersebut 



42 
 

menghasilkan penjalaran cahaya atau slope sebesar 0.203 dB/km. Maka setiap 1 km terjadi 

penurunan sebesar 0.203 dB. Sehingga hasil ukur terbaca end to end untuk link dengan 

nomor core 12 yaitu sebesar 0.52 dB. 

 Dimana pada hal ini berdasarkan ITU-T G 652 D, standar untuk redaman serat optik 

adalah 0.3dB/km maka untuk hasil pengukuran saluran commissioning test 2010 sudah 

sesuai dengan standar dan pengukuran tahun 2016 juga masih sesuai dengan standar yang 

telah ditentukan oleh ITU-T. 

4.1.2.2. Hasil pengukuran nomor core 13 Node-B Link Panjitilar – Mataram3 

 Selain data commissioning test dengan nomor core 12, untuk saluran Panjitilar 

menuju Mataram3 diambil sampel 1 core lagi yaitu nomor core 13 untuk dibandingakan 

dengan hasil pengukuran tahun 2016. 

 

Gambar 4.7. Grafik pengukuran tahun 2010 link Panjitilar - Mataram3 nomor Core 13 

 Pada tahun 2010, PT. Telkom melakukan commissioning test untuk Node-B 

Panjitilar menuju Mataram 3. Dan pada gambar 4.7 diatas merupakan hasil commissioning 
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test tahun 2010 untuk link Panjitilar menuju Mataram3 nomor core 13 tersebut dapat dilihat 

panjang saluran sepanjang 2.533km. Didapat end to end dari marker S sampai marker E 

tersebut terdapat sebesar 0.45dB. Pengukuran tersebut menunjukkan penjalaran cahaya 

terlihat bahwa slope dari hasil pengukuran tersebut bernilai 0.18dB/km. Dimana artinya 

bahwa setiap 1 km terjadi penurunan sebesar 0.19dB. Dimana pada hal ini berdasarkan 

ITU-T G 652 D, standar untuk redaman serat optik adalah 0.3dB/km maka untuk hasil 

pengukuran saluran commissioning test 2010 sudah sesuai dengan standar. 

 Selanjutnya hasil pengukuran tahun 2016 untuk Node-B link Panjitilar menuju 

Mataram3 untuk core nomor 13 sebagai berikut : 

 

Gambar 4.8. Grafik pengukuran tahun 2016 link Panjitilar - Mataram3 nomor Core 13 

  

 Pada gambar 4.8 dapat dilihat hasil pengukuran nomor core 13 untuk saluran Node-

B link Panjitilar menuju Mataram3 dengan panjang saluran sepanjang 2.5355km, pada hasil 

pengukuran tersebut slope redaman tidak dapat terbaca karena terdapat kesalahan 

pembacaan atau kesalahan pengukuran, tetapi end to end terbaca sebesar 3.47dB. Dari nilai 
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end to end maka didapat slope sebesar 1.368dB didapat dari end to end yang terbaca dibagi 

panjang saluran. Dimana dalam hal ini berdasarkan ITU-T G 652 D, standar untuk redaman 

serat optik adalah 0.3dB/km maka untuk hasil pengukuran tahun 2016 tidak sesuai dengan 

standar yang telah ditentukan oleh ITU-T karena lebih besar dari standar yang telah 

ditentukan. 

Untuk hasil pengukuran tahun 2010 dan tahun 2016 Link Panjitilar menuju 

Mataram3 mempunyai spesifikasi sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Spesifikasi link Panjitilar menuju Mataram3 

Spesifikasi Link Panjitilar ke Mataram3 

Parameter Panjitilar – Mataram3 

Panjang Kabel (  ) tahun 2010 2.532 km 

Panjang Kabel (  ) tahun 2016 2.535 km 

Jumlah splice (ns) 2 / saluran 

Jumlah conector (nc) 2 / saluran 

Loss conector (  ) 0.5 dB / saluran 

Loss Splice (  ) 0.20 dB / saluran 

Loss Fiber (  ) 0.22 dB / saluran 

 

Total loss sesuai perhitungan sebesar : 

                  

                                     dB 

                            dB 

                         dB 

 

Maka : 

                 =                      

 

Untuk perbandingan nilai loss ukur dengan loss hitung dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.6 Perbandingan loss ukur dengan loss hitung 

Nomor 

core 

Tahun 

Pengukuran 

Loss Ukur 

(dB) 

Loss Hitung 

(dB) 

Selisih Loss 

(dB) 

12 
2010 0.43 1.95 1.52 

2016 0.52 1.95 1.43 

13 
2010 0.45 1.95 1.50 

2016 1.38 1.95 0.57 

  

 Pada tabel 4.6 tersebut dapat dilihat perbandidngan antara loss ukur dengan loss 

hitung. Kualitas saluran kabel serat optik dikatakan “baik” jika total loss hasil pengukuran 

dilapangan lebih kecil daripada total loss hasil perhitungan sesuai spesifikasi alat dan kabel 

serat optik yang digunakan. Kabel serat optik dikatakan “baik” artinya adalah kabel 

tersebut dalam keadaan normal dan dapat digunakan untuk beroperasi. Sebaliknya saluran 

kabel serat optik dikatakan “jelek” jika total loss hasil pengukuran di lapangan lebih besar 

dari total loss spesifikasinya. Dimana pada tabel 4.6 tersebut dapat dilihat loss  kabel  hasil  

perhitungan  nilanya  berbeda  dengan  loss  kabel  hasil  pengukuraan OTDR.  Bila  dilihat  

pada pengukuran tahun 2010  link  Panjitilar-Mataram3 dengan  nilai  loss hasil  

pengukuran OTDR nilainya  lebih  kecil  dibandingkanhasil  perhitungan. Kemudian untuk 

pengukuran tahun 2016 link  Panjitilar-Mataram3 nilai  loss hasil  pengukuran OTDR 

nilainya  lebih  besar  dibandingkanhasil  perhitungan, hal  ini  disebabkan  karena untuk 

perhitungan  kabel diasumsikan baru, sedangkan pada saat pengukuran dilakukan terhadap  

kabel yang memang sudah terpasang di lapangan dengan jangka waktu 6 tahun, sehingga 

sudah terpengaruh oleh berbagai kondisi lingkungan yang menyebabkan redamannya 

bertambah. Untuk nomor core 12 redaman yang terbaca antara pengukuran tahun 2010 

dengan pengukuran tahun 2016 tidak terlalu jauh berbeda, artinya core dengan nomor 12 

ini masih dalam keadaan stabil walaupun sudah dipakai selama 6 tahun. 

4.1.3 Pengukuran saluran Node-B Link Slagalas - Sweta 

 Pengukuran atenuasi commissioning testtahun 2010 saluran Node-BSlagalas – 

Sweta dilakukan pada BTS dengan sejumlah 48 core serat optik, untuk penelitian ini 

diambil 2 sampel yaitu core 10 dan core 12. Begitu juga dengan pengukuran tahun 2016 

diukur pada link yang sama yaitu core 10 dan core 12. 
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4.1.3.1. Hasil pengukuran nomor core 10 Node-B Link Slagalas - Sweta 

 Pengukuran atenuasi commissioning test pada tahun 2010 serat optik link Slagalas - 

Sweta untuk nomor core 12 dapat dilihat pada grafik dibawah ini . Hasil pengukuran dapat 

dilihat pada grafik dibawah ini : 

 

Gambar 4.9. Grafik pengukuran tahun 2010 link Slagalas - Sweta nomor Core 10 

 Pada gambar 4.9 merupakan hasil pengukuran commissioning testdidapat panjang 

saluran sepanjang 4.027 km. Pada grafik terdapat sambungan pada jarak 1.616km. Jadi 

untuk pengukuran core 10 ini terdapat 2 marker, dimana marker pertama memiliki loss 

sebesar 0.21dB dan marker selanjutnya memiliki loss sebesar 0.48dB. Dan untuk splice loss  

adalah 0.08 dB. Maka keseluruhan loss dari marker S sampai marker E terbaca adalah 

0.77dB. Sehingga slope didapat senilai 0.19dB/km. Secara umumbila dilihat dari grafik 
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yang ada, coreini terlihatbaikapabila digunakan karena garis yang tergambar dalamgrafik 

terlihat seperti membentuk garis lurus dengan harga rugi-rugi yang relatif kecil pada marker 

S dari awal hingga akhir. Hal ini karena pengukuran ini dilakukan saat commissioning test 

pada tahun 2010 dalam pembentukan jaringannya sudah memenuhi standar yang telah 

ditentukan. 

 Selanjutnya dilakukan pengukuran pada tahun 2016 untuk Node-B link Slagalas 

menuju Sweta untuk core nomor 10, hasil pengukuran dapat dilihat sebagai berikut : 

 

Gambar 4.10. Grafik pengukuran tahun 2016 link Slagalas - Sweta nomor Core 10 

 Pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa ada sambungan pada jarak 2.4234km 

dengan loss sebesar 0.46dB. Untuk panjang saluran Node-B link Slagalas menuju Sweta 

terbaca sepanjang 4.0323km. Sedangkan end to end untuk saluran ini sebesar 0.74dB. Jika 

dihitung nilai slope untuk saluran ini adalah 0.18dB/km. Dimana untuk saluran Node-B 

Slagalas menuju Sweta ini berdasarkan ITU-T G 652 D, standar untuk redaman serat optik 

adalah 0.3dB/km maka untuk hasil pengukuran saluran commissioning test 2010 sudah 
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sesuai dengan standar begitu juga dengan pengukuran tahun 2016 masih sesuai standar 

yang telah ditentukan oleh ITU-T. Dapat disimpulkan bahwa walaupun sudah digunakan 

selama 6 tahun, nomor core 10 ini masih dalam kondisi baik. 

4.1.3.2. Hasil pengukuran nomor core 12 Node-B Link Slagalas - Sweta  

 Selain data commissioning test dengan nomor core 10, untuk saluran Slagalas 

menuju Sweta diambil sampel 1 core lagi yaitu nomor core 12 untuk dibandingakan dengan 

hasil pengukuran tahun 2016. 

 

 

Gambar 4.11. Grafik pengukuran tahun 2010 link Slagalas - Sweta nomor Core 12 

 Pada gambar 4.11 tersebut merupakan hasil commissioning test yang dilakukan oleh 

PT. Telkom pada tahun 2010, dimana hasil pengukuran tersebut terbaca panjang saluran 

untuk link Slagalas menuju Sweta core12 sepanjang 4.027km dengan loss sebesar 0.75dB 

dan slope 0.19dB/km. Dimana pada saluran ini tidak terdapat penyambungan untuk nomor 

core 12 berbeda dengan nomor core 10 ditemukan titik penyambungan pada saluran.  
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 Secara umumbila dilihat dari grafik yang ada, coreini terlihatbaikapabila digunakan 

karena garis yang tergambar dalamgrafik terlihat seperti membentuk garis lurus dengan 

harga rugi-rugi yang relatif kecil pada marker S dari awal hingga akhir, hal ini sama dengan 

kondisi core dengan nomor 10. 

 Kemudian untuk saluran Node-B Sweta menuju Slagalas dilakukan pengukuran 

pada tahun 2016 untuk membandingkan dengan hasil commissioning test apakah keadaan 

saluran masih dalam keadaan yang baik atau tidak. Untuk hasil pengukuran dapat dilihat 

sebagai berikut : 

 

Gambar 4.12. Grafik pengukuran tahun 2016 link Slagalas - Sweta nomor Core 10 

 Hasil pengukuran terbaca bahwa panjang saluran sepanjang 4.0323 km dengan end 

to end sebesar 0.83dB. Maka slope dari saluran tersebut adalah 0.206dB/km. keadaan 

saluran Node-B dengan nomor core 10 ini masih sama dengan hasil pengukuran 

commissioning test tahun 2010 yaitu sepanjang salauran tidak terdapat titik sambungan 

yang terbaca. Jadi untuk saluran ini masih dalam kondisi baik dan redaman yang dihasilkan 

juga masih sesuai dengan standart yang telah ditentukan 
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 Dimana untuk saluran ini berdasarkan ITU-T G 652 D, standar untuk redaman serat 

optik adalah 0.3dB/km maka hasil pengukuran saluran commissioning test 2010 yaitu 

0.19dB sudah sesuai dengan standar begitu juga dengan pengukuran tahun 2016 yaitu 

0.18dB masih sesuai standar yang telah ditentukan oleh ITU-T. 

Untuk hasil pengukuran tahun 2010 dan tahun 2016 Link Slagalas menuju Sweta 

mempunyai spesifikasi sebagai berikut : 

Tabel 4.7. Spesifikasi linkSlagalas menuju Sweta 

Spesifikasi Link Slagalas ke Sweta 

Parameter Slagalas – Sweta 

Panjang Kabel (  ) tahun 2010 4.027 km 

Panjang Kabel (  ) tahun 2016 4.032 km 

Jumlah splice (ns) 2 / saluran 

Jumlah conector (nc) 2 / saluran 

Loss conector (  ) 0.5 dB / saluran 

Loss Splice (  ) 0.2 dB / saluran 

Loss Fiber (  ) 0.22 dB / saluran 

 

Total loss sesuai perhitungan sebesar : 

                  

                                    dB 

                           dB 

                         dB 

Maka : 

                  

          =                      

Untuk perbandingan nilai loss ukur dengan loss hitung dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.8 Perbandingan loss ukur dengan loss hitung 
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Nomor 

core 

Tahun 

Pengukuran 

Loss Ukur 

(dB) 

Loss Hitung 

(dB) 

Selisih Loss 

(dB) 

10 
2010 0.77 2.28 1.51 

2016 0.74 2.28 1.54 

12 
2010 0.77 2.28 1.51 

2016 0.84 2.28 1.44 

  

 Pada tabel 4.8 merupakan tabel perbandingan antara loss ukur dengan loss 

perhitungan untuk pengukuran Node-B link Slagalas menuju Sweta, nomor core yang 

diukur pada link ini adalah nomor core 10 dan 12. Dimana  dapat dilihat bahwa loss  kabel  

hasil  perhitungan  nilanya  berbeda  dengan  loss  kabel  hasil  pengukuraan OTDR.  Bila  

dilihat  pada pengukuran tahun 2010maupun tahun 2010 link  Slagalas menuju Sweta 

dengan  nilai  loss hasil  pengukuran OTDR nilainya  lebih  kecil  dibandingkanhasil  

perhitungan, hal  ini  disebabkan  karena untuk perhitungan  kabel diasumsikan baru 

(kondisi ideal). Walaupun pada saat pengukuran dilakukan terhadap  kabel yang memang 

sudah terpasang di lapangan dengan jangka waktu 6 tahun, tetapi redaman yang terbaca saat 

pengukuran masih relatif kecil artinya core dengan nomor 10 dan 12 ini masih dalam 

keadaan stabil. Dari tabel loss tersebut dapat dilihat juga bahwa redaman (loss) total 

dipengaruhi oleh panjang kabel serat optik, banyaknya jumlah sambungan dan banyaknya 

jumlah konektor yang digunakan dalam saluran serat optik. Kualitas saluran kabel serat 

optik dikatakan “baik” jika total loss hasil pengukuran dilapangan lebih kecil daripada total 

loss hasil perhitungan sesuai spesifikasi alat dan kabel serat optik yang digunakan. Kabel 

serat optik dikatakan “baik” artinya adalah kabel tersebut dalam keadaan normal dan dapat 

digunakan untuk beroperasi. Sebaliknya saluran kabel serat optik dikatakan “jelek” jika 

total loss hasil pengukuran di lapangan lebih besar dari total loss spesifikasinya. 

4.1.4 Pengukuran saluran Node-B Link Sweta - Riper 

 Pengukuran atenuasi commissioning testtahun 2010 saluran Node-BSweta menuju 

Riper dilakukan pada BTS dengan sejumlah 48 core serat optik, untuk penelitian ini 

diambil 2 sampel yaitu core 02 dan core 09. Begitu juga dengan pengukuran tahun 2016 

diukur pada link yang sama yaitu core 02 dan core 09. 
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4.1.4.1. Hasil pengukuran nomor core 02 Node-B Link Sweta - Riper 

 Pengukuran atenuasi commissioning test pada tahun 2010 serat optik link Sweta 

menuju riper untuk nomor core 02 dapat dilihat pada grafik dibawah ini . Hasil pengukuran 

dapat dilihat pada grafik dibawah ini : 

 

Gambar 4.13. Grafik pengukuran tahun 2010 link Sweta-Riper nomor Core 02 

 Grafik diatas merupakan hasil pengukuran commissioning test untuk nomor core02 

pada link pengukuran link Slagalas menuju Sweta, dengan panjang kabel yang terbaca 

dalam hasil pengukuran yaitu sepanjang 5.212km. Pengukuran tersebut menunjukkan 

penjalaran cahaya terlihat bahwa slope dari hasil pengukuran tersebut bernilai 1.01 dB/km. 

Dimana artinya bahwa setiap 1 km terjadi penurunan sebesar 0.18 dB. Dimana pada hal ini 

berdasarkan ITU-T G 652 D, standar untuk redaman serat optik adalah 0.3dB/km maka 

untuk hasil pengukuran saluran commissioning test 2010 sudah sesuai dengan standar. 
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Secara umumbila dilihat dari grafik yang ada, coreini terlihatbaikapabila digunakan karena 

garis yang tergambar dalamgrafik terlihat seperti membentuk garis lurus dengan harga rugi-

rugi yang relatif kecil pada marker S dari awal hingga akhir. 

 Selanjutnya dilakukan pengukuran pada tahun 2016 untuk Node-B link Slagalas 

menuju Sweta untuk core nomor 02, hasil pengukuran dapat dilihat sebagai berikut : 

 

Gambar 4.14. Grafik pengukuran tahun 2016 link Sweta-Riper nomor Core 02 

 Pada gambar diatas merupakan hasil pengukuran tahun 2016 dapat dilihat banyak 

titik penyambungan dalam saluran Sweta menuju Riper dengan nomor core 02. Untuk 

pengukuran tahun 2010 terdapat 1 titik pengukuran, sedangkan pengukuran tahun 2016 ini 

terdapat 6 titik penyambungan. Hal ini terjadi karena pemakaian Node-B dengan link Sweta 

menuju Riper ini terlalu jauh dan lokasi tersebut banyak perbaikan jalan yang menyebabkan 

putusnya kabel Node-B dikarenakan terkena alat berat untuk pekerjaan perbaikan jalan. 

Dari Sweta sampai Riper terbaca hasil pengukuran sepanjang 5.4020km dengan end to end 
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sebesar 1.71dB. Sehingga slope yang dihasilkan adalah 0.3dB/km sudah sesuai dengan 

standar yang telah ditentukan oleh ITU-T.  

4.1.4.2. Hasil pengukuran nomor core 09 Node-B Link Sweta-Riper  

 Untuk saluran Sweta menuju Riper diambil sampel 1 core lagi yaitu nomor core 09. 

Hasil commissioning test dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 4.15. Grafik pengukuran tahun 2010 link Sweta - Riper nomor Core 09 

 Pada hasil commissioning test tahun 2010, dimana hasil pengukuran tersebut terbaca 

panjang saluran untuk link Sweta-Riper core09 sepanjang 5.212km dengan loss sebesar 

1.01dB dan slope sebesar 0.18dB/km. Dimana pada saluran ini terdapat titik penyambungan 

pada jarak 3.519km. Jadi untuk marker pertama memiliki loss sebesar 0.60dB dan marker 

selanjutnya memiliki loss sebesar 0.34dB. Redaman splice loss terukur 0.07dB. Skala 

padasumbu vertikal menunjukkan logaritma dan pengukuran refleksi balik sinyal dalam 

desibel. Sumbu horizontal menunjukkanjarak antara alat pengukur dengan titik yang diukur 
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pada serat optik. Dimana untuk pengukuran tahun 2010 yaitu pengukuran pada saat 

commissioning testyang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia area NTB, loss yang 

terbaca relatif kecil atau sesuai dengan standar karena jaringan akses tersebut merupakan 

jaringan yang baru diinstalasi. 

 Kemudian pengukuran saluran pada tahun 2016 dilakukan juga pada core yang 

sama yaitu core09 agar hasilnya dapat dibandingkan dengan pengukuran commissioning 

test tahun 2010. Hasil pengukuran dapat dilihat pada grafik dibawah ini : 

 

Gambar 4.16. Grafik pengukuran link Slagalas - Sweta nomor Core 10 

 Pada gambar 4.16 merupakan hasil pengukuran tahun 2016 dapat dilihat banyak 

titik penyambungan dalam saluran Sweta menuju Riper dengan nomor core 09. Dari Sweta 

sampai Riper terbaca hasil pengukuran sepanjang 5.4025km dengan end to end sebesar 

2.75dB. Maka slope yang dihasilkan adalah 0.5dB/km. Untuk pengukuran tahun 2010 

terdapat 1 titik pengukuran, sedangkan pengukuran tahun 2016 ini terdapat 3 titik 

penyambungan. Hal ini terjadi karena selama 6 tahun pemakaian Node-B dengan link 
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Sweta menuju Riper ini terlalu jauh dan lokasi tersebut banyak perbaikan jalan yang 

menyebabkan putusnya kabel Node-B dikarenakan terkena alat berat saat perbaikan jalan. 

 Dimana untuk saluran Node-B Sweta menuju Riper ini berdasarkan ITU-T G 652 

D, telah ditentukan standar untuk redaman serat optik adalah 0.22dB/km maka hasil 

pengukuran redaman saluran commissioning test 2010 yaitu sebesar 0.18dB sudah sesuai 

dengan standar. Tetapi untuk pengukuran tahun 2016 dihasilkan redaman yaitu sebesar 

0.5dB tidak sesuai standar yang telah ditentukan oleh ITU-T. Hal ini dikarenakan terdapat 3 

titik sambung dalam saluran Node-B sehingga menyebabkan redaman yang cukup besar. 

Penyebab redaman pengukuran pada tahun 2016 juga karena jaringan Node-B Sweta ini 

menuju Riper sudah digunakan dilapangan sejak tahun 2010, jadi selama 6 tahun sudah 

terjadi degradasi saat pemakaian. 

Untuk hasil pengukuran tahun 2010 dan tahun 2016 Link Sweta menuju Riper 

mempunyai spesifikasi sebagai berikut : 

Tabel 4.9. Spesifikasi linkSweta menuju Riper 

Spesifikasi Link Sweta ke Riper 

Parameter Sweta - Riper 

Panjang Kabel (  ) tahun 2010 5.212 km 

Panjang Kabel (  ) tahun 2016 5.402 km 

Jumlah splice (ns) 2 / saluran 

Jumlah conector (nc) 2 / saluran 

Loss conector (  ) 0.5 dB / saluran 

Loss Splice (  ) 0.2 dB / saluran 

Loss Fiber (  ) 0.22 dB / saluran 

 

 

Total loss sesuai perhitungan sebesar : 

                  

                             1.1466 dB 
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                           dB 

                         dB 

Maka : 

                  

          =                       

Untuk perbandingan nilai loss ukur dengan loss hitung dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.10 Perbandingan loss ukur dengan loss hitung 

Nomor 

core 

Tahun 

Pengukuran 

Loss Ukur 

(dB) 

Loss Hitung 

(dB) 

Selisih Loss 

(dB) 

02 
2010 0.32 2.546 2.22 

2016 1.71 2.546 0.83 

09 
2010 0.32 2.546 2.22 

2016 2.75 2.546 0.20 

 Pada tabel 4.10 tersebut dapat dilihat selisih antara loss saat pengukuran dengan loss 

perhitungan berdasarkan perhitungan power link budget. Loss  kabel  hasil  perhitungan  

nilanya  berbeda  dengan  loss  kabel  hasil  pengukuraan OTDR.  Bila  dilihat  pada 

pengukuran tahun 2010  link  Sweta-Riper  dengan  panjang  gelombang (λ=1550 nm) nilai  

loss hasil  pengukuran OTDR nilainya  lebih  kecil  dibandingkanhasil  perhitungan, hal  ini  

disebabkan  karena untuk perhitungan  kabel diasumsikan baru (kondisi ideal),  kemudian 

pada saat pengukuran tahun 2010 dilakukan terhadap  kabel yang baru dipasang. 

 Kemudian untuk pengukuran tahun 2016 link  Pagesangan-Panjitilar  dengan  

panjang  gelombang (λ=1550 nm) nilai  loss hasil  pengukuran OTDR nilainya  lebih  besar  

dibandingkanhasil  perhitungan, hal  ini  disebabkan  karena untuk perhitungan  kabel 

diasumsikan baru (kondisi ideal), sedangkan pengukuran tahun 2016 redaman tinggi karena 

selama 6 tahun pemakaian Node-B dengan link Sweta menuju Riper ini terlalu jauh dan 

lokasi tersebut banyak perbaikan jalan yang menyebabkan putusnya kabel Node-B 

dikarenakan terkena alat berat saat perbaikan jalan. 

4.1.5 Rekapan 4 Link Node-B pengukuran dengan alat OTDR 
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 Dari pengukuran menggunakan alat ukurOpticalTime Domain Reflectometer tahun 

2010 dan pengukuran tahun 2016, hasil perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut : 

 Tabel 4.11Rekapan perbandingan hasil ukur commissioning test tahun 2010 dengan 

pengukuran tahun 2016 

No Link 
No 

Core 

Parameter 
Hasil Standart 

(0.3dB/km) 
Panjang 

Saluran (km) 
Slope (dB/km) Loss (dB) 

Tahun 

2010 

Tahun 

2016 

Tahun 

2010 

Tahun 

2016 

Tahun 

2010 

Tahun 

2016 

Tahun 

2010 

Tahun 

2016 

1 
Pagesangan

-Panjitilar 

12 2.651 2.654 0.18 2.15 0.48 5.71 OKE NOK 

13 2.652 2.654 0.18 2.15 0.48 5.71 OKE NOK 

2 
Panjitilar - 

Mataram 3 

12 2.531 2.535 0.18 0.2 0.43 0.52 OKE OKE 

13 2.533 2.535 0.19 1.36 0.45 3.47 OKE NOK 

3 
Slagalas – 

Sweta 

10 4.027 4.032 0.19 0.18 0.77 0.74 OKE OKE 

12 4.027 4.032 0.19 0.2 0.77 0.83 OKE OKE 

4 
Sweta – 

Riper 

02 5.212 5.402 0.18 0.3 0.32 1.71 OKE OKE 

09 5.212 5.402 0.18 0.5 0.32 2.75 OKE NOK 

 Pada tabel 4.3 dapat dilihat hasil perbandingan pengukuran dari commissioning 

testyang dilakukan tahun 2010 dengan pengukuran tahun 2016. Untuk panjang saluran yang 

didapatkan dari kedua pengukuran tersebut bisa dikatakan sama walaupun berbeda angka 

dibelakang koma, hal ini terjadi karena berbeda alat ukur yang digunakan dan pengaturan 

alat ukurnya tidak disesuaikan. Untuk pengukuran commissioning testyang dilakukan pada 

tahun 2010 tersebut menggunakan alat ukur OpticalTime Domain Reflectometer merk 

ANDO dengan tipe AQ 7250. Kemudian untuk pengukuran tahun 2016 menggunakan alat 

ukur Time Domain Reflectometer dengan merk Anritsu dengan tipe MT 9090A. 

 Untuk link 1 yaitu Pagesangan menuju Panjitilar, untuk nomor core 12 panjang 

saluran antara kedua hasil pengukuran berbeda sepanjang 0.003km, dan untuk nomor core 

13 panjang saluran antara kedua hasil pengukuran berbeda sepanjang 0.002km. Pada 

saluran ini hasil pengukuran commissioning test tersebut sudah sesuai dengan ITU-T G 652 

D dimana standar untuk redaman serat optik adalah 0.3dB/km, untuk nomor core 12 dan 
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nomor core 13 redaman serat optik yang terbaca adalah 0.18dB/km dibawah standar ITU-T 

yang telah ditentukan. Tetapi untuk pengukuran tahun 2016 tidak sesuai dengan standar 

yang telah ditentukan oleh ITU-T karena nilai redamannya sebesar 2.15dB/km. Loss 

pengukuran tahun 2016 lebih besar dibandingkan dengan loss pengukuran tahun 2010 ini 

maka dapat dikatakan bahwa kondisi saluran ini dalam keadaan “jelek”, hal ini 

dikarenakana oleh karakteristik kabel udara dimana kabel udara lebih rentan terhadap 

gangguan dibandingkan dengan kabel tanah. Kabel udara mudah dipengaruhi oleh keadaan 

cuaca, seperti cuaca buruk, hujan, angin, bahaya petir dan sebagainya, sedangkan kabel 

tanah yang ditanam tidak mudah mengalami gangguan. Dimana perbedaan antara 

pengukuran tahun 2010 dengan pengukuran tahun 2016 antara lain adalah setting OTDR 

untuk tahun 2010 sepanjang 5.104km, dan pada pengukuran tahun 2016 setting OTDR 

sepanjang 10km. Dalam pengukuran OTDR, semakin diperkecil setting untuk jarak 

pengukuran maka hasil pengukurannya semakin lebih teliti. Selain itu permasalahan utama 

dan sering terjadi dalam jaringan serat optik adalah banyaknya redaman-redaman dalam 

serat optik. Pada dasarnya redaman di dalam serat optik disebabkan oleh redaman kabel 

serat optik yang digunakan, redaman konektor ataupun redaman sambungannya. Beberapa 

redaman tersebut mempengaruhi proses transmisi jaringan serat optik. Dapat disimpulkan 

bahwa serat optik dengan nomor core 12 dan core 13 layak pakai sebagai media transmisi. 

Meskipun coreini layak pakai sebagai media transmisi tetapi kurang begitu baik hal ini 

karena garis pada grafik yang terbentuk miring agak curam, begitu juga apabila 

coreterbentuk garis miring curam kurang baik bila digunakan. Hal ini disebabkan karena 

jaringan ini sudah digunakan dilapangan selama 6 tahun, jadi kondisi jaringan ini sudah 

terpengaruhi oleh lingkungan. Kemudian pada saat pengukuran redaman yang terbaca 

sangat tinggi disebabkan oleh core yang kotor saat pengukuran tahun 2016, karena untuk 

unit maintenance atau pemeliharaan sampai saat ini belum terbentuk karena belum 

disepakati oleh management. Kemudian pada saat pengukuran alat ukur OTDR 

disambungkan dengan pigtail yang kondisi kabelnya kurang baik, saat pengukuran pigtail 

dan core yang diukur harus dibersihkan terlebih dahulu dengan optical cleaner agar bersih 

dan tidak menyebabkan redamannya terlalu tinggi. Perlu untuk dilakukan penelitian 

selanjutnya penyebab dari perbedaan redaman yang terjadi. Apabila tidak layak karena 

adanya gangguan berupa redaman yang tidak sesuaidengan spesifikasinya, maka core 
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tersebut bisa digantikan posisinya dengan coreyang lainnya yang belum digunakan yang 

tentunya sudah diukur kelayakannya. 

 Selanjutnya link 2 yaitu Panjitilar menuju Mataram3, pengukuran dilakukan untuk 

nomor core 12 dan nomor core 13. Panjang saluran hasil pengukuran berbeda sepanjang 

0.004km untuk core 12 dan 0.002km untuk core 13. Hal ini dikarenakan perbedaan antara 

pengukuran tahun 2010 dengan pengukuran tahun 2016 antara lain adalah setting OTDR 

untuk tahun 2010 sepanjang 5.104km, dan pada pengukuran tahun 2016 setting OTDR 

sepanjang 10km. Untuk hasil pengukuran commissioning test tersebut didapat redaman 

sebesar 0.18dB/km untuk core 12 dan 0.19dB/km untuk core13, maka hal ini sudah sesuai 

dengan ITU-T G 652 D dimana telah ditentukan standar untuk redaman serat optik adalah 

0.3dB/km. Hal ini dikarenakan jaringan Node-B ini baru digelar dan digunakan sesuai 

ketentuan standar dari PT. Telekomunikasi area NTB. Sedangkan pengukuran yang 

dilakukan pada tahun 2016 untuk nomor core 12 masih sesuai dengan standar yang telah 

ditentukan walaupun sudah digunakan sealam 6 tahun yaitu redaman yang terbaca adalah 

sebesar 0.2dB/km, tetapi saat dilakukan pengukuran tahun 2016 untuk nomor core 13 tidak 

sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh ITU-T karena nilai redamannya sebesar 

3.47dB/km. Untuk link 2 ini sama hal nya dengan link 1 dimana terjadi perbedaan antara 

pengukuran tahun 2010 dengan pengukuran tahun 2016 antara lain adalah setting OTDR 

untuk tahun 2010 sepanjang 5.104km, dan pada pengukuran tahun 2016 setting OTDR 

sepanjang 10km. Selain itu pada saat pengukuran tahun 2016 untuk nomor core 13 alat 

ukur OTDR disambungkan dengan pigtail yang kondisi kabelnya kurang baik, saat 

pengukuran pigtail dan core yang diukur harus dibersihkan terlebih dahulu dengan optical 

cleaner agar bersih dan tidak menyebabkan redamannya terlalu tinggi. Maka dari itu perlu 

dilakukan penelitian selanjutnya terkait penyebab dari perbedaan redaman yang terjadi, 

mengapa redaman pada saluran Panjitilar menuju Mataram3 untuk nomor core 13 ini cukup 

besar berbeda dengan redaman pada saat commissioning test. Dapat disimpulkan untuk 

nomor core 13 bahwa apabila tidak layak karena adanya gangguan berupa redaman yang 

tidak sesuaidengan spesifikasinya, maka core tersebut bisa digantikan posisinya dengan 

coreyang lainnya yang belum digunakan yang tentunya sudah diukur kelayakannya, tetapi 
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untuk nomor core 12 masih sesuai dengan standar dan kualitas core 12 masih dalam 

kondisi sangat baik. 

 Kemudian link 3 yaitu Slagalas menuju Sweta, untuk nomor core 10 dan core 12 

panjang saluran antara kedua hasil pengukuran berbeda sepanjang 0.005km. Dimana 

perbedaan antara pengukuran tahun 2010 dengan pengukuran tahun 2016 antara lain adalah 

setting OTDR untuk tahun 2010 sepanjang 5.104km, dan pada pengukuran tahun 2016 

setting OTDR sepanjang 10km. Dalam pengukuran OTDR, semakin diperkecil setting 

untuk jarak pengukuran maka hasil pengukurannya semakin lebih teliti. Selain itu 

permasalahan utama dan sering terjadi dalam jaringan serat optik adalah banyaknya 

redaman-redaman dalam serat optik. Pada dasarnya redaman di dalam serat optik 

disebabkan oleh redaman kabel serat optik yang digunakan, redaman konektor ataupun 

redaman sambungannya. Beberapa redaman tersebut mempengaruhi proses transmisi 

jaringan serat optik. Pada saluran ini hasil pengukuran commissioning test tersebut didapat 

redaman sebesar 0.19dB/km sudah sesuai dengan ITU-T G 652 D dimana standar untuk 

redaman serat optik adalah 0.3dB/km begitu juga dengan hasil pengukuran pada tahun 

2016, redaman pada nomor core 10 sebesar 0.18dB/km dan 0.203dB/km untuk nomor core 

12. Dapat disimpulkan bahwa untuk link 3 ini kualitas saluran kabel serat optik dikatakan 

“baik” karena loss hasil pengukuran tahun 2010 dengan pengukuran tahun 2016 keduanya 

sudah sesuai dengan spesifikasi alat dan kabel serat optik. Kondisi “baik” artinya adalah 

kabel tersebut dalam keadaan normal dan dapat digunakan untuk beroperasi. 

 Terakhir adalah link 4 yaitu Sweta menuju Riper, pengukuran dilakukan untuk 

nomor core 02 dan nomor core 09. Panjang saluran hasil pengukuran berbeda sepanjang 

0.19km. Hal ini dikarenakan perbedaan antara pengukuran tahun 2010 dengan pengukuran 

tahun 2016 antara lain adalah setting OTDR untuk tahun 2010 sepanjang 5.104km, dan 

pada pengukuran tahun 2016 setting OTDR sepanjang 10km. Untuk hasil pengukuran 

commissioning test tersebut didapat redaman sebesar 0.18dB/km pada nomor core 02 dan 

09, maka hal ini sudah sesuai dengan ITU-T G 652 D dimana telah ditentukan standar 

untuk redaman serat optik adalah 0.3dB/km. Untuk pengukuran tahun 2016 nomor core 02 

sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh ITU-T karena nilai redamannya sebesar 

0.3dB/km. Tetapi core 09 tidak sesuai karena redamannya 0.5dB/km, permasalahan utama 
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dan sering terjadi dalam jaringan serat optik adalah banyaknya redaman-redaman dalam 

serat optik. Pada dasarnya redaman di dalam serat optik disebabkan oleh redaman kabel 

serat optik yang digunakan, redaman konektor ataupun redaman sambungannya. Beberapa 

redaman tersebut mempengaruhi proses transmisi jaringan serat optik. Meskipun coreini 

layak pakai sebagai media transmisi tetapi kurang begitu baik bila digunakan. Hal ini 

disebabkan karena jaringan ini sudah digunakan dilapangan selama 6 tahun, jadi kondisi 

jaringan ini sudah terpengaruhi oleh lingkungan, dapat dilihat pada pengukuran tahun 2010 

terdapat titik penyambungan ada 1 titik, tetapi pada saat dilakukan pengukuran pada tahun 

2016 terdapat titik penyambungan sebanyak 3 titik. Terjadi penambahan 2 titik 

penyambungan yang menyebabkan redaman pada tahun 2016 menjadi lebih tinggi 

dibandingkan dengan redaman tahun 2010. Selain itu pada saat pengukuran tahun 2016 

untuk nomor core 09 alat ukur OTDR disambungkan dengan pigtail yang kondisi kabelnya 

kurang baik, saat pengukuran pigtail dan core yang diukur harus dibersihkan terlebih 

dahulu dengan optical cleaner agar bersih dan tidak menyebabkan redamannya terlalu 

tinggi. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian selanjutnya terkait penyebab dari perbedaan 

redaman yang terjadi, mengapa redaman pada saluran Sweta menuju Riper untuk nomor 

core 09 ini cukup besar berbeda dengan redaman pada saat commissioning test. 

 Dapat disimpulkan dari pengukuran yang sudah dilakukan, terdapat 4 core yang 

kondisi oke yaitu sesuai dengan standar ITU-T G 652 D dan 4 core dalam kondisi nok 

artinya not oke karena redamannya sangat tinggi dan tidak sesuai dengan ITU-T G 652 D. 

Dimana core dalam kondisi not oke terdapat pada link 1 untuk nomor core 12 dan 13, pada 

link 2 untuk nomor core 13, pada link 4 untuk nomor core 09. Sebaiknya core yang sudah 

tidak layak pakai ini dilakukan pemeliharaan atau perawatan, apabila sudah dilakukan 

pembersihan pada core  tersebut masih saja redaman yang dihasilkan sangat tinggi maka 

akan dilakukan tindakan yaitu core  tersebut akan diganti dengan core lainnya yang belum 

digunakan yang tentunya sudah diukur kelayakannya.  
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4.2. Pengukuran dengan alat Portable Ethernet Set TestBerdasarkan standar RFC 

2544 

Untuk konfigurasi interface terdapat pada (lampiran II). Settingan interface yang 

digunakan type VLAN. Adapun alokasi VLAN ID untuk masing-masing Node-B 

Telkomsel sebagai berikut : 

Tabel 4.12 Pengaturan pengukuran dengan alat Portable Ethernet Set Test 

No 
Port 

Metro-E 

Panjang 

Gel (nm) 
SITE NAME NODE-B SIDE-ID 

V-

LAN 
KET 

1 ge-1/7/2/4 1310 MATARAMTLKMMW MTR031WM1 2038 Node-B 

2 ge-1/7/3/1 1310 Pagesangan_MW MTR002WM1 2003 Node-B 

3 ge-1/7/3/2 1310 MataramMall_IW MTR185WI1 2005 Node-B 

4 ge-1/7/3/3 1310 Kartini2_MW MTR021WM1 2006 Node-B 

5 ge-1/7/3/4 1310 JALANSUKARNOMW MTR009WM1 2029 Node-B 

6 ge-1/7/4/1 1310 Kartini1_MW MTR008WM1 2009 Node-B 

7 ge-1/7/4/2 1310 Mataram4_MW MTR024WM1 2011 Node-B 

8 ge-1/7/4/3 1310 Mataram3_MW MTR022WM1 2007 Node-B 

 

 Pada tabel 4.12 merupakan tabel pengaturan pengukuran dengan alat Portable 

Ethernet Set Test. Terdapat 8 Node pengukuran dengan saluran Node-B yang ada di 

Mataram, dengan panjang gelombang 1310 nm. Tiap node menggunakan port dari metro-e 

yang berbeda, dengan penamaan site yang berbeda juga dan menggunakan V-LAN 

beragam. 

 Adapun sistem pengukuran yang dilakukan yaitu point to point. Dimana 

pengukuran dilakukan di setiap ujung pathcore sebelum masuk ke Node-B Telkomsel ke 

arah RNC Telkomsel (ujung pethcore sebelum masuk ke RNC Telkomsel diloop). Koneksi 

yang diukur sudah melalui Metro Ethernet Telkom. Dimana untuk dokumentasi 

pengukurannya terdapat pada lampiran III. 
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4.2.1. Hasil pengukuran Throughput 

Untuk pengukuran data yang telah dilakukan menggunakan alat ukur Portable 

Ethernet Set Test pada 8 Node-B yang ada dimataram, berdasarkan standar RFC 2544 

didapatkan hasil pengukuran berupa throughput, burstability, latency dan frame loss. 

Berikut pada tabel 4.17 merupakan hasil pengukuran throughput untuk frame size 1024 

bytes, 1518 bytes dan 2000 bytes. 

Tabel 4.13 Hasil pengukuran Throughput 8 Node-B Telkomsel 

NO. SITE NAME NODE-B 

THROUGHPUT (Mbps) 

1024 

(bytes) 

1518 

(bytes) 

2000 

(bytes) 

1 MATARAMTLKMMW 6.02 6.06 6.08 

2 Pagesangan_MW 6.02 6.06 6.08 

3 MataramMall_IW 6.02 6.06 6.08 

4 Kartini2_MW 6.02 6.06 6.08 

5 JALANSUKARNOMW 6.02 6.06 6.08 

6 Kartini1_MW 6.02 6.06 6.08 

7 Mataram4_MW 6.02 6.06 6.08 

8 Mataram3_MW 6.02 6.06 6.08 

 

Dapat dilihat dari tabel 4.13 yaitu tabel pengukuran throughput 8 Node-B, dari ke 8 

Node-B yang telah diukur dimana pada hasil pengukuran terdapat frame size sebesar 1024 

bytes dengan throughput sebesar 6.02 Mbps, 1518 bytes dengan throughput sebesar 6.06 

Mbps, dan 2000 bytes dengan throughput sebesar 6.08 Mbps. 

4.2.2. Hasil pengukuran Burstability 

 Berdasarkan standar RFC 2544 selain pengukuran throughput dilakukan juga 

pengukuran burstability. Berikut pada tabel 4.17 merupakan hasil pengukuran burstability 

untuk frame size 1024 bytes, 1518 bytes dan 2000 bytes. 
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Tabel 4.14 Hasil pengukuran Burstability 8 Node-B Telkomsel 

NO. SITE NAME NODE-B 

Burstability Test : 2 

Detik 

Burstability Test : 20 

Detik 

1024 

(bytes) 

1518 

(bytes) 

2000 

(bytes) 

1024 

(bytes) 

1518 

(bytes) 

2000 

(bytes) 

1 MATARAMTLKMMW 1464 995 758 14646 9954 7583 

2 Pagesangan_MW 1464 995 758 14646 9954 7583 

3 MataramMall_IW 1464 995 758 14646 9954 7583 

4 Kartini2_MW 1464 995 758 14646 9954 7583 

5 JALANSUKARNOMW 1464 995 758 14646 9954 7583 

6 Kartini1_MW 1464 995 758 14646 9954 7583 

7 Mataram4_MW 1464 995 758 14646 9954 7583 

8 Mataram3_MW 1464 995 758 14646 9954 7583 

 

Untuk frame size 1024 bytes, didapatkan nilai throughput 6.02 Mpbs. Dimana 

dalam 2 detik didapatkan hasil pengukuran 1464 frame, maka dalam 1 detik didapatkan 732 

frame. Oleh karena itu untuk 1024 bytes atau 8192 bit seharusnya nilai throughputnya 

adalah 5.99 Mbps, didapat dari perkalian antara frame size dengan burstability. 

Diketahui : Frame size = 1024 byte = 8192 bit 

Penyelesaian : throughput hitung = frame size x burstability 

  throughput hitung = 8192 bit x 732 frame= 5996544 bit = 5.99 Mbps 

Begitu juga dengan frame size lainnya. Selisih nilai throughput dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.15 Perbandingan hasil ukur throughput dan hasil hitung throughput 

HASIL UKUR 8 NODE-B DURATION : 2 detik 

Frame Size 

(bytes) 

Throughput 

Ukur(Mbps) 

ThroughputHitung 

(Mbps)  

% Selisih Nilai 

Throughput 

1024 6.02 5.99 0.50% 

1518 6.06 6.04 0.30% 

2000 6.08 6.06 0.33% 
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 Pada tabel 4.15 tersebut dapat dilihat perbandingan antara throughput ukur dan 

throughput hitung. Untuk frame size 1024 bytes memiliki persentase selisih sebesar 0.50%, 

frame size 1518 bytes memiliki persentase selisih sebesar 0.30% dan 2000 bytes memiliki 

persentase selisih sebesar 0.33%.  

4.2.3. Hasil pengukuran Latency dan Frame loss 

 Berdasarkan standar RFC 2544 selain pengukuran throughput dan burstability 

dilakukan juga pengukuran latency dan frame loss. Berikut pada tabel 4.20 merupakan hasil 

pengukuran latency dan frame loss yang bertujuan untuk mengetahui delay terhadap 

perbedaan terhadap frame size 1024 bytes, 1518 bytes dan 2000 bytes.  

Tabel 4.16 Hasil pengukuran latency dan frame loss 8 Node-B Telkomsel 

NO. SITE NAME NODE-B 

LATENCY (ms) FRAME LOSS (%) 

1024 

(bytes) 

1518 

(bytes) 

2000 

(bytes) 

1024 

(bytes) 

1518 

(bytes) 

2000 

(bytes) 

1 MATARAMTLKMMW 0.216 0.236 0.248 0 0 0 

2 Pagesangan_MW 0.25 0.269 0.281 0 0 0 

3 MataramMall_IW 0.25 0.269 0.281 0 0 0 

4 Kartini2_MW 0.257 0.275 0.292 0 0 0 

5 JALANSUKARNOMW 0.256 0.274 0.322 0 0 0 

6 Kartini1_MW 0.251 0.269 0.28 0 0 0 

7 Mataram4_MW 0.238 0.257 0.269 0 0 0 

8 Mataram3_MW 0.235 0.253 0.269 0 0 0 

 Pada tabel 4.20 berikut dapat dilihat hasil ukur untuk pengukuran latency dan frame 

loss, dimana latency untuk frame size 1024, 1518 dan 2000 bytes tidak ada yang melebihi 

150ms. Berdasarkan versi TIPHON (Telecommunications and Internet Protocol 

Harmonization Over Network) kategori latency/delay yang sangat bagus <150ms, maka 

pengukuran latency 8 Node-B tersebut sudah sesuai dengan standarisasi kategori sangat 

bagus. Kemudian untuk pengukuran frame loss 8 Node-B tidak ditemukan frame loss atau 

nilai frame loss yang terukur adalah nol. Dari hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan 

bahwa 8 Node-B yang sudah diukur tersebut dalam kondisi ideal dan performa yang baik 

karena sudah sesuai berdasarkan standar TIPHON. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

1. Pengambilan data hasil pengukuran commissioning test dengan alat ukur OTDR 

untuk mengetahui panjang saluran Node-B dan rugi saluran yang terdapat sepanjang 

saluran. Didapatkan panjang saluran untuk link Pagesangan-Panjitilar adalah 2.651 

km , Node-B link Panjitilar-Mataram3 adalah 2.531 km, Node-B link Slagalas-

Sweta adalah 4.027 km, Node-B link Sweta - Riper adalah 5.212 km. 

2. Sedangkan pengukuran saluranpada tahun 2016 dengan alat ukur OTDR untuk 

mengetahui panjang saluran Node-B dan rugi saluran yang terdapat sepanjang 

saluran. Didapatkan panjang saluran untuk link Pagesangan-Panjitilar adalah 2.652 

km , Node-B link Panjitilar-Mataram3 adalah 2.535 km, Node-B link Slagalas-

Sweta adalah  4.032 km, Node-B link Sweta - Riper adalah  5.402 km. 

3. Untuk link 1 yaitu Pagesangan menuju Panjitilar, untuk nomor core 12 dan core 13 

pada saluran ini hasil pengukuran commissioning test tersebut sudah sesuai dengan 

ITU-T G 652 D dimana standar untuk redaman serat optik adalah 0.3dB/km. Tetapi 

untuk pengukuran tahun 2016 tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan 

oleh ITU-T karena nilai redamannya sebesar 2.15dB/km. Hal ini disebabkan oleh 

faktor perangkat, perangkat yang digunakan pada tahun 2010 mempunyai redaman 

yang stabil karena perangkat yang dipasang masih baru. Sedangkan pengukuran 

tahun 2016, perangkat yang diukur sudah digunakan selama 6 tahun, faktor 

perangkat itulah yang menyebabkan daya pancar melemah sehingga terjadi 

peningkatan redaman pada saluran Node-B. Selain itu core yang kotor saat 

pengukuran tahun 2016, karena untuk unit maintenance atau pemeliharaan sampai 

saat ini belum terbentuk karena belum disepakati oleh management. Selain itu pada 

saat pengukuran alat ukur OTDR disambungkan dengan pigtail yang kondisi 

kabelnya kurang baik, saat pengukuran pigtail dan core yang diukur harus 

dibersihkan terlebih dahulu dengan optical cleaner agar bersih dan tidak 

menyebabkan redamannya terlalu tinggi. 
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4. Selanjutnya link 2 yaitu Panjitilar menuju Mataram3, pengukuran dilakukan untuk 

nomor core 12 dan nomor core 13. Untuk hasil pengukuran commissioning test 

tersebut didapat redaman sebesar 0.18dB/km dan 0.19dB/km, maka hal ini sudah 

sesuai dengan ITU-T G 652 D dimana telah ditentukan standar untuk redaman serat 

optik adalah 0.3dB/km. Untuk pengukuran tahun 2016 dengan nomor core 12 sudah 

sesuai dengan ITU-T G 652 karena nilai redamannya sebesar 0.2dB/km. Tetapi 

untuk pengukuran tahun 2016 dengan nomor core 13 tidak sesuai dengan standar 

yang telah ditentukan oleh ITU-T karena nilai redamannya 3.47dB/km. Dapat 

disimpulkan bahwa apabila tidak layak karena adanya gangguan berupa redaman 

yang tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka core 13 tersebut bisa digantikan 

posisinya dengan core yang lainnya yang belum digunakan yang tentunya sudah 

diukur kelayakannya. 

5. Kemudian link 3 yaitu Slagalas menuju Sweta, untuk nomor core 10 dan core 12. 

Pada saluran ini hasil pengukuran commissioning test tersebut didapat redaman 

sebesar 0.19dB/km sudah sesuai dengan ITU-T G 652 D dimana standar untuk 

redaman serat optik adalah 0.3dB/km begitu juga dengan hasil pengukuran pada 

tahun 2016, redaman pada nomor core 10 sebesar 0.18dB/km dan 0.203dB/km 

untuk nomor core 12. Dapat disimpulkan bahwa untuk link 3 ini kualitas saluran 

kabel serat optik dikatakan “baik” karena loss hasil pengukuran tahun 2010 dengan 

pengukuran tahun 2016 keduanya sudah sesuai dengan spesifikasi alat dan kabel 

serat optik. Kondisi “baik” artinya adalah kabel tersebut dalam keadaan normal dan 

dapat digunakan untuk beroperasi. 

6. Terakhir adalah link 4 yaitu Sweta menuju Riper, pengukuran dilakukan untuk 

nomor core 02 dan nomor core 09. Untuk hasil pengukuran commissioning test 

tersebut didapat redaman sebesar 0.18dB/km, maka hal ini sudah sesuai dengan 

ITU-T G 652 D dimana telah ditentukan standar untuk redaman serat optik adalah 

0.3dB/km. Untuk pengukuran tahun 2016 nomor core 02 sesuai dengan standar 

yang telah ditentukan oleh ITU-T karena nilai redamannya sebesar 0.3dB/km tetapi 

core 09 tidak sesuai karena redamannya 0.5dB/km. Hal ini dikarenakan perbedaan 

antara pengukuran tahun 2010 dengan pengukuran tahun 2016 antara lain adalah 

setting OTDR untuk tahun 2010 sepanjang 5.104km, dan pada pengukuran tahun 
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2016 setting OTDR sepanjang 10km. Selain itu nomor core 09 ini pada tahun 2010 

terdapat satu titik penyambungan, sedangkan tahun 2016 terdapat 3 titik 

penyambungan. Hal ini menyebabkan redaman pada tahun 2016 bertambah tinggi 

karena ketika penyambungan mengakibatkan slack atau gulungan kabel sisa, 

semakin kecil gulungan maka semakin besar redaman, apabila sepanjang jalur kabel 

terdapat slack tersebut selama kurun waktu karena tertarik sehingga menyebabkan 

penambahan redaman serat optik. Dapat disimpulkan bahwa apabila tidak layak 

karena adanya gangguan berupa redaman yang tidak sesuai dengan spesifikasinya, 

maka core09 tersebut bisa digantikan posisinya dengan core yang lainnya yang 

belum digunakan yang tentunya sudah diukur kelayakannya. Agar kualitas core 

yang diguanakan pada saluran Node-B tersebut dapat beroperasi dengan baik. 

7. Dari 8 sampel hasil pengukuran dan perhitungan kabel serat optik untuk Node-B 

wilayah Mataram, menunjukan bahwa 4 core  memiliki nilai hasil pengukuran lebih 

kecil jika dibandingkan dengan hasil perhitungan spesifikasi, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa redamannya dalam keadaan normal dan dapat digunakan untuk 

beroperasi. 

8. Dari hasil pengukuran dan perhitungan, saluran kabel optik yang dalam keadaan 

“oke” antara lain : link Panjitilar menuju Mataram3 dengan nomor core 12, link 

Slagalas menuju Sweta dengan nomor core 10 dan 12, link Sweta menuju Riper 

dengan nomor core 02. 

9. Saluran kabel optik yang dalam keadaan “not oke” antara lain : link pagesangan 

menuju Panjitilar dengan nomor core 12 dan 13, link Panjitilar menuju Mataram3 

dengan nomor core 13, link Sweta menuju Riper dengan nomor core 09. 

10. Dari pengukuran data dengan alat ukur Portable Ethernet Set Testberdasarkan 

standar pengukuran RFC 2544 didapatkan nilai troughput, latency, frame loss dan 

burstability dalam saluran Node-B. Untuk pengukuran data ini digunakan frame size 

antara lain 1024 bytes, 1518 bytes dan 2000 bytes. Pada pengukuran digunakan 

durasi 2 detik dan 20 detik. 

11. Untuk hasil pengukuran throughput, hasil ukur dengan hasil perhitungan 

dibandingkan dan selisihnya sebagai berikut, perbandingan untuk frame size 1024 

bytes memiliki persentase error sebesar 0.50%, frame size 1518 bytes memiliki 
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persentase error sebesar 0.30% dan 2000 bytes memiliki persentase error sebesar 

0.33%. Dari ketiga frame size yang telah diukur, selisihnya tidak terlalu beda jauh. 

12. Untuk hasil pengukuran latency, dimana latency untuk frame size 1024, 1518 dan 

2000 bytes tidak ada yang melebihi 150ms. Berdasarkan versi TIPHON 

(Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Network) kategori 

latency/delay yang sangat bagus <150ms. 

13. Untuk hasil pengukuran frame loss, dimana frame loss untuk frame size 1024, 1518 

dan 2000 bytes tidak terdapat frame loss atau bisa dikatakan frame loss hasil ukur 

adalah nol. Maka dapat disimpulkan bahwa performa dari Node-B yang telah diukur 

dalam keadaan baik. 

 

5.2. Saran 

Sebagai penelitian lebih lanjut penulis menyarankan untuk meneliti performance dari 

saluran serat optik dan meningkatkan performance dari jaringan serat optik yang digunakan 

untuk  Node-B Telkomsel di Mataram. Kemudian untuk nilai redaman yang berbeda antara 

pengukuran commissioning test tahun 2010 dengan pengukuran tahun 2016 perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut penyebabnya secara mendalam. Selanjutnya untuk jaringan Node-B 

yang terdapat core dengan redaman terlalu tinggi penulis menyarankan agar core tersebut 

diganti karena akan menyebabkan performance dari Node-B tersebut tidak sesuai dengan 

standar ITU-T G 652 D walaupun dalam keadaan dilapangan core tersebut masih aktif dan 

dapat digunakan. 
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LAMPIRAN I 

ME-A-KTI-MTR# show equip port ge-1/6/1/1 detail 

Gige Port: ge-1/6/1/1;  Admin State: disable;  Oper. Status: down 

   Name: RNC_TSEL_P.TILAR 

   Secondary Status: none 

MacAddress: 00:02:A7:03:99:00(Read from hardware) 

   Loopback: none;  Max Frame size: 2008;  Direction: bi 

   Auto Negotiation: enable;  Auto Negotiation Recovery: disable 

   Flow Control: off(Cfg), off(Actual);  Hold Time: 10000(Up), 30(Down) 

   Duplex Mode: full;  Failure Reason: Port Admin Disabled 

   FCS Retention: disable 

Aggr Mode: static; Aggregator: none(Cfg), none(Actual) 

   Priority: 32768 

ME-A-KTI-MTR# show equip port ge-1/7/2/4 detail 

Gige Port: ge-1/7/2/4;  Admin State: disable;  Oper. Status: down 

   Name: NODE-B_MTRTLKM 

   Secondary Status: none 

MacAddress: 00:02:A7:03:4E:13(Read from hardware) 

   Loopback: none;  Max Frame size: 2008;  Direction: bi 

   Auto Negotiation: enable;  Auto Negotiation Recovery: disable 

   Flow Control: off(Cfg), off(Actual);  Hold Time: 2000(Up), 2000(Down) 

   Duplex Mode: full;  Failure Reason: Port Admin Disabled 

   FCS Retention: disable 

Aggr Mode: static; Aggregator: none(Cfg), none(Actual) 

   Priority: 32768 

ME-A-KTI-MTR# show equip port ge-1/7/3/1 detail 

Gige Port: ge-1/7/3/1;  Admin State: disable;  Oper. Status: down 
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   Name: NODE-B_PAGESANGAN 

   Secondary Status: none 

MacAddress: 00:02:A7:03:42:D0(Read from hardware) 

   Loopback: none;  Max Frame size: 2008;  Direction: bi 

   Auto Negotiation: enable;  Auto Negotiation Recovery: disable 

   Flow Control: off(Cfg), off(Actual);  Hold Time: 2000(Up), 2000(Down) 

   Duplex Mode: full;  Failure Reason: Port Admin Disabled 

   FCS Retention: disable 

Aggr Mode: static; Aggregator: none(Cfg), none(Actual) 

   Priority: 32768 

ME-A-KTI-MTR# show equip port ge-1/7/3/2 detail 

Gige Port: ge-1/7/3/2;  Admin State: disable;  Oper. Status: down 

   Name: NODE-B_MTRMALL 

   Secondary Status: none 

MacAddress: 00:02:A7:03:42:D1(Read from hardware) 

   Loopback: none;  Max Frame size: 2008;  Direction: bi 

   Auto Negotiation: enable;  Auto Negotiation Recovery: disable 

   Flow Control: off(Cfg), off(Actual);  Hold Time: 2000(Up), 2000(Down) 

   Duplex Mode: full;  Failure Reason: Port Admin Disabled 

   FCS Retention: disable 

Aggr Mode: static; Aggregator: none(Cfg), none(Actual) 

   Priority: 32768 

ME-A-KTI-MTR# show equip port ge-1/7/3/3 detail 

Gige Port: ge-1/7/3/3;  Admin State: disable;  Oper. Status: down 

   Name: NODE-B_KARTINI2 

   Secondary Status: none 

MacAddress: 00:02:A7:03:42:D2(Read from hardware) 
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   Loopback: none;  Max Frame size: 2008;  Direction: bi 

   Auto Negotiation: enable;  Auto Negotiation Recovery: disable 

   Flow Control: off(Cfg), off(Actual);  Hold Time: 2000(Up), 2000(Down) 

   Duplex Mode: full;  Failure Reason: Port Admin Disabled 

   FCS Retention: disable 

Aggr Mode: static; Aggregator: none(Cfg), none(Actual) 

   Priority: 32768 

ME-A-KTI-MTR# show equip port ge-1/7/3/4 detail 

Gige Port: ge-1/7/3/4;  Admin State: disable;  Oper. Status: down 

   Name: NODE-B_SUKARNO 

   Secondary Status: none 

MacAddress: 00:02:A7:03:42:D3(Read from hardware) 

   Loopback: none;  Max Frame size: 2008;  Direction: bi 

   Auto Negotiation: enable;  Auto Negotiation Recovery: disable 

   Flow Control: off(Cfg), off(Actual);  Hold Time: 2000(Up), 2000(Down) 

   Duplex Mode: full;  Failure Reason: Port Admin Disabled 

   FCS Retention: disable 

Aggr Mode: static; Aggregator: none(Cfg), none(Actual) 

   Priority: 32768 

ME-A-KTI-MTR# show equip port ge-1/7/4/1 detail 

Gige Port: ge-1/7/4/1;  Admin State: disable;  Oper. Status: down 

   Name: NODE-B_KARTINI1 

   Secondary Status: none 

MacAddress: 00:02:A7:03:4C:F8(Read from hardware) 

   Loopback: none;  Max Frame size: 2008;  Direction: bi 

   Auto Negotiation: enable;  Auto Negotiation Recovery: disable 

   Flow Control: off(Cfg), off(Actual);  Hold Time: 2000(Up), 2000(Down) 
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   Duplex Mode: full;  Failure Reason: Port Admin Disabled 

   FCS Retention: disable 

Aggr Mode: static; Aggregator: none(Cfg), none(Actual) 

   Priority: 32768 

ME-A-KTI-MTR# show equip port ge-1/7/4/2 detail 

Gige Port: ge-1/7/4/2;  Admin State: disable;  Oper. Status: down 

   Name: NODE-B_MATARAM4 

   Secondary Status: none 

MacAddress: 00:02:A7:03:4C:F9(Read from hardware) 

   Loopback: none;  Max Frame size: 2008;  Direction: bi 

   Auto Negotiation: enable;  Auto Negotiation Recovery: disable 

   Flow Control: off(Cfg), off(Actual);  Hold Time: 2000(Up), 2000(Down) 

   Duplex Mode: full;  Failure Reason: Port Admin Disabled 

   FCS Retention: disable 

Aggr Mode: static; Aggregator: none(Cfg), none(Actual) 

   Priority: 32768 

ME-A-KTI-MTR# show equip port ge-1/7/4/3 detail 

Gige Port: ge-1/7/4/3;  Admin State: disable;  Oper. Status: down 

   Name: NODE-B_MATARAM3 

   Secondary Status: none 

MacAddress: 00:02:A7:03:4C:FA(Read from hardware) 

   Loopback: none;  Max Frame size: 2008;  Direction: bi 

   Auto Negotiation: enable;  Auto Negotiation Recovery: disable 

   Flow Control: off(Cfg), off(Actual);  Hold Time: 2000(Up), 2000(Down) 

   Duplex Mode: full;  Failure Reason: Port Admin Disabled 

   FCS Retention: disable 

Aggr Mode: static; Aggregator: none(Cfg), none(Actual)   Priority: 32768 
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Untuk konfigurasi circuit, semua port interface Node-B point to point ke port interface 

RNC. 

ME-A-KTI-MTR# show running-configckt name RNC-NODE_B-MTRTLKM-TSEL 

enableconfigckt name "RNC-NODE_B-MTRTLKM-TSEL" type vlan 

side id 1 

interface ge-1/6/1/1 

vlan id 2038 

exit 

side id 2 

interface ge-1/7/2/4 

vlan id 2038 

exit 

traffic-param from 1 to 2 

service-class name UBR+max 

vlan maximum-data-rate 6144 

exit 

traffic-param from 2 to 1 

service-class name UBR+max 

vlan maximum-data-rate 6144 

exit 

admin enable 

ME-A-KTI-MTR# show running-configckt name RNC-NODE_B-PAGESGAN-TSEL 

enableconfigckt name "RNC-NODE_B-PAGESGAN-TSEL" type vlan 

side id 1 

interface ge-1/6/1/1 

vlan id 2003 

exit 
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side id 2 

interface ge-1/7/3/1 

vlan id 2003 

exit 

traffic-param from 1 to 2 

service-class name UBR+max 

vlan maximum-data-rate 6144 

exit 

traffic-param from 2 to 1 

service-class name UBR+max 

vlan maximum-data-rate 6144 

exit 

admin enable 

ME-A-KTI-MTR# show running-configckt name RNC-NODE_B-MTRMALL-TSEL 

enableconfigckt name "RNC-NODE_B-MTRMALL-TSEL" type vlan 

side id 1 

interface ge-1/6/1/1 

vlan id 2005 

exit 

side id 2 

interface ge-1/7/3/2 

vlan id 2005 

exit 

traffic-param from 1 to 2 

service-class name UBR+max 

vlan maximum-data-rate 6144 

exit 
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traffic-param from 2 to 1 

service-class name UBR+max 

vlan maximum-data-rate 6144 

exit 

admin enable 

ME-A-KTI-MTR# show running-configckt name RNC-NODE_B-KARTINI2-TSEL 

enableconfigckt name "RNC-NODE_B-KARTINI2-TSEL" type vlan 

side id 1 

interface ge-1/6/1/1 

vlan id 2006 

exit 

side id 2 

interface ge-1/7/3/3 

vlan id 2006 

exit 

traffic-param from 1 to 2 

service-class name UBR+max 

vlan maximum-data-rate 6144 

exit 

traffic-param from 2 to 1 

service-class name UBR+max 

vlan maximum-data-rate 6144 

exit 

admin enable 

ME-A-KTI-MTR# show running-configckt name RNC-NODE_B-SUKARNO-TSEL 

enableconfigckt name "RNC-NODE_B-SUKARNO-TSEL" type vlan 

side id 1 
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interface ge-1/6/1/1 

vlan id 2029 

exit 

side id 2 

interface ge-1/7/3/4 

vlan id 2029 

exit 

traffic-param from 1 to 2 

service-class name UBR+max 

vlan maximum-data-rate 6144 

exit 

traffic-param from 2 to 1 

service-class name UBR+max 

vlan maximum-data-rate 6144 

exit 

admin enable 

ME-A-KTI-MTR# show running-configckt name RNC-NODE_B-KARTINI1-TSEL 

enableconfigckt name "RNC-NODE_B-KARTINI1-TSEL" type vlan 

side id 1 

interface ge-1/6/1/1 

vlan id 2009 

exit 

side id 2 

interface ge-1/7/4/1 

vlan id 2009 

exit 

traffic-param from 1 to 2 
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service-class name UBR+max 

vlan maximum-data-rate 6144 

exit 

traffic-param from 2 to 1 

service-class name UBR+max 

vlan maximum-data-rate 6144 

exit 

admin enable 

ME-A-KTI-MTR# show running-configckt name RNC-NODE_B-MATARAM4-

TSEL 

enableconfigckt name "RNC-NODE_B-MATARAM4-TSEL" type vlan 

side id 1 

interface ge-1/6/1/1 

vlan id 2011 

exit 

side id 2 

interface ge-1/7/4/2 

vlan id 2011 

exit 

traffic-param from 1 to 2 

service-class name UBR+max 

vlan maximum-data-rate 6144 

exit 

traffic-param from 2 to 1 

service-class name UBR+max 

vlan maximum-data-rate 6144 

exit 
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admin enable 

ME-A-KTI-MTR# show running-configckt name RNC-NODE_B-MATARAM3-

TSEL 

enableconfigckt name "RNC-NODE_B-MATARAM3-TSEL" type vlan 

side id 1 

interface ge-1/6/1/1 

vlan id 2007 

exit 

side id 2 

interface ge-1/7/4/3 

vlan id 2007 

exit 

traffic-param from 1 to 2 

service-class name UBR+max 

vlan maximum-data-rate 6144 

exit 

traffic-param from 2 to 1 

service-class name UBR+max 

vlan maximum-data-rate 6144 

exit 

admin enable 
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LAMPIRAN II 

Settingan interface yang digunakan type VLAN. Adapunalokasi VLAN ID 

untukmasing-masing Node-B Telkomselsebagaiberikut : 

ME-A-KTI-MTR# show running-config interface ge-1/7/2/4 

enableconfig interface ge-1/7/2/4 l2type vlan 

description "NODE-B_MTRTLKM" 

ME-A-KTI-MTR# show running-config interface ge-1/7/3/1 

enableconfig interface ge-1/7/3/1 l2type vlan 

description "NODE-B_PAGESGAN" 

ME-A-KTI-MTR# show running-config interface ge-1/7/3/2 

enableconfig interface ge-1/7/3/2 l2type vlan 

description "NODE-B_MTRMALL" 

ME-A-KTI-MTR# show running-config interface ge-1/7/3/3 

enableconfig interface ge-1/7/3/3 l2type vlan 

description "NODE-B_KARTINI2" 

ME-A-KTI-MTR# show running-config interface ge-1/7/3/4 

enableconfig interface ge-1/7/3/4 l2type vlan 

description "NODE-B_SUKARNO" 

ME-A-KTI-MTR# show running-config interface ge-1/7/4/1 

enableconfig interface ge-1/7/4/1 l2type vlan 

description "NODE-B_KARTINI1" 

ME-A-KTI-MTR# show running-config interface ge-1/7/4/2 

enableconfig interface ge-1/7/4/2 l2type vlan 

description "NODE-B_MATARAM4" 

ME-A-KTI-MTR# show running-config interface ge-1/7/4/3 

enableconfig interface ge-1/7/4/3 l2type vlan 

description "NODE-B_MATARAM3" 
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LAMPIRAN III 

 

 

Gambar Metro Ethernet ArnetMataram 

 

 

 

Gambar OTB Untuk Node-B Telkomsel posisi di STO Mataram 
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Untukpengukulan data dilakukanpadasetiapujungpathcore Node-B Telkomsel (8 

lokasi).Sebelumdimulaipengukuran, dilakukan loop diujungpathcoresebelummasukke RNC 

dan port di Metro Ethernet di enable. 

a. Pengukuran di BTS Mataram Telkom 

 

   

Gambar Port OTB 1 dan 2    Gambar Node-B 

 

b. Pengukuran di BTS Pagesangan 

 

 

Gambar Port OTB 1 dan 2   Gambar Node-B 
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c. Pengukuran di BTS Mataram Mall 

 

 

 

Gambar Port OTB 1 dan 2   Gambar Node-B 

 

d. Pengukuran di BTS Kartini2 

 

  

 

Gambar Port OTB 1 dan 2   Gambar Node-B 
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e. Pengukuran di BTS Sukarno 

Port OTB 1 & 2 

 

  

 

Gambar Port OTB 1 dan 2     Gambar Node-B 

 

f. Pengukuran di BTS Kartini1 

 

  

 

Gambar Port OTB 1 dan 2     Gambar Node-B 
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g. Pengukuran di BTS Mataram4 

 

  

 

Gambar Port OTB 1 dan 2     Gambar Node-B 

 

h. Pengukuran di BTS Mataram3 

 

  

 

Gambar Port OTB 1 dan 2  Gambar Node-B 
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LAMPIRAN IV
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LAMPIRAN V 
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