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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ilmu teknologi beberapa tahun belakangan ini berkembang dengan pesat, 

telekomunikasi merupakan hal yang saat ini menjadi penopang kehidupan semua 

orang. Perkembangan dunia telekomunikasi terus berkembang seiring dengan 

semakin pesatnya kemajuan teknologi. Inovasi dalam teknologi komunikasi 

berkembang dengan cepat dan selaras dengan perkembangan karakteristik 

masyarakat modern yang memiliki mobilitas tinggi, mencai layanan yank 

fleksibel, serba mudah, memuaskan, dan mengejar efesiensi dalam segala aspek. 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan sektor-

sektor instansi/kantor semakin banyak menggunakan fasilitas atau peralatan 

dengan teknologi yang canggih guna mendapatkan hasil yang optimal dan efisien.  

Adapun permsalahan kegagalan sistem bisa terjadi karena adanya masalah 

pada DHCP server sehingga client tidak menerima IP address. Bisa juga karena 

ada masalah dengan sistem Directory Services sehingga client tidak bisa log on ke 

jaringan. Penyebab lainnya adalah adanya masalah dengan penggunaan Kabel 

UTP seperti yang di ketahui Kabel ini tidak mampu mencegah gangguan dari luar 

misalnya gangguan cuaca dan memiliki keterbatasan dalam jarak yaitu hanya 

mampu menjangkau maximum 100 meter untuk instalasinya. Hal ini yang 

menyebabkan pentingnya sebuah jaringan untuk diperhatikan media transmisinya.  

jenis Kabel Utp sangat memungkinkan untuk bisa diganti oleh Kabel fiber optic 

dengan menggunakan konverter SPF optical transceiver (konverter dari sinyal 

cahaya ke sinyal listrik).  

Sejak di perkenalkan, serat optik atau juga yang bisa disebut denga fyber 

optic telah dipuji sebagai inovasi yang akan mendorong kecepatan koneksi maju 

secara signifikan serat optik digunakan karna dapat menghemat data yang dikirim, 

mampu mentransmisikan data menjadi lebih banyak dan cepat dibandingkan 

dengan penggunaan Kabel utp. Atas dasar tersebut, saat ini fiber optic sangat 

cocok di gunakan terutama dalam mengelola data-data pada sebuah instansi atau 

perkantoran. begitupun dengan peminat jaringan fiber optic di Kabupaten Luwu. 

Di Kabupaten luwu sekarang ini menunjukan perkembagan yang sangat pesat. 
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Perkembangan yang membuat Kabupaten Luwu semakin dipandang, antara lain 

perkembangan di bidang teknologi dan ekonomi. Salah satu wilayah di Kabupaten 

Luwu yang juga mengalami perkembangan baik yang berupa teknis maupun 

SDMnya yaitu daerah Belopa. saat ini di daerah Belopa sudah terdapat beberapa 

jaringan fiber optik namun ada salah satu kantor atau instansi yang masi 

mengunakan Kabel utp, yaitu Kantor Badan Pengelolah keungan Daerah 

Kabupaten Luwu meskipun kecepatan bandwith pada kantor BPKD sebesar 20 

mbps namun jaringannya masi kurang stabil karna terganggunya kabel utp dari 

cuaca.  

Setelah mempelajari dan mengamati permasalahan yang ada, maka penulis 

berinsiatif untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengembangkan jaringan 

internet menggunakan Kabel fiber optic, agar kegagalan sistem yang sering 

terjadi, disebabkan oleh faktor jangkauan jarak jaringan yang tidak mampu 

menjangkau semua ruangan yang ada di kantor Badan Pengelolah Keungan 

Daerah Kabupaten Luwu dapat dicegah, Dengan di kembangkannya jaringan 

Kabel utp menjadi Kabel fiber optic maka jaringan dapat dikatakan lebih baik, 

mengapa dikatakan demikian karena jaringan sudah mampu menjangkau semua 

ruangan yang ada di kantor begitupun dengan sistem kecepatan jaringannya yang 

sudah bisa beradaptasi dengan cuaca yang sering berubah.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah di bahas sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan permasalahannya adalah bagaimana cara mengembangakan jaringan 

internet dengan Kabel fiber optik  pada kantor Badan Pengelolah Keuangan 

Daerah Kabupaten Luwu. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk memudahkan dan melancarkan proses akses pengelolaan data di 

Kantor Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Luwu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Kantor Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Luwu. 
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   Agar mempermudah para pegawai di kantor Badan Pengelolah Keuangan 

Daerah Kabupaten Luwu. dalam mengakses,  mengirim, dan mengimput data  

2. Manfaat  Terhadap Akademik  

Agar hasil dari penulisan ini dapat dijadikan pedoman dalam referensi 

untuk mahasiswa terhadap langkah  pengembangan selanjutnya. 

3. Manfaat Bagi Peneliti 

 Manfaat yang di dapat bagi peneliti yaitu sebagai ajang pembelajaran dan 

pengujian ilmu yang di dapat selama kuliah. 
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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

 Pada bab ini berisi penjelasan mengenai teori dari beberapa sumber yang 

menjadi refrensi dalam penelitian yang di lakukan oleh penulis. 

1.  Jaringan Komputer 

a. Pengertian Jaringan Komputer 

 Menurut Madcom (2016),  menunjukkan bahwa jaringan komputer adalah 

sekelompok komputer independen yang saling berhubungan, menggunakan protokol 

komunikasi sehingga semua komputer yang saling berhubungan dapat berbagi 

informasi, program, sumber daya dan juga dapat menggunakan bahan bahan lain 

sebagai prink, hard drive.  

 Menurut Suhaila (2019), yang menunjukkan bahwa jaringan komputer adalah 

sistem yang terdiri dari komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja 

bersama untuk mencapai tujuan yang sama. 

 Menurut SyaFRizer (2020), ia menetapkan bahwa jaringan komputer adalah 

sistem yang terdiri dari komputer yang dirancang untuk berbagi sumber daya 

(printer, CPU), berkomunikasi (email, pesan instan) dan dapat mengakses informasi 

(browser web).  

 Jadi jaringan komputer secara umum menurut penulis sendiri yaitu 

sekelompok komputer yang saling berhubungan atau terkait satu sama lain dan 

digunakan untuk sumber informasi yang berbeda. 

b.  Sejarah jaringan komputer 

  Cerita dimulai ketika munculnya ide atau ide sehingga Anda dapat 

menggunakan komputer dalam grup. Proyek ini dilakukan oleh sekelompok peneliti 

di Universitas Havard di laboratorium Bell yang diketuai oleh Howard Aiken. Pada 

tahun 1950, ketika komputer super berhasil dibuat, juga ditemukan bahwa sistem 

TSS (sistem berbagi waktu) juga ditemukan. Momen ini adalah salah satu kisah 

penting di mana jaringan komputer diterapkan untuk pertama kalinya. Seiring waktu, 

pada tahun 1982, protokol kontrol transmisi (TCP) ditemukan.  Kemudian, pada 

tahun 1984, sistem nama domain dan N ° 40; DNS & # 41; Itu juga telah ditemukan. 

Dan waktu paling bersejarah lahir pada tahun 1990, di mana tim Berners Lee 
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memprovokasi program web dunia (www). Dan pada tahun-tahun berikutnya, 

jaringan komputer memiliki perkembangan yang sangat cepat. 

c. Jenis - jenis jaringan komputer 

 Setelah membaca sejumlah revisi tentang kompromi pemahaman dan sejarah, 

penulis akan membahas jenis-jenis jenis jaringan komputer tertentu. 

1) PAN (Personal Area Network) 

 Jenis jaringan ini hanya dapat mencakup area yang lebih kecil, misalnya kantor 

dan rumah. Secara umum, banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta 

printer. Dan itu tidak memerlukan fungsionalitas yang sangat baik untuk 

menggunakan jaringan PAN.  

2). LAN (Local Area Network) 

 Fungsi jaringan LAN untuk menghubungkan perangkat jaringan di bawah kondisi 

interval yang relatif rendah. Contoh penerapan jaringan LAN, yaitu sistem 

jaringan di sekolah, kantor dan tempat tinggal. Banyak orang cenderung 

menggunakan konektivitas, terutama pada token dan token Ethernet. Selain itu, 

LAN juga menawarkan teknologi jaringan nirkabel menggunakan Wi-Fi dan 

dikenal sebagai WLAN (Wireless LAN).  

3). CAN (Campus Area Network) 

 Dapat juga dikatakan bahwa jaringan memiliki kesamaan dengan metropolitan 

area network, tetapi lebih terbatas dalam jangkauan kampus atau akademisi. 

Untuk jaringan ini, lebih untuk tujuan laboratorium, email, pembaruan kelas, dll.  

4). MAN (Metropolitan Area Network) 

 Man itu adalah jaringan yang menghubungkan perangkat komputer dengan 

perangkat lain dalam jangkauan kota di jaringan yang sama. Jenis jaringan ini 

lebih besar dari jaringan LAN.  

5). WAN (Wide Area Network) 

 WAN adalah kumpulan bingkai yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN 

cenderung menggunakan teknologi seperti ATM, X.25 dan frame relay untuk 

konektivitas atas jarak jauh.  

6). Internet 

 Internet adalah jaringan komputer yang lebih besar yang sudah dibuat oleh 

manusia. Ruang lingkup Internet mencakup hampir setiap sudut dunia. Setiap 
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orang dapat mengakses berbagai sumber informasi tentang berbagai perangkat 

komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, televisi, dan sebagainya.  

7). VPN (Virtual Private Network) 

VPN adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. 

VPN dapat membuat jalur yang aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat 

ini, banyak platform menjual VPN secara gratis atau menyediakan akses 

high-end.  

d. Topologi jaringan komputer 

 Adapun beberapa topologi jaringan komputer yang tersedia dan digunakan 

dalam berbagai aktivitas manusia. 

1). Bus 

Topologi bus adalah topologi yang memiliki kabel tunggal yang terhubung setiap 

workstation dan server. Manfaat dari topologi bus adalah mengembangkan 

jaringan dan workstation baru, tetapi jangan mengganggu workstation lain.  

Defisiensi yang merupakan properti adalah ketika kabel rusak, itu akan mengalami 

gangguan pada jaringan.  

 

Gambar 1 Topologi Bus 

Sumber: Hartono, (1999) 

2). Ring (cincin) 

Topologi atau cincin adalah topologi yang terbentuk ketika semua perangkat 

terhubung, kemudian terlihat seperti model atau lingkaran yang dimodelkan. Jadi 

setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat 

lainnya.  
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 Manfaat topologi cincin, yaitu tabrakan atau tabrakan antara data. Sementara itu, 

kekurangan topologi ini adalah jika suatu node memiliki masalah, seluruh 

jaringan. 

  

Gambar 2 Topologi Ring 

Sumber: Pratomo, (2011) 

3). Star (bintang) 

Topologi bintang atau bintang adalah topologi yang masing-masing workstation 

memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Keuntungan dari 

topologi ini adalah jika workstation sedang mengalami gangguan, jadi tidak semua 

jaringan akan memiliki hal yang sama.  

 Karena setiap workstation memiliki jalur atau kabel Anda sendiri. Kerugian dari 

topologi bintang adalah mengambil biaya besar, karena membutuhkan banyak 

sumber daya. 

 

Gambar 3 Topologi Star 

 Sumber: Pratomo, (2011)  
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4). Topologi Hybrid.  

 Konfigurasi jaringan komputer ini adalah kombinasi dari konfigurasi yang 

berbeda. Topologi hibrida ini dapat dilihat pada Gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4 Topologi Hybrid 

Sumber: Pratomo, (2011) 

(a). Server 

 Server berfungsi sebagai tempat duduk atau sarana untuk menyimpan informasi 

dan mengelola jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi pelanggan yang 

lebih tinggi. Karena tujuan membuat server, pada kenyataannya, melayani 

komputer klien.  

(b). NIC (Network Interface Card) 

 NIC Anda juga dapat memanggil kartu LAN pada piring ekspansi yang digunakan 

sehingga komputer dapat dihubungkan ke jaringan. Ethernet dibagi menjadi empat 

jenis, atau Ethernet (10 Mbit / detik), Fast Ethernet (100 Mbit / detik), Gigabit 

Ethernet (1000 Mbit / detik) dan Tengig (10000 Mbit / detik).  

(c). Kabel jaringan 

 Kabel adalah sarana untuk menghubungkan perangkat dengan perangkat lain. Ada 

berbagai jenis kabel untuk membuat saluran jaringan. Ini termasuk kabel koaksial 

dan serat optik.  

(d). Hub dan Switch 

Switch adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan 

beberapa komputer. Secara fisik, bentuk sakelar sama dengan hub, tetapi jika 

dilihat dari sisi pemutus sirkuit logis, itu sama dengan jembatan.  
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 Sakelar memiliki dua jenis, yaitu sakelar yang tidak dikelola, yang merupakan 

tipe termurah. Dan sakelar yang dikelola, yang merupakan tipe yang paling mahal. 

(e). Router 

 Router adalah perangkat Jarkom yang memungkinkan Anda menghubungkan 

jaringan LAN ke jaringan WAN dan mengelola lalu lintas data. Router dapat 

menentukan cara terbaik karena memiliki tabel routing untuk menyimpan semua 

alamat jaringan.  

(f). Bridge 

Bridge adalah jenis perangkat dalam jaringan yang berguna melanjutkan 

perjalanan dari segmen jaringan sesuai dengan berita dalam data link. Bridge 

bergungsi sebagai pembagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan kecil. 

(g). Modem 

Modem ialah piranti perangkat keras yang dipergunakan untuk  membuat kesatuan 

dari  perangkat komputer, kepada penyedia Internet Service Provider (ISP) 

sebagai layanan internet atau disebut juga dengan  

(h).  Repeater 

Repeater adalah ialah piranti perangkat keras yang memeiliki fungsi untuk 

membuat jaringan dan sinyal yang masuk menjadi lebih banyak atau kuat. 

Repeater mampu umtuk membuat integritas dari sinyal jaringan tetap bertahan. 

Repeater memunyai kelemahan tidak mampu melakukan  filter traffic pada 

jaringan. 
 

2.  Internet 

a. Pengertian Internet 

 Menurut Putri Dkk (2019), Internet ialah sekelompok komputer-komputer   

sampai ribuan komputer diseluruh penjuru dunia yang digunakan untuk berhubungan 

serta terkoneksi satu sama lain untuk berbagi informasi. 

 Menurut Sembiring dan Novendra (2019), internet atau Interconection 

Networking ialah sebuah jaringan yang dalam komputer dapat menghubungkan 

sampai luar negara. 

 Menurut Syafrizal (2020), internet ialah jaringan yang mempunyai akses 

global, ataupun dapat dikatakan bahwa  internet tidak dapat ditanggulangi untuk 

dijalankan oleh  satu, internet pada awalnya digunakan oleh seseorang militer untuk 
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tugas negara, namun pada saat ini telah sampai  pada kebutuhan masyarakat sipil 

atau masyarkat biasa karena perkembangan zaman. 

 Jadi secara umum  internet menurut penulis yaitu internet merupakan sebuah 

wadah yang mempunyai banayk kelebihan karena dengan kemunculannya semua 

penduduk dimuka bumi ini dapat saling berrhubungan satu sama lain tanpa harus 

bertemu langsung. 

b. Sejarah Internet 

 Sejarah internet pertama kali mucul pada tahun 1950 – an, Departemen 

pertahanan Amerika melalui ARPA (Advanced Research Project Agency) merancang 

sistem jaringan yang disebut dengan ARPANET. ARPANET juga ialah poin-poin 

lahirnya teknologi jaringan. Di Amerika sendiri, teknologi jaringan masih digunakan 

oleh orang-orang penting atau hanya ada di sekitaran  area kampus sekitar tahun 

1980 

 Oleh karena itu, protokol TCP / IP standar telah mulai diterbitkan pada tahun 

1982. NSFNET (National Science Foundation Network) didirikan, yang 

menggantikan peran ARPANET untuk mengatur penelitian dan penelitian penelitian 

di Amerika. Dan, pada tahun 1990, ARPANET mulai diturunkan dan dengan layanan 

yang sama dengan World Wide Web (WWW) mulai diperkenalkan oleh CERN  

 Dan akhirnya, pada tahun 1993, Internat mulai berkembang untuk mencatat 

nama-nama domain publik. Untuk sejarah internet di Indonesia, sejak 1994 telah 

diperkenalkan oleh ahli yang berbeda di bidang teknologi informasi pada waktu itu.  

c. Perkembangan Internet 

 Setelah memenuhi sejarah Internet singkat, berkat pelatihan Internet pertama, 

berikut ini akan membahas perkembangan Internet di seluruh dunia. Dari tahun ke 

tahun lain, pengembangan Internet telah mencatat perubahan signifikan dalam hal 

cakupan, transmisi, kecepatan, dan penggunaan. 

 Berkenaan dengan cakupan, itu termasuk skala regional atau ketersediaan 

kisaran akses Internet di area tertentu. Saat ini, banyak negara bersaing untuk 

memperluas jaringan mereka menggunakan satelit. Dengan satelit, Anda dapat 

mencapai area yang lebih besar.  

3.  Kabel Jaringan 

a. Pengertian Kabupatenel Jaringan 
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 Menurut Madcoms (2016), Kabel jaringan yaitu Hadware yang berbentuk 

Kabel dirancang khusus untuk memenuhi koneksi jaringan. Secara khusus hanya 

boleh dipergunakan untuk jaringan, Kabel jaringan digunakan bisa untuk 

mentransmisikan perangkat jaringan ke perangkat lain atau lebih dari 2 komputer 

dengan berbagi daya. 

 Sedangkan menurut penulis sendiri adalah Kabel jaringan merupakan sebuah 

Hadware berupa Kabel yang fungsinya sebagai trasmisi. 

b. Fungsi Kabel Jaringan 

 Fungsi utama dari kabel jaringan adalah untuk menghubungkan perangkat 

dengan perangkat lain. Dalam hal ini, biasanya server koneksi dan pengguna / 

pelanggan. Berbagai jenis topologi jaringan dibentuk oleh kabel jaringan. Tentu saja, 

kabel jaringan ini harus didukung dan dilengkapi dengan perangkat keras lainnya.  

c. Kelebihan Kabel Jaringan  

 Area ini lebih lebar dari jaringan nirkabel sehingga area terpencil ini dapat 

mencapai. Biaya yang diperlukan untuk membuat jaringan kabel cukup murah 

daripada jaringan nirkabel / nirkabel. Berkenaan dengan transmisi data jaringan 

kabel, data lebih stabil daripada jaringan nirkabel. Transmisi tidak terganggu oleh 

cuaca, karena sering terjadi di jaringan nirkabel.   

d. Kekurangan Kabel Jaringan 

 Untuk membuat jaringan dengan cakupan yang komprehensif membutuhkan 

banyak kabel. Lebih sulit untuk mengobati karena kabel dapat rusak atau digigit 

tikus. Itu cenderung kurang rapi karena mengandung banyak kabel.  

e. Jenis Kabel Jaringan 

 Ada banyak jenis kabel jaringan yang dapat digunakan, tetapi semua 

disesuaikan dengan kebutuhan, jenis topologi dan juga kondisi lapangan. Setiap 

penggunaan kabel jaringan harus dipilih dengan benar sesuai dengan faktor yang 

berbeda, sehingga daya yang dihasilkan dapat dimaksimalkan. Setidaknya ada 3 jenis 

kabel jaringan yang sering digunakan dalam topologi, yaitu kabel koaksial, utp dan 

serat optik.  

1). Kabel Coaxial 

Kabel yang terdiri dari 2 buah atau tangga. Pertama, di tengah kabel dalam bentuk 

inti kawat tembaga padat. Kemudian, yang kedua adalah dalam bentuk lapisan 
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logam, yang disebut sebagai logam terlindung, adalah untuk mendistribusikan 

interferensi dari luar. Kabel koaksial dapat menghubungkan perangkat komputer 

dengan perangkat lain. Jenis kabel ini sangat cocok untuk jaringan bandwidth 

tinggi.  

Kelebihan Kabel Coaxial : 

(a).  Harganya lebih murah. 

(b). Jarak jangkauan dan kecepatan transfer data yang dihasilkan Kabel 

Coaxial biasanya lebih cepat dan luas. 

(c). Proses pemasangan cukup  mudah untuk dikerjakan. 

Kekurangan Kabel Coaxial : 

(a).  Untuk proses pemasangan perlu ketelitian dan kesabaran karena cukup     

susah. 

(b). Untuk segi harga memang lebih murah tapi dalam hal perawatan 

dibutuhkan biaya yang besar. 

(c).  Tidak tahan terhadap perubahan suhu dan temperature yang ekstrem. 

(d). Jarak yang dijangkau terbatas serta membutuhkan repeater untuk 

menjangkau area yang  luas. 

2). Kabel Twisted Pair 

Jenis kabel ini terdiri dari kabel yang diinstal berbeda. Ada 3 jenis kabel twisted 

pair yang banyak digunakan, yaitu, STP (twisted pair terlindung), FTP (foil rotary 

pair) dan UTP (pasangan bengkok tidak terlindung). Kabel STP memiliki lapisan 

aluminium foil yang memutar kabel dalam dan berguna untuk gangguan penyakit 

listrik 

Adapaun kelebihan Kabel Twisted Pair yaitu: 

(a). Untuk  pemasangan dan instalasi bisa dikatakan mudah karena tidak 

diperlukan lagi alat-alat khusus. 

(b).  Perawatan Kabel Twisted Pair butuh biaya yang sangat-sangat murah. 

(c).  Untuk Kabel yang fleksibel sehingga mudah diatur. 

(d). Apabila salah satu Kabel tidak berfungsi maka tidak akan bisa 

mengganggu Kabel lainnya. 

(e).  Untuk harga Kabel UTP memiliki harga sangat murah. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pasangan_berpilin


13 

 

 

(f). Untuk jenis STP dan FTP harga bisa dibilang lebih mahal namun 

memiliki ketahanan oleh gangguan elektromagnetik. 

Adapun kekurangan Kabel Twisted Pair yaitu: 

(a) Untuk Jangkauan sangat sempit hanya mampu menjangkau area dibawah 

100 m. 

(b) Untuk kecepatan transfer data pada Kabel Twisted Pair terbatas. 

(c) Memiliki kemungkinan untuk diserang lebih besar daripada jenis Kabel 

lainnya. 

(d) Kabel UTP tidak tahan terhadap gangguan elektromagnetik. 

(e) Untuk harga FTP dan STP terbilang sangat mahal. 

3). Kabel Fiber Optik 

Serat optik adalah sejenis kabel yang menggunakan serat tembaga sebagai media 

media. Serat terbuat dari kaca atau plastik yang begitu tipis sehingga dapat 

disampaikan lebih cepat dari 2 jenis kabel jaringan sebelumnya. Namun, serat 

optik ini menjadi lebih sering mengganggu gangguan.  

Kelebihan Kabel Fiber Optik : 

(a) Proses transmisi data dengan kecepatan tinggi mencapai 1.000 mbps. 

(b) Bandwith yang sangat besar sampai 1 gigabit. 

(c) Jarak jangkau area yang luas sampai 20km tanpa harus membutuhkan 

repeater. 

(d) Untuk segi bahan terbilang awet dan tahan terhadap perubahan suhu dan 

temperature yang ekstrem. 

(e) Karena tahan maka biaya perawatannya jauh sangat murah. 

(f) Sanggup menahan gangguan elektromagnetik dari luar. 

(g) Tidak mudah diserang. 

Kekurangan Kabel Fiber Optik : 

(a) Harganya cukup mahal jika disamakan dengan 2 jenis Kabel lainnya. 

4.  Fiber Optik 

a. Pengertian Fiber Optik  

        Menurut Agrawal (2002), fiber optik adalah kaca strand tipis atau plastik 

yang menghubungkan sumber cahaya ke target (dalam sistem komunikasi serat optik, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Serat_optik
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pemancar terhubung ke pemancar dengan penerima). Sumber cahaya yang digunakan 

biasanya laser atau LED.  

  Dengan demikian, sesuai dengan serat optik sendiri dari penulis, kabel serat 

optik, yang dikirim oleh cahaya dengan kecepatan tinggi dari satu tempat ke tempat 

lain.  

 Pengembangan saat ini dari teknologi serat optik dapat menghasilkan 

kelemahan (melemah) kurang dari 20 desibel (DB) / km. Dengan lebar jalur besar 

(bandwidth), ia dapat mengirim data, yang semakin dibandingkan dengan 

penggunaan kabel konvensional. Dengan cara ini, serat optik sangat baik untuk 

digunakan, terutama dalam aplikasi sistem telekomunikasi. Sekitar 20 tahun yang 

lalu, kabel serat optik telah mengadopsi dan mengubah wajah teknologi industri 

teknologi dan industri otomasi dengan remote control. Serat optik juga menawarkan 

peran utama yang dapat digunakan internet di seluruh dunia. 1997 Fiber Optik di 

seluruh dunia, koneksi serat optik di seluruh dunia (bendera) pada jaringan kabel 

terpanjang di seluruh dunia menawarkan infrastruktur untuk pembuatan internet 

terbaru.  

 Fiber Media transmisi optik telah menggantikan media tembaga (pembeli) 

ERA di website bahwa serat optik keuntungan, yaitu informasi kapasitas tinggi 

(bandwidth), karena kaca murni dan plastik, sinyal tidak terpengaruh oleh gelombang 

elektromagnetik dan frekuensi radio. Walaupun media tembaga dapat dipengaruhi 

oleh wireless nirkabel elektromagnetik dan media nirkabel, yang dipengaruhi oleh 

frekuensi tinggi. Keuntungan ini membuat fiberglass digunakan sebagai tulang 

punggung jaringan telekomunikasi. Penggunaan serat kaca tergantung pada prinsip 

cahaya pada media kaca yang dapat membawa informasi lebih lanjut dan 

penghapusan, yang dapat membawa dengan tembaga atau media coaxial jauh dari 

sinyal listrik. Kemurnian serat optik dikombinasikan dengan sistem elektronik yang 

canggih, dimana serat mentransmisikan sinyal cahaya digital melebihi jarak 100 km 

tanpa amplifier. Serat optik adalah media gigi ideal dengan kehilangan transmisi 

rendah, gangguan rendah dan bandwidth potensial tinggi. Kekurangan dan 

keunggulan serat optik, termasuk:  

Keunggulan 
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 1). Bandwidth sangat luas, di mana kecepatan transmisi mencapai gigabit per 

 detik dan memberikan informasi eksternal tanpa pengulangan.  

 2). Untuk kontak atau fiberglass terpisah tidak akan ada hubungan api.  

 3). Ukuran kecil dan ringan, menghemat penggunaan  

 tempat.  

 4). Ini kebal terhadap penyakit elektromagnetik dan gangguan gelombang radio.  

 5). Tidak berkarat.   

Kekurangan :  

1). Jika rusak, perbaikan instalasi kompleks dari ahli kabel jaringan serat optik 

berada di area ini.  

 2). Dalam proses instalasi kabel jaringan serat optik, beberapa alat khusus saat ini 

masih sangat mahal  

 3). Mengingat kabel jaringan serat optik, tidak ada penggunaan gelombang cahaya 

untuk mengirim data, jenis kabel jaringan yang tidak dapat dipasang di jalur 

tajam atau sudut. Jika Anda perlu berbalik, bengkok bengkok.  

 4).  Koneksi akhir dari kabel serat optik harus persis akurat untuk mencegah     

5).  Komponen serat optik memiliki harga mahal gratis dan membutuhkan biaya  

tambahan dalam aplikasi yang lebih spesifik.  

b. Sejarah Penemuan Fiber Optic   

 Di belakang penyempurnaan dan keandalan kabel serat optik, ada cerita 

tentang upaya dan kerja keras perintis dan penemu teknologi ini. Pada tahun 1880, 

Alexander Graham Ball membawa sistem telepon optik yang disebut permainan. 

Penemuan ini dianggap kurang praktis karena kualitas sinyal yang ditransmisikan 

dari cahaya tidak sebagus Graham Bell sebelumnya menghasilkan bentuk telepon 

normal yang dikirim oleh sinyal. JophPhone kemudian dianggap sebagai temuan 

yang gagal. Pada tahun 1840-an fisikawan Swiss, Daniel Colodon dan fisikawan 

Perancis, Jacques Babinet menunjukkan bahwa cahaya dapat mengikuti aliran air 

yang yang membentuk air mancur. Maka fenomena ini diisi pada tahun 1854 oleh 

fisikawan Inggris John Tyndall. Akhirnya, pada tahun 1954, dari Universitas Teknik 

Delft, Belanda dan Harold H. Hopkins dan Nerinder Kapanesen dari College of 

London, mereka diumumkan secara terpisah dalam teknik gambar pada koleksi serat 

optik di Jornal Nature di Inggris. Hasil percobaan van tumit lebih baik setelah 
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melakukan diskusi dengan fisikawan di bidang optik Amerika bernama Brien 

O`brien. Van Hiel kemudian menutup serat optik dengan bahan dengan indeks bias 

cahaya yang lebih rendah yang dapat mengurangi efek refleksi pada permukaan 

untuk mengurangi infeksi dan juga efek crosstalk antara serat.   

c. Prinsip Kerja Fiber Optic  

 Pada dasarnya, serat optik mencerminkan cahaya yang jatuh di dalamnya. 

Prinsip ini dikarakterisasi untuk pekerjaan serat optik, yang membatasi sudut yang 

dikirimkan gelombang cahaya dan secara efisien mengendalikan arus. Sumber 

cahaya yang digunakan biasanya laser atau lampu LED melewati perakitan 

fiberglass. Struktur serat optik terdiri dari pengaturan yang berbeda yang mencakup, 

core dan lapisan buffer. Inti atau inti adalah kaca serat kaca tipis yang digunakan 

sebagai media berjalan, sehingga sedikit pengiriman dapat terjadi. Pelapis adalah 

lapisan luar yang hidup inti dan mencerminkan cahaya yang jatuh kembali ke inti. 

Lapisan buffer adalah casing plastik, yang bertujuan untuk melindungi serat dari 

kerusakan akibat kerusakan yang disebabkan oleh lembaran hujan dan gangguan 

eksternal seperti kelembaban. 

 Pengiriman diskusi telepon atau internet adalah karena gelombang cahaya. 

Pemancar laser atau LED di salah satu ujung kabel membawa / mematikan untuk 

mengirim setiap bit sinyal. Prinsip ini ditandai untuk pekerjaan keterbatasan serat 

optik dalam sudut di mana gelombang cahaya yang disediakan memungkinkan untuk 

membuatnya efisien. Gelombang cahaya ditutupi dengan inti fiberglass, dalam kasus 

yang sama dengan frekuensi sinyal radio ditutupi dengan kabel koaksial. Gelombang 

cahaya pergi ke atas serat dengan berpikir di inti.  Pada dasarnya, serat optik 

mencerminkan serangkaian pencahayaan dan mencerminkan dirinya sendiri. 

Efisiensi fiberglass ditentukan oleh kemurnian komponen kaca. 

 

Gambar 5 Isi Selubung Fiber Optic. 

(Sumber : Auzaiy, 2008) 
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Strand fiber optik dirancang dengan sangat lancar, ketebalan Karakira adalah 

ketebalan gaya rambut manusia. Serat kaca dilapisi dengan 2 lapisan plastik (2 

lapisan pelapis plastik) dengan mengkodekan fiberglass dengan plastik, setara 

dengan cermin diperoleh dengan fiberglass. Cermin ini menciptakan refleksi internal 

total (total refleksi di bagian dalam fiber optik). 

 

Gambar 6 Perambatan Sinar di dalam Serat 

Optic.(Sumber : Auzaiy, 2008) 

 Demikian pula, ketika kita berada di ruangan gelap dengan jendela kaca, 

kami mengirim senter 90 derajat tegak lurus ke kaca, lalu mendesak senter. Namun, 

jika senter pada sudut rendah (hampir sejajar dengan cahaya asli) diarahkan ke kaca 

jendela, kaca bekerja di cermin. 

 

Gambar 7 Pemantulan Cahaya pada Fiber Optic. 

(Sumber : Auzaiy, 2008) 

 Apa yang mencerminkan senter di dalam ruangan. Begitu juga pada serat 

kaca, cahaya adalah cahaya melalui serat kaca pada sudut rendah.  

Keandalan serat optik dapat ditentukan oleh unit via (bit error rate). Salah satu ujung 

serat optik menerima input data tertentu dan ujung lainnya memproses data. Dengan 

intensitas laser yang rendah dan dengan sepotong serat yang mencapai sepasang KM, 

itu akan menyebabkan kesalahan.  Jumlah kesalahan unit disebut profesi. Jika Anda 

tahu, jumlah kesalahan dapat diperkirakan dalam serat optik yang sama dengan 

panjang yang berbeda.  
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d. Jenis Fiber Optic 

 Ada dua jenis Kabel fiber optic, yaitu : 

1). Single mode 

 

Gambar 8 Jenis Fiber Optic Single Mode. 

(Sumber : Auzaiy, 2008) 

Kabel serat satu mode memiliki inti kecil (0,00035 inci atau 9 mikron) dan 

berfungsi dengan transmisi sinar laser inframerah (panjang gelombang 1300 1550 

nm), dengan yang hanya satu mode hanya mode yang hanya merupakan mode, yang 

didistribusikan oleh inti dalam satu dengan inti. Satu kain dipertahankan untuk 

menjaga integritas data spasial mengintegrasikan dan spektrum setiap sinyal optik 

dengan jarak lebih lanjut. Dalam satu. Fashion, serat hanya terjadi untuk jenis 

propagasi file labatis, sehingga tidak ingat pada tingkat output. Karena diameternya 

terlalu kecil (9 mikon), itu membuat sedikit sulit dalam proses koneksi. Sumber optik 

memiliki spektrum yang sangat sempit juga diperlukan untuk menemukan efisiensi 

koneksi yang tinggi dari sumber optik pada inti fiberglass, karena tidak ada pulsa 

dispersi (ekstensi) pulsa, jenis serat ini mungkin mampu informasi dengan kirim 

bandwidth yang luas.  

2). Multi mode 

 

Gambar 9 Jenis Fiber Optic Multimode. 

(Sumber : Auzaiy, 2008) 
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 Kabel Multi-Mode adalah jenis yang digunakan untuk keperluan komersial. 

Dengan inti yang lebih besar sebagai fashionyang serat tunggal, ratusan mode cahaya 

pada saat yang sama menawarkan serat. Kabel serat optik multimode memiliki inti 

yang lebih besar (diameter 0,0025 atau 62,5 μm) dan berfungsi untuk mengirim sinar 

laser inframerah dengan panjang gelombang 8501300 nm. 

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 

 Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:  

1. Penelitian yang di lakukan oleh Ahmad Syahrul Fardani (2019) yang berjudul 

“Instalasi Kabel Fiber Optik Dan perangkat Switch Untuk Layanan Internet 

Menggunakan Metode Cwdm Oleh PT. XXZ”. Hasil dari penelitian ini yaitu 

mengakomodasi lonjakan trafik dari sejumlah backbone yang meningkat sangat 

pesat sehingga dapat menampung kapasitas bandwith yang besar , serta dapat 

menghemat pengguna core dan meminimalisir pemasangan Kabel baru pada saat 

penambahan user. 

Persamaan penelitian ini dengan yang saya teliti yaitu terletak pada proses 

instalasi Kabel fiber optik nya. Perbedaannya yaitu jika pada penelitian terdahulu 

ini menngunakan metode Cwdm sedangkan penelitian saya menggunakan metode 

R&D. 

2. Penelitian yang di lakukan oleh Rahayu Kartika Dewi (2016) yang berjudul 

“Perancangan Dan Implementasi Jaringan Fiber Optik Untuk Sistem Monitoring 

Dan Pengendalian Bas (Building Automation System)” Hasil dari penelitian ini 

adalah sistem monitoring berbasis web yang dapat digunakan kapan pun dan 

dimana pun. 

Persamaan peneliti yang terdahulu dengan yang saya teliti terletak pada proses 

pemasangan Kabel fiber optik itu sendiri. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak 

pada Kabel fiber optik nya peneliti terdahulu menggunaka Kabel jenis multi mode 

sedangkan penelitian saya menggunakan single mode. 

3. Penelitian yang di lakukan oleh Nizar Daramawan (2017) yang berjudul “Analisa 

Pengembangan Jaringan Fiber Optik Site Nangka Semarang” Hasil dari 

penelitian ini di tarik dari kesimpulan yaitu Key Performance Indicator (KPI) 

setiap linenya rata-rata berbeda namun standar perusaahaan yaitu tidak melebihi 

16 dB, Jika melebihi standart maka fiber optik akan mengalami kerusakan. 
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Persamaan peneliti terdahulu dengan yang sekarang yaitu terletak pada nilai 

redamannya yaitu tidak melebihi dari 16 dB. Sedangkan perbedaannya yaitu 

peneliti terdahulu membagi Kabelnya menjadi 4 bagian sedangkan peneliti yang 

sekarang hanya membagi 2 bagian saja. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Popu Azwar, Emansa Hasri Putra, Rika Susanti 

(2010) yang berjudul “Analisis Simulasi Rancangan jaringan Fiber Optik Untuk 

Internet Kampus Politeknik Caltex Riau Menngunakan OptiSystem” Hasil dari 

penelitian ini adalah pengukuran dan hasil keluaran dari ISP ke PCR dan BER ke 

PCR. 

Persamaan peneliti yang terdahulu dengan yang sekarang yaitu terletak pada serat 

optik yang di gunakan yaitu sama-sama menggunakan serat optik jenis single 

mode. Perbedaannya yaitu peneliti yang terdahulu hanya mengukur kluaran dari 

ISP ke PCR dan BER ke PCR sedangkan peneliti yang sekarang menstabilkan 

keluarannya. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Tianto, Nurhadi Siswanto (20) yang 

berjudul “Analisi Dan Optimsi Pada Jaringan Kabel Fiber Optik Ke Rumah 

(Fiber To The Home) Di Surabaya Timur Menggunakan Metode Integer Linier 

Programming” Hasil dari penelitian ini di tarik dari kesimpulan yaitu dengan 

metode Hub Location Problem dapat mengurangi pengguna ODP. Ini disebabkan 

oleh penghitungan dalam model berdasarkan demand subscriber dan batasan 

(constrain) yang di tetapkan oleh pihak menejemen perusahaan. 

Persamaan dari penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah 

terletak pada proses instalasi fiber optik yang menggunakan software winbox. 

Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada metode yang terapakan peneliti 

terdahlu menerapkan metode Integer Linier Programmer sedangkan peneliti 

sekarang menerapkan metode ndlc. 

2.3 Kerangka Pikir 

Saat ini di Kantor Dinas Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten 

Luwu hanya menggunakan jaringan internet dengan Kabel utp tanpa mengetahui 

seberapa terganggunya Kabel utp oleh cuaca yang buruk setiap harinya dari 

terganggunya Kabel utp tersebut maka otomatis jaringan internetnya pun pasti jadi 

teganggu atau lambat jika ingin mengakses internet, hal ini yang menyebabkan para 
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pegawai atau karyawan kantor lambat dalam hal mengelola atau mengakses data di 

karnakan jaringan internet tersebut terganggu oleh cuaca setiap harinya. Oleh karna 

itu, peneliti akan mengembangakan jaringan internet tersebut dengan mengganti 

Kabel jenis utp tersebut dengan Kabel fiber optik dimana Kabel yang kita ketahui 

Kabel fiber optik ini memiliki ketahanan terhadap cuaca yang buruk sehingga sangat 

memungkinkan jaringan internet bisa normal meskipun cuacanya buruk. Untuk 

memperjelas masalah yang di alami kantor dinas Badan Pengelola Keuangan 

Kabupaten Luwu, Maka penulis akan menunjuk kerangka pikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Kerangka pikir 

Kantor dinas badan pengelola keuangan daerah Kabupaten Luwu saat ini sudah 

memiliki jaringan nirkabel sendiri walaupun jangkauan jaringannya tersebut hanya 

dapat menjangkau jarak kurang dari 100 meter atau maksimal 100 meter saja dan 

masi terus terganggu oleh buruknya cuaca. 

Namun dengan demikian sebuah kantor atau instansi setelah memiliki jaringan 

tersendiri pasti ada masalah yang akan muncul, seperti pada kantor dinas badan 

pengelola keuangan daerah Kabupaten Luwu yang saat ini jenis kabel UTP yang di 

pakai sangat  terganggu oleh cuaca yang buruk dan jangkauan kabel UTP tersebut 

tidak lah jauh hanya dapat menjakau maksimal 100 m sehingga ada ruangan yang 

tidak bisa di jangkau oleh sebuah jaringan, Hal inilah yang menyebabkan pegawai 

atau karyawan di kantor dinas BPKD lambat dalam melakukan proses akses 

pengelolaan data keuangan. 

Untuk menangani permasalahan yang ada pada kantor dinas badan pengelolaan 

keuangan daerah Kabupaten  Luwu maka penulis menawarkan sebuah solusi 

pengembangan jaringan internet mengunakan kabel fiber optik.  

Dengan mengembangkan atau meningkatkan kabel jenis UTP menjadi kabel jenis 

fiber optik maka penulis dapat menyelesaikan masalah yang terjadi pada kantor 

dinas badan pengelola keuangan daerah Kabupaten  Luwu tersebut karna kabel 

jenis fiber optik ini jangkaunya sangat jauh dpat mencapai ratusan kilo meter dan 

sangat tahan pada cuaca apapun kemudian koneksi jaringan yang di pancarkan 

sangatlah cepat. 


