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Abstrak—Ethernet Passive Optical Network (EPON) 

digunakan pada FTTX. Artikel ini menyajikan rancangan 

EPON di Universitas Islam Indonesia. Untuk memenuhi traffic 
4482,2 Mbps. Dibutuhkan OLT 3 buah, splitter 1:8 12 buah, 
splitter 1:4 68 buah, ONU 259 buah, konektor sc 684 buah, 

sambungan splice 339 buah, dan fiber optik 52,8102 Km. Link 
power budget diambil jarak OLT dan ONU terjauh yaitu 0,945 
Km sebesar 19,10dB uplink dan 18,97dB downlink. Hal ini 

masih dalam toleransi IEEE 801.3ah sebesar 20 dB.  Rise time 
budget 0,250332 ns, bite rate 1,25Gbps. Nilai tersebut sesuai 
standar karena masih dibawah 0,56 ns. 

Kata kunci — EPON, FTTX, Perancangan, Link Power 
Budget, Bit Rate 

 

I. PENDAHULUAN 

Layanan telekomunikasi yang sangat diminati sekarang 

ini adalah layanan broadband. Layanan broadband 

merupakan layanan paket data dengan akses berkecepatan 

tinggi. Kebutuhan broadband di wilayah kampus sudah tidak 

diragukan lagi. Lingkungan kampus juga membutuhkan 

access campus network sebagai penghubung antara 

departemen. Salah satu teknologi yang dapat memenuhi 

kebutuhan tersebut adalah dengan menggunakan serat optik. 

Serat optik ini berbeda dengan kabel tembaga. Beberapa 

perbedaannya adalah bentuk yang kecil, bahan 

pembuatannya dari serabut kaca, memiliki kecepatan 

transfer yang cepat, dll. [1] 

Passive Optical Network (PON) merupakan salah satu 

teknologi yang digunakan pada jaringan FTTx (Fiber To 

The X), dinamakan FTTx karena fiber optic sebagai 

penghubung dari sentral atau pusat pengiriman informasi 

sampai di suatu titik X. Titik x ini yang menentukan 

seberapa dekat titik akhir penggunaan fiber optic dengan 

user [2]. Teknologi ini adalah teknologi dimana fiber optic 

digunakan sebagai media perantara informasi yang 

disalurkan dari pusat informasi hingga ke pelanggan. 

Teknologi PON ini adalah teknologi yang paling efektif 

untuk menyediakan layanan multimedia (data, voice, dan 

video). Teknologi ini memiliki kecepatan transfer data 

dengan bandwidth yang tinggi serta jarak yang jauh, 

bandwidth yang dipakai juga dapat dikendalikan atau diatur 

sesuai kebutuhan pelanggan, selain itu pada teknologi PON 

ini tidak menggunakan komponen aktif sehingga dapat 

menghemat biaya karena tidak dibutuhkan power. 

Penelitian sebelumnya yang berjudul “Power Budget 

Analysis Of Broadcast Passive Optical Network” telah 

dilakukan oleh Mohammad Faiz [3], Pada penelitian ini 

dilakukan analisis power budget pada jaringan Fiber To The 

Home (FTTH) dengan topologi bus, star dan bus-star 

dengan mengukur beberapa parameter seperti fiber loss, 

coupling loss, splitters loss, detection method dan kualitas 

sinyal. Penelitian yang berjudul “Design Of Passive Optical 

Network” oleh Juan Salvador Asensi Pla [4]. Penelitian ini 

membahas tentang desain passive optical network. Pertama-

tama dilakukan perbandingan network yang akan digunakan 

dan dipilihlah WDM-PON sebagai jaringan yang dipakai. 

Penulis juga menghitung jumlah traffic yang dibutuhkan dan 

melakukan simulasi dengan menggunakan software 

Optisystem 9.0 simulation program. 

Penelitian berjudul “Perencanaan Jaringan R-DSLAM 

Berbasis Teknologi PON (Passive Optical Network) Untuk 

Layanan Speedy” ditulis oleh Tittah Sihan [5] membahas 

tentang perancangan jaringan R-DSLAM menggunakan 

PON untuk mengoptimalkan layanan Speedy pada 

pelanggan. Tahap pertama yang dilakukan penulis adalah 

melakukan perhitungan power link budget selanjutnya 

dilakukan survei perangkat apa saja yang telah 

tersedia/terpasang di wilayah Margahayu, Bandung. 

EPON (Ethernet Passive Optical Network) merupakan 

salah satu teknologi PON yang banyak digunakan. Penulis 

memilih menggunakan teknologi  EPON karena teknologi 

ini sudah menggunakan fiber optic secara menyeluruh 

sehingga layanan dapat diantarkan dengan lebih cepat dan 

jarang terdapat gangguan. Selain itu penggunan ethernet ini 

juga memperkecil biaya dan kerumitan perubahan protokol 

karena ethernet itu sendiri mudah terhubung dengan 

protokol yang sudah ada. 

 

II. PERANCANGAN SISTEM 

Perancangan sistem jaringan Passive Optical Network 

dengan menggunakan serat optik sebagai media perantara 

informasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan 

sistem telekomunikasi di lingkungan kampus Universitas 

Islam Indonesia. Dimana tahapannya ditampilkan dalam 

diagram alir pada gambar 2.1. Diagram alir ini dibentuk 

agar memudahkan peneliti beserta pembaca mengetahui 

dangan jelas  tahapan-tahapan yang dilakukan untuk 

merancang jaringan PON di Universitas Islam Indonesia.  

Pencarian data layanan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan survei lapangan dan melakukan wawancara pada 

narasumber terkait data-data yang dibutuhkan. Survei 

lapangan dilakukan di wilayah gedung K.H. Mas Mansur 

(FTI), K.H.A. Wahid Hasyim (FIAI), Lap terpadu FMIPA 

dan gedung Dr. Mohammad Natsir (FTSP).  

Survei dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya 

wilayah gedung yang akan dijadikan tempat perancangan 

jaringan PON dan juga untuk mengetahui teknologi yang 

sudah digunakan saat ini. Pengambilan data juga dapat 

dilakukan pada tahap ini, pengambilan data mengenai jenis 
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layanan yang dibutuhkan. Data kebutuhan layanan dihitung 

dari jumlah layanan yang diperlukan setiap ruangan pada 

gedung yang akan dirancang, dari sanalah dapat dihitung 

perkiraan jumlah traffic yang dibutuhkan per gedungnya. 

 

 
Gambar 2.1 Diagram alir perancangan PON 

 

Setelah diketahui jumlah seluruh traffic yang dibutuhkan 

lalu menentukan jenis dan jumlah perangkat yang akan 

digunakan beserta peletakannya. Bila sudah ditentukan 

maka langkah selanjutnya adalah menghitung Loss power 

budget dan rise time pada jaringan yang sudah di rancang. 

 

2.1 Jumlah Kebutuhan Traffic 

Perhitungan total traffic yang dibutuhkan dilakukan 

dengan survei lapangan dan kemudian dihitung jumlah 

traffic-nya. Dari tabel 2.1 berikut diketahui data layanan 

yang dibutuhkan setiap gedung. 

 

Tabel 2.1 Jumlah data layanan yang dibutuhkan setiap 

gedung per-node 

Nama Gedung Tlp Data Wi-fi IPTV CCTV 

K.H.A.Wahid 

Hasyim (FIAI) 

37 282 39 7 24 

H. Mas Mansur 

(FTI) 

27 129 43 13 82 

Dr. Mohammad 

Natsir (FTSP) 

44 68 37 21 87 

Lab Terpadu 

(FMIPA) 

54 72 16 7 53 

Perhitungan traffic layanan data ini di hitung 

berdasarkan banyaknya node atau titik sebuah layanan yang 

dibutuhkan setiap gedung. Setiap layanan mempunyai besar 

bandwidth yang berbeda-beda. Besar kecilnya bandwidth 

yang dibutuhkan tergantung pada jenis layanan data yang 

dibawanya. Tabel 2.2 berikut menjelaskan besar bandwidth 

yang biasa digunakan untuk 5 layanan yang berbeda. 

Tabel 2.2 Besar bandwidth layanan 

Jenis Layanan Besar bandwidth per-node 

Telepon 64 – 100 kbps 

Data / Acces poin  2 – 3 Mbps 

IP TV 10 -15 Mbps 

IP CCTV 2 – 3 Mbps 

Perhitungan jumlah traffic yang dibutuhkan dapat 

dihitung dengan mengalikan jumlah node dengan besarnya  

bandwidth per layanan. Berdasar perhitungan maka jumlah 

total traffic yang dibutuhkan dari keempat gedung dapat 

dilihat pada tabel 2.3 berikut. 

Tabel 2.3 Jumlah Traffic 

Nama Gedung  Traffic (Mbps) 

K.H.A.Wahid Hasyim (FIAI)  1368.7 

H. Mas Mansur (FTI) 1067.7 

Dr. Mohammad Natsir (FTSP)  1024.4 

Lab Terpadu FMIPA  1021.4 

Jumlah  4482.2 

 

2.2.Penentuan jenis dan jumlah perangkat yang 

dibutuhkan 

Penentuan jumlah perangkat yang dibutuhkan untuk 

perancangan jaringan PON ini berdasarkan beberapa faktor. 

Faktor-faktor tersebut antara lain, besar jumlah traffic 

layanan data yang dibutuhkan, bentuk dan struktur 

bangunan, jenis layanan yang ingin dilayani setiap 

ruangannya, dan karakteristik perangkat yang akan dipakai. 

Pada jaringan PON terdapat 3 komponen utama, yaitu: 

Optical Line Network (OLT), Optical Network Unit (ONU), 

dan Splitter 

OLT memiliki 4 buah line, masing – masing line ini 

dapat mengirim data sebesar 1 Gb. Satu buah perangkat 

OLT dapat mengirim data sebesar 4 Gb.  Perhitungan di atas 

menunjukkan bahwa total kebutuhan traffic layanan data 4 

gedung sebesar 4,0625 Gb. Sebelum melangkah ke tahap 

berikutnya kita harus mengetahui berapa banyak perangkat 

yang kita butuhkan. Dari tabel 2.3 dapat dilihat bahwa 

kebutuhan traffic pada 4 gedung adalah 4,4822 Gb, oleh 

karena itu dibutuhkan lebih dari 1 OTL untuk melayani 

kebutuhan 4 gedung. Memakai 2 buah OLT sudah dapat 

melayani keseluruhan kebutuhan traffic, akan tetapi 

dikarenakan wilayah dan bentuk gedung yang beragam 

memakai 2 OLT memiliki kelemahan yaitu besarnya loss 

yang didapatkan. Di dalam perancangan ini dipilihlah 

penggunaan 3 buah OLT untuk melayani seluruh kebutuhan 

traffic yang ada. Selain itu perangkat yang dibutuhkan untuk 

merancang jaringan PON di kampus UII tertera di tabel 2.4 

di bawah ini: 
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Tabel 2.4 Jenis dan Jumlah perangkat yang diperlukan 

No Nama Perangkat Jumlah 

1 OLT 3 Buah 

2 Feeder Cable 904,6 Km 

3 Splitter 1:8 12 Buah 

4 Distribution Cable 4,0911 Km 

5 Splitter 1:4 68 Buah 

6 Drop Cable 4,78145 km 

7 ONU 259 Buah 

8 Konektor Sc 684 Buah 

11 Sambungan Splice 339 Buah 

 

2.3.Letak Perangkat 

Perancangan jaringan ini dilakukan pada 4 gedung 

fakultas yang berada di lingkungan Universitas Islam 

Indonesia. Perangkat – perangkat yang akan digunakan pada 

perancangan ini juga akan diletakkan pada 4 gedung 

tersebut. Perangkat pertama yaitu OLT, OLT sebagai server 

atau penyalur data di perlukan 3 buah seperti yang ada pada 

tabel 2.2. OTL tersebut diletakkan pada gedung K.H. Mas 

Mansur (FTI) , Dr. Mohammad Natsir (FTSP) dan K.H.A. 

Wahid Hasyim (FIAI). Masing-masing OLT akan 

dihubungkan dengan ONT dengan fiber optic G.652. 

Jaringan ini menggunakan 2 tipe splitter yaitu 1:8 dan 1:4. 

Dari splitter 1:8 akan terdistribusi ke splitter 1:4 dengan 

menggunakan G.652. masing-masing splitter 1:4 

mempunyai 8 core yang dapat digunakan untuk 

mendistribusikan ke sub Pos akan tetapi pada perancangan 

jaringan ini, 8 core tersebut ada yang tidak terpakai 

seluruhnya. Gambar 2.2 hingga 2.4 berikut merupakan 

gambar pembagian perangkat. 

 

 

Gambar 2.2 Diagram pohon OLT 1 

OLT 1 digunakan untuk melayani gedung K.H. Mas 

Mansur (FTI). Gedung ini memiliki 5 lantai, dan splitter 1.A 

diletakkan di lantai 1. Splitter ini digunakan untuk melayani 

kebutuhan yang ada pada lantai basement dan lantai 1. 

Splitter 1.B terletak di lantai 2, splitter 1.C terletak di lantai 

3 dan yang terakhir splitter 1.D terletak pada lantai 4. 

Sedangkan untuk basement tidak terdapat splitter.  

 

Gambar 2.3 Diagram pohon OLT 2 

OLT 2 digunakan untuk melayani gedung Dr. 

Mohammad Natsir (FTSP). Peletakan OLT ini dipilih di 

lantai 1 bersama dengan splitter 2.A. Peletakan splitter di 

gedung ini hampir sama dengan gedung FTI, yaitu setiap 

lantai terdapat OLT akan tetapi splitter hanya terdapat di 

lantai basement hingga lantai 3 saja. Sedangkan kebutuhan 

traffic di lantai 4 dilayani oleh splitter 2.D. 

 

Gambar 2.4 Diagram pohon OLT 3 

Berbeda dengan kedua OLT yang lain OLT 3 ini 

melayani 2 buah gedung yaitu Lab terpadu FMIPA dan 

K.H.A. Wahid Hasyim (FIAI). Peletakan OLT 3 ini terdapat 

pada gedung FIAI lantai 1. Masing-masing gedung 

mempunyai 2 splitter yang di gunakan untuk melayani 

kebutuhan seluruh gedung. Untuk splitter 3.A diletakkan di 

lantai 1 gedung FIAI sedangkan splitter 3.B di letakkan di 

lantai 3. Splitter 3.A digunakan untuk melayani kebutuhan 

traffic yang ada pada lantai basement hingga lantai 2, 

sedangkan splitter 3.B digunakan untuk melayani kebutuhan 

di lantai 3 dan 4 gedung FIAI. Splitter 3.C diletakkan di 

lantai 1 gedung Lab terpadu FMIPA dan splitter 3.D 

diletakkan di lantai 2 gedung yang sama. Pada gedung ini 

lantai basement hingga lantai 1 dilayani oleh splitter 3.C, 

sedangkan splitter 3.D digunakan untuk melayani kebutuhan 

di lantai 2 dan 3. 

2.4.Perhitungan Link Power Budget dan Rise Time 

Perhitungan berdasarkan spesifikasi alat ini 

menggunakan standar IEEE 802.3ah. Untuk menghitung 

nilai redaman dan untuk mengetahui total loss sistem 

berdasarkan spesifikasi alat digunakan persamaan (2.1) [6] 
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Total Loss =  

Sp
s
α Ns.

c
Nc.α

serat
L.α 

 
  (2.1) 

Nilai margin daya dapat diperoleh dengan menggunakan 

persamaan (2.2) [6] 

M = ( Pt – Pr ) - α total  - SM     (2.2)  

Keterangan: 

Pt = Daya keluaran sumber optik ( dBm) 
Pr = Sensitivitas daya maksimum detektor ( dBm) 

SM = Safety margin, berkisar 6-8 dB 
α tot = Redaman Total sistem (dB) 

L = Panjang serat optik (Km) 

α c = Redaman Konektor (dB/buah) 

α s = Redaman sambungan (dB/sambungan) 
α serat = Redaman serat optik ( dB/ Km) 
Ns = Jumlah sambungan 
Nc = Jumlah konektor 
Sp = Redaman Splitter (dB) 

Untuk dapat menghitung link power budget sistem ini 

diperlukan data-data loss perangkat yang digunakan. 

Berdasar datasheet perangkat, data-data tersebut tertera pada 

tabel 2.5 berikut ini. 

Tabel  2.5 Data  perangkat yang digunakan  

No Perangkat Daya 

1. Redaman Serat Optik 1310 0,35 dB/Km 

2. Redaman Serat Optik 1490 0,21 dB/Km 

3. Redaman Konektor 0,2 dB 

4. Redaman Splitter 1:4 6 dB 

5. Redaman Splitter 1:8 9 dB 

6. Redaman Sambungan 0,05 dB 

7. Daya keluaran sumber optik 5 dBm 

8. Sensitivitas Detektor -29 dBm 

Perhitungan loss total ini akan mengambil panjang fiber 

optik yang paling jauh yaitu 0,945 Km untuk mengetahui 

apakan loss total yang di hasilkan memenuhi standar yang 

telah ditentukan atau belum memenuhi standar, karena bila 

pada jarak terjauh total loss yang dihasilkan sudah 

memenuhi standar, pasti akan berlaku juga dengan jarah 

yang lebih pendek. Perhitungan total loss ada 2 yaitu loss 

yang terdapat pada downlink dan loss pada saat uplink. 

Panjang gelombang untuk uplink berkisar 1310 nm dengan 

loss attenuation 0,35 dB/KM [7], sedangkan 1490 nm untuk 

downlink dengan loss attenuation 0,21 dB/Km [8]. 

 Perhitunga Loss pada jalur uplink  

Perhitungan loss uplink dapat diuraikan sebagai berikut: 

Total Loss   

= Sp
s
α Ns.

c
Nc.α

serat
L.α   

=  (0.945 x 0.35) + (2 x 0.05) + (4 x 0.2) + (1 x 9) + (1 x 6) 

+  2.86497 x 1dB 

=  0.33075 + 0.1 + 0.8 + 9 +6 + 2.86497 

=  19,10 dB 

Sehingga perhitungan margin daya adalah sebagai berikut: 

M  = ( Pt – Pr ) - α total  - SM  

  = (5-(-29) – 19.10 - 6 

 = 8,9 dBm 

 Perhitungan Loss pada jalur downlink 

Panjang gelombang untuk uplink berkisar 1490 nm. 

Perhitungan loss yang terdapat pada sisi downlink akan di 

uraikan sebagai berikut: 

Total Loss  

= Sp
s
α Ns.

c
Nc.α

serat
L.α   

= (0,945 x 0,21) + (2 x 0,05) + (4 x 0,2) + (1 x 9) + (1 x  6) 

+  2,86497 x 1dB 

= 0,19845 + 0,1 + 0,8 + 9 +6 + 2,86497 

= 18,97 dB 

Sehingga perhitungan margin daya adalah sebagai berikut: 

M  = ( Pt – Pr ) - α total  - SM  

  = (5-(-29) – 19,03 - 6 

 = 8,7 dBm 

Rise Time Budget merupakan metode yang digunakan 

untuk menentukan batasan dispresi suatu link optik. 

Perhitungan rise time budget dilakukan untuk mengetahui 

apakah performa kerja keseluruhan telah memenuhi 

kapasitas yang diinginkan. Perhitungan Rise Time sistem 

yang dihasilkan pada perancangan ini digunakan persamaan 

(2.4) [9] berikut ini:  

 tf = D x σλ x Lsis    (2.3) 

tsist  = (ttx ² + tf ² + trx ²)½  (2.4) 

Dengan:  

ttx  = Rise Time sumber optik (ns) 

trx  = Rise Time detector optik (ns) 

tf = Rise Time optik (ns) 

D = Koefisien dispersi (ns/nm.km) 

σλ  =  Lebar spektral (nm)  

L  = Jarak (Km) 

Nilai Rise Time Budget sistem untuk line coding berada 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 tsist ≤ 
   

  
      untuk NRZ    (2.5) 
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 tsist ≤ 
    

  
     untuk RZ   (2.5) 

Perhitungan Rise Time Budget sistem akan diuraikan 

sebagai berikut  

tf = D x σλ x Lsis 

 = 0,01364 x 1 x 0,945  

 = 0,0128898 ns 

tsist  = (ttx² + tf² + trx²)
½
  

 = (0,15
2
 + 0,0128898

2
 + 0,15

2
) 

½
 

 = 0,250332 ns 

Perancangan sistem FTTH ini menggunakan teknologi 

EPON, teknologi ini mempunyai bit rate sebesar 1,25 Gbps 

sehingga: 

tr  =  
   

  
 

 =  0,7 : 1,25 x 10
9 
 

 = 0,56 ns 

Berdasarkan perhitungan link power budget dan rise time di 

atas didapatkan hasil seperti yang tertera pada tabel 2.6. 

Tabel 2.6 Nilai rata-rata loss dan rise time 

G
ed

u
n

g
 Lantai Rata – 

rata 

Loss 

downlink 

Rata – 

rata 

Loss 

uplink 

Rise 

time 

H
. 

M
as

 

M
an

su
r 

(F
T

I)
 

Basement 18,79 18,81 0,25 

Lantai 1 18,78 18,80 0,25 

Lantai 2 18,79 18,81 0,25 

Lantai 3 18,79 18,81 0,25 

Lantai 4 18,79 18,81 0,25 

D
r.

 

m
o

h
am

m
ad

 

N
at

si
r 

(F
T

S
P

) 

Basement 18,80 18,84 0,25 

Lantai 1 18,79 18,80 0,25 

Lantai 2 18,79 18,81 0,25 

Lantai 3 18,80 18,81 0,25 

Lantai 4 18,80 18,83 0,25 

K
.H

.A
.W

ah

id
 H

as
y

im
 

(F
IA

I)
 

Basement 18,78 18,79 0,25 

Lantai 1 18,78 18,79 0,25 

Lantai 2 18,78 18,79 0,25 

Lantai 3 18,79 18,81 0,25 

Lantai 4 18,79 18,81 0,25 

L
ab

 

T
er

p
ad

u
 

F
M

IP
A

 Basement 18,84 18,90 0,25 

Lantai 1 18,84 18,89 0,25 

Lantai 2 18,84 18,89 0,25 

Lantai 3 18,84 18,89 0,25 

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI 

Perhitungan Link Power Budget diatas hanya 

menghitung besarnya total loss yang terjadi pada sistem 

disetiap jalurnya pada saat uplink dan downlink. Analisis 

redaman ini membahas mengenai redaman serat optik yang 

terjadi pada setiap jalur. Nilai redaman yang dihasilkan dari 

perhitungan akan dibandingkan dengan maksimum nilai 

redaman yang terdapat pada IEE802.3ah, ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah sistem yang dirancang sudah 

sesuai dengan standar yang ditentukan. 

Hasil perhitungan Link power budget terhadap daya 

receiver pada saat uplink dan downlink dengan jarak terjauh 

(0,945Km) adalah 19,10 dB untuk uplink, dan 18,97 untuk 

downlink. Redaman yang dihasilkan oleh sistem ini masih 

dibawah maksimum loss yang ditetapkan oleh IEEE 802.3ah 

yaitu sebesar 20 dB. Hasil perhitungan Link power budget 

terhadap daya receiver mempunyai perbedaan yang tidak 

terlalu besar. Ini disebabkan oleh faktor panjang kabel yang 

dipakai, pada sistem ini panjang kabel yang digunakan tidak 

terlalu berbeda jauh, oleh sebab itu loss yang dihasilkan juga 

tidak terlalu berbeda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor 

splitter yang digunakan dan panjangnya fiber optic yang 

digunakan. Nilai Margin pada saat uplink dan downlink 

yang diperoleh dari hasil perhitungan di atas ternyata 

menghasilkan nilai yang masih berada di atas 0 (nol) dB. 

Hal ini mengindikasikan bahwa link diatas memenuhi 

kelayakan link power budget.  

Perhitungan rise time budget ini berguna untuk 

menganalisis sistem transmisi. Dengan menghitung rise time 

suatu sistem kita dapat mengetahui apakah performa dari 

sebuah sistem tersebut sudah dapat memenuhi kapasitas 

yang diinginkan. Pada hasil perhitungan rise time di atas 

dapat dilihat bahwa perbedaan rise time di setiap jalurnya 

tidak mempunyai berbedaan yang berarti atau perbedaannya 

hanya sedikit, ini disebabkan karena perhitungan rise time 

sistem ini dipengaruhi oleh rise time yang terdapat pada 

sumber optik, detector optik dan fiber optik itu sendiri. 

Selain itu rise time juga dipengaruhi oleh koefisien dispersi, 

lebar spektral dan jarak atau panjang c yang digunakan. Dari 

beberapa komponen diatas, hanya panjang fiber optik yang 

setiap jalurnya mempunyai nilai yang berbeda-beda, akan 

tetapi perbedaan itu juga tidak terlalu besar itu sebabnya 

kenapa hasil dari perhitungan rise time di atas mempunyai 

perbedaan yang tidak jauh berbeda. 

Pada uraian perhitungan diatas, diambil contoh 

perhitungan rise time yang mempunyai jarak atau panjang 

kabel terjauh, ini dikarenakan bila hasil perhitungan rise 

time di jalur ini sesuai dengan yang diinginkan, maka rise 

time yang terdapat di jalur lainnya juga sesuai dengan yang 

diinginkan. Hasil dari perhitungan dengan menggunakan 

persamaan (4.2) untuk jarak yang terjauh (0,945 Km) adalah 

0,250332 ns. Umumnya rise time yang baik itu tidak 

melebihi 70% dari satu periode bit NRZ (Non Return Zero) 

atau 35% dari (Return To Zero) [2]. Maksimum rise time 

dari bit rate sinyal NRZ sebesar 0,56  ns. Ini dapat 

disimpulkan bahwa sistem ini memenuhi rise time budget. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pada pembahasan diatas, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: KESIMP 
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1. Perencanaan jaringan fiber optik dengan 

menggunakan teknologi EPON pada 4 gedung di 

Universitas Islam Indonesia membutuhkan 3 buah 

OLT sebagai sumber layanan, 259 buah ONU yang 

digunakan sebagai penerima layanan, 80 buah 

splitter, 684 konektor dan 339 sambungan splice. 

Splitter yang digunakan terdapat dua tipe, yaitu time 

1:4 dan 1:8.  

2. Berdasarkan hasil perancangan untuk perhitungan 

kelayakan, link power budget diambil jarak OLT dan 

ONU yang terjauh yaitu 0,945 Km sebesar 19,10 dB 

untuk uplink dan 18,97 dB untuk downlink. Hal ini 

masih berada dalam toleransi standar yang di 

tetapkan oleh IEEE 801.3ah sebesar 20 dB. Nilai 

Margin daya yang diperoleh dari perhitungan uplink 

sebesar 8,9 dBm  dan 8,7 dBm untuk downlink, nilai 

yang masih berada diatas 0 dB. Hal ini 

mengindikasikan bahwa link memenuhi kelayakan 

link power budget. 

3. Berdasarkan perhitungan rise time budget didapatkan 

nilai 0,250332 ns dengan bite rate 1,25 Gbps. Nilai 

tersebut masih memenuhi rise time budget dengan 

pengkodean NRZ karena nilai tersebut masih 

dibawah 0,56 ns. 

Saran: 

1. Penelitian ini hanya sebatas perancangan jaringan, 

sebaiknya terdapat simulasi untuk jaringan EPON 

sebagai perbandingan perhitungan loss yang 

didapatkan. 

2. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang loss 

yang lainnya pada jaringan FTTH. 

3. Sebaiknya perancangan EPON ini tidak hanya di 

gunakan pada 4 gedung saja melainkan gedung-

gedung yang ada di Universitas Islam Indonesia.  
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