
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan pemanfaatan layanan teknologi informasi dan komunikasi 

telah menyentuh hampir semua kehidupan masyarakat. Hal tersebut menuntut 

penyedia layanan telekomunikasi agar dapat memberikan layanan yang cepat, 

handal dan efisien. 

Media transmisi menjadi hal penting disini mengingat kebutuhan 

masyarakat yang sangat menginginkan layanan yang cepat, handal dan efisien. 

Dari yang sebelumnya hanya menggunakan media transmisi tembaga sekarang 

makin dikembangakan menjadi fiber optik. Fiber optik memiliki keunggulan 

antara lain memiliki bandwith yang besar, redaman transmisi kecil, kemudahan 

penambahan kapasitas dan performansi yang baik. Selain itu, dilihat dari segi 

pengiriman data, fiber optik dapat mengirimkan data hingga 2,5 Gbps 

(Telkom,2013). PT. Telkom sebagai penyedia layanan terus menggelar migrasi 

dari media transmisi tembaga menjadi media transmisi fiber optik  hingga menuju 

pelanggan yang disebut Fiber To The Home (FTTH) untuk memberikan layanan 

yang lebih baik dari media transmisi sebelumnya. Teknologi GPON merupakan 

teknologi yang digunakan dalam perancangan jaringan FTTH ini.  

Di daerah Tuban sendiri akan dibangun sebuah mall 3 lantai yang bernama 

mall Park23 yang berada bersebelahan dengan Waterpark. Mall Park23 yang 

memiliki luas tanah sekitar 6.981 m
2
 yang akan dipasang langsung media 

transmisi fiber optik hingga menuju pelanggan yang diharapkan akan dapat 

memiliki kualitas layanan yang bagus dan dapat menjadi pusat mall di daerah 

Tuban nantinya. Dalam tugas akhir ini, akan dilakukan penelitian dalam 

perancangan jaringan FTTH menggunakan teknologi GPON pada Mallpark 23 

Tuban, dimana dalam perancangan ini akan melakukan perancangan jaringan pada 

bangunan gedung. Sebelum diadakannya perancangan jaringan, akan dilakukan 

perhitungan demand untuk mencari kebutuhan bandwith yang dibutuhkan per 

layanan. Kemudian dilakukan dengan tahap struktur perancangan jaringan, yaitu 
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perancangan awal jaringan, penentuan perangkat dan spesifikasi, menyusun daftar 

perangkat yang dibutuhkan dan konfigurasinya, setelah itu menganalisis hasil 

perancangan jaringan dengan menggunakan parameter Power Link Budget dan 

Rise Time Budget.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang diatas, maka masalah yang akan diteliti dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana hasil perhitungan demand pelanggan (mall Park23) ? 

b. Bagaimana struktur rancangan jaringan FTTH dari STO Kuta hingga 

pelanggan (mall Park23) setelah melakukan perhitungan demand ? 

c. Bagaimana hasil analisis perancangan jaringan FTTH dari STO Kuta 

hingga pelanggan menggunakan parameter (Power Link Budget, Margin 

Daya dan Rise Time Budget) ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Dapat memahami konsep dasar perancangan Jaringan Fiber To The Home 

dari STO hingga ke pelanggan. 

2.  Dapat memahami kinerja teknologi GPON dan jaringan FTTH. 

3.  Dapat menganalisis jaringan Fiber To The Home dengan mencari 

kelebihan atau keuntungan yang di dapat dengan menerapkan teknologi 

GPON. 

4.  Dapat mengetahui struktur dari perancangan ini. 

5.  Dapat mengetahui kelayakan jaringan dari hasil perhitungan dan analisis 

dengan menggunakan parameter-parameter Link Power Budget dan Rise 

Time Budget. 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

 Manfaat dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui keuntungan yang 

dihasilkan dari perancangan jarringan FTTH tersebut. Selain itu kita dapat 
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mengetahui apakah rancangan jaringan tersebut dapat dikatakan layak sesuai 

standar ataukah tidak dengan membandingkannya dengan hasil dari analisis 

jaringan dengan menghitung menggunakan parameter analisis Power Link Budget 

dan Rise Time Budget.  

 

1.5  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada tugas akhir ini, agar tercegahnya peluasan 

topik bahasan. Batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

a. Perancangan dibatasi hanya untuk kawasan area mall park23 Kuta. 

b. Perancangan dimulai dari STO Kuta hingga area mall park23 Kuta. 

c. Jenis Fiber Optic yang digunakan G.652 dan G.657. 

d. Analisis kelayakan jaringan menggunakan 2 metode yaitu dengan 

menghitung parameter Power Link Budget dan  Rise Time Budget . 

e. Tugas akhir ini tidak menganalisis performansi triple play service (suara, 

data dan video)  

 

1.6  Sistemika Penulisan  

Sistemika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I :   PENDAHULUAN 

  Pada Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah,  tujuan penelitian, batasan masalah dan sistematika 

penulisan. 

BAB II :  KAJIAN PUSTAKA 

  Pada Bab ini akan dijelaskan tentang tinjauan mutakhir, yaitu 

penelitian – penelitian sebelumnnya yang berkaitan dengan 

penelitian yang penulis teliti dan tinjauan pustaka mengenai materi 

– materi pendukung penelitian ini.  

BAB III :   METODE PENELITIAN  

 Pada Bab ini akan dijelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, 

sumber dan jenis data penelitian, tahapan penelitian dan alur 

analisis. 
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab ini membahas hasil dari perhitungan demand serta 

analisis kebutuhan traffik, struktur perancangan jaringan dan 

analisis hasil perancangan (Power Link Budget dan Rise Time 

Budget) 

BAB V : PENUTUP 

  Pada Bab ini mencakup simpulan yang menjawab permasalahan 

yang telah dirumuskan dan analisis yang telah dilakukan serta 

memberikan saran yang direkomendasikan baik pada 

pengembangan ilmu pengetahuan atau pihak terkait untuk 

melakukan pengembangan lebih lanjut. 


