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BAB III
PEMODELAN SISTEM
3.1 PENGAMBILAN DATA
Pada proses penulisan Tugas Akhir kali ini, pengambilan data yang dibutuhkan
dalam merancang simulasi pemetaannya adalah data yang diambil dari survey microdemand di wilayah BARLINGMASCAKEB yang bersumber dari PT.Telkom Akses
Purwokerto, namun hanya berfokus pada wilayah Purwokerto. Data hasil survey microdemand dimuat dalam format excel, sedangkan untuk pemetaan kondisi di lapangan,
menggunakan perangkat lunak Mapinfo serta NanoCAD yang digunakan untuk
merancang desain 2 atau 3 dimensi dari wilayah peta Purwokerto.
3.2 INSTRUMEN PERANCANGAN SISTEM
Beberapa instrumen pendukung dibutuhkan untuk merancang sistem tersebut.
Instrumen – instrumen yang dibutuhkan antara lain adalah :
1. Perangkat Keras
a. PC atau Laptop yang berperan sebagai media pembuatan SIG yang
diharuskan memiliki spesifikasi antara lain : minimal RAM 512 MB,
ruang storage minimal 1.5 GB tersedia, tampilan layar 800 x 600 atau
diatasnya.
2. Perangkat Lunak
a. Mapinfo yang digunakan untuk merancang peta thematic-nya.
b. NanoCAD yang digunakan untuk merancang desain peta dasar sebelum
dijadikan peta thematic.
c. Microsoft Excel untuk merancang basis data yang berdasarkan data
survey micro demand.
d. Data hasil survey micro demand.
3.3 DIAGRAM SUB SISTEM
Setelah semua instrumen – instrumen perancangan sistem tersebut telah disiapkan,
selanjutnya

dilakukan

proses

pembuatan

perancangan

Tugas

Akhir

dengan

menggabungkan peta tematik dengan basis data yang sudah dibuat berdasarkan pada
diagram sub sistem seperti yang ditunjukan pada Gambar 3.1 antara lain :
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Membuat Database
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Gambar 3.1 Diagram Block sub sistem
Dari Gambar 3.1 dijelaskan bahwa langkah – langkah yang harus dilakukan saat
merancang sistem tersebut antara lain adalah :
1. Membuat Database menggunakan Microsoft excel sesuai dengan data survey
micro demand : Pada langkah awal ini, teknisi jaringan membuat basis data dari
hasil survey micro demand yang sudah dilakukan sebelumnya dengan
menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel.
2. Melakukan insert raster image pada NanoCAD : Raster image atau gambar
contoh pada langkah kedua ini adalah gambar yang akan dijadikan contoh untuk
proses digitasi peta tematik pada perangkat lunak NanoCAD yang nantinya akan
di-import ke dalam Mapinfo untuk proses digitasi lanjutan.
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3. Membuat layer sesuai jumlah kecamatan pada raster peta : Langkah ketiga
dalam pembuatan peta dasar untuk keperluan SIG, pada NanoCAD dibuat layer
sejumlah daerah sampel yang ada, pada raster image terdapat 4 daerah yang
dijadikan sampel. Layer dibuat dengan menggunakan menu format lalu layer
dengan nama layer default berupa 0.
4. Membuat peta dasar sesuai dengan raster peta : Pada langkah keempat ini, raster
image di-digitasi menggunakan menu polyline. Polyline digunakan untuk
membuat boundary agar mempermudah dalam penamaan setiap daerahnya.
5. Menyiapkan blank space pada Mapinfo : Pada langkah kelima, perangkat lunak
perancangan lainnya yakni Mapinfo pro 12.5 diaktifkan agar blank space atau
new workspace siap digunakan untuk proses importing data menggunakan
universal translator. Setelah new workspace siap, teknisi jaringan melakukan
importing data hasil digitasi tersebut menggunakan universal translator tool.
6. Membuat layer tematik berdasarkan data yang telah di-import : Pada langkah
keenam ini, raster image sudah berubah menjadi peta dasar yang selanjutnya
akan dibuat layer tematiknya. Pembuatan layer tematik dilakukan dengan
menggunakan menu new table sehingga akan muncul jendela new table
structure, setelah menentukan isi informasi tabel pada jendela new table
structure tombol create lalu save ditekan agar terbentuknya layer tematik yang
berisi dua tab : browser dan map.
7. Melakukan input master data (nama jalan, alamat, data survei) ke dalam masing
– masing layer yang telah dibuat : Setelah layer dibuat, layer tersebut berfungsi
sebagai wadah untuk master data (nama jalan, alamat, data survei) ke dalam
struktur layer tersebut dengan menggunakan menu info.
8. Merancang peta tematik aplikasi sistem informasi geografis : Pada perancangan
FTTH ini, perancangan peta tematik sudah dimulai pada langkah nomor enam
dimana layer – layer akan dibentuk. Pada langkah kedelapan ini, desain peta
dirancang menggunakan menu insert. Pada menu insert terdapat beberapa
submenu lain layaknya : line, polyline, polygon, symbol, dan text yang pada
proses perancangannya mengacu kepada peta asli yang sudah didapat.
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3.4 TABEL HOMEPASS DAN JARINGAN FTTX
Pada perancangan jaringan FTTX (FTTH) ini, perlu adanya daftar calon pelanggan
atau daftar titik permintaan (demand point) dalam bentuk tabel. Fungsinya untuk
mempermudah teknisi jaringan dalam memilah dan menentukan posisi ODP yang
nantinya akan dipasang, solusi alternatif pada saat perancangan serta mempermudah
dalam hal migrasi teknologi tembaga menuju serat optik.
3.5 KLASIFIKASI HOMEPASS
Dalam perancangan FTTH, terdapat titik permintaan (demand point) yang disebut
dengan homepass. Homepass itu sendiri adalah titik permintaan yang berupa rumah –
rumah pelanggan maupun calon pelanggan penyedia jasa layanan telekomunikasi, baik
pelanggan PT. TELKOM INDONESIA atau pelanggan perusahaan lain. Selain rumah –
rumah pelanggan, homepass dapat berupa tempat – tempat umum atau milik
pemerintah yang tentunya menggunakan jasa layanan telekomunikasi. Homepass
terbagi kedalam tiga klasifikasi antara lain : jenis bangunan, spesifikasi dan tipe
bangunan tersebut, dan tipe bangunan terbagi kembali menjadi tiga hal antara lain : R1,
R2, dan R3. Pembagian klasifikasi homepass jika dibuat dalam bentuk tabel akan
terlihat seperti Tabel 3.1.
Tabel 3.1 Klasifikasi jenis homepass
Jenis Bangunan

Perumahan

Spesifikasi

R1

R2
2

Ukuran
Fasilitas
Petugas keamanan

>500m
Ada
Ada

Kekayaan
Kendaraan
Arsitektur

Tinggi
Many cars
Bagus

200-500m
Tidak
Ada

R3
2

Sedang
Car
Biasa

< 200 m2
Tidak
Tidak
Rendah
Motorbike
Buruk

Tabel 3.1 menunjukan klasifikasi homepass pada bangunan perumahan, terlihat bahwa
untuk kategori R1, luas rumah yang tercatat adalah >500m2, memiliki fasilitas
pendukung lain, terdapat petugas keamanan, memiliki kekayaan yang tinggi, banyak
kendaraan serta bentuk arsitektur yang bagus, serta untuk dua kategori yang lain sedikit
atau bahkan lebih rendah dibanding kategori R1.
Tabel 3.1 Klasifikasi jenis homepass (lanjutan)
Jenis Bangunan
HRB

Spesifikasi
Jumlah lantai

STT Telematika Telkom Purwokerto

R1
>10 lantai

R2
5-10 lantai

R3
< 5 lantai

D312015

32
BAB III

Laporan Tugas Akhir

(Residential and
Office)

Pusat
Perbelanjaan

Ruko

Gedung
pemerintahan

Sekolah /
Kampus

Hotel

SME (Usaha
kecil &
menengah)
Rumah ibadah,
RS, gedung
pertemuan,
lapangan

Kost/rumah
petak

Jumlah tenant
Jumlah Security
Parkir mobil
Lokasi strategis
Jumlah lantai
Jumlah tenant
Jumlah Security
Parkir mobil
Lokasi strategis
Jumlah unit
Lokasi strategis
Jenis Bangunan
Ukuran
Security
Parkir mobil
Level
Ukuran
Reputasi
Jumlah murid
Jumlah lantai
Jumlah ruangan
Security
Parkir mobil
Lokasi strategis
Ukuran usaha
Luas bangunan
Jenis bangunan
Ukuran
Lokasi strategis

>40
>15
>100
Tinggi
>250 tenants
>5
>15
>100
Tinggi
>20 unit
Tinggi
Bagus
>5000 m2
>15
>100
National
>2500 m2
Famous
>1000
>10 lantai
>100
>15
>100
Tinggi
Besar
Besar
Bagus
Besar
Tinggi

20-40
5-15
20-100
Sedang
100-25 tenants
2-5
5-15
20-100
Sedang
10-20 unit
Sedang
Biasa
2500-5000 m2
5-15
20-100
Regional
1000-2500 m2
Semi famous
250-1000
5-10 lantai
20-100
5-15
20-100
Sedang
Sedang
Sedang
Biasa
Sedang
Sedang

< 20
<5
<20
Rendah
< 100 tenant
<2
<5
<20
Rendah
< 10 unit
Rendah
Buruk
< 2500 m2
<5
< 20
Lokal
< 1000 m2
Not famous
< 250
< 5 lantai
< 20
<5
< 20
Rendah
Kecil
Kecil
Buruk
Kecil
Rendah

Profil
Jumlah rooms
Parkir mobil
Kemudahan akses
Security
Profil
Jenis bangunan

Tinggi
>30 rooms
>20
Mudah
>5
Tinggi
Bagus

Sedang
10-30 rooms
10-20
Sedang
2-5
Sedang
Biasa

Rendah
< 10 rooms
< 10
Sulit
<2
Rendah
Buruk

Selain homepass berupa perumahan, berdasarkan Tabel 3.1 lanjutan terdapat banyak
kategori – kategori tempat yang dapat dijadikan sebagai homepass, namun untuk
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kategori – kategori tersebut tidak untuk perancangan FTTH, melainkan perancangan
jaringan lain layaknya FTTB atau FTTZ.
Dalam perancangan jaringan FTTH, setelah mengetahui klasifikasi dari homepass
tersebut, dilakukan pengisian form guna sebagai arsip pada saat melakukan survey
micro-demand

berlangsung.

Pengisian

form

tersebut

juga

berguna

untuk

mendifersifikasi jenis – jenis dari homepass tersebut. Berdasarkan Tabel 3.2, form
pengisian informasi homepass antara lain :
Tabel 3.2 Form pengisian homepass
TIPE RUMAH
NO

ALAMAT

TELKOM
R1

R2

HUNI

TV KABEL

TV KABEL

TELKOM

LAIN

R3

3.5.1 PERANCANGAN JARINGAN FTTH
Pada perancangan Fiber to the Home dalam Tugas Akhir ini, dilakukan
secara offline menggunakan beberapa perangkat lunak antara lain NanoCAD
serta MapInfo. Boundary atau homepass ditentukan berdasarkan database yang
telah dibuat sebelumnya menggunakan perangkat lunak Microsoft excel. Pada
sub bab sebelumnya, perancangan jaringan FTTH menggunakan konfigurasi
1:16 yang mana konfigurasi tersebut masuk kedalam skenario two stage. Pada
perancangan ini, terdapat dua skenario dengan konfigurasi yang berbeda – beda
yaitu skenario one stage dan two stage. Untuk one stage menggunakan
konfigurasi 1:32, sedangkan two stage menggunakan konfigurasi 1:2 dan 1:16
serta konfigurasi 1:4 dan 1:8.
a. Skenario One Stage dengan konfigurasi 1:32
Pada konfigurasi 1:32 merupakan perbandingan passive splitter di
ODC yang digunakan untuk menentukan berapa jumlah passive splitter
yang dibutuhkan pada ODC dan berapa jumlah minimal kabel distribusi
yang digunakan dalam suatu perancangan. Untuk mengetahui kebutuhan
minimal perangkat yang dibutuhkan pada suatu perancangan Fiber To
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The Home (FTTH) menggunakan konfigurasi 1:32 adalah dengan
berdasarkan persamaan 3.1, 3.2, 3.10, dan 3.16 berikut antara lain :
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑖 𝑂𝐷𝐶 =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑜𝑚𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠
32
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑜𝑚𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠

................................... (3.1)

𝐶𝑜𝑟𝑒 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑘 𝑓𝑒𝑒𝑑𝑒𝑟

=

Core distribusi

= jumlah homepass .................................. (3.3)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑂𝐷𝑃 𝐾𝑎𝑝. 16

=

32

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑜𝑚𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠
16

.................................. (3.2)

.................................... (3.4)

b. Skenario Two Stage
1) Konfigurasi 1:2 dan 1:16
Pada konfigurasi 1:2 dan 1:16, untuk 1:2 merupakan konfigurasi
passive splitter di ODC yang digunakan untuk menentukan berapa
jumlah passive splitter

yang dibutuhkan pada ODC dalam

perancangan, sedangkan 1:16 merupakan perbandingan passive
splitter di ODP yang digunakan untuk menghitung jumlah ODP yang
digunakan. Dengan menggunakan 1:16 diartikan bahwa keluaran
kabel drop dari ODP adalah sebanyak 16 kabel drop untuk mencatu
maksimal 16 homepass. Untuk mengetahui kebutuhan minimal
perangkat yang dibutuhkan pada suatu perancangan Fiber To The
Home (FTTH) menggunakan konfigurasi 1:2 dan 1:16 adalah dengan
berdasarkan persamaan 3.4, 3.5, 3.6 berikut antara lain :
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑆𝑝𝑙𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑖 𝑂𝐷𝑃 =
𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑂𝐷𝑃 𝐾𝑎𝑝. 16 =
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑆𝑝𝑙𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑖 𝑂𝐷𝐶 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑜𝑚𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠
16
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐻𝑜𝑚𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠
16
𝑃𝑆 𝑑𝑖 𝑂𝐷𝑃
12
𝑃𝑆 𝑑𝑖 𝑂𝐷𝑃
12

............................... (3.5)
.............................. (3.6)

.......................................... (3.7)
.......................................... (3.8)

𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 = 𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑆 𝑂𝐷𝑃 ................. (3.9)
𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑒 𝐹𝑒𝑒𝑑𝑒𝑟 =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑜𝑚𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠
32

............................ (3.10)

2) Konfigurasi 1:4 dan 1:8
Pada konfigurasi 1:4 dan 1:8, untuk 1:4 merupakan konfigurasi
passive splitter di ODC yang digunakan untuk menentukan berapa
jumlah passive splitter

yang dibutuhkan pada ODC dalam

perancangan, sedangkan perbandingan 1:8 merupakan perbandingan
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passive splitter di ODP yang digunakan untuk menghitung jumlah
ODP yang digunakan. Dengan menggunakan 1:8 diartikan bahwa
keluaran kabel drop dari ODP adalah sebanyak 8 kabel drop untuk
mencatu maksimal 8 homepass. Untuk mengetahui kebutuhan
minimal perangkat yang dibutuhkan pada suatu perancangan Fiber To
The Home (FTTH) menggunakan konfigurasi 1:4 dan 1:8 dengan
berdasarkan persamaan 3.11, 3.12, 3.13, dan 3.14 berikut antara lain :
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑆𝑝𝑙𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑖 𝑂𝐷𝑃 =
𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑂𝐷𝑃 𝐾𝑎𝑝. 8 =
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑆𝑝𝑙𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑖 𝑂𝐷𝐶 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑜𝑚𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠
8
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐻𝑜𝑚𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠
8
𝑃𝑆 𝑑𝑖 𝑂𝐷𝑃
4
𝑃𝑆 𝑑𝑖 𝑂𝐷𝑃
12

............................. (3.11)
............................ (3.12)

........................................ (3.13)
........................................ (3.14)

𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 = 𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑆 𝑂𝐷𝑃 .............. (3.15)
𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑒 𝐹𝑒𝑒𝑑𝑒𝑟 =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑜𝑚𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠
32

............................ (3.16)

3.5.2 PERBANDINGAN SKENARIO ONE STAGE DENGAN TWO STAGE
Pada dasarnya, kedua jenis skenario perancangan jaringan FTTH baik one
stage atau two stage adalah membandingkan jumlah passive splitter yang
digunakan pada ODC dan ODP, namun yang menjadi pembeda adalah
kegunaan tiap – tiap skenario tersebut. Untuk skenario one stage lebih
diuntungkan dengan daerah padat penduduk namun dengan jarak antar masing
– masing rumah tidak terlalu jauh atau maksimal jarak antar ODP dan antar
ODP dengan ONU. Untuk skenario two stage lebih diuntungkan dengan
kondisi daerah padat penduduk dalam ruang lingkup luas, dimana pada
perancangan menggunakan skenario ini, daerah dengan persebaran homepass
dalam ruang lingkup luas akan ter-cover dikarenakan cukup tersedianya
perangkat pasif layaknya ODP yang akan digunakan nantinya.
3.5.3 Link Budget
Sebuah perancangan tidak lepas dari ketersediaan bahan – bahan penunjang
perancangan tersebut, terlebih dalam merancang suatu jaringan komunikasi
yang berbasis optik, perlu dipersiapkan perencanaan dan perhitungan yang
matang

mengenai

komponen

–

komponen

yang

diperlukan

selama

perancangan. Perhitungan link budget dilakukan dari Optical Line Terminal
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(OLT) ke Optical Network Terminal (ONT) dengan menggunakan satu
boundary sebagai contoh. Dari satu boundary tersebut diambil tiga kondisi
yang akan dilakukan perhitungan link budget, yaitu ODP yang memiliki jarak
terjauh, menengah dan terdekat dengan ODC. Link budget dihitung untuk
mengetahui jumlah redaman total yang ada pada jaringan Fiber To The Home
(FTTH) yang dirancang. Total redaman didapat dari panjang kabel antara
Optical Line Terminal (OLT) ke Optical Network Terminal (ONT), jenis
passive splitter yang digunakan, konektor yang digunakan dan redaman tiaptiap sambungan kabel yang ada pada perancangan jaringan Fiber To The Home
(FTTH). Pada tabel 3.3, form pengisian link budget dibuat untuk mempermudah
dalam melakukan perhitungan link budget.

No

Homepass

Tabel 3.3 Form pengisian Link Budget

Redaman
kabel

Parameter Link Budget
Loss
Passive Splitter
Connector
1:2 1:4 1:8 1:16 1:32

UPC

Loss sambungan

Total

Kabel
Feeder Distribusi
drop

Berdasarkan tabel 3.3, form dibuat sesuai dengan nama homepass, jenis
skenario konfigurasi serta parameter – parameter lainnya sesuai yang ada di
lapangan. Pada tabel 3.3, nama homepass merupakan penamaan dari setiap
homepass. Redaman kabel memiliki nilai standar 0,35 dB/km. Loss passive
splitter menyesuaikan jenis konfigurasi yang digunakan di mana tiap
konfigurasi sudah memiliki nilai standar redaman. Untuk konfigurasi 1:2
memiliki nilai redaman sebesar 3,70 dB, konfigurasi 1:4 memiliki nilai
redaman sebesar 7,25 dB, konfigurasi 1:8 memiliki nilai redaman sebesar 10,38
dB, konfigurasi 1:16 memiliki nilai redaman sebesar 14,10 dB, dan konfigurasi
1:32 memiliki nilai redaman sebesar 17,45 dB. Loss konektor dihitung dari
standar redaman konektor yaitu bernilai 0,25 dB yang kemudian dikalikan
dengan jumlah konektor yang digunakan. Loss sambungan terdiri dari 3 bagian
yaitu redaman pada sambungan kabel feeder, distribusi dan pada kabel drop.
Masing-masing sambungan tersebut memiliki nilai redaman standar sebesar
0,01 dB yang kemudian akan dikalikan dengan jumlah sambungan yang ada
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pada tiap-tiap kabel untuk mengisi kolom loss sambungan tersebut. Nilai total
redaman pada jaringan memiliki standar maksimal yaitu sebesar 28 dB. Setelah
mengetahui perangkat – perangkat penunjang perancangan apa saja yang
dibutuhkan, yang selanjutnya dilakukan adalah melakukan perancangan
terhadap Bill of Quantity (BOQ). BOQ adalah suatu proses untuk mengetahui
seberapa banyak perangkat yang dibutuhkan guna untuk membangun jaringan
komunikasi serat optik, dalam Tugas Akhir ini yaitu FTTH. Pada tabel 3.4
dibuat form pengisian Bill of Quantity yang dimaksudkan untuk mempermudah
dalam menghitung perangkat – perangkat dari keseluruhan jaringan yang ada.
Perangkat yang dihitung antara lain layaknya : kabel feeder, kabel distribusi
serta kabel drop. Masing – masing perangkat akan dihitung jumlah pastinya
agar perancangan jaringan FTTH dapat berjalan dengan baik.
Tabel 3.4 Bill of Quantity
No.

Nama Perangkat
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