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1. bagaimana cahaya dapat terkurung dalam serat optic? 

Jelaskan dengan menggunakan jawaban dari pertanyaan berikut 

a) Apakah cahaya selalu bergerak dengan kecepatan yang sama dalam segala situasi (medium)? 

Jawaban : tidak, terbukti dengan table berikut ini :  

 
b) Apa yang dimaksud dengan indeks bias? 

Jawaban: Indeks bias pada medium didefinisikan sebagai perbandingan antara kecepatan 

cahaya dalam ruang hampa udara dengan cepat rambat cahaya pada suatu medium. 

c) Terangkan aplikasi hukum snelius pada FO 

Jawaban : 

 
Bila berkas sinar melewat perbatasan dua medium yang berbeda indeks bias (n1 dan n2), maka 

berkas sinar akan mengalami pemantulan dan pembiasan sekaligus. 

Pandang n2 < n1, maka dengan menerapkan Hukum Snellius (Snell Law) berlaku :  

 

 

Sehingga apabila diaplikasikan dalam fiber optic menjadi seperti pada gambar berikut : 

2211 sinsin  nn 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kecepatan_cahaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecepatan_cahaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Hampa_udara
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cepat_rambat_cahaya&action=edit&redlink=1


 
Gambar di samping merupakan fiber optik dengan indeks bias step. Berkas sinar yang masuk 

dengan sudut qL yang relatif besar, maka berkas sinar menjadi hilang. Bila sudut berkas sinar 

masuk qL1, maka sinar mengalami pemantulan total, hal ini berlaku  

 

 

d) Apa yang dimaksud dengan sudut kritis? Jika indeks bias core 1.5 dan indeks bias cladding 1.48 

berapa sudut kritisnya? 

Jawaban : 

Dalam fisika, sudut kritis merupakan garis normal. Dalam serat optik, sudut kritis merupakan 

garis paralll yang melwati bagian tengah serat. Dengan demikian sudut kritis serat optik 

Rumus dari sudut kritis : 

Indeks bias core = 1.5 = n1 

Indeks bias core= 1.48 = n2 

 

= 80.60 

e) Apa efeknya sudut datang lebih besar dan dari sudut kritis? 

Jawaban :  

Apabila sudut datang lebih besar dari sudut kritis maka terjadi keluarnya sinyal dari fiber 

sehingga tidak terjadi pemantulan 

f) Jelaskan tentang TIR (Total Internal Reflection) 

Jawaban :  “Total Internal Reflection” adalah proses pemantulan yang timbul di saat suatu 

cahaya yang merambat di dalam suatu material  menumbuk ke material lain dan memantul 

kembali ke dalam  material asal tanpa terjadi kerugian (loss) pada cahaya tersebut. 

 
g) Apa yang dimaksud dengan kerucut penerimaan dan bagaimana menghitungnya? 

1

2sin
n

n
C 

1/2arcsin nnc 

5.1/48.1arcsinc



Jawaban : kerucut penerimaan atau acceptance core dapat dijelaskan sebagai berikut : untuk 

memastikan suatu sinyal (cahaya) masuk dan merambat dengan benar di dalam “core” maka 

sinyal tersebut harus masuk mlalui kerucut imajiner yang disebut “Acceptance Cone”. Kerucut 

tersebut merupakan fungsi dari perbedaan indeks bias antara “core” dan “cladding”. Dengan 

kata lain “Acceptance Cone” merupakan sudut maximum kedatangan cahaya (terhadap sumbu 

“core”) dimana cahaya masih dapat masuk dan merabat dalam “core” 

 Cara menghitungnya  

Ukuran sudut maksimum (2q) tersebut biasanya dinyatakan “Numerical Aperture (NA)” 
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h) Apa yang terjadi pada sinar cahaya yang masuk ke serat optic dengan arah  sudut diluar kerucut 

penerimaan? 

Jawaban :  Sinar cahaya akan keluar dari fiber optic sehingga cahaya tidak terpantulkan 

Sehinggga kesimpulan jawaban dari no 1 , cahaya dapat terkurung dalam serat optic karena tedapat 

perbedaan antara indeks bias core dan indeks bias pada cladding dimana agar terjadi pemantulan, 

indeks bias core haru lebih besar daripada indeks bias cladding dan cahaya yang dipantulkan tidak 

melebihi sudut kritis yang diperhitungkan 

2. Jelaskan tentang rugi-rugi serat optik 

 Jawaban : 

 Absorbsi 

Penyebab : karena adanya kotoran – kotoran pada bahan gelas fiber optic. Kotoran tersebut 

dapat berupa logam ( besi, tembaga, chrom ) atau air dalam bentuk ion –ion 

Efek : dapat menyerap sinar atau cahaya yang lewat. 

 

 Scattering, memberikan kontribusi kerugian (loss) yang terbesar (kira-kira 96%) pada fiber 

optik. Cahaya yang merambat di dalam “core” akan berinteraksi dengan atom-atom gelas. 

Penyebab :Rayleigh Scattering merupakan hasil dari tumbukan elastik antara gelombang 

cahaya dengan atom-atom di dalam fiber. Apabila cahaya yang terhambur tersebut memiliki 

sudut yang mendukung rambatan maju di dalam “core”, maka tidak terjadi redaman. 

Sebaliknya bila cahaya terhambur pada sudut yang tidak mendukung rambatan maju, maka 

cahaya tersebut akan dialihkan arahnya keluar “core” (terjadi redaman). 

Efek : bila cahaya terhambur pada sudut yang tidak mendukung rambatan maju, maka 

cahaya tersebut akan dialihkan arahnya keluar “core” (terjadi redaman). 

 

3. Jelaskan rugi-rugi lekukan kabel  

 a. macrobending : 

  definisi : rugi rugi yang terjadi karena fiber optic di lengkungkan 

sehingga cahaya yang merambat di dalam “core” akan terbias 

keluar dari “core” dan terjadi kerugian (loss). 

 

  

 



Penyebab : Jika suatu fiber optik dilengkungkan, maka Tegangan (strain) akan terjadi pada sekitar 

lengkungan.  

 kenapa degan melengkungkan kabel terjadi rugi-rugi? Tegangan tersebut akan mempengaruhi 

indeks bias dan sudut kritis dari cahaya pada area tertentu. Akibatnya 

seberapa tajam lengkungan yang diizinkan 

• Single Mode Fiber: 1.5” 

•  Kabel Optik Tak Berperisai: 10 x O/D ( Outer diameter ) 

•  Kabel Optik Berperisai: 15 x O/D ( Idem ) 

 

 b. microbending :  

definisi : “Microbending” merupakan kerusakan skala kecil yang kasat mata yang terjadi pada 

fiber sehingga mengakibatkan penurunan daya optis di dalam gelas. 

Penyebab : Timbulnya distorsi semacam ini sangat mungkin diakibatkan oleh SUHU, BEBAN 

TEGANG (Tensile Stress) dan BEBAN TUMBUK (Crushing Stress 

Antisipasi : Karena sifatnya kasat mata, “microbending” ini sulit ditemukan pada tahap inspeksi. 

Pada proses pembuatan fiber optik, “microbending” ini masih dapat di perbaiki, 

tetapi perbaikan tidak mungkin untuk proses pembuatan kabel optik. 

 

4. jelaskan tentang dispersi intermodus dan intramodus efek dan cara mengatasinya 

Jawaban : 

Dispersi intramodus : 

     Akibat sumber cahaya tidak monokromatik. 

a. Dispersi material 

   Kecepatan cahaya berubah dengan panjang gelombang  

a. Dispersi waveguide : 

   Arah rambat mode cahaya berubah dengan panjang  

   gelombang  

efeknya : Menyebabkan pulsa optik yang terkirim sepanjang serat menjadi tersebar dan hilang  



 

cara mengatasinya  buat cahaya menjadi kromatis 

Dispersi intermodus : 

     Akibat lintasan mode cahaya tidak sama  

Efeknya : Menyebabkan pulsa optik yang terkirim sepanjang serat menjadi tersebar dan hilang  

Cara mengatasinya : 

 Menurunkan frekuensi pulsa 

 Merancang serat optic sehingga menyisakan hanya satu modus tunggal dan menghilang 

modus  lainnya 

 Merancang serat optic sedemikian rupa sehingga modus modus dapat merambat dalam 

serat optic dengan kecepatan yang sama 

5. jelaskan tentang blok diagram  sistem komunikasi fiber optic! 

Komponen transmitter optic 

Transmitter terdiri dari 2 bagian yaitu : 

a. Rangkaian elektrik berfungsi untuk mengkonversi sinyal digital menjadi sinyal analog, selanjutnya data 

tersebut ditumpangkan kedalam sinyal gelombang optik yang telah termodulasi 

b. Sumber gelombang optik berupa sinar Laser Diode (LD) dan LED ( light emmiting diode ) yang 

pemakaiannya disesuaikan dengan sistem komunikasi yang diperlukan. 

- Laser Diode dapat digunakan untuk sistem komunikasi optik yang sangat jauh seperti Sistem 

Komunikasi Kabel Laut (SKKL) dan Sistem Komunikasi Serat Optik (SKSO), karena laser LD 

mempunyai karakteristik yang handal yaitudapat memancarkan daya dengan intensitas 

yang tinggi, stabil, hampir monokromatis, terfokus, dan merambat dengan kecepatan sangat 

tinggi,sehingga dapat menempuh jarak sangat jauh. Pembuatannya sangat sukarkarena 

memerlukan spesifikasi tertentu sehingga harganyapun mahal. Jadi LDtidak ekonomis dan tidak 

efisien jika digunakan untuk sistem komunikasi jarak dekat dan pada trafik kurang padat. 

- LED digunakan untuk sistem komunikasi jarak sedang dan dekat agar sistem dapat ekonomis dan 

efektif karena LED lebih mudah pembuatanya, sehingga harganyapun lebih murah. 
 

Komponen receiver optic 

Komponen receiver dibagi menjadi 3: 

· Front End 

· Linear Channel 

· Data Recovery 



Front End 

Terdiri dari: 

· Photodiode : untuk mengubah sinyal optic menjadi elektrik 

· Preamplifier : untuk menguatkan sinyal untuk proses selanjutnya 

Linear channel 

Terdiri dari: 

· Main Amplifier : dikontrol secara otomatis untuk membatasi tegangan output 

· Low Pass Filter : untuk membentuk pulsa tegangan yang berguna mengurangi noise 

Data Recovery 

Terdiri dari: 

· Sirkit Decision : untuk membandingkan output dari linear channel terhadap level threshold dan 

memutuskan apakah sinyal tersebut berupa bit “1” atau bit “0” 

· Sirkit Clock Recovery : mensikronkan proses keputusan 
 

Repeater 

Repeater hanya dapat digunakan untuk sistem digital, dimana berfungsi merubah sinyal optik yang 

lemah ke bentuk listrik kemudian dikuatkan dan dikembalikan ke bentuk sinyal optik untuk transmisi 

berikutnya. 

Extra  soal: 

 



Tentukan nilai Q1, Q2, Q3, Q4, Q5? 

Jawaban :  

Dik : n core  (n1)= 1.5  

 N cladding (n2) =1.48 

 

= 80.60 

Qc=Q2 = 80.60 

Q0 = 300 

NA =  

=  0.24 

 

Q1=90-30 

= 600 

Q3= 180-80.6= 99.40 

Q4= 600 

Q5 = Q0= 300 

Apa yang terjadi pada blok A dan B serta apa efeknya 

Jawaban : pada blok A dan blok B cahaya melewati core serat optic sehingga diindikasikan bahwa 

cahaya datang melebihi sudut kritis 

Bagaimana jika sudut datang dan medium udara dibuat berada dalam kerucut penerimaan? 

Jawaban : Jika sudut datang dan medium udara dibuat berada dalam kerucut penerimaan, maka sinyal 

dapat dipantulkan dan diteruskan. 
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