
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



11  

BAB III 

STUDI PUSTAKA 

 

3.1. Teknologi Gigabit-Capable Passive Optical Network 

 3.3.1. Prinsip Kerja GPON 

 

 GPON didasarkan pada Telecommunication Standardization Sector of the 

International Telecommunications Union (ITU-T) G.984 yang mampu mendukung 

konektivitas point-to-multipoint (P2MP). GPON pada dasarnya protokol transport, 

dimana layanan ethernet dihubungkan di antarmuka OLT dan  ONT ethernet dan 

membawa struktur agnostic synchronous framing dari ujung ke ujung. GPON 

memiliki kisaran panjang gelombang adalah 1480-1500 nm untuk downstream dan 

1260-1360 nm upstream [4].  

 Sistem GPON yang dimiliki PT Telkom menggunakan isyarat optik dengan 

panjang gelombang 1490 nm dari metro yang berada disetiap Sentral Telepon 

Otomat (STO) untuk downstream dan isyarat optik dengan panjang gelombang 

1310 nm dari metro untuk upstream yang digunakan untuk mengirim data dan 

suara. Sedangkan layanan video dikonversi dahulu ke format optik dengan panjang 

gelombang 1550 nm oleh optik pemancar video (optical video transmitter). Isyarat 

optik 1550 nm dan 1490 nm ini digabungkan oleh penggabung (coupler) dan 

ditransmisikan ke pelanggan secara bersama. Sehingga dapat dikatakan, tiga 

panjang gelombang ini membawa informasi yang berbeda secara bersamaan dan 

dalam berbagai arah pada satu kabel serat optik yang sama [4]. 

 GPON Transmission Convergence (GTC) adalah layer yang bertanggung 

jawab untuk melakukan mapping service-specific interfaces. Ethernet frames akan 

dienkapsulasi menjadi GTC Encapsulation Method (GEM) frames, dimana 

memiliki format seperti GFP (diturunkan dari Generic Frame Procedure ITU 

G.7401). GEM frames akan dienkapsulasi menjadi GTC frame yang berlaku untuk 

upstream dan downstream yang akan dikirim secara sinkron setiap 125 µsec 

melalui PON [6]. 
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(Sumber: Gommscope, 2016) 

Gambar 3.2 Framing GPON 

(Sumber: Gommscope, 2016) 

 

 Seperti gambar di bawah ini GPON adalah arsitektur synchronous 

transport network. Time division multiplexing (TDM) digunakan untuk membagi 

bandwidth menjadi sejumlah 32 ONT atau 64 ONT tergantung dari splitter yang 

digunakan. Optical splitters secara pasif membagi bandwidth downstream dengan 

rata ke setiap ONT yang terpasang. Untuk upstream, TDMA digunakan untuk 

scheduling lalu trafik Ethernet akan dienkapsulasi kemudian dipetakan ke 1,2 

Gbps synchronous framed signal [4]. 

  Gambar 3.1 Layer GPON 
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(Sumber: Gommscope, 2016) 

 

 Karena PON pada dasarnya P2MP, maka OLT harus mampu melakukan 

identifikasi dan mengkomunikasikan setiap ONT secara unik. T-CONT adalah 

sebuah fitur pada GPON yang berfungsi sebagai pengatur alokasi bandwidth 

upstream pada GPON. Dalam setiap T-CONT akan ada beberapa port ID untuk 

mengidentifikasi ONT port secara individu dalam setiap ONT. T-CONT digunakan 

untuk pengelolaan alokasi bandwidth upstream dan untuk meningkatkan 

penggunaan bandwidth upstream di GPON. ONT dapat mengirimkan trafik 

menggunakan satu atau lebih T-CONT [6].  

 T-CONT dapat mengatur Quality of Service (QoS) implementasi ke arah 

upstream. Ada lima jenis T-CONT yang dapat dialokasikan untuk pengguna. T-

CONT 1 memberikan jaminan tetap alokasi bandwidth untuk aplikasi yang sensitif 

terhadap waktu misalnya untuk Voice over Internet Protocol (VoIP). T-CONT 2 

memberikan jaminan tetap alokasi bandwidth untuk aplikasi yang tidak sensitif 

terhadap waktu. T-CONT 3 adalah campuran dari bandwidth minimum yang 

dijamin ditambah bandwidth tambahan yang tidak dijamin. T-CONT 4 adalah 

Gambar 3.3 GPON upstream dan downstream 
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upaya terbaik, dialokasikan secara dinamis tanpa ada bandwidth yang dijamin. T-

CONT 5 adalah campuran dari semua kategori layanan T-CONT 1 hingga 4 [6]. 

(Sumber: Gommscope, 2016) 

  

 GPON mendukungan Dynamic Bandwidth Allocation (DBA). DBA adalah 

metode yang memungkinkan adaptasi alokasi bandwidth pada user berdasarkan 

kebutuhan traffic. DBA dikontrol oleh OLT, yang mengalokasikan volume 

bandwidth kepada ONT. Metode ini hanya berfungsi pada transmisi upstream [6].  

 Untuk menentukan berapa banyak trafik yang harus diberikan ke ONT, OLT 

harus tahu status trafik di T-CONT yang digunakan ONT. T-CONT akan 

mengindikasikan berapa banyak paket yang menunggu dalam buffer. Setelah OLT 

menerima informasi ini maka OLT bisa melakukan alokasi ke ONT. Ketika ONT 

 

Gambar 3.4 Hierarki PON 
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tidak memiliki informasi yang akan dikirim, pada saat merima trafik maka ONT 

akan mengirimkan status idle upstream yang mengindikasikan buffer kosong. Ini 

akan memberi tahu OLT bahwa T-CONT belum dialokasikan. OLT bisa 

mengalokasikan beberapa T-CONT ke satu ONT pada saat ONT memiliki banyak 

trafik di buffer. OLT mampu menemukan dan mengaktifkan ONT baru secara 

otomatis. OLT menggunakan Serial Number (SN) untuk otentikasi ONT [4]. 

 Fungsi dasar GPON adalah menyebarkan data downstream kepada semua 

ONT dimana setiap ONT telah menetapkan kapan data tersebut sampai. Oleh 

karena itu, beberapa user dengan maksud yang jahat dapat memprogram ulang 

ONT masing-masing, dan dapat menangkap seluruh data downstream milik ONT 

yang terhubung pada OLT. Pada bagian upstream, GPON menggunakan koneksi 

point-to-point yang membuat seluruh trafik menjadi aman dari penyadapan. Oleh 

karena itu,untuk setiap informasi upstream seperti security key dapat dengan tenang 

dikirim dalam bentuk plain text. GPON menggunakan G.984.3 untuk menjamin 

semua user hanya mampu menerima data yang dimaksudkan. Algoritma enkripsi 

yang digunakan adalah Advanced Encryption Standard (AES). Ini memungkinan 

128,192, dan 256 byte key yang membuat enkripsi sangat sulit untuk diretas. Key 

bisa dirubah secara periodic tanpa harus menganggu trafik yang sedang berjalan 

untuk meningkatkan keamanan [6]. 

 

3.3.2. Komponen GPON 

 

A.  Sumber cahaya 

 Sumber cahaya yang digunakan untuk memancarkan cahaya yang 

membawa informasi merupakan hasil pengubahan sinyal listrik menjadi sinyal 

optik. Sumber cahaya yang digunakan dalam teknologi GPON adalah Injection 

Laser Diode (ILD). Jenis ILD yang digunakan pada sistem GPON antara lain 

Fabry Perot Laser dan Distributed Feddback Laser (DFB), dengan lebar 

spektrum masing – masing 3 nm dan 1 nm [1].  

B. Serat optik yang digunakan 
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 Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca 

atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat 

digunakan untuk mengirim sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber 

cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau Light Emitting Diode (LED). 

Kabel ini berdiameter lebih kurang 120 mikrometer. Cahaya yang ada di dalam 

serat optik tidak keluar karena indeks bias dari kaca 1,485 – 1,755 lebih besar 

daripada indeks bias dari udara yaitu 1. Kecepatan transmisi serat optik sangat 

tinggi karena sama dengan kecepatan cahaya sehingga sangat bagus digunakan 

sebagai saluran komunikasi [2]. 

(Sumber: alfinyusroni, 2016) 

 Dari dua jenis serat optik yang ada yaitu single mode dan multimode, yang 

digunakan sebagai media transmisi teknologi GPON adalah jenis single mode, hal 

ini dikarenakan daerah kerja panjang gelombang single mode 1310 atau 1550 nm 

lebih tinggi daripada daerah kerja panjang gelombang multimode yaitu  850 nm atau 

Gambar 3.5 Kabel serat optik 
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1300 nm dan tidak memantul pada dinding yang bisa menimbulkan sinyal cahaya 

hilang. Sehingga serat optik jenis ini lebih sesuai digunakan pada transmisi jarak 

jauh hingga 100 Km untuk bandwidth 1Gbps [6]. 

 Rentang panjang gelombang dari kabel fiber optik menggunakan redaman 

yang sangat rendah. Data link yang digunakan kabel fiber optik menggunakan 

sumber pencahayaan LED bekerja di window 1 di 850 nm atau di jendela 2 pada 

1300 nm. Data link yang digunakan kabel fiber optik menggunakan sumber 

pencahayaan laser bekerja di 2 window pada 1310 nm atau di jendela 3 pada 1550 

nm [8]. GPON menggunakan sumber pencahayaan laser yang termasuk kategori 

window 2 untuk saluran komunikasi data baik untuk upstream ataupun downstream. 

 

C. Optical Line Termination (OLT) 

 Optical Line Termination (OLT) perangkat yang berfungsi sebagai titik 

akhir (end-point) dari layanan jaringan optik pasif. Perangkat ini mempunyai dua 

fungsi utama. Pertama melakukan konversi antara sinyal listrik yang digunakan 

oleh penyedia layanan menjadi sinyal optik yang digunakan oleh jaringan optik 

pasif. Kedua, Mengkoordinasikan multiplexing pada perangkat lain di ujung 

jaringan, atau biasa disebut dengan Optical Network Terminal (ONT). OLT 

merupakan gabungan dari Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM), 

Gigabit-capable Ethernet (GbE), Synchronous Optical Networking (SONET) dan 

Gambar 3.6 Fisik Optical Line Termination 
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Synchronous Digital Hierarchy (SDH) yang dipergunakan untuk mentransmisikan 

suara, data dan video [1]. 

 

D. Optical Network Terminal (ONT)  

 Optical Network Terminal (ONT) adalah perangkat yang di tempatkan di 

sisi pelanggan. Huawei HG8245 adalah ONT mempunyai tugas utama yaitu 

dipergunakan untuk mengubah sinyal cahaya menjadi sinyal digital yang akan 

dipergunakan untuk suara, data dan video dari fiber optik yang berasal dari passive 

splitter. ONT ini memiliki 2 port POTS, 4 port Gigabit Ethernet, 1 port USB dan 2 

antena untuk mentransimisikan sinyal radio untuk wireless LAN [1]. 

 

 

Gambar 3.7 Fisik Optical Network Termination 
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E. Network Management System (NMS) 

 NMS merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengontrol dan 

mengkonfigurasi perangkat GPON. Letak NMS ini bisa berjauhan dengan OLT 

selama masih dalam satu intranet. Konfigurasi yang dapat dilakukan oleh NMS 

adalah untuk OLT dan ONT. Selain itu NMS dapat mengatur layanan GPON seperti 

POTS , VoIP , dan IPTV. NMS ini menggunakan platform Windows dan bersifat 

Graphical User Interface (GUI) maupun Command Line Interface (CLI). NMS 

memiliki jalur langsung ke OLT , sehingga NMS dapat memonitoring ONT dari 

jarak jauh [2]. 

 

F. Passive Splitter 

 Splitter adalah optikal fiber coupler sederhana yang membagi sinyal optik 

menjadi multiple path dan mengkombinasikan menjadi single path. Splitter pada 

PON dikatakan pasif sebab tidak memerlukan sumber energi eksternal dan optimasi 

tidak dilakukan terhadap daya yang digunakan terhadap pelanggan yang jaraknya 

berbeda dari node splitter, sehingga sifatnya idle dan cara kerjanya membagi daya 

optik sama rata. Splitter terdiri dari 3 port dan bisa mencapai dari 32 port. 

Berdasarkan ITU G.983.1 BPON Standar direkomendasikan agar sinyal dapat 

dibagi untuk 32 pelanggan, namun ratio meningkat menjadi 64 berdasarkan ITU-T 

G.984 GPON standar. Splitter mendukung beberapa pilihan ratio pembagian sinyal. 

Ratio pembagian dapat menggunakan sebuah alat untuk splitter, sebagai contoh 

pemakaian splitter tunggal 1:32, atau pemakaian splitter secara pararel seperti 1:8 

dan 1:4 atau 1:16 atau 1:2 [1]. 

Gambar 3.8 Fisik Passive Splitter 
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3.2. Arsitektur Jaringan FTTx 

 

 Fiber to the x (FTTx) adalah istilah umum untuk setiap arsitektur jaringan 

broadband yang menggunakan serat optik untuk menggantikan seluruh atau 

sebagian dari kabel metal lokal loop yang digunakan untuk telekomunikasi last 

mile. Istilah umum berasal dari generalisasi beberapa konfigurasi penyebaran fiber 

(FTTZ, FTTC, FTTB, FTTH), semua dimulai dengan FTT tapi dibedakan oleh 

huruf terakhir, yang digantikan oleh x pada generalisasi tersebut [1]. 

Gambar 3.9 Tipikal Topologi FTTx 

(Sumber: Aldrin Fakhri A., 2016) 

(Sumber: Adi Nugroho S., 2016) 

 

1490nm 

1310nm 

Gambar 3.10 Topologi Passive Optical Network 
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 Sistem jaringan lokal akses fiber (jarlokaf) paling sedikit memiliki 2 (dua) 

buah perangkat opto-elektronik yaitu 1 (satu) perangkat opto-elektronik di sisi 

sentral dan satu lagi (satu) lagi perangkat yang berada di sisi pelanggan yang disebut 

Titik Konversi Optik (TKO). Antara sentral dan TKO didistribusikan dengan 

perangkat Optcal Distribution Network (ODN) yaitu berupa passive splitter. 

Transmisi gelombang optik pada jaringan PON menggunakan 3 panjang gelombang 

untuk membawa sinyal komunikasi dengan memanfaatkan perangkat WDM 

(Wavelength Division Multiplexing). Sinyal optik pertama dengan panjang 

gelombang 1490 nm digunakan untuk transmisi sinyal arah downstream dan sinyal 

optik kedua dengan panjang gelombang 1310 nm sebagai sinyal tansmisi upstream. 

Perangkat di atas dapat beroperasi menggunakan single fiber optic dan 

menggunakan fiber connector mengacu standard single mode fiber (ITU-T G.652) 

[1]. Perbedaan letak TKO menimbulkan modus arsitektur jarlokaf berbeda pula 

yaitu : 

 

A.  Fiber To The Curb (FTTC) 

 TKO terletak di suatu tempat di luar bangunan, di dalam kabinet dan diatas 

tiang dengan kapasitas lebih kecil. Terminal pelanggan dihubungkan dengan TKO 

memalui kabel tembaga hingga beberapa ratus meter. FTTC dapat diterapkan bagi 

Gambar 3.11 ODN di Telkom Johar 
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pelanggan bisnis yang letaknya berkumpul di suatu area terbatas namun tidak 

berbentuk gedung-gedung bertingkat atau bagi pelanggan perumahan yang pada 

waktu dekat akan menjadi pelanggan jasa hiburan [2]. 

 

B.  Fiber To The Building (FTTB) 

 TKO terletak di dalam gedung dan biasanya terletak pada ruang 

telekomunikasi di basement namun juga dimungkinkan diletakkan pada beberapa 

lantai di gedung tersebut. Terminal pelanggan dihubungkan dengan TKO melalui 

kabel tembaga indoor. FTTB dalam diterapkan bagi pelanggan bisnis di gedung-

gedung bertingkat atau bagi pelanggan perumahan di apartement [2].  

 

C. Fiber To The Home (FTTH)  

 TKO terletak di rumah pelanggan. Dari gambar di atas ini keberadaan kabel 

tembaga ke rumah pelanggan dapat dihilangkan sama sekali, sehingga keterbatasan 

kemampuan dalam menyediakan bandwidth yang lebar dan interferensi hampir 

tidak akan terjadi. Biasanya sudah dalam bebentuk ONT sehingga pelanggan bisa 

langsung menggunakan layanan tanpa harus melewati kabel tembaga [2]. 

 

3.3. Huawei SmartAX MA5600T 

 

 SmartAX MA5600T adalah OLT pertama di dunia yang mengintegrasikan 

fungsi switch dan router. Hal ini dapat memberikan layanan kualitas tinggi GPON, 

10GPON dan Ethernet P2P akses optik, layanan triple-play, layanan leased line 

TDM / ATM / Ethernet untuk pelanggan bisnis dan mobile backhaul dengan 

keandalan yang tinggi dan kecepatan presisi tinggi, dan kualitas tinggi antarmuka 

GE / 10GE untuk akses jarak jauh secara bertingkat. MA5600T membantu untuk 

menyederhanakan arsitektur jaringan, untuk meningkatkan kehandalan jaringan. 

MA5600T juga Mendukung akses xPON dan P2P akses optik, memenuhi 
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persyaratan untuk berbagai FTTx akses aplikasi seperti Fiber To The Home 

(FTTH), Fiber To The Building (FTTB), Fiber To The Curb (FTTC) [5]. 

 OLT ini memiliki berat 33 Kg, berdimensi 530 mm x 275,8 mm x 447,2 

mm, dan maksimum daya yang dibutuhkan sebesar 1200 W. Memiliki 16 rak 

service boards yang biasanya diisikan dengan modul GPBD yang setiap modulnya 

memiliki 8 antarmuka GPON. Setiap antarmuka GPON mampu di-split hingga 

dengan rasio 1:128. Apabila rak service boards dipenuhi dengan modul GPBD 

maka setiap 1 device Huawei SmartAX MA5600T dapat berisi maksimum 128 

antarmuka GPON dan setiap antarmuka dapat melayani 128 pelanggan FTTH. 

Maka total pelanggan yang dapat dilayani maksimum berjumlah 16384 rumah [5]. 

 Dua rak ditengah yang digunakan untuk control diisikan dengan modul 

SCUL yang direkomendasikan oleh pihak Huawei. Modul SCUL memiliki dua 

antarmuka 10 G Ethernet Gigabit untuk upstream dan empat 10 G Ethernet Gigabit 

untuk services. Empat antarmuka upstream biasanya langsung dihubungkan dengan 

Metro Ethernet yang terhubung dengan jaringan intranet PT Telkom Indonesia. 

Antarmuka Ethernet Gigabit tersebut merupakan jalan untuk melakukan telnet yang 

dilakukan biasanya jauh dari lokasi OLT [5].  
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(Sumber: Huawei, 2016) 

 

3.4. Telnet 

 

 Telnet (Telecommunications network protocol) adalah protokol pada layer 

session yang digunakan pada internet atau Local Area Network (LAN) yang 

menyediakan komunikasi dua arah menggunakan koneksi terminal virtual. Data 

yang dikirimkan berupa plain-text berukuran 8 bit melalui koneksi TCP. Telnet 

merupakan protocol Client Server yang memungkinkan untuk menghubungkan 

“terminal” kita dengan akses remote login ke komputer host yang berada diluar 

jaringan komputer. Telnet dapat pula diartikan sebagai virtual terminal yang 

menggunakan protocol telnet untuk melakukan akses secara remote ke komputer. 

Protokol Telnet adalah protokol komputer berbasis teks [7]. 

 

 

Gambar 3.12 Huawei SmartAX MA5600T 
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