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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab empat berisi tentang proses installasi serta setting pemasangan fiber 

optic yang telah dikerjakan. 

4.1.  Penyambungan  Kabel  Fiber Optik   

Penyambungan kabel fiber optic harus sesuai dengan prosedur dan cara 

penggunaan peralatan, material harus benar untuk pemasangan sarana sambung 

kabel harus sesuai petunjuk pelaksanaannya dan pengetesannya harus 

dilaksanakan setelah selesai penyambungan. Jadi, semua langkah tersebut harus 

dilakukan dengan benar untuk mendapatkan hasil yang terbaik 

 

4.2. Alat  Untuk Penyambungan Fiber Optik 

a) Patch Cord. 

Patch cord adalah kabel fiber optic yang pada dua sisi ada konektor. Patch 

cord digunakan untuk menghubungkan device atau dikenal juga dengan 

optic jumper. Berikut adalah gambar patch cord yang ditunjukkan pada 

Gambar 4.1 

 

Gambar 4.1 Patch Cord 
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b) Optical Termination Box (OTB) 

Optical Termination Box (OTB) adalah terminasi fiber optic yang ada pada 

rak atau boks Berikut adalah gambar Optical Termination Box (OTB)  

yang ditunjukkan pada Gambar 4.2 

. 

 

Gambar 4.2 OTB 

c) Splicer. 

Splicer alat untuk menyambung fiber optic dimana cara kerjanyaadalah 

menyinari masing-masing ujung serat yang akan disambung dengan 

dipanaskan sekitar 1800 C oleh sepasang elektroda yang mengeluarkan 

sinar ultra ungu. Berikut adalah gambar splicer yang ditunjukkan pada 

gambar 4.3  
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Gambar 4.3 Splicer 

d) Pengupas Tube. 

Pengupas tube digunakan untuk memisahkan antara tube dengan 

fiber optic. Berikut adalah gambar pengupas tube yang ditunjukkan 

pada Gambar 4.4 

 

Gambar 4.4 Pengupas Tube 

 

 



36 
 

e) Pengupas Coating. 

Pengupas coating digunakan untuk mengupas serat untuk menyisakan core 

yang akan disambung sepanjang jari telunjuk. Berikut adalah gambar 

pengupas coating  yang ditunjukkan pada Gambar 4.5 

 

 

Gambar 4.5 Pengupas Coating. 

f) Alcohol 97%. 

Alcohol 97% digunakan untuk membersihkan core yang telah dipisahkan 

dari coating sebelum disambung. Faktor kebersihan sangat berpengaruh 

sekali pada proses penyambungan ataupun instalasi fiber optic. Berikut 

adalah gambar alcohol 97% yang ditunjukkan pada Gambar 4.6 
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Gambar 4.6 Alcohol 97%. 

g) Pisau potong. 

h) Tissue. 

i) Serat Cleaver 

Serat cleaver digunakan untuk memotong core dengan ukuran tertentu 

dengan standard instalasi. Jika pemotogan core melebihi atau kurang dari 

standard, maka hasil sambungan akan jelek dan bisa mengakibatkan los 

yang besar. Standard pemotongan core ialah 20mm dari coating. Berikut 

adalah gambar serat cleaver yang ditunjukkan pada Gambar 4.7 
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Gambar 4.7 Serat Cleaver. 

j) Slave Protection. 

Slave protection adalah tabung plastic yang lubang di kedua ujungnya dan 

berisi logam panjang. Berfungsi untuk melindungi hasil sambungan agar 

tidak mudah patah, cara penggunannya hanya dengan dipanaskan, maka 

plastic akan mengkerut dan menempelkan logam disambungan. Berikut 

adalah gambar slave protection  yang ditunjukkan pada Gambar 4.8 

 

Gambar 4.8 Slave Protection 
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4.3. Proses Penyambungan Fiber Optik 

1) Mula-mula ukur dan beri tanda dengan isolasi warna kedua kabel yang 

akan disambung 150 cm kemudian gunakan gergaji untuk memisahkan 

bagian luar kabel. 

2) Memisahkan kulit terluar kabel dengan cara menarik benang yang ada di 

dalam kabel sampai batas tanda lalu gergaji. 

3) Bersihkan dengan lap yang telah diberi alcohol bagian yang telah dikupas 

untuk membersihkan jelly. 

4) Setelah bersih, ukur dan tandai 50 cm bagian yang telah ditandai dengan 

isolasi warna. 

5) Gunakan pengupas tube untuk memisahkan antara tube dan serat dengan 

cara memutar 1 ½ kali putaran searah jarum jam pengupas tube yang telah 

ditempatkan pada tube yang akan dipisahkan dengan seratnya. 

6) Patahkan dengan menekan bagian yang telah di sayat pengupas tube untuk 

memisahkan tube dengan serat. 

7) Bersihkan serat dari jelly yang melapisinya dengan menggunakan lap yang 

telah diberi alkohol. 

8) Kupas coating dari serat dengan menggunakan pengupas coating dengan 

panjang sekitar satu telunjuk jari lalu bersihkan dengan tisuue yang telah 

di basahi dengan alkohol kemudian bersihkan dengan tissue kering. 

9) Pasang sleve protection di salah satu sisi yang akan di sambung. 

10) Nyalakan alat splicer sampai keadaan ready. 

11) Gunakan serat splicer untuk memotong core sekitar 18mm. 

12) Tekan tombol sel untuk memulai proses penyambungan. 
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13) Di tampilan layar splicer akan muncul jarak kedua ujung dilihat dari 

sumbu x dan sumbu y. 

14) Pemposisian serat, apabila ujung kedua serat yang akan di sambung 

jaraknya terlalu jauh maka motor di dalam splicer akan bergerak secara 

otomatis untuk menentukan posisi yang seharusnya. 

15) Kita bisa melihat proses penembakan sinar ultra ungu berlangsung hanya 

dalam hitungan detik. Jika warna putih yang muncul berarti menandakan 

katode yang ada di dalam alat tersebut masih bagus. 

16) Setelah proses sambungan selesai, alat tersebut akan menampilkan gambar 

hasil sambungan dan redaman serat tersebut. 

17) Tekan tombol reset dan tunggu sampai muncul tulisan ready lalu 

kemudian keluarkan serat yang telah disambung. 

18) Letakkan slave protection pada bagian yang telah tersambung kemudian 

letakkan pada heater untuk memanaskan slave protection. 


