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 Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, 
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salam selalu penulis sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang 

telah membawa kita menuju ke jalan yang terang. 

 Performansi  jaringan sering kali terganggu akibat adanya noise, sehingga dapat 

menyebabkan penurunan performansi kinerja suatu sistem. Line coding dan juga media 

transmisi Plastic Optical Fiber (POF) mampu meningkatkan performansi suatu sistem.  

Oleh karena itu, pemilihan jenis pengkodean (line coding) juga akan mempengaruhi 

sistem yang akan dibangun. Jenis line coding yang sering digunakan dalam serat optik  

antara lain NRZ dan RZ namun performansi masih belum sempurna. Dalam skripsi ini 

akan diuji secara eksperimen jenis-jenis line coding yang memiliki performansi paling 

baik dengan menggunakan media transmisi Plastic Optical Fiber dengan variasi noise. 

Parameter performansi ditekankan pada BER, SNR, noise margin, timing jitter dan bit 

rate . 
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