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BAB IV 

HASIL EKSPERIMEN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini menyajikan hasil percobaan yang dilakukan berdasarkan metode yang 

telah dijelaskan pada Bab 3.  Hasil penelitian merupakan pengaruh sudut penerimaan 

sinyal optik terhadap terhadap optical power loss, signal to noise ratio (SNR), dan 

delay pada sistem Visible Light Communication.  Sistematika penyajian Bab IV 

terdiri atas konfigurasi perangkat-perangkat yang digunakan pada eksperimen, 

prosedur pengambilan data, dan analisis dari data yang telah didapat dari eksperimen. 

4.1 Konfigurasi Perangkat Eksperimen 

Blok diagram konfigurasi perangkat eksperimen telah ditunjukkan pada 

Gambar 3.3. Perangkat yang digunakan terdiri atas Laptop, LED, Amplifier, 

photodiode, Speaker, Picoscope, dan multimeter. Spesifikasi dan penjelasan dari 

masing-masing perangkat eksperimen adalah sebagai berikut: 

 

1) Laptop 

Pada penelitian ini laptop berfungsi sebagai source atau sumber informasi yang 

menghasilkan sinyal input berupa sinyal suara. Sinyal suara yang dihasilkan 

berbentuk sinyal listrik yang dikeluarkan melalui port audio pada laptop. Amplitudo 

dan frekuensi sinyal input juga dapat diatur pada laptop dengan menggunakan 

aplikasi open source “Audacity”. Audacity merupakan software editor untuk audio 

dan dapat juga digunakan sebagai recorder. Untuk menghubungkan laptop ke 

rangkaian transmitter dibutuhkan kabel audio jack. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Laptop  

(Sumber : www.asus.com, 2015)  

 

 

http://www.asus.com/
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2) LED  

LED yang digunakan pada penelitian ini adalah LED TLHW5400. Cahaya yang 

dihasilkan LED ini berwarna putih dengan panjang gelombang puncak sebesar 450 nm. 

Rangkaian transmitter menerima sinyal masukan dalam bentuk listrik lalu mengubahnya 

menjadi sinyal cahaya yang membawa informasi yang sama. Cahaya tersebut kemudian 

dihantarkan oleh LED melalui ruang bebas dengan menggunakan modulasi intensitas 

cahaya.  Bentuk perangkat diilustrasikan pada Gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Light Emitting Diode (LED) TLHW5400  

(Sumber: www.digikey.com, 2015) 

 

3) Amplifier LM386 

LM386 adalah amplifier frekuensi audio berdaya rendah yang hanya memerlukan 

power suply kecil (baterai).  IC ini memiliki 8 pin, didesain untuk penguatan 20x tanpa 

tambahan komponen luar.  Tetapi penguatan ini bisa ditingkatkan sampai 200x dengan 

menambahkan beberapa komponen.  Bentuk komponen ditunjukkan pada Gambar 4.3. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Amplifier IC LM 386 

(Sumber : www.solarbotics.com, 2015) 

 

4) Photodiode 

Pada penerima, cahaya diubah kembali ke bentuk listrik yang kemudian diolah agar 

sesuai dengan bentuk asli sebelum dipancarkan.  Penerima pada penelitian ini 

menggunakan photodiode tipe LTR-516AD dengan peak sensitivity wavelength sebesar 

900 nm, darkcurrent 30 nA dan risetime 50 ns.   Photodiode adalah suatu jenis diode yang  

http://www.digikey.com/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwio--fcptPJAhVQGo4KHXf9BcsQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fsolarbotics.com%2Fproduct%2Flm386%2F&bvm=bv.109395566,d.c2E&psig=AFQjCNHdpEs3QCFn8vpvqoBqm8OjbSb2Sw&ust=1449903678132514
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resistansinya berubah-ubah kalau cahaya yang jatuh pada diode berubah-ubah 

intensitasnya.  Dalam gelap nilai tahanannya sangat besar hingga praktis tidak ada 

arus yang mengalir.  Semakin kuat cahaya yang jatuh pada diode maka makin kecil 

nilai tahanannya, sehingga arus yang mengalir semakin besar.  Bentuk komponen 

diilustrasikan pada Gambar 4.4. 

  

Gambar 4.4. Photodiode tipe LTR-516AD 

(Sumber: www.digikey.com, 2015) 

5) Speaker 

Speaker adalah perangkat elektronik yang mampu mengubah sinyal listrik 

menjadi sinyal suara. Pada eksperimen ini speaker digunakan sebagai output dari 

sinyal suara yang ditransmisikan dan juga sebagai indikator untuk melihat apakah 

sinyal suara berhasil diterima oleh receiver dan melihat kualitas sinyal suara yang 

diterima.  

 

Gambar 4.5. Speaker  

(Sumber: www.hallmark.com.au, 2015) 

6) Picoscope 

Pada eksperimen ini digunakan PC Oscilloscope 60MHz jenis PicoScope 3204. 

Osiloskop ini memiliki dua kanal masukan dan mendukung external trigger. 

Tampilan osiloskop terhubung dengan PC sehingga memudahkan proses 

penyimpanan dan pencetakan tampilan sinyal. Bentuk perangkat ditunjukkan pada 

Gambar 4.6. 

 

 

 

http://www.digikey.com/
http://www.hallmark.com.au/
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Gambar 4.6. PicoScope 3204  

(Sumber: www.picotech.com, 2015) 

Pada penggunaan osiloskop untuk eksperimen ini, kanal masukan diatur ac coupled. 

Penggunaan X10 (attenuation probe) atau resistansi 180Ω yang diseri dengan probe 

osiloskop disarankan ketika pengamatan sinyal pada osiloskop. 

 

7) Multimeter 

Multimeter  adalah alat untuk mengukur besaran utama pada listrik yaitu tegangan, 

arus, dan hambatan dan besaran lain seperti frekuensi dan induksi. Pada percobaan ini 

multimeter digunakan untuk mengukur tegangan keluaran detektor penerima. Jenis 

multimeter yang digunakan adalah Digital Multimeter SANWA CD800A.  Bentuk 

perangkat secara jelas ditunjukkan pada Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7. Digital Multimeter SANWA CD800A 

(Sumber: www.overseas.sanwa-meter.co.jp, 2015) 

 

4.2 Prosedur Pengambilan Data 

Prosedur pengambilan data melalui eksperimen diawali dengan mempersiapkan alat 

dan komponen pendukung pengukuran. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah 

merangkai sistem VLC sesuai dengan blok diagram pada Gambar 3.3 

Penelitian ini menggunakan variabel yang ditekankan kepada parameter kinerja, 

yaitu optical power loss, signal to noise ratio (SNR) dan delay. Variabel bebas yang 

digunakan adalah sudut penerimaan receiver pada viewing angle LED sebegai transmitter 

pada sistem VLC. 
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Gambar 4.8 Konfigurasi Pengukuran Optical Power Loss dan Delay 

Langkah perancangan perangkat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Hubungkan kabel audio jack dari Laptop ke port input dari amplifier. 

2. Hubungkan kabel output dari amplifier transmitter ke LED. Pastikan 

Potensiometer dalam keadaan beban penuh. 

3. Hubungkan kabel keluaran dari photodiode ke input amplifier receiver. 

4. Hubungkan kabel keluaran dari amplifier receiver menuju speaker. Pastikan 

speaker sudah dicatu daya melalui laptop.  

5. Hubungkan baterai ke amplifier masing-masing blok, baik transmitter dan 

receiver. 

6. Hubungkan probe oscilloscope dan multimeter ke rangkaian blok transmitter dan 

receiver sesuai blok diagram pada Gambar 4.9. 

7. Buka aplikasi Audacity pada laptop dan setting aplikasi agar menghasilkan sinyal 

suara dengan frekuensi sebesar 2 kHz. 

8. Amati bentuk sinyal keluaran yang ditampilkan oleh aplikasi Picosope 6. 

 

Setelah semua perangkat telah terhubung secara benar. Suara yang keluar dari 

speaker adalah indikator bahwa sinyal yang dikirm dapat diterima dengan baik oleh 

receiver. Ukur tegangan dan arus pada blok transmitter dan receiver dengan 

menggunakan multimeter untuk mendapatkan nilai optical power loss. Sedangkan 

untuk parameter delay amati periode sinyal yang ditampilkan oleh oscilloscope. 

Hasil konfigurasi perangkat dalam pengukuran optical power loss dan delay 

ditunjukkan pada Gambar 4.9. Kemudian sudut photodiode pada viewing angle  

diubah dan amati setiap perubahan sudut terhadap performansi optical power loss 

dan delay. 

Probe 

Oscilloscope 
Probe 

Oscilloscope 

Baterai 9V Baterai 9V 

Visible Light Communication 
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Gambar 4.9 Konfigurasi Perangkat Eksperimen 

 

Pengambilan data dimulai pada sumbu axis LED yaitu pada sudut 0º sampai sudut 

40º dengan kenaikan setiap 10º. Photodiode akan diletakkan secara bergantian pada setiap 

sudut penerimaan pada viewing angle LED yang telah ditentukan untuk melihat 

pengaruhnya terhadap optical power loss dan delay dari sistem VLC seperti ditunjukkan 

pada Gambar 4.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Skenario Pengambilan Data Variasi Sudut Penerimaan Pada  

Viewing Angle LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Konfigurasi Pengukuran Signal to Noise Ratio (SNR) 

 

Probe 

Oscilloscope 
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Oscilloscope 
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Langkah perancangan perangkat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Hubungkan kabel audio jack dari Laptop ke port input dari amplifier. 

2. Hubungkan kabel output dari amplifier transmitter ke LED. Pastikan 

Potensiometer dalam keadaan beban penuh. 

3. Hubungkan kabel keluaran dari photodiode ke input amplifier receiver. 

4. Hubungkan kabel keluaran dari amplifier receiver menuju speaker. Pastikan 

speaker sudah dicatu daya dari laptop.  

5. Hubungkan Power Supply ke amplifier masing-masing blok, baik transmitter dan 

receiver. 

6. Hubungkan probe multimeter ke rangkaian blok transmitter dan receiver sesuai 

blok diagram pada Gambar 4.11. 

7. Buka aplikasi Audacity pada laptop dan setting aplikasi agar menghasilkan sinyal 

suara dengan frekuensi sebesar 2 kHz. 

8. Lakukan pengukuran tegangan dan arus yang melewati detektor optik pada blok 

receiver. 

Sama seperti pengukuran optical power loss dan delay, Pengambilan data 

dimulai pada sumbu axis LED yaitu pada sudut 0º sampai sudut 40º dengan kenaikan 

setiap 10º. Photodiode akan diletakkan secara bergantian pada setiap sudut viewing 

angle yang telah ditentukann untuk melihat pengaruhnya terhadap optical power loss 

dan delay dari sistem VLC seperti ditunjukkan pada Gambar 4.10. 

 

4.3 Analisis Data 

Pada sub bab ini berisi hasil eksperimen pengaruh perubahan sudut  

penerimaan sinyal optik pada viewing angle LED terhadap performansi Visible Light 

Communication (VLC) dan pembahasannya. Data-data yang didapatkan dari hasil 

pengukuran dihitung sesuai dengan persamaan-persamaan yang telah dijelaskan pada 

bab II.  Analisis kinerja yang akan dilakukan meliputi optical power loss, signal to 

noise ratio (SNR) dan delay. 

 

4.3.1 Analissis Optical Power Loss 

Performansi Visible Light Communication dengan parameter yang diamati 

adalah Optical power loss akan dibahas pada sub bab ini.  Proses pengukuran 

menghasilkan nilai tegangan (VTx) dan arus (ITx) pada transmitter dan nilai tegangan 
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 (VRx) dan arus (IRx) pada receiver. Nilai-nilai tersebut diukur dalam variasi sudut 

photodiode pada viewing angle sumber optik LED.  Hasil pengukuran ditunjukkan dalam 

Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Optical Power Loss 

Sudut 

(º) 

Transmitter (Tx) Receiver (Rx) Optical Power 

Loss (dB) V (mV) I (mA) P (mW) V (mV) I (mA) P (mW) 

-40 

2449 0.03 7,347x10-2 

74,19 0,013 0,141 x 10-2 -17,17 

-30 127,9 0,018 0,281 x 10 -2 -14,17 

-20 239 0,022 0,526 x 10-2 -11,45 

-10 501,4 0,027 1,354 x 10-2 -7,35 

0 687,7 0,028 1,926 x 10-2 -5,82 

10 470 0,026 1,222 x 10-2 -7,79 

20 261,7 0,023 0,602 x 10-2 -10,87 

30 123,3 0,02 0,247 x 10-2 -14,74 

40 87,7 0,01 0,132 x 10-2 -17,47 

 

Besar optical power loss dapat dihitung dengan menggunakan persamaan rugi-rugi 

daya dari Persamaan (2-2), yang dapat dituliskan kembali menjadi Persamaan (4-1): 

 

         𝑂𝑝𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠 (𝑑𝐵𝑚) = 10 log
𝑃𝑅𝑥

𝑃𝑇𝑥
    (4-1) 

 

Nilai PTx adalah nilai daya yang dikirim oleh transmitter. Nilai PRx adalah nilai daya 

yang diterima oleh receiver.  Berikut contoh perhitungan nilai optical power loss  untuk 

sudut 0º: 

           PTx = V x I 

    = 2449 mV x 0,03 mA 

               = 73,47 µW = 7,347 x 10-2 mW 

PRx  = V x I 

    = 687,7 mV x 0.028 mA 

     = 19,26 µW = 1,926 x 10-2 mW 

Optical Power Loss = 10 log 
𝑃 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑟

𝑃 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟
 

         = 10 log 
1,926 𝑥 10−2

7,347 x 10−2 

= - 5,82 dB 
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Gambar 4.12 Grafik Karakteristik Sudut Terhadap Optical Power Loss 

 

Gambar 4.12 menyatakan bahwa sudut penerimaan sinyal opyik pada  viewing 

angle LED berpengaruh terhadap optical power loss.  Semakin besar sudut 

penerimaan maka semakin besar nilai optical power loss, sebaliknya jika semakin 

kecil sudut penerimaan maka nilai optical power loss semakin kecil.  Nilai optical 

power loss terkecil terjadi pada sudut 0º sebesar -5,82 dB dan akan menurun secara 

signifikan pada sudut 40º sebesar -17,47 dB dan pada sudut -40º sebesar -17,17 dB.   

Kenaikan sudut menyebabkan penurunan intensitas cahaya yang diterima oleh 

detektor optik. Gambar 2.6 dan 2.7 menunjukkan bahwa perubahan sudut antara 0 o 

sampai 20 o menyebabkan penurunan intensitas cahaya yang dipancarkan oleh LED. 

Penurunan Intensitas cahaya ditandai dengan penurunan nilai tegangan, arus dan 

daya detector optik. Hal ini dikarenakan pola radiasi LED bersifat terarah 

(directional) dimana intensitas cahaya yang dipancarkan LED akan semakin turun 

menjauhi sumbu axis (sudut 0º) LED.   

Selain itu, berdasarkan tabel dan grafik 4.11 nilai optical power loss akan turun 

secara bersamaan dengan nilai yang hampir sama pada sudut penerimaan yang sama 

baik searah jarum jam maupun  berlawanan arah jarum jam.  Hal ini 

mengindikasikan bahwa sumber LED memancarkan intensitas cahaya  setara pada 

sudut yang sama baik searah jarum jam maupun arah sebaliknya .  
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Gambar 4.13 Sinyal Suara yang Dikirimkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Sinyal yang Diterima pada Sudut Viewing Angle 0º 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Sinyal yang Diterima pada Sudut Viewing Angle 20º dan -20º 

 

 

Gambar 4.16 Sinyal yang pada Diterima pada Sudut Viewing Angle 40º dan -40º 

Volt/Div = 400 mV/Div 

Time/Div= 1 ms/Div 

Volt/Div = 400 mV/Div 

Time/Div= 1 ms/Div 

Volt/Div = 400 mV/Div 

Time/Div= 1 ms/Div 

Volt/Div = 400 mV/Div 

Time/Div= 1 ms/Div 

Volt/Div = 400 mV/Div 

Time/Div= 1 ms/Div 

Volt/Div = 400 mV/Div 

Time/Div= 1 ms/Div 
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Gambar 4.13 menunjukkan karakteristik dari gelombang sinyal yang 

ditransmisikan pada transmitter. Gambar 4.14, Gambar 4.15 dan Gambar 4.16 

menunjukkan karakteristik dari gelombang sinyal pada pada receiver dengan variasi 

sudut penerimaan pada viewing angle. Berdasarkan hasil ini kita dapat melihat 

bahwa sudut penerimaan pada viewing angle LED dapat mempengaruhi level sinyal. 

Jika sudut semakin besar maka level sinyal akan semakin kecil. Berdasarkan gambar 

level sinyal tertinggi terjadi pada sudut 0º. Pada sudut ini kita bias mendengar sinyal 

suara dengan jelas melalui speaker. Sedangkan pada sudut 40º dan -40º suara yang 

terdengar tidak begitu jelas karena memiliki level sinyal yang sangat kecil.seperti 

ditunjukkan pada gambar 4.14. 

 

4.3.2 Analisis Signal to Noise Ratio 

Performansi Visible Light Communication (VLC) dengan parameter yang 

diamati adalah signal to noise ratio (SNR) akan dibahas pada sub bab ini.  Proses 

pengukuran dilakukan untuk mendapatkan nilai photocurrent atau arus yang 

melewati photodetector (Ip). Nilai-nilai tersebut diukur dalam variasi sudut 

penerimaan sinyal optik pada viewing angle LED. Hasil pengukuran ditunjukkan 

dalam Tabel 4.2 

Tabel 4.2 Hasil Pengukuran Signal to Noise Ratio (SNR) 

Sudut 

(º) 

Photocurrent (IP) 

(µA) 

Arus Shot Noise (ISN) 

(A) 

Arus Thermal Noise (ITN) 

(A) 

SNR 

(dB) 

-40 0,0952 2.81 x 10-19 2.30 x 10-15 5.95 

-30 0,210 5.38 x 10-19 2.30 x 10-15 12.84 

-20 0,429 1.03 x 10-18 2.30x 10-15 19.04 

-10 0,691 1.62 x 10-18 2.30 x 10-15 23.17 

0 0,776 1.81 x 10-18 2.30 x 10-15 24.17 

10 0,632 1.48 x 10-18 2.30 x 10-15 22.39 

20 0,499 1.19 x 10-18 2.30 x 10-15 20.34 

30 0,256 6.39 x 10-19 2.30 x 10-15 14.53 

40 0,0812 2.49 x 10-19 2.30 x 10-15 4.56 

 

Besar arus shot noise (ISN) dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan (2-

3), yang dapat dituliskan kembali menjadi Persamaan (4-2). 
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 𝑰𝑺𝑵 =  √𝟐𝒒 (𝑰𝑷 + 𝑰𝑫)𝑩         (4-2) 

 

Nilai q = 1.6 x 10-19 C adalah muatan elektron, IP adalah photogenerated current, ID 

adalah photodetector dark current dan B adalah bandwidth receiver.  

Berikut contoh perhitungan nilai arus shot noise  untuk sudut 0º: 

Pada photodiode diketahui : 

IP = 0,776 µA = 776 nA 

ID = 30 nA 

tr = 50 ns 

B = 
0,35

𝑡𝑟
 = 

0,35

50 𝑥 10−9
 = 7 MHz 

 ISN
2 = 2q( IP+ID )B 

  = 2 . 1,6x10-19 (776 x 10-9 + 30 x 10-9 ) . 7 x 106 

  = 1,81 x 10-18 A 

 

Besar arus thermal noise (ITN) dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan (2-4), 

yang dapat dituliskan kembali menjadi Persamaan (4-3). 

𝑰𝑱𝒏 =  √
𝟒𝒌𝑩𝑻𝑩

𝑹𝑺𝑯
     (4-3) 

 

Dimana kB = 1,38 x 10-23 J / K adalah konstanta Boltzmann, T adalah suhu mutlak 

dalam derajat Kelvin (273 K = 0º C), B adalah bandwidth dari receiver dan RSH adalah 

resistansi shunt dari photodetector. 

Berikut contoh perhitungan nilai arus thermal noise sudut 0º: 

Pada photodiode diketahui : 

B = 
0,35

𝑡𝑟
 = 

0,35

50 𝑥 10−9 = 7 MHz 

T = 25°C + 273 = 298°K 

RSH = 50 Ω 

 ITN
2 = 4.kB.T.B/RSH 

  = 4 . 1,38 x 10-23 . 298 . 7 x 106 / 50 

  = 2,30 x 10-15 A 
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Setelah mendapatkan nilai arus shot noise dan nilai arus thermal noise pada 

kedua detector optik, maka nilai signal to noise ratio (SNR) bias dihitung dengan 

menggunakan Persamaan (2-8), yang dapat dituliskan kembali menjadi Persamaan 

(4-4). 

𝑆𝑁𝑅 (𝑑𝐵) =   10 𝐿𝑜𝑔 [
𝐼𝑃

2

(𝐼𝑆𝑁
2 + 𝐼𝑇𝑁

2 )
]    (4-4) 

 

 IP adalah arus yang melewati photodetector.  ITN adalah arus thermal noise 

sedangkan ISN adalah arus shot noise. 

Berikut perhitungan Signal to Noise Ratio (SNR) pada sudut 0º : 

IP = 0,776 µA = 7,76 x 10-7A 

  ISN
2 = 1,81 x 10-18 A 

ITN
2 = 2,30 x 10-15 A 

SNR = 10 Log [
(7,76 𝑥 10−7)

2

(1,81 𝑥 10−18+2,30 𝑥 10−15)
] 

  = 10 Log [290.4411356] 

  = 24,64 dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Grafik Karakteristik Sudut Terhadap SNR 

Berdasarkan Tabel 4.2  dan  Gambar 4.15 nilai SNR dipengaruhi oleh sudut 

penerimaan pada viewing angle LED.  Semakin besar sudut penerimaan pada 

viewing angle LED maka nilai SNR semakin kecil.  Nilai SNR tertinggi yaitu pada 

sudut 0o sebesar 24,17 dB sedangkan nilai SNR terendah yaitu pada sudut 40o sebesar 

4,56 dB dan sudut -40 o sebesar 5,95 dB. 
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Kenaikan sudut menyebabkan penurunan intensitas cahaya yang diterima oleh 

detector optik. Gambar 2.6 dan 2.7 menunjukkan bahwa perubahan sudut antara 0 o sampai 

20 o menyebabkan penurunan intensitas cahaya yang dipancarkan oleh LED. Penurunan 

intensitas cahaya yang diterima oleh detector optik ditandai dengan penurunan nilai arus 

detector optik. 

Persamaan (2-9) menjelaskan bahwa kenaikan arus yang melewati photodiode  

berbandingan lurus dengan nilai SNR. Sedangkan perubahan sudut mempengaruhi daya 

photodiode. Semakin menjauhi sudut 0º menyebabkan daya menurun. Penurunan daya 

detektor optik menyebabkan arus yang melewati detektor optik semakin kecil, sehingga 

nilai SNR juga semakin kecil.  Nilai SNR yang diharapkan adalah nilai SNR yang tinggi 

sehingga menunjukkan ketahanan terhadap noise yang baik. 

 

4.3.3 Analisis Delay 

Performansi Visible Light Communication (VLC) dengan parameter yang diamati 

adalah delay  akan dibahas pada sub bab ini.  Proses pengukuran menghasilkan nilai 

periode sinyal (TTx) pada transmitter dan nilai periode siyal (TRx) pada receiver. Nilai-nilai 

tersebut diukur dalam variasi sudut photodiode pada viewing angle sumber optik LED.  

Hasil pengukuran ditunjukkan dalam Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Hasil Pengukuran Delay 

Sudut (0˚) TReceiver (TRx) TTransmitter (TTx) Delay (µs)  

-40 501.1 500.3 0.8 

-30 501 500.3 0.7 

-20 500.3 499.9 0.4 

-10 500.6 500.2 0.4 

0 500.2 500 0.2 

10 500.3 499.9 0.4 

20 500.2 499.7 0.5 

30 501.1 500.5 0.6 

40 502.1 501.3 0.8 

 

Besar Delay dapat dihitung dengan menggunakan persamaan delay dari Persamaan 

(2-9), yang dapat dituliskan kembali menjadi Persamaan (4-5): 
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D= TRX - TTX      (4-5) 

 

Nilai TTx adalah nilai periode sinyalyang dikirim oleh transmitter. Nilai TRx adalah 

nilai periode sinyal yang diterima oleh receiver.  Berikut contoh perhitungan nilai delay : 

 Sudut = 0º 

D  = TRX - TTX 

  = 500,2 µs – 500,0 µs 

  = 0,2 µs 

 Sudut = 40º 

D = TRX - TTX 

  = 5002,1 µs – 501,3 µs 

  = 0,8 µs 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Grafik Karakteristik Sudut Terhadap Delay 

 

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa delay akan semakin besar 

apabila sudut photodiode pada viewing angle  LED semakin menjauhi sudut 0º.  Nilai 

delay terbesar adalah  0,8 µs pada sudut  40º dan sudut -40˚ sedangkan delay terkecil 

adalah 0,2 µs pada sudut 0º. Perubahan nilai delay terjadi disebabkan karena 

perubahan  intensitas cahaya yang diterima oleh detektor optik.  Intensitas cahaya 

yang diterima oleh detector optik akan turun jika sudut penerimaan semakin 

menjauhi sudut 0º.  Hal ini mengakibatkan penurunan level sinyal yang diterima  dan 

muncul noise. Nilai delay yang diharapkan adalah nilai yang rendah. Nilai delay  

yang rendah menunjukkan hanya sedikit perbedaan waktu yang terjadi dalam 

transmisi. 
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Gambar 4.17 Contoh Pengamatan Delay pada Sudut  0˚ (kiri) dan 40˚ (kanan) 

 

Gambar 4.17 menunjukkan pengambilan data delay dimana sinyal berwarna kuning 

merupakan sinyal informasi pada transmitter sedangkan sinyal berwarna biru merupakan 

sinyal informasi yang diterima pada receiver. 

 


