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Abstrak 
 

Pada penelitian ini dilakukan perancang sistem visible light communication (VLC) untuk 

diaplikasikan dalam pengiriman informasi dua arah secara bersamaan atau bi-directional di bawah 

air. Pada perancangannya terdapat rangkaian pengirim dan penerima dalam satu sistem, sistem yang 

diujikan akan diberikan panjang gelombang yang sama hal ini ditujukan untuk membangun link 

antara dua buah sistem yang diuji. Pada pengukurannya perubahan panjang gelombang diatur 

menggunakan filter dan LED warna dan warna yang digunakan adalah merah, biru, dan hijau. 

Evaluasi sistem salah satunya meliputi evaluasi crosstalk yang diterima sistem. Berdasarkan hasil 

pengukuran dan analisis, Hasil pengujian crosstalk didapatkan bahwa penggunaan LED warna 

merah – merah menghasilkan nilai tinggi pada penerima dengan nilai 3.68 volt yang terukur dan 

crosstalk sebesar 2.66 dB. Hal ini membuktikan bahwa pasangan warna selain ini dapat digunakan 

pada sistem bidirectional VLC pada bawah air. 

 

Kata Kunci : Visible Light Communication (VLC), Light Emiting Diode (LED), Transportasi Bawah 

Laut, Audio 

 
1. Pendahuluan  

Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi komunikasi tidak difokuskan pada 

komunikasi darat saja, komunikasi bawah laut menjadi tantangan tersendiri untuk diikutsertakan 

dalam perkembangan teknologi komunikasi. Dalam perkembangannya, komunikasi di dalam air 

dikategorikan menjadi 2 yaitu Wire Communication (menggunakan kabel sebagai media transmisi) 

memiliki potensi yang baik dalam kelancaran komunikasi yang diterima namun memiliki kekurangan 

dalam mobilitas, dan Wireless Comunnication berupa cahaya tampak, sonik, ultrasonik, atau akustik 

termasuk media yang digunakan pada metoda ini. Sementara itu keduanya memiliki tujuan yang 

serupa. Dalam perkembangan komunikasi nirkabel sudah banyak sistem komunikasi bawah air yang 

dikembangkan, seperti Underwater Acoustic Communication, Underwater Radio Frequency 

Communication, dan Underwater Visible Light Communication. Diantara ketiga jenis gelombang 

yang digunakan dalam pentransmisian, gelombang akustik digunakan sebagai gelombang pembawa 

yang banyak digunakan dalam komunikasi nirkabel di dalam air, karena memiliki attenuation yang 

relatif rendah di lingkungan bawah air. Underwater Radio Frequency (RF) Communication yang 

memiliki beberapa keunggulan dari gelombang akustik, terutama dalam hal kecepatan dan frekuensi 

kerja yang tinggi. Pembatasan utama dalam penggunaan RF di air tawar adalah ukuran antena yang 

besar dan masalah penggunaan RF di air laut adalah atenuasi yang tinggi, dan untuk penggunaan 

cahaya tampak sebagai media transmisi dalam berkomunikasi atau biasa disebut Underwater Visible 

Light Communication menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam data rate berpotensi melampaui 1 

Gbps, serta memiliki bandwidth 1000 kali lebih besar dari komunikasi yang sudah ada, yang 

dibuktikan dalam beberapa simulasi [1].  

Penelitian akan teknologi komunikasi dalam air menggunakan cahaya tampak sudah banyak dilakukan 

seperti yang ditunjukan oleh Dominic O’Brien [2] dari University of Oxford bersama timnya yang 

dilakukan pada tahun 2008, menyatakan bahwa penggunaan lampu LED putih memiliki keunggulan 

dalam hal peningkatan kinerja serta berpeluang untuk memberikan informasi secara bersamaan.  

Disusul oleh Jianyang Shi [3] dari Fudan University bersama timnya yang dilakukan pada tahun 2014, 
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melakukan komunikasi bi-directinal secara real-time yang menggunakan lampu LED putih basis 

phosphor dengan kecepatan 100Mbps dan 200Mbps menggunakan LED RGB. Dari penelitian yang 

dilakukan Bernando Miguel C. S. [4] dari Universidade Do Porto, mengaplikasikan visible light 

communication untuk komunikasi bawah air. Dalam penelitiannya beliau menggunakan LED yang 

sangat terang dengan warna biru, cyan dan hijau pada pengirim dan menggunakan photodioda 

biru/hijau yang ditingkatkan. Hasil dari penelitiannya didapatkan 1 Mbps pada jarak 5 meter dengan 

kapabilitas pengiriman di laut dan di sungai. Penelitian lain dilakukan oleh Chao Wang [5] dari 

National Digital Switching System Engineering and Technological Research Center, Zhengzhou 

bersama timnya mereka mengaplikasikan komunikasi cahaya tampak untuk komunikasi bawah air 

dengan mempersempit sudut setengah daya dari light Emitting Diode (LED) yang bertujuan untuk 

meningkatkan intensitas cahaya pada pemancar, dan penggunaan Single Photon Avalance Diode 

(SPAD) pada penerima untuk mempebaiki sensitivitas deteksi.  

Dengan mempertimbangkan hal mobilitas serta efisiensi dalam penyampaian informasi dalam 

berkomunikasi di lingkungan bawah air maka penggunaan komunikasi nirkabel sangat tepat dengan 

penyampaian informasi mampu dilakukan secara lisan dan tidak lagi menggunakan gestur tangan 

dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, dari penelitian yang berjudul Bi-directional Underwater 

Visible Light Communication diharapkan mampu menyediakan komunikasi di lingkungan bawah air 

yang mampu dilakukan secara bi-directional agar penyampaian informasi lebih efisien. Pada makalah 

ini, hanya akan dibahas mengenai pengaruh crosstalk pada sistem Bi-directional Underwater Visible 

Light Communication. 

 

2. Metodologi Penelitian 

2.1 Perancangan Sistem 

Pada perancangan sistem ini ada 4 buah hardware yang digunakan yaitu 2 buah transmitter  dan 2 

buah receiver, masing-masing hardware dilakukan uji coba terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil 

yang diinginkan. Setelah diuji sistem tersebut digabungkan untuk mendapatkan satu link yang di mana 

terdapat transmitter dan receiver. Kemudian pada transmitter dan receiver di letakan lampu LED dan 

photodiode. Berikut ini adalah tahapan perancangan masing-masing sistem :  

 

 
Gambar 1. Blok Sistem Perancangan Sistem Komunikasi 

 

Gambar 1 menunjukkan tahapan dalam perancangan dan kerja sistem komunikasi cahaya tampak, di 

mana terdiri dari sistem pengiriman (transmit) dan penerimaan (receive). Pada bagian pengirim 

(transmitter) menjelaskan bagaimana input yang berisi informasi berupa sinyal analog pada area 

frekuensi suara, di mana bernilai 400 – 4000 Hz yang dibangkitkan melalui audio generator lalu 

diproses pada transmitter, selanjutnya sinyal informasi dikirmkan melalui cahaya tampak 

menggunakan LED. Sinyal yang dihasilkan dari bagian transmitter tersebut mengalami proses 

perubahan dari sinyal analog menjadi cahaya melalui peran dari Light Emiiting Diode (LED) sehingga 

mampu dilanjutkan pada proses selanjutnya. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya di 

mana LED mampu mengubah energi listrik menjadi cahaya. Agar dapat dilanjutkan pada proses 

selanjutnya maka cahaya yang berisikan informasi harus ditangkap dengan komponen yang mampu 

mengubah cahaya menjadi besaran lisktrik dan dari beberapa komponen yang memiliki fungsi sebagai 

photosensor yang digunakan pada perancangan ini adalah photodiode. Cahaya yang ditangkap oleh 

photodiode mengandung informasi yang dikirimkan oleh transmitter, akan tetapi informasi yang yang 

langsung diterima oleh photodiode terlalu lemah maka dari itu penggunaan receiver yang teridiri dari 

komponen amplifier yang memiliki fungsi melebarkan kekuatan sinyal.  
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2.2. VLC Transmitter 

Pada bagian transmitter ini terjadi proses perubahan sinyal informasi yang berasal dari pembangkit 

sinyal ke dalam bentuk cahaya, yang akan ditransmisikan melalui LED dan nantinya dilewatkan pada 

filter warna. Pada saat pengiriman informasi berupa gelombang cahaya tampak, LED akan 

memancarkan cahaya tampak sesuai sinyal pengirim dan penggunaan filter warna adalah untuk 

mengatur link di mana agar tidak terjadi interferensi panjang gelombang. 

 

 
Gambar 2. Blok Diagram Transmitter 

 

Pada Gambar 2 dijelaskan hubungan beberapa komponen yang tersusun pada sistem pengiriman 

informasi yakni, input merupakan pembangkit sinyal yang dihubungkan menggunakan kabel menuju 

rangkaian yang dilanjutkan pada rangkaian transmitter, audio generator sebagai input masukan lalu 

dikuatkan pada power amplifier dilanjutkan menuju transformator dan diteruskan menuju LED untuk 

mengirimkan sinyal. Tegangan yang digunakan sebesar 12 volt, katoda pada LED dihubungkan 

menuju lilitan transformator sekunder, untuk lilitan transformator primer dihubungkan dengan power 

amplifier yang diberi masukan dari audio generator. Selanjutnya cahaya yang dihasilkan oleh LED 

dilewatkan melalui filter warna guna mendapatkan panjang gelombang yang diinginkan. Dari 

hubungan beberapa komponen yang disebutkan sebelumnya mampu dilihat pada Gambar 3.3 yang 

merupakan rangkaian dari transmitter. Terlihat pada Gambar 3 (a) terdapat power amplifier yang di 

mana output  tersebut dihubungkan menuju LED pada Gambar 3 (b) yang nantinya akan dimasukan 

kedalam air. 

                      
(a) Purwarupa Rangkaian     (b) Purwarupa Lampu LED 

Gambar 3. Hasil perancangan transmitter 

 

2.3 Receiver VLC 

Pada bagian receiver ini terjadi proses perubahan cahaya tampak yang yang ditangkap oleh 

photodiode diubah menjadi sinyal informasi. 

 

 
Gambar 4.  Blok Diagram Receiver 

 

Cara kerja dari rangkaian receiver ini dapat kita lihat pada Gambar 4, di mana informasi yang 

dikirimkan ditangkap oleh photodiode dilanjutkan menuju rangkaian yang berisikan beberapa 

komponen dan transistor bc547 yang di mana keseluruhan komponen tersebut merupakan amplifier. 

Cahaya yang ditangkap akan diubah menjadi besaran listrik yang mengandung sinyal informasi yang 

selanjutnya dikuatkan hingga nilai tertentu, selanjutnya nilai yang telah dikuatkan akan ditampilkan 
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melalui osiloskop melalui output dari amplifier tersebut. Gambar 5 menunjukan hasil implementasi 

dari sistem. 

 

               
(a) Purwarupa Rangkaian                  (b) Purwarupa Photodiode 

Gambar 5. Hasil Perancangan Receiver 

 

2.4 Implementasi Model Kanal 

Pada implementasi kanal untuk mencipatakan kondisi dalam air maka digunakan aquarium dengan 

dimensi 190x40x40 cm dengan dibungkus oleh scotlight pada sisi dalam aquarium, hal ini bertujuan 

untuk menghindari adanya cahaya luar masuk, lalu ditutupi dengan corriboard berwarna hitam dengan 

tujuan serupa agar tidak ada cahaya masuk pada sisi atas. Lalu aquarium diisi menggukan air keran 

(tap water) setinggi 35cm. Berikut merupakan gambaran dari implemenatsi model kanal di mana 

terdapat dua gambar, Gambar 6 merupakan sebuah konsep dan Gambar 7 merupakan hasil 

implementasi model kanal. 

 

  
        Gambar 6. Konsep model       Gambar 7. Impementasi Model 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Untuk mengetahui besarnya nilai interferensi antar link, maka dilakukanlah pengukuran crosstalk 

dengan melibatkan 2 link secara bersamaan namun dalam keadaan salah satu link tidak diberikan 

sinyal informasi. Pada proses pengukurannya, informasi dikirimkan dari link 1 berupa sinyal yang 

dibangkitkan melalui audio generator, dengan amplituda sebesar 5 Vp-p dan untuk jarak tiap link 

sejauh 50 cm, serta besarnya nilai crosstalk didapat dari output link 2 yang terhubung oleh osiloskop. 

Berikut merupakan blok diagram sistem dalam pengukuran crosstalk. 
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Gambar 8. Blok Diagram Pengukuran Crosstalk Menggunakan Filter Warna 
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Gambar 9. Blok Diagram Pengukuran Crosstalk Menggunakan LED Warna 

Tabel 1.  Pengukuran Crosstalk Menggunakan Filter Warna 

Link 1 Vout (Vp-p) Fout (Hz) Link 2 Vout 

(Vp-p) 

Fout 

(Hz) 

Cross 

-talk 

Merah 

4.88 1084 Merah Tidak terukur Tidak terukur - 

4.88 1006 Biru Tidak terukur Tidak terukur - 

4.4 1261 Hijau Tidak terukur Tidak terukur - 

Biru 

4.48 1041 Merah Tidak terukur Tidak terukur - 

4.4 986.7 Biru Tidak terukur Tidak terukur - 

4.96 1089 Hijau Tidak terukur Tidak terukur - 

Hijau 

4.15 1084 Merah Tidak terukur Tidak terukur - 

4.8 1174 Biru Tidak terukur Tidak terukur - 

4.71 1141 Hijau Tidak terukur Tidak terukur - 

 

Gambar 8 dan Gambar 9 merupakan blok diagram dari dua kondisi yang sudah disebutkan 

sebelumnya, selanjutnya untuk pengambilan data, nilai frekuensi yang dikirimkan sebesar 1 Hz 

dengan amplituda sinyal 5 Vp-p yang dibangkitkan menggunakan audio generator dan untuk jarak tiap 

link sejauh 50 cm. Pada pengukuran crosstalk ini warna yang digunakan serupa dengan pengujian 

sebelumnya yaitu merah (∼675 nm), biru (∼470 nm), dan hijau (∼550 nm). Berikut merupakan tabel 

hasil pengukuran crosstalk. 
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Tabel 2. Pengukuran Crosstalk Menggunakan LED Warna 

Link 1 Vout (Vp-

p) 

Fout 

(Hz) 

Link 2 Vout  

(Vp-p) 

Fout  

(Hz) 

Cross 

-talk 

Merah 

4.55 1029 Merah 3.68 1093 2.66 

4.88 1006 Biru Tidak terukur Tidak terukur - 

4.8 1009 Hijau Tidak terukur Tidak terukur - 

Biru 

4.88 1065 Merah Tidak terukur Tidak terukur - 

4.96 1067 Biru Tidak terukur Tidak terukur - 

4.55 1007 Hijau Tidak terukur Tidak terukur - 

Hijau 

4.48 1028 Merah Tidak terukur Tidak terukur - 

4.48 1046 Biru Tidak terukur Tidak terukur - 

4.71 1088 Hijau Tidak terukur Tidak terukur - 

 

Dari hasil yang didapat pada Tabel 1 dan 2 bahwa penggunaan filter warna sangat baik dalam hal 

pemisahan antar link yang di mana tidak ditemukannya informasi dari link 1 pada link 2. Pada 

penggunaan LED warna tepatnya pada link 1 berwarna merah dan link 2 berwarna merah terdapat 

crosstalk sebesar 2.66 dB. Hal ini menandakan bahwa komunikasi bi-directional dengan warna yang 

serupa menyebabkan bocornya informasi pada link 2 yang akan menyebabkan benturan sinyal 

informasi yang diterima. Dari seluruh percobaan yang dilakukan di mana sistem mampu bekerja 

secara bi-directional menggunakan filter dan LED warna serta pemisahan panjang gelombang yang 

dilakukan bekerja dengan baik, di mana tidak terdapatnya interferensi antar link pada kondisi panjang 

gelombang di kedua link berbeda. Sebaliknya jika menggunakan panjang gelombang yang serupa 

pada tiap link maka interferensi akan terjadi.   

 

4.  Kesimpulan 

Pada penelitian ini, didapatkan kesimpulan bahwa pengukuran crosstalk pada frekuensi 1 kHz 

pengunaan LED warna yang serupa mampu menyebabkan terjadinya crosstalk, seperti pada merah – 

merah di mana nilai crosstalk yang didapat sebesar 2.66 dB. 
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