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Abstrak
Komunikasi dalam air saat ini telah menggunakan fiber optik, gelombang radio, dan
gelombang akustik. Namun ketiga komunikasi tersebut memiliki kekurangan. Dalam
penelitian ini dikembangkan sebuah perangkat komunikasi dalam air menggunakan
cahaya tampak atau Visible Light Communication. Sistem komunikasi Visible Light
Communication dapat memungkinkan untuk mengirimkan informasi berupa suara.
Media cahaya yang digunakan adalah cahaya laser. Pemanfaatan cahaya tampak
sebagai komunikasi dalam air menjadi pilihan yang baik dari segi biaya dan
perawatan. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pemancar dapat mengirimkan
informasi berupa suara dalam air dengan jarak 1000 meter kepada perangkat
receiver. Semakin jauh jarak pancar pengirim mengirimkan informasi kepenerima,
maka cahaya yang dihasilkan semakin berkurang.
Kata kunci : Visible Light Communication, Laser, Komunikasi Dalam Air
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Penelitian yang sudah dilakukan

suara yang kemudia dirubah menjadi
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Gambar 1. Diagram Blok Sistem
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Informasi dari sumber informasi berupa

masuk kebagian selanjutnya, bagian

mp3 player akan masuk pada rangkaian

proses yang terdiri dari rangkaian VLC,

VLC melalui kabel jack audio female –

amplifier berupa penguatan, dan bagian

famele yang dalam rangkaian VLC ini

output

terdiri dari dua buah amplifier pada

berupa

pemancar

yang

bagian input.

diwujudkan dalam bentuk blok diagram
Pada gambar 1.

3

Pada rangkaian VLC informasi
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Gambar 3. Pengujian sistem secara pertahap
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laser tidak dapat memancarkan cahaya

Tx dan sinyal input pada bagian

dan tidak ada cahaya yang diterima oleh
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Gambar 4. Hasil input output TX

menghasilkan informasi berupa suara
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yang kurang baik. Informasi berupa
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dengan osiloskop jarak 5 m

Tx. Pengujian ini dilakukan untuk
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c. Pengujian Sistem Di Darat
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mengetahui

jarak

optimal

dari

dilakukan di darat untuk mengetahui

perangkat. Waktu pengujian adalah dari

jarak optimal dari perangkat pemancar.

jam 19:00 hingga 00:00, berikut adalah

Waktu pengujian adalah dari jam 19:00
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Tabel 1. Pengujian di darat

(m)

(V)
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2,820

3,20

310
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(m)

(V)
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2,820

3,20

310

400

2,90

3,18

130
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2,90

3,18
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600

2,71

3,01

78

600

2,71

3,01

78

800

2,80

3,10

56

800

2,80

3,10

56

1000

3,00

3,00

40

1000

3,00

3,00

40

Cahaya laser didalam air merambat
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