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Abstract  

 

Cahaya tampak adalah cahaya yang terlihat oleh mata manusia normal dengan panjang gelombang 

380 sampai 750 nm. Sampai saat ini, cahaya tampak dimanfaatkan oleh manusia hanya sebagai 

penerangan saja. Akan tetapi, pada beberapa penelitian telah dibuktikan bahwa cahaya tampak dapat 

dimanfaatkan dalam sistem komunikasi. Teknologi Visible Light Communication (VLC) adalah 

sebuah sistem komunikasi yang memanfaatkan cahaya tampak sebagai media dalam komunikasi antar 

perangkat. Dengan adanya penelitian ini, manusia dapat berkomunikasi atau bertukar informasi 

hanya dengan cahaya lampu yang menggantikan media wireless  yang menggunakan gelombang 

radio. Informasi yang dikirim  pada sistem ini berupa data. Pada penelitian ini, data yang digunakan 

berupa bit pulsa yang dibangkitkan dari Function Generator. Metode yang digunakan pada  

penelitian ini adalah cara mentransformasikan informasi yang berupa sinyal listrik menjadi cahaya 

oleh transmitter VLC. Cahaya yang mengandung informasi tersebut akan dikirimkan melalui media 

wireless. Dan selanjutnya cahaya tersebut diterima oleh receiver VLC dengan bantuan photodiode 

sebagai  sensor cahaya. Bit pulsa yang dikirimkan oleh Function Generator melalui transmitter VLC 

dan akan ditampilkan di Oscilloscope setelah melalui receiver VLC menggunakan media cahaya 

tampak. Alhasil, Sistem Transceiver (Transmitter-Receiver) VLC telah berhasil diimplementasikan 

dimana sistem dapat bekerja dengan baik pada frekuensi 400 Hz – 65 kHz dan jarak maksimum 

adalah 6,4 meter. 
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1. Pendahuluan  

Cahaya tampak adalah radiasi elektromagnetik yang terlihat oleh mata manusia normal dengan 

panjang gelombang 380 sampai 750 nm. Mata yang telah beradaptasi dengan cahaya biasanya 

memiliki sensitivitas maksimum di sekitar 555 nm, di wilayah hijau dari spektrum optik. Warna 

pencampuran seperti pink atau ungu, tidak terdapat dalam spektrum ini karena warna-warna tersebut 

hanya akan didapatkan dengan mencampurkan beberapa panjang gelombang. 

Saat ini, cahaya tampak  dimanfaatkan oleh manusia untuk penerangan, baik indoor maupun outdoor. 

Dilain sisi, teknologi optik yang saat ini digunakan secara luas adalah infrared.  Infrared adalah 

radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih 

pendek dari radiasi gelombang radio.  Inframerah ini memiliki panjang gelombang antara 700  nm 

sampai dengan 1 mm. Cahaya tampak yang dihasilkan oleh lampu penerangan memiliki sifat yang 

sama dengan infrared tersebut. Hal ini disebabkan keduanya merupakan radiasi elektromagnetik, 

hanya saja memiliki panjang gelombang yang berbeda. Oleh karena itu, apabila infrared dapat 

digunakan dalam komunikasi data, hal yang sama kemungkinan besar dapat dilakukan dengan 

menggunakan cahaya tampak. 

Sistem komunikasi yang saat ini telah diimplementasikan sebagian besar melalui media wireless 

(nirkabel). Sistem komunikasi dengan media cahaya memiliki potensi yang sangat besar dalam  

menggantikan media wireless. Hal ini disebabkan manusia tidak akan dapat bekerja dan hidup tanpa 

adanya lampu penerangan.  Oleh karena itu, pada penelitian ini akan diimplementasikan sebuah 

teknologi  Visible Light Communication (VLC) dalam sistem komunikasi data sehingga akan 

dihasilkan sebuah perangkat yang berlaku sebagai Transmitter dan Receiver dari sistem Visible Light 
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Communication (VLC). Perangkat ini akan ditambahkan dan dimodifikasi dengan teknologi yang 

telah ada saat ini, yang berupa pengiriman suara, pengiriman video, dan pengiriman data melalui 

koneksi internet dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan cahaya tampak. Hanya dengan 

menghidupkan lampu saja dan koneksi internetpun dapat diterima. Dengan teknologi ini pula, 

seseorang dapat menciptakan sebuah komunikasi dengan cara mengirimkan data dari satu tempat ke 

tempat dalam sebuah ruangan, yang selama ini dilakukan oleh perangkat Infrared ataupun Bluetooth, 

mencetak dokumen dengan jarak yang jauh tanpa menggunakan kabel, dan lainnya.  Contoh – contoh 

pemanfaatan teknologi yang lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

          

Gambar 1. Ilustrasi penggunaan cahaya tampak dalam sistem komunikasi 

Penelitian di bidang visible light communication (VLC) telah dilakukan penulis sejak tahun 2012. 

Penelitian penulis di bidang ini dimulai dengan topik Perancangan dan Implementasi Sistem 

Komunikasi Laser Berdaya 1 mW [1] dimana pada penelitian direalisasikan prototype sistem 

komunikasi Laser yang memanfaatkan fungsi cahaya dari Laser untuk menjadi sistem 

komunikasiHasil yang diperoleh dari pengukuran transmisi bahwa pada kondisi siang hari sistem 

komunikasi laser yang dirancang dapat bekerja pada jarak 5 meter sedangkan pada malam hari bekerja 

pada jarak 10,5 meter.  Akan tetapi, laser tidak akan dapat  merepresentasikan lampu yang 

memancarkan cahaya tampak (visible light). Oleh karena itu, penelitian dilanjutkan pada tahun 2013 

dengan judul “Implementasi Visible Light Communication (VLC) Pada Sistem Komunikasi “ [2]. 

Pada penelitian ini dimanfaatkan cahaya tampak sebagai media dalam sistem komunikasi, dimana 

selama ini cahaya hanya digunakan sebagai penerangan saja. Sinyal informasi yang dipancarkan 

berupa sinyal analog (audio) yang berasal dari MP3. Pada penelitian ini, komunikasi dapat dilakukan 

pada jarak pengiriman data sebesar 2,5 m dan dengan range frekuensi 600 Hz sampai dengan 45 kHz 

dimana data dapat disalurkan dengan baik. Pada penelitian ini dibuktikan bahwa dengan 

menggunakan cahaya tampak jarak yang dapat ditempuh lebih kecil dibandingkan dengan 

menggunakan laser.  

Pada tahun 2014 lalu, penelitian dilanjutkan dengan topik “Implementasi Sistem Komunikasi Video 

menggunakan Visible Light Communication (VLC)” [3]. Beda halnya dengan penelitian sebelumnya 

yang menggunakan sinyal audio. Pada penelitian ini sinyal informasi yang dikirimkan menggunakan 

media cahaya tampak berupa sinyal video. Dengan adanya penelitian ini, manusia dapat 

berkomunikasi atau bertukar informasi berupa video hanya dengan cahaya lampu. Pengiriman sinyal 

video memiliki kesulitan tersendiri mengingat bahwa LED dan Photodioda memiliki keterbatasan 

bandwidth dan tegangan untuk menerima sinyal video yang memiliki bandwidth sebesar 5 MHz. Pada 

penelitian ini hasil gambar video yang tampak pada monitor yang dikirim melalui transmitter dengan 

menggunakan LED belum sempurna. Gain pada sistem transceiver memiliki rata-rata sebesar 7,78 

dB. Dengan rata-rata faktor delay pembacaan frekuensi sebesar 17,49 μs. Penelitian lain dilakukan 

oleh Talha A. Khan dan timnya [4] dimana mereka mengimplementasikan teknologi Visible Light 

Communication (VLC) untuk transmisi data juga. Akan tetapi, data yang dikirimkan memiliki jumlah 

yang banyak oleh karena itu digunakan metoda Wavelength Division Multiplexing (WDM). Data yang 

dikirimkan hanyalah data biasa yang belum terlalu kompleks.   

 

Diketahui dari beberapa penelitian teknologi Visible Light Communication (VLC) harus 

memperhatikan penggunaan LED dan photodiode yang sesuai dengan sinyal informasinya [5,6] dan 

dapat menggunakan beberapa metoda dalam aplikasinya.[7,8,9,10,11] Dan beberapa penelitian 



lainnya didapatkan hasil yang mendukung pemanfaatkan Visible Light Communication (VLC) sebagai 

teknologi masa depan yang patut diteliti lebih lanjut.[12,13] 

 

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, saat ini akan diimplementasikan sistem komunikasi data 

menggunakan teknologi Visible Light Communication (VLC). Pada penelitian  ini, data yang 

digunakan berupa bit pulsa yang dibangkitkan oleh Function Generator. Sinyal Informasi tersebut 

yang berupa sinyal listrik diubah menjadi cahaya oleh transmitter VLC. Cahaya yang mengandung 

informasi tersebut akan dikirimkan melalui media wireless. Dan selanjutnya cahaya tersebut diterima 

oleh receiver VLC dengan bantuan photodiode sebagai  sensor cahaya. Bit pulsa yang dikirimkan oleh 

Function Generator melalui transmitter VLC dan akan ditampilkan di Oscilloscope setelah melalui 

receiver VLC menggunakan media cahaya tampak. 

  
2. Metodologi Penelitian 

Pada penelitian ini, data yang digunakan berupa bit  pulsa yang dibangkitkan dari Personal Computer.  

Function Generator akan membangkitkan bit sehingga dapat diketahui batasan jumlah bit yang dapat 

diterima oleh sistem. Bit yang dikirimkan akan ditampilkan di Oscilloscope.  
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Gambar 2.  Blok diagram sistem Visible Light Communication (VLC) 

(a) Transmitter (b) Receiver 

 

Pada perancangan sistem transmitter dan receiver data menggunakan visible light communication 

(VLC) dilakukan dengan menggunakan simulasi terhadap sistem yang akan diimplementasikan yang 

bertujuan untuk mengetahui kinerja dari sistem yang akan dibuat. Simulasi dilakukan menggunakan 

perangkat lunak simulasi elektronika, yaitu Electronic Workbench. Gambar berikut menunjukan hasil 

simulasi dari sistem yang telah disimulasikan. 

                
                             (a)                                                                                    (b) 

Gambar 3.  Simulasi Data Transmitter dan Receiver Visible Light Communication (VLC) 

(a) Transmitter  (b) Receiver 



Pada Gambar 3 (a) terlihat bahwa sinyal yang dikirimkan berupa sinyal pulsa dimasukkan ke dalam 

rangkaian yang telah dirancang, sehingga menghasilkan output yang sesuai dengan inputnya. 

Rangkaian tersebut merupakan rangkaian Transimpedance Amplifier (TIA) yang telah dimodifikasi 

agar menghasilkan keluaran sistem yang diinginkan. Pada Gambar 3 (b) menunjukan rangkaian 

transmitter dan receiver yang telah disimulasikan. Pada gambar tersebut sinyal pulsa dimasukan ke 

dalam transmitter dan kemudian akan diterima oleh receiver dan akhirnya terdapat keluaran sinyal 

yang sama dengan sinyal yang dikirimkan. Sinyal pulsa dikirimkan  melalui rangkaian 

Transimpedance Amplifier (TIA).  Alhasil, transmitter dan receiver dari Sistem Visible Light 

Communication (VLC) telah dirancang dengan baik. Hal ini dibuktikan oleh hasil keluaran dari sistem 

receiver yang memiliki frekuensi dan bentuk yang sama dengan sinyal input. Secara umum, dalam 

mengimplementasikan rangkaian data transmitter Sistem Visible Light Communication (VLC) ini 

dibutuhkan 2 buah blok, yaitu Rangkaian Transimpedance Amplifier (TIA) dan rangkaian LED. 

Secara umum, rangkaian receiver terdiri atas rangkaian photosensor (dalam hal ini menggunakan 

photodioda), Rangkaian Penguat, dan Rangkaian Pembalik Phasa.  
 

3.  Hasil Diskusi 

Kinerja diukur dari hasil keluaran sistem yang meliputi beberapa pengujian yaitu : 

3.1 Pengujian Sistem dengan jarak Transceiver  tetap 
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Gambar 4. Blok Diagram Pengujian sistem VLC dengan sumber dari function generator 

Gambar 4 menunjukan blok pengujian pertama dari sistem yang telah dimplementasikan. Pada 

pengujian ini signal generator membangkitkan sinyal pulsa dengan bit 1 dan 0 secara bergantian dan 

melewati sistem yang telah diimplementasikan. Keluaran dari sistem diukur oleh oscilloscope yang 

dibandingkan karakteristiknya dengan sinyal masukan kembali.  Kondisi pengujian dapat dilihat pada 

Gambar 5. 

 

Gambar 5. Sinyal Masukan (atas) dan Keluaran (bawah) sistem VLC 

Terlihat pada gambar tersebut sinyal keluaran sistem (bawah) memiliki bentuk yang sama dengan 

sinyal masukan (atas) walaupun mengalami pergeseran fasa sebesar 180 Derajat. Hal ini disebabkan 

oleh pengaruh dari kanal sistem transmisi yang digunakan. Walaupun demikian, sistem yang 

dirancang dan diimplementasikan telah bekerja dengan baik yang dibuktikan dengan frekuensi yang 

dari sinyal masukan sama seperti frekuensi dari sinyal keluaran dari sistem. Tegangan dari sinyal 

keluaranpun telah mengalami peningkatan hampir dua kali dari sinyal masukan, dengan penguatan 

sebesar 1,66 kalinya. Penguatan dari setiap sinyal berbeda – beda pada setiap pengukuran dan 

frekuensi dari sinyal yang dimasukan. Hal ini disebabkan oleh keadaan lingkungan dan kondisi 

pengukuran yang berubah setiap saat.   Pada pengujian ini function generator membangkitkan sinyal 

pulsa yang memiliki bit 1 dan 0 secara periodik dengan frekuensi dari 100 Hz sampai dengan 80000 



Hz. Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa sinyal dapat dilewatkan kepada sistem pada frekuensi 

400 sampai dengan 65000.  

3.2 Pengujian Sistem dengan jarak Transceiver  berubah - ubah 
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Gambar 6. Blok Diagram Pengujian sistem VLC dengan sumber dari function generator dan 

jarak yang berubah ubah 

Gambar 6 menunjukan blok pengujian kedua dari sistem yang telah dimplementasikan. Pengujian ini 

hampir sama dengan pengujian pertama namun dengan jarak yang berubah – ubah hingga sinyal tidak 

dapat diterima oleh Rx pada sistem yang telah diimplementasikan. Dari hasil pengujian didapatkan 

bahwa semakin jauh jarak antara sumber cahaya atau LED dengan rangkaian receiver terjadi 

pengurangan tegangan dengan nilai frekuensi yang tetap. Hal ini membuktikan bahwa semakin jauh 

jarak maka semakin kecil sinyal yang mampu diterima oleh receiver.  Pada pengujian ini pula 

didapatkan sinyal informasi masih dapat diterima hingga mencapai jarak 6,4 meter, namun 

penerimaan yang baik hanya mencapai jarak sekitar 4 meter. Untuk jarak yang lebih dari 4,4 meter di 

perlukan rangkaian penguat pada penerima ataupun di antara pengirim dan penerima sehingga sinyal 

mampu dikirimkan dengan jarak yang lebih jauh. 

 

4. Kesimpulan  

Setelah melakukan perancangan dan implementasi sistem, maka terdapat beberapa hal yang dapat 

disimpulkan, yaitu : 

1. Sistem telah berhasil diimplementasikan dengan sinyal keluaran dari sistem memiliki 

penguatan lebih dari 1 kali. 

2. Sinyal keluaran sistem mengalami pergeseran fasa sebesar 180 derajat dibandingkan dengan 

sinyal masukan. 

3. Frekuensi yang dapat dilewatkan oleh sistem berada pada range 400 Hz sampai dengan 65000 

Hz. 

4. Frekuensi yang baik untuk dilewatkan oleh sistem bernilai 1000 Hz atau 1 kHz. 

5. Jarak dan sudut mempengaruhi sinyal keluaran yang dihasilkan oleh sistem. 

6. Sinyal masih dapat kirimkan sampai dengan jarak 6,4 meter, dimana penerimaan terbaik berada 

di bawah 4,4 cm. 
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