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INTISARI 

 Penghematan biaya, merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi 

munculnya teknologi Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM). Sistem 

CWDM merupakan alternatif yang dapat dipilih untuk menggantikan DWDM ( Dense 

Wavelength Division Multiplexing ) pada sistem jaringan jarak dekat. Seiring dengan 

pengembangan CWDM, keuntungan CWDM secara teknis dibandingkan DWDM, seperti 

lebih fleksibel, rendah biaya, telah memantapkan keberadaan CWDM. Pengurangan biaya 

penggunaan perangkat keras, disipasi daya rendah, dan peranti CWDM  yang kecil telah 

membawa keuntungan dari segi penghematan biaya bagi pengguna teknologi CWDM. 

Penghematan akan lebih berarti lagi disaat para perancang jaringan memilih 

menggunakan CWDM yang dapat menunda jangka waktu pembaharuan (upgrade time) 

sehingga bisa memperpanjang masa hidup perlengkapan jaringan yang dibuatnya. 

Kata kunci : Coarse Wavelength Division Multiplexing, upgrade time, disipasi daya 

  

1. COARSE WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING 
 Coarse Wavelength Division Multiplexing adalah suatu bentuk pe-multiplex-an 

panjang gelombang yang mempunyai jarak yang lebih lebar antar panjang gelombangnya 

dibandingkan dengan Dense Wavelength Division Multiplexing. Lebih dari 18 panjang 

gelombang dapat dikirimkan menggunakan CWDM. CWDM dapat digunakan pada serat 

ragam jamak dan juga serat ragam tunggal. Meskipun jarak tempuh isyaratnya lebih 

pendek dibandingkan DWDM harga pemakaian CWDM lebih murah daripada DWDM. 
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 Teknologi CWDM mulai digunakan sejak awal 1980an. Pada awalnya Local Area 

Network ( LAN ) serat ragam jamak menggunakan panjang gelombang jamak dengan 

jarak antar panjang gelombangnya 25 nm pada jendela 850 nm. Pasaran penerapan 

CWDM dari pertengahan sampai akhir 1980an berlanjut dengan adanya aplikasi LAN 

serat ragam jamak pada jendela 850 nm, ditolong oleh Vertical Cavity Surface Emitting 

Laser ( VCSEL ) dan teknologi TFF (thin-film filter) untuk mengurangi biaya dan 

menambah kepadatan data. Ketertarikan pada CWDM sendiri tidak terlalu tinggi. CWDM 

belum dipakai sampai tahun 1996. Saat itu yang masih digunakan adalah DWDM. Pada 

awal kemunculannya, CWDM tidak mempunyai standar yang spesifik dan ada sedikit 

keragu-raguan dalam hal arti dan penerapannya. 

 Hal ini berubah pada akhir 1990an, saat CWDM menjadi subjek ketertarikan 

diantara IEEE 802.3 High Speed Study Group dalam memecahkan masalah dispersi dan 

masalah rugi-rugi pada penerapan LAN 10 Gigabit Ethernet, dan pada beberapa 

penerapan WAN 10 Gigabit Ethernet. Untuk penerapan LAN 10 GbE, empat panjang 

gelombang pada jendela 850 nm atau 1310 nm diusulkan untuk digunakan di gedung-

gedung dan lingkungan kampus. Untuk membedakan antara kedua jendela LAN tersebut, 

802.3 High Speed Study Group mengacu pada panjang gelombang 850 nm sebagai 

CWDM dan pada panjang gelombang 1310 nm sebagai Wide WDM  ( WWDM ).  

 Tabel berikut menunjukkan jenis-jenis Wavelength Division Multiplexing. 

Tabel 1. Jenis-Jenis Wavelength Division Multiplexing. 

 Coarse WDM 
(termasuk WWDM) 

WDM DWDM 
(termasuk ultra 
dense WDM) 

Jarak antar kanal Lebar, dari 1,6 nm 
(200GHz) sampai 
25 nm 

Sedang, laser 1310 
nm digunakan 
bersama laser 1550 
nm 

Kecil, 1,6 nm 
(200GHz) atau 
kurang dari itu 

Macam pita yang 
digunakan 

O,E,S,C, dan L O dan C C dan L 

Biaya tiap kanal Rendah Rendah  Tinggi 

Jumlah kanal 
yang dikirimkan 

17 – 18  2 Ratusan kanal 

Baik diterapkan 
di 

Jangkauan pendek, 
metro 

PON (Passive 
Optical Network) 

Jangkauan jauh 
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• Awal Munculnya WDM di Pasar Metro  

Saat diperkenalkan pada awal sampai pertengahan 1990an, WDM dalam bentuk 

DWDM telah digunakan terutama pada jarak jangkauan jauh. Penerapannya yang 

paling utama adalah untuk membantu penyedia layanan komunikasi jarak jauh yang 

berhubungan dengan habisnya serat antar kota. 

Hal ini berubah pada akhir tahun 1990an bersamaan dengan kemampuan 

produk-produk WDM untuk membantu meringankan kemacetan pada area metro dan 

regional. Bagaimanapun juga, area metro mempunyai persyaratan yang sangat 

berbeda: jaraknya lebih pendek; memungkinkan pemakaian serat lebih banyak; 

memerlukan protokol lebih banyak seperti Gigabit Ethernet dan Fibre Channel 

sebagai pendukung; jumlah informasi lebih sedikit; dan biaya untuk lebar pita lebih 

sedikit. Dengan adanya karakteristik ini, para penyedia layanan komunikasi 

menginginkan adanya peranti transmisi yang sungguh berbeda dari paket yang sangat 

padat, ketepatan yang sangat luar biasa, teknologi DWDM dengan lebar pita yang 

tinggi sangat membantu untuk transmisi jarak jauh. 

Sejak transmisi jarak jauh dipandang tidak lagi efektif untuk area metro, 

penyedia jasa komunikasi di daerah metro mencari suatu DWDM dalam bentuk yang 

lebih murah dan lebih longgar.  

Untuk lebih mengurangi biaya produk metro, kompensator dispersi yang 

harganya mahal yang normalnya dipakai pada jaringan jarak jauh dapat dihilangkan 

berhubung hanya membutuhkan jarak yang pendek. Namun bagaimanapun juga, 

meskipun mahal EDFA ( Erbium Dopped Fiber Amplifier )tetap diperlukan. 

Penyederhanaan ini memunculkan istilah “Metro DWDM”. Namun meskipun ada 

penyederhanaan ini, Metro DWDM dipandang dari segi ekonomi masih terlalu mahal 

untuk jarak yang tidak sejauh pada DWDM. 

Kemudian CWDM muncul sebagai alternatif. Bagaimanapun juga, CWDM yang 

telah dikembangkan untuk aplikasi LAN jarak pendek perlu dirancang kembali untuk 

menyediakan jangkauan panjang gelombang yang lebih sesuai untuk memenuhi 

persyaratan jarak transmisi untuk aplikasi pada area metro. 
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Gambar 1. Panjang Gelombang Metro CWDM  

                 Dispesifikasi oleh ITU-T G.694.2. 

Seperti terlihat pada Gambar 1, beberapa pita panjang gelombang digunakan 

oleh CWDM untuk aplikasi metro. Ini termasuk panjang gelombang asli CWDM 

(pada 1310 nm), dan perluasannya, secara sederhana disebut pita O;E;S;dan L. Pita - 

pita ini dapat digunakan untuk menyediakan lebar pita 10x lebih besar daripada pita-

C atau jarak antar panjang gelombang 10x lebih lebar untuk lebar pita yang sama. 

Pilihan terakhir ini merupakan solusi yang logis untuk teknologi metro WDM dan 

solusi dari segi ekonomis.  

Seperti terlihat pada Gambar 1, kelima panjang gelombang CWDM terletak 

disekitar pita-E. Pita ini umumnya tidak digunakan sebagai standard tipe serat G.652 

karena adanya Water peak. Rugi-rugi akibat adanya water peak ini tidak besar yaitu 

0,5 dB/km. Memang rugi-rugi maksimum dapat mencapai 2dB/km, tetapi para 

penyedia jasa komunikasi tidak berani menanggung resiko untuk membelanjakan 

dananya untuk peralatan yang tidak dapat dioperasikan di beberapa atau semua tipe 

serat metro G.652. Konsekuensinya, produk pertama untuk mengembangkan dan 

menerapkan CWDM di aplikasi metro difokuskan pada pita O,S,C, dan L saja. 

Teknologi Metro CWDM sekarang terdiri dari tapis-tapis optik, dan laser tanpa 

pendingin dengan jarak antar panjang gelombangnya 20 nm. Ada 18 panjang 

gelombang yang dapat dipakai dengan jangkauan panjang gelombangnya pada 1270 
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nm sampai 1610 nm. Gambar 1. menunjukkan pembuatan grid panjang gelombang 

CWDM ITU-T G.694.2. Sebuah kurva attenuasi untuk serat ITU-T G.652 juga terlihat. 

Pembuatan gambar panjang gelombang CWDM di atas kurva attenuasi serat 

dilakukan untuk kejelasan dan untuk melihat rugi-rugi yang lebih tinggi pada 

beberapa panjang gelombang. 

 

2. KOMPONEN SISTEM CWDM 
ê Serat 

Untuk mengembangkan jaringan serat metro, sekarang memakai teknologi 

terbaru serat ITU-T G.652.C, yang pada intinya menghilangkan water peak pada 

1383 nm sehingga membebaskan pita-E untuk memperluas kapasitas pita yang 

dapat digunakan.  

Dispersion Shifted Fiber ( DSF ) yang tidak dapat digunakan dengan 

DWDM pada pita-C karena adanya masalah 4-wave mixing, sekarang dapat 

digunakan kembali pada teknologi Metro CWDM yang baru.  

ê Laser 

§ Direct Modulated CWDM Lasers 

Direct Modulated CWDM Lasers dengan bit rate sampai 2,5 Gbit/s cukup 

optimal untuk biaya yang rendah. Desainnya berdasar pada percobaan dan 

pembuktian teknologi DFB. Teknologi DFB mempunyai keuntungan, lebar 

garisnya sempit dengan tekanan sisi yang tinggi, sehingga menimbulkan 

unjuk kerja dispersi rendah yang sama dengan modulasi langsung laser 

DWDM. Hasilnya, laser-laser CWDM dapat mentransmisikan 2,5 Gbit/s 

sejauh 80 km pada serat ITU G.652. Biaya yang rendah, daya kecil, dan 

pengurangan jarak antar transmiter laser CWDM merupakan keuntungan. 

Ini berarti Direct Modulated CWDM Lasers tidak memiliki tempat 

pembuangan panas yang besar, control circuit, dan Thermo-Electric Coolers 

( TECs ) berdekatan dengan chip lasernya, yang dapat menyimpan tenaga 

elektris dan masih ada tempat yang kosong. Biasanya, keluaran optik 

sebesar 1mW bisa dicapai dengan laser CWDM yang rendah biaya. 

§ Perbandingan Teknologi Laser CWDM dan DWDM 
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Faktor dominan yang membedakan biaya transmitter CWDM dari biaya 

transmitter DWDM adalah jarak antar kanal masing-masing WDM. Jarak 

antar kanal menentukan seberapa jauh gabungan laser yang menyinari kanal 

dapat menyimpang dari panjang gelombang nominal dikarenakan oleh 

toleransi pada waktu fabrikasi, jangkauan suhu, dan modulasi. Hal ini 

digambarkan pada Gambar 3.3. untuk tapis CWDM pada 1550 nm, tapis-

tapis DWDM yang berjarak 200 GHz, dan panjang gelombang laser DFB 

pada pita-C. 

 

 

Gambar 2. Toleransi Pengemasan dan Suhu CWDM vs DWDM. 

Jadi perbedaan antara transmitter DWDM dan transmitter CWDM : 

ü Volume yang ditempati oleh transmitter laser DWDM delapan kali 

lebih banyak daripada volume transmitter laser CWDM. 

ü Daya yang dikonsumsi transmitter DWDM sekitar 20 kali jumlah 

daya yang dikonsumsi transmitter CWDM. Untuk sistem WDM 16 

kanal, transmitter CWDM mengkonsumsi sekitar 4 Watt, sedangkan 

untuk fungsi yang sama pada sistem DWDM mengkonsumsi lebih 

dari 80 Watt. 

ü Dari kedua sebab diatas, pengemasan transmitter laser DWDM lebih 

mahal dibandingkan transmitter laser CWDM tanpa pendingin. 
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Hasilnya, komponen transmitter DWDM umumnya empat sampai 

lima kali lebih mahal dibandingkan transmitter CWDM.  

ê Receiver 

Receiver yang digunakan pada sistem CWDM kanal jamak pada dasarnya 

sama dengan yang digunakan pada sistem DWDM. Secara kontras untuk standar 

receiver berprotokol tunggal, receiver-receiver itu membutuhkan lebar pita 

yang lebih besar yang dapat menangkap semua bit-rate dan protokol yang 

ditetapkan. Bagian depan receiver menggunakan detektor Positive-Intrinsic-

Negative ( PIN ) atau Avalanche Photodiode Detectors ( APDs ). Keuntungan 

detektor PIN adalah rendah biaya, desainnya lebih sederhana. Keuntungan 

detektor APD adalah perkembangan sensitivitas receiver sebesar 9 hingga 10 

dB. 

ê Filter / Tapis 

Tapis CWDM diterapkan menggunakan teknologi thin-film filter ( TFF ). 

Seperti terlihat pada Gambar 3 TFF berfungsi sebagai tapis kanal tunggal diskrit 

dan sebagai multiplexer/demultiplexer dengan empat atau delapan port. 

Berbagai macam konfigurasi  perangkat ini dapat digunakan untuk menerapkan 

optical add/drop multiplexer kanal jamak. Tapis-tapis CWDM dapat 

dispesifikasikan menjadi untuk transmisi uni-directional pada jaringan dua serat 

atau untuk transmisi bi-directional pada jaringan serat tunggal. Pada transmisi 

bi-directional jaringan serat tunggal, mempunyai keuntungan yaitu para 

penyedia jasa persewaan serat hanya membutuhkan modal yang murah.  

 

 

Gambar 3. Pilihan Tapis CWDM : Skema Mux/Demux 1 kanal dan 8 kanal. 



Techné Jurnal Ilmiah Elektroteknika Vol. 8 No. 2 Oktober 2009 Hal 109 – 122 
 
 

116 
 

 
Seperti terlihat pada Gambar 2., tapis CWDM membutuhkan lebar flat-top 

passband minimal 13 nm dengan riak passband kecil. Rugi-rugi sisipan 

umumnya sekitar 1dB untuk tapis kanal tunggal, dan untuk tapis mux/demux 8 

kanal sekitar 4 dB. Isolasi untuk kanal-kanal yang berbatasan lebih dari 30 dB 

dengan tujuan mengurangi crosstalk diantara kanal-kanal tersebut. 

Pada proses thin film, stabilitas suhu bagian tengah panjang gelombang 

tapis CWDM sangat baik, penyimpangannya kurang dari 0,002 nm/°C. Ini 

berarti perubahan panjang gelombang kurang dari ±0,07 nm pada variasi suhu 

±35ºC.  

Sudah menjadi sifatnya, tapis CWDM lebih murah dibuat daripada tapis 

DWDM dikarenakan oleh lebih sedikitnya lapisan pada desain tapis CWDM. 

Umumnya ada 100 lapis dibutuhkan untuk desain tapis 200 GHz pada DWDM, 

sedangkan pada metro CWDM hanya ada 50 lapis pada tapis 20 nm. Waktu 

pengemasan tapis CWDM lebih singkat, bahan yang dibutuhkan lebih sedikit, 

jumlah yang dihasilkan dalam satu kurun waktu lebih banyak dibandingkan 

dengan tapis DWDM. Hasilnya, harga tapis CWDM kurang dari 50% harga tapis 

DWDM. 

ê Optical Add Drop Multiplexer ( OADM ), Repeater dan Amplifier 
Gambar 4 memperlihatkan sebuah jaringan linear (bus) terdiri dari tapis 

mux/demux CWDM dengan 8 panjang gelombang pada bagian paling akhir atau 

central office dan empat buah tapis OADM terletak diantara remote customer 

nodes dipisahkan jarak 15 km. Panjang total jaringan 60 km, yang pada contoh 

ini rugi-ruginya terbatas. Diasumsikan sebuah APD (Avalanche Photodiode 

detectors), rugi-rugi sisipan (insertion loss) OADM sebesar 1 dB, rugi-rugi 

sisipan mux/demux 4 dB, rugi-rugi serat dan penyambungan sebesar 0,4 dB/km 

pada panjang gelombang 1470 nm dan 1610 nm. 

 Untuk aplikasi pada OC-48 dengan kapasitas panjang gelombang 2,488 

Gbit/s, jaringan OADM ini juga mendekati batas dispersi 80 km laser-laser 

CWDM. Hal ini terjadi karena dispersi kromatis panjang gelombang pada 1610 
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nm yang bermodulasi pada serat G.652. Serat seperti itu dioptimalkan untuk 

dispersi nol pada 1310 nm dan ini menyebabkan dispersi pada 1610 nm.  

 Untuk mengembangkan jaringan CWDM menjadi jaringan dengan 

jangkauan lebih jauh dan atau jumlah titik percabangan lebih banyak daripada 

yang terlihat pada Gambar 4, membutuhkan sebuah peranti sisipan. Dapat 

berupa repeater, dapat juga berupa amplifier. Repeater dapat menghasilkan 

regenerasi 3R (reamplify, reshaping dan retiming) untuk mengatasi keterbatasan 

rugi-rugi dan dispersi, sedangkan amplifier menghasilkan regenerasi 1R 

(regenerasi amplitudo) untuk mengatasi keterbatasan rugi-rugi daya optik. 

 

 

 

Gambar 4. Contoh Jaringan OADM 2 Kanal dan Mux/Demux 8 Kanal. 

 Regenerasi panjang gelombang tunggal adalah solusi yang kadang 

digunakan untuk mengatasi keterbatasan rugi-rugi ataupun dispersi. Contohnya 

jika layanan OC-48 pada Gambar 4. dibutuhkan pada node downstream GbE, 

ini dapat dibuat dengan menyisipkan sebuah repeater 3R pada OC-48, hal ini 

terlihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Repeater  Panjang Gelombang 3R – Tunggal. 

 Seperti pada Gambar 5, salah satu masalah jaringan optikal WDM dengan 

repeater panjang gelombang tunggal adalah perbedaan aras isyarat optik untuk 

panjang gelombang yang berbeda, yang dapat menjadi masalah crosstalk antara 

kanal-kanal yang bersebelahan. Untuk mengatasi masalah ini, sistem CWDM 

dilengkapi dengan attenuator optik atau tapis OADM dengan rasio tap yang 

berbeda dan desain perangkat lunak jaringan optik yang umum dipakai. 

 Solusi alternatif untuk rugi-rugi/dispersi adalah dengan membangkitkan 

kembali semua panjang gelombang sebelum isyarat optik terdegradasi terlalu 

banyak. Repeater panjang gelombang jamak dapat diterapkan seperti pada 

Gambar 6. 

 

 

Gambar 6. Repeater Panjang Gelombang 3R – Jamak. 

 Pada saat panjang gelombang tunggal atau repeater panjang gelombang 

jamak dipilih untuk aplikasi jaringan metro lebih luas, Semiconductor Optical 

Amplifier ( SOA ) menjadi salah satu alternatif pilihan dengan biaya yang lebih 

murah untuk jaringan metro CWDM yang lebih kecil atau kapasitasnya lebih 

sempit dengan jumlah titik percabangan yang banyak. Gambar berikut 

menunjukkan skematik SOA 
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Gambar 7. SOA – Regenerator 1R untuk Jaringan CWDM. 

 Beberapa repeater 3R panjang gelombang dapat dikembangkan untuk 

dapat meliputi seluruh proses OEO add/drop multiplexing ( ADM ), sehingga 

membentuk sebuah regenerative-OADM ( R-OADM ). Beberapa R-OADM 

dapat dihubungkan satu sama lain untuk membentuk jaringan regenerative 

CWDM yang luas, yang dapat dibentuk sebagai sebuah bus atau ring.  

 OADM yang telah diregenerasi mempunyai solusi jaringan lebih fleksibel, 

WDM dengan low latency, dan kemudahan dibandingkan dengan desain 

jaringan SONET dan SDH ( TDM ). Teknologi TDM yang baru, seperti Next 

Generation SONET ( NG-SONET ) akan mempunyai peranan penting dengan 

kanal yang lebih kecil sehingga menyebabkan efisiensi lebar pita lebih besar. 

Bagaimanapun juga, NG-SONET memerlukan biaya pemrosesan tambahan, 

latency (waktu yang dibutuhkan untuk sebuah paket data melintasi sebuah jalur 

komunikasi pada sebuah jaringan), konsumsi daya yang lebih besar, dan biaya-

biaya lain untuk bersaing dengan kemudahan jaringan regenerative CWDM. 

  

3. KEUNTUNGAN CWDM 
  Ukuran komponen CWDM lebih kecil dan mengkonsumsi daya lebih 

sedikit dibandingkan dengan komponen DWDM. Lebih sedikit mengkonsumsi 

power supply dan mengurangi peranti pengelolaan suhu untuk menghilangkan 

panas yang berasal dari transmitter maupun power supply. Perbedaan ini 

digambarkan pada Gambar 8. menggunakan data dari komponen-komponen 

DWDM dan CWDM dengan 16 panjang gelombang. 
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Gambar 8. Perbedaan Produk DWDM dan CWDM dari Segi Ukuran dan Daya. 
 

  Arsitektur multiplexer yang terlihat pada Gambar 8 berdasar pada 

perbedaan komponen-komponen penting antara teknologi CWDM dengan 

teknologi WDM 200 GHz, memakai thin film filter dan transmitter laser DFB 

termodulasi langsung. 

  Seperti terlihat pada Gambar 8, pemakaian serat dan banyaknya daya 

(panas) yang digunakan pada DWDM, menjadikan DWDM dibuat di chassis 

(wadah) yang lebih besar. Sedangkan pada teknologi CWDM yang 

menggunakan daya lebih sedikit daripada DWDM, memungkinkan CWDM 

ditempatkan pada wadah yang lebih kecil. Perlunya tambahan wadah pada 

DWDM menyebabkan biaya ekstra. Biaya siklus hidup DWDM dibandingkan 

siklus hidup CWDM lebih nyata terlihat daripada perbandingan antara biaya 

komponen dasar masing-masing teknologi. 

  Dari tabel berikut, terlihat perbandingan WDM dalam hal penggunaan 

teknologi dan segi ekonomis. 
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Tabel 2. Perbandingan Teknologi WDM. 

Parameter Metro CWDM  Metro DWDM DWDM Jarak Jauh 

Kanal per Serat 4 – 16 32 – 80 80 - 160 

Spektrum yang 
dipakai 

Pita O,E,S,C,L Pita C,L Pita C,L,S 

Jarak antar kanal 20nm(2500 GHz) 0,8nm(100 GHz) 0,4nm(50 GHz) 

Kapasitas Panjang 
Gelombang 

2,5 Gbit/s 10 Gbit/s 10-40 Gbit/s 

Kapasitas Serat 20-40 Gbit/s 100-1000 Gbit/s > 1 Tbit/s 

Tipe Laser Uncooled DFB Cooled DFB Cooled DFB 

Teknologi Tapis Thin Film Filter Thin Film Filter, 
AWG, FBG 

Thin Film Filter, 
AWG, FBG 

Jarak Transmisi sampai 80 km ratusan kilometer ribuan kilometer 

Harga rendah sedang tinggi 

Penguat Optik tidak ada EDFA EDFA, Raman 

 
DFB = Distributed Feed Back laser, AWG = Arrayed Waveguide Grating, 
FBG = Fiber Bragg Grating, EDFA = Erbium Doped Fiber Amplifier. 
Sumber dari Sorrento, RHK. 

  

4. KESIMPULAN  
CWDM merupakan modifikasi DWDM yang efektif digunakan untuk jarak lebih 

dekat (sampai 80 km) dengan jumlah panjang gelombang yang lebih sedikit 

dibandingkan DWDM, dan biaya yang dibutuhkanpun tidak sebesar DWDM. 
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