
BAB  IV 
PEMANDU-GELOMBANG OPTIK TERPADU 

 

Tujuan Instruksional Umum 

  Pada bab ini akan dibahas mengenai pemandu-

gelombang yang banyak digunakan untuk mentransfer 

cahaya di antara komponen-komponen jaringan, mengenai 

bermacam-macam strukturnya, serta mode-mode 

perambatan didalamnya, hingga dispersi yang dapat 

terjadi. 

 

Tujuan Instruksional Khusus 

 Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan : 

1. Memahami tentang pemandu-gelombang optik dan 

fungsinya. 

2. Menjelaskan tentang mode-mode perambatan cahaya 

yang dapat terjadi di dalam pemandu-gelombang sesuai 

dengan jenis polarisasinya. 

3. Dapat menentukan jumlah mode yang dapat didukung 

oleh sebuah pemandu-gelombang. 

4. Dapat membuat chart mode perambatan. 

5. Dapat menjelaskan berbagai jenis dispersi yang terjadi 

di dalam pemandu-gelombang. 
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Pendahuluan 
  Optik terpadu adalah teknologi pembuatan 

peralatan dan jaringan optik  pada suatu substrat, seperti 

mengkonstruksi sirkuit elektronika terpadu. Optik terpadu 

menawarkan kemampuan untuk mengkombinasikan 

komponen elektronik dan optik pada sebuah substrat 

sehingga terbentuk sub sistem atau sistem yang 

fungsional. Teknologi ini mempunyai beberapa kelebihan, 

diantaranya kompak, berukuran kecil, dan harganya relatif 

murah. Pemancar optik, penerima, dan pengulang dapat 

dirancang pada satu substrat untuk hubungan interkoneksi 

jarak jauh menggunakan serat optik. 

  Pada jaringan optik terpadu, cahaya ditransfer ke 

komponen-komponen oleh pemandu-gelombang plat 

dielektrik. Pemandu-gelombang plat mempunyai kesamaan 

dengan serat optik, sehingga proses  perambatan 

gelombang dalam plat ini dapat digunakan sebagai dasar 

untuk menganalisa  perambatan gelombang pada serat. 

 

4.1 Pemandu-Gelombang Plat Dielektrik  
 Pada gambar 4.1 diperlihatkan pemandu-gelombang 

plat dielektrik. Gelombang merambat terutama dalam 

lapisan tengah yang mempunyai indeks bias n1. Lapisan ini 

sangat tipis (kurang dari satu mikrometer), dan biasa 

disebut film. Film ini diapit oleh lapisan atas dan lapisan 

bawah yang mempunyai indeks bias n2 dan n3. Cahaya 
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terjebak dalam film oleh pemantulan internal total. Seperti 

telah dibahas pada bab terdahulu, hal ini dapat terjadi jika 

n2 dan n3 lebih kecil dari n1. 

 

   
 

Gambar 4.1 Pemandu-gelombang plat dielektrik dengan 

n1  > n2 dan n1> n3 

  

 Sudut kritis yang harus dicapai agar terjadi pemantulan 

internal total tergantung pada indeks bias bahan lapisan 

atas dan lapisan bawah, yaitu sebagai berikut. 

- Sudut kritis pada bidang batas bawah ( antara n1  dan  

n2 ) 

  
1n
2n

csin =θ                                         ...............( 4.1 ) 
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- Sudut kritis pada bidang batas atas ( antara n1  dan  n3 ) 

1n
3n

csin =θ     ........................( 4.2 ) 

 

Untuk menjamin terjadinya pantulan internal total pada 

lapisan film, maka sudut datang θ harus lebih besar dari 

kedua sudut kritis tersebut di atas. Pemantulan total juga 

mensyaratkan permukaan bidang pemantul yang halus; 

jika permukaan pemantul kasar maka akan terjadi 

pemantulan diffuse yang akan menghamburkan cahaya. 

Inhomogenitas bahan juga akan menghamburkan cahaya 

dan mengakibatkan penambahan rugi-rugi. Bahan yang 

digunakan sebagai substrat dan film juga harus 

mempunyai rugi-rugi penyerapan yang kecil. Lithium Niobat 

(LiNbO3) mempunyai rugi-rugi 1 dB/cm dan Galium Arsenid 

(GaAs) mempunyai rugi-rugi sekitar 2 dB/cm. Rugi-rugi 

sebesar ini masih dapat diterima untuk jarak pendek (pada 

pemandu-gelombang), sedangkan bahan yang digunakan 

untuk membuat serat optik mempunyai rugi-rugi yang jauh 

lebih kecil lagi (misalnya 2 dB/km). 

 Berdasarkan strukturnya, pemandu-gelombang plat 

dibagi menjadi dua, yaitu : 

1. Simetris, yaitu n2 = n3 
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 Struktur simetris ini sangat mirip dengan struktur serat 

optik; indeks bias inti serat adalah n1 dan indeks bias 

kulit serat adalah n2. 

2. Asimetris, yaitu n2 ≠ n3 

 Contoh struktur asimetris adalah konfigurasi   n3  = 1,0, 

yaitu sirkuit optik terpadu yang terbuka pada bagian 

atas. 

 

Gelombang cahaya dalam film berjalan zig-zag ke 

atas dan ke bawah pada arah sudut sebesar θ, sehingga 

dapat dipandang sebagai jumlahan dua buah gelombang 

(masing-masing berjalan ke atas dan ke bawah pada arah 

sudut sebesar θ). Gelombang ini mempunyai faktor 

propagasi k = k0.n1 dengan k0 adalah faktor propagasi 

ruang bebas. Pada gambar 4.2 berikut ini diperlihatkan 

komponen-komponen faktor propagasi untuk kedua 

gelombang. Komponen β disebut faktor propagasi 

longitudinal dan h adalah komponen vertikal dari k. 

 

θ=θ=β sin
1

n
0

ksink    ......................( 4.3 ) 

θ=θ= cos
1

n
0

kcoskh    ......................( 4.4 ) 
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Gambar 4.2  Faktor propagasi untuk gelombang dalam  

pemandu-gelombang plat 
 

Karena interferensi gelombang yang berjalan ke atas dan 

ke bawah, maka gelombang menjadi tidak seragam 

sepanjang arah sumbu y tetapi bervariasi secara 

sinusoidal.  

 Faktor propagasi longitudinal adalah perbandingan 

antara frekuensi sudut ω dengan kecepatan fase dalam 

pemandu-gelombang, yaitu vg. 

 
gv
ω

=β            atau   
β

ω
=gv          .......( 4.5 ) 

Jika indeks bias adalah kecepatan cahaya di ruang hampa 

dibagi kecepatan dalam suatu medium, maka dapat 

didefinisikan  indeks bias efektif, neff, yaitu perbandingan 

antara kecepatan cahaya di ruang hampa dengan  

kecepatan dalam pemandu. 

 

 
ω
β

== c
g

v
c

eff
n     ........................( 4.6 ) 
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Karena  k0 =  ω / c maka : 

 

0
k

sin
1

n
0

k
0

k
sink
0

keff
n

θ
=

θ
=

β
=

 

sehingga 

θ= sin
1

n
eff

n     .........................( 4.7 ) 

 

 

4.2 Mode-Mode Dalam Pemandu Plat Simetris 
Pemantulan internal total terjadi jika sudut datang 

mempunyai nilai lebih besar dari sudut kritis sampai 

dengan sudut 90°. Jika sudut datang sama dengan 90°, 

maka indeks bias efektif sama dengan indeks bias film dan 

hal ini berarti bahwa gelombang merambat sejajar plat. 

Jika sudut datang sama dengan sudut kritis, maka indeks 

bias efektif sama dengan n2. Dengan demikian, maka 

besarnya indeks bias efektif adalah : 

 

  n2  ≤   n eff  ≤  n1    ..............( 4.8 ) 
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4.2.1 Syarat Mode 
Gelombang atau cahaya yang datang dengan sudut 

datang antara sudut kritis dan 90° terjebak dalam film oleh 

pemantulan internal total, tetapi tidak semua gelombang ini 

akan dapat merambat sepanjang struktur. Gelombang 

yang dapat merambat dalam pemandu tergantung pada 

mode pemandu itu sendiri. Pola interferensi yang stabil 

terbentuk jika pergeseran fase total pada satu siklus adalah 

kelipatan bilangan bulat dari 2π, yaitu : 

 

Δφ =  m . 2 π     ...............( 4.9 )  

 

dengan m adalah bilangan bulat. Pergeseran fase terjadi 

akibat perjalanan sepanjang struktur pemandu dan karena 

pantulan. Pergeseran fase dapat dihitung dengan cara 

membuat λ tetap dan mengubah-ubah arah θ. Dengan 

demikian persamaan ( 4.9 ) akan terpenuhi untuk beberapa 

arah θ yang berbeda; inilah yang disebut mode pemandu-

gelombang. Gelombang atau cahaya yang mempunyai 

arah θ tidak memenuhi persamaan ( 4.9 ), akan dengan 

cepat meluruh akibat interferensi merusak (destructive 

interference).  
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n2 
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n1 

            θ 
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 Gambar 4.3  Satu siklus lintasan zig-zag sebuah mode  
dalam pemandu-gelombang 

 
 
 
4.2.2 Polarisasi TE  dan TM 
  Polarisasi dalam pemandu-gelombang dapat 

dibedakan menjadi dua macam : 

1. Polarisasi TE ( Transverse Electric ) 

Yaitu polarisasi dimana vektor medan listrik berada 

pada bidang yang tegak lurus arah perambatan 

gelombang ( arah z ). Jenis polarisasi ini berhubungan 

dengan mode TE  dari pemandu gelombang. 

2. Polarisasi TM ( Transverse Magnetic ) 

Yaitu polarisasi dimana vektor medan magnetik berada 

pada bidang yang tegak lurus arah perambatan 
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gelombang ( arah z ). Jenis polarisasi ini berhubungan 

dengan mode TM dari pemandu gelombang. 

 

4.2.2.1 Chart Mode TE 
Untuk mode-mode genap TE ( yaitu yang mempunyai 

simetri genap ), penyelesaian persamaan ( 4.9 ) adalah 

sebagai berikut : 

 

2
2n2sin2

1n
cos1n
1

)2/hdtan( −θ
θ

=                .................( 4.10 ) 

dan untuk mode-mode ganjil : 

2
2n2sin2

1n
cos1n
1

22
hd

tan −θ
θ

=
π

− ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛   ...........( 4.11 ) 

Dalam praktek akan lebih memudahkan jika dipilih 

beberapa sudut datang, yang besarnya antara sudut kritis 

dan sudut siku-siku, dan kemudian menyelesaikan 

persamaan untuk menentukan ketebalan d. Contoh berikut 

ini dapat memberikan ilustrasi. 

 Untuk plat simetris n1 = 3,6 dan n2 = 3,55 maka : 

o sudut kritis θc = arc sin ( n2 / n1 )  = 80,4 ° 

o sudut datang agar cahaya terjebak adalah 80,4 ° ≤  θ  ≤  

90 °  

o indeks bias efektif mempunyai nilai  3,55 ≤  n eff  ≤  3,6 

Untuk mencari ketebalan d maka : 

o pilih sudut θ 
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o hitung  n eff  = n1 sin θ 

o hitung nilai tan ( hd / 2 ) 

o hitung nilai hd 

o hitung nilai 2π n1 cos θ 

o karena 

    
θπ

λ
=

θ
λ
π

= ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

cos
1

n2
d

hd

d.cos
1

n
2

hd
 

 sehingga 

  
θπ

=
λ cos

1
n2
hdd   .......................( 4.12 ) 

o hitung d / λ 

o jika λ ruang hampa diketahui, maka d dapat 

ditemukan, dan grafik dari penyelesaian ini disebut 

chart mode 

o hasil perhitungan tersebut di atas dapat dilihat 

pada pada tabel 4.1 

 

Dari hasil tabel 4.1, dapat dibuat grafik yang disebut chart 

mode (gambar 4.4).  Hasil tersebut merupakan nilai terkecil 

dari ketebalan ternormalisasi d/λ  (disebut d/λ0) dan 

berkaitan dengan mode pemandu-gelombang yang disebut 

mode TE0. 
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Tabel 4.1  Perhitungan Mode TE 

 

θ n eff tan (hd/2) hd 2π n1 cos θ d/λ 

80,4° 3,550 0 0 3,757 0 

82° 3,565 0,651 1,155 3,148 0,367 

84° 3,580 1,235 1,780 2,364 0,753 

86° 3,591 2,161 2,275 1,578 1,442 

88° 3,598 4,653 2,718 0,789 3,445 

90° 3,600 ∝ 3,142 0 ∝ 

 

 

 
Gambar 4.4 Chart mode untuk plat simetris dengan  

n1 =  3,6 dan n2 = 3,55 
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4.2.2.2  Mode-mode TE Orde Tinggi 
Karena fungsi tangen periodik, maka persamaan       

(4.10) dan (4.11) mempunyai penyelesaian ganda. Untuk 

nilai θ tertentu, ada sejumlah nilai d yang  mungkin (yang 

akan melewatkan cahaya). Pada contoh terdahulu, yang 

diperoleh adalah d/λ terkecil  (biasa dinotasikan dengan 

(d/λ0). Penyelesaian yang lain (baik untuk mode ganjil dan 

genap) adalah : 

θ
+λ=λ

cos1n2
m

0)/d(m)/d(   ......................( 4. 13 ) 

dengan m adalah bilangan bulat positif. Setiap nilai  m 

berhubungan dengan jumlah mode pemandu-gelombang. 

Masing-masing penyelesaian untuk (d/λ)0 mempunyai 

perbedaan sebesar : 

 
θ

=λΔ
cos

1
n2

1
)/d(     ......................( 4. 14 ) 

yaitu perbedaan besar (d/λ) antara mode yang satu 

dengan mode yang berikutnya. 

 Pada contoh 1 (lihat contoh soal dan penyelesaiannya), 

mode TE3  tidak dapat merambat karena d/λ tidak cukup 

besar. Mode TE3 dan mode-mode yang lebih tinggi             

(dengan m yang lebih tinggi) terpotong (cutoff). Syarat 

cutoff mode TE ke-m adalah : 
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2
2n2

1n2

m
c,m

)/d(
−

=λ    ......................( 4.15 )

  

Jika d/λ kurang dari nilai ini, maka mode ke-m tidak akan 

merambat. Dari persamaan (4.15) nilai m tertinggi (orde 

tertinggi) :  

  
λ

−
=

2
2n2

1nd2
m     ..............( 4.16 ) 

Dengan demikian jumlah mode dalam pemandu-

gelombang : 

  

λ

−
+=

+=

2
2n2

1nd2
1

m1N

    ............( 4.17 ) 

 

Untuk meminimalkan jumlah mode yang merambat dalam 

pemandu-gelombang, dapat dilakukan dengan membuat 

d/λ sekecil mungkin atau dengan membuat n2 ≈ n1  (nilai n2  

hampir sama dengan n1). Jika dikehendaki hanya satu 

mode saja yang merambat (TE0), maka mode TE1 harus 

cut off, yang mensyaratkan : 

 
2
2n2

1n2

1d

−
<

λ
     ............( 4.18 ) 

 

 Pemandu-gelombang multimode (mode jamak) adalah 

pemandu-gelombang yang dapat mendukung lebih dari 
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satu mode perambatan. Dengan tebal film yang tertentu, 

mode-mode orde tinggi merambat dengan sudut yang lebih 

kecil daripada sudut perambatan mode-mode orde rendah. 

Dengan demikian, mode orde tinggi melalui lintasan yang 

lebih panjang daripada lintasan yang dilalui oleh mode orde 

rendah. Hal ini dapat diilustrasikan pada gambar 4.5. 

 

n2 

 

 

                            α     α  

        θ     θ                           θ   θ                            n1 

                                                                       

 

n2 

 

Gambar 4.5 Lintasan cahaya untuk mode-mode orde tinggi  
dan orde rendah 

  

 

4.2.2.3  Chart Mode TM  
  Penyelesaian persamaan (4.9) untuk mode genap 

TM adalah sebagai berikut. 

2
2n2sin2

1n
cos2

2
n

1
n

)2/hdtan( −θ
θ

=                 ...........( 4.19 ) 

Untuk mode-mode ganjil : 
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2
2n2sin2

1n
cos2

2
n

1
n

22
hd

tan −θ
θ

=
π

− ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛                ...............( 4.20 ) 

Jika n1 ≈ n2, maka penyelesaian ini hampir sama dengan 

penyelesaian untuk mode TE. Hal ini mengakibatkan kurva 

mode TE dan mode TM berimpit dan harga cutoff untuk 

kedua macam polarisasi juga sama.  

 Jika cahaya yang merambat dalam pemandu tidak 

dipolarisasikan, maka akan terdapat dua macam mode 

yaitu mode TE dan TM. Jumlah keseluruhan mode yang 

merambat dalam pemandu adalah dua kali jumlah mode 

TE (atau jumlah mode TM) yang dapat didukung oleh 

pemandu. Akibat lebih lanjut adalah bahwa tidak mungkin 

untuk menghasilkan mode tunggal hanya dengan membuat 

film setipis mungkin, karena akan selalu ada mode TE0 dan 

TM0. Satu-satunya cara agar dapat dihasilkan mode 

tunggal adalah dengan membuat film setipis mungkin dan 

mempolarisasikan cahaya sesuai dengan salah satu mode 

yang dikehendaki (mode TE atau mode TM saja). 

 

4.3 Dispersi Dalam Pemandu-Gelombang Plat 
  Sejauh pembahasan tentang perambatan 

gelombang/cahaya dalam pemandu-gelombang plat, maka 

terdapat tiga macam dispersi yang mungkin terjadi. Ketiga 

macam dispersi ini tentu saja akan mengakibatkan distorsi 

pada gelombang/cahaya yang merambat, dan untuk kasus 
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terburuk dalam menyebabkan kesalahan informasi. Berikut 

ini adalah tiga macam dispersi tersebut : 

1. Dispersi bahan 

Indeks bias bahan dielektrik pembentuk pemandu-

gelombang berubah menurut panjang-gelombang 

cahaya yang merambat. Akibatnya adalah bahwa cepat 

rambat cahaya dalam bahan tersebut akan bervariasi 

dan cahaya datang ke detektor pada waktu yang tidak 

bersamaan, sehingga akan terjadi pelebaran pulsa 

output. Hal ini disebut dispersi bahan. Pelebaran pulsa 

akibat dispersi bahan dapat dihilangkan dengan cara 

menggunakan cahaya (sumber cahaya) yang 

monokromatis (lebar-spektral = nol). 

2. Dispersi pemandu-gelombang 

Indeks bias efektif untuk tiap mode perambatan 

bervariasi sesuai panjang-gelombang untuk tebal film 

yang tertentu, meskipun bahan pemandu-gelombang 

tidak bersifat dispersif. Ini disebut dispersi pemandu-

gelombang. Variasi indeks bias efektif mengakibatkan 

pelebaran pulsa seperti variasi indeks bias. Jika bahan 

pemandu-gelombang bersifat dispersif, maka dispersi 

bahan dan dispersi pemandu-gelombang akan muncul 

bersamaan. Pelebaran pulsa akibat dispersi pemandu-

gelombang dapat dihilangkan dengan cara 

menggunakan cahaya (sumber cahaya) yang 

monokromatis (lebar-spektral = nol). 
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3. Dispersi multimode (dispersi modal) 

Jika beberapa mode merambat dalam pemandu-

gelombang, masing-masing mode akan merambat 

dengan kecepatan yang berbeda. Hal ini akan 

mengakibatkan cahaya datang ke detektor pada waktu 

yang tidak bersamaan, dan akibat selanjutnya akan 

menyebabkan pelebaran pulsa. Inilah yang disebut 

dispersi multimode. Dispersi multimode tidak tergantung 

pada lebar-spektral sumber cahaya, dan tidak dapat 

dihilangkan dengan hanya menggunakan sumber 

cahaya yang monokromatis. Dengan menggunakan 

sumber cahaya yang monokromatis, masih ada 

kemungkinan beberapa mode dapat merambat dalam 

pemandu dan mengakibatkan dispersi multimode. Cara 

untuk menghilangkan dispersi jenis ini adalah dengan 

membuat mode tunggal dalam pemandu. 

 

4.4 Ringkasan 
  Pada pemandu-gelombang plat, dapat 

disimpulkan hal-hal berikut. 

1. Gelombang cahaya dipandu dengan adanya 

pemamntulan sudut kritis. 

2. Gelombang cahaya membentuk mode-mode 

perambatan. Setiap mode berkaitan dengan arah 

perambatan yang spesifik dan mempunyai pola medan 

transversal yang unik. 
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3. Indeks bias efektif  dari sebuah mode tertentu dapat 

ditentukan dengan menggunakan chart mode. Dengan 

besaran ini maka faktor propagasi longitudinal dapat 

ditentukan pula. 

4. Terdapat dua polarisasi orthogonal, yang didefinisikan 

sebagai tranverse electric (TE) dan tranverse magnetic 

(TM). 

5. Jumlah mode yang dapat merambat akan naik sesuai 

kenaikan ketebalan film dan kenaikan perbedaan indeks 

bias antara fillm dengan bahan disekitarnya. 

6. Untuk film dengan tipis, pemandu-gelombang dapat 

menghasilkan satu mode perambatan saja. 

7. Sebuah pulsa dakan mengalami pelebaran oleh karena 

dispersi bahan, dispersi pemandu-gelombang, dan 

dispersi multimode. 

 
4.5  Contoh Soal dan Penyelesaiannya 

1. Hitung sudut propagasi θ, neff, dan jumlah mode TE 

dalam pemandu-gelombang AlGaAs jika d = 1,64 μm 

dan λ ruang bebas sebesar 0,82 μm. 

Penyelesaian 

Pertama-tama hitung 2
m82,0
m64,1d

=
μ
μ

=
λ

 

Untuk nilai ini, chart mode gambar 4.4 memberi solusi : 

 TE0 ; neff = 3,594  ; θ = 86,7° 
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 TE1 ; neff = 3,578  ; θ = 83,7° 

 TE2 ; neff = 3,557  ; θ = 81,1° 

Sehingga ada 3 mode TE yang merambat dalam 

pemandu-gelombang. 

2. Hitung tebal maksimal pemandu-gelombang plat 

AlGaAs (n1 = 3,6 dan n2 = 3,55) yang hanya akan 

melewatkan mode TE tunggal pada panjang-gelombang 

0,82 μm! 

Penyelesaian 

Dengan menggunakan persamaan (4.18), tebal 

maksimalnya adalah : 

 

m686,0

255,326,32

82,0

2
2n2

1n2
d

μ=

−
=

−

λ
=

 

 

4.6  Soal-soal Latihan 

1. Hitung sudut propagasi θ, neff, dan jumlah mode TE 

dalam pemandu-gelombang AlGaAs jika d = 1 μm dan λ 

ruang bebas sebesar 0,8 μm. 

2. Hitung tebal maksimal pemandu-gelombang plat 

AlGaAs (n1 = 3,6 dan n2 = 3,5) yang hanya akan 

melewatkan mode TE tunggal pada panjang-gelombang 

0,8 μm! 

 



 

 

68

3. Tentukan tebal film masing-masing agar mode TE0, TE1, 

TE2, TE3 cutoff, jika n1 = 1,48, n2 = n3 = 1,46 dan 

panjang-gelombangnya = 0,8 μm! 

4. Jelaskan berbagai macam dispersi yang dapat terjadi 

dalam pemandu-gelombang plat? 

5. Bagaimana caranya agar dispersi modal dapat 

diminimalkan? Mengapa demikian? 
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