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ABSTRAK

Tugas akhir ini berjudul “Analisis Kuat Sinyal Tranceiver Ultra High Frequency
Lembaga Penyiaran Pada Stasiun METROTV Makassar”. Adapun tujuan penelitian
ini adalah menganalisis kuat sinyal pancaran siaran program TV Stasiun MetroTV
Makassar berdasarkan data pengukuran kuat medan yang diterima pada daerah
layanannya dan berdasarkan hasil perhitungan. Kualitas penerimaan siaran televisi
dapat diketahui berdasarkan kuat sinyal yang sampai kepada penerima, dimana kuat
sinyal dapat diketahui berdasarkan kuat medann yang sampai ke penerima,
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kuat sinyal yang diterima
pada lokasi tertentu dalam daerah layanan stasiun MetroTV Makassar. Berdasarkan
kuat medan hasil pengukuran dan hasil perhitungan, penelitian dilakukan dengan
cara mengambil data pengukuran yang dilakukan oleh MetroTV pada daerahdaerah layanannya dengan menggunakan alat ukur (Field Strength Meter ML 512
A/ Merk Anritzu). Adapun daerah pengukurannya yaitu daerah Utara, Selatan,
Barat, dan Timur. Dari hasil analisis diketahui bahwa kuat sinyal yang sampai ke
penerima sangat baik.

Kata Kunci : Tranceiver, Ultra High Frequency, sinyal

ABSTRACT

This final project is entitled "Analysis of Ultra High Frequency Transceiver Signal
Strength for Broadcasting Institutions at METROTV Station Makassar". The
purpose of this study is to analyze the signal strength of the broadcast TV program
of the Makassar metrotv Station based on the field strength measurement data
received in the service area and based on the calculation results. The quality of
television broadcast reception can be known based on the signal strength that
reaches the receiver, where the signal strength can be determined based on the field
strength that reaches the receiver, this study aims to determine how much signal
strength is received at certain locations within the Makassar metrotv station service
area. Based on the measured field strength and calculation results, the research was
conducted by taking measurement data carried out by metrotv in its service areas
using a measuring instrument (Field Strength Meter ML 512 A/ Anritzu Brand).
The measurement areas are North, South, West, and East. From the results of the
analysis, it is known that the signal strength that reaches the receiver is very good.
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BAB I
PEBDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Manusia sebagai makhluk sosial dan hidup bermasyarakat
memerlukan komunikasi atau pertukaran informasi satu dengan yang lain.
Disamping itu manusia uga perlu untuk mencari informasi dan keadaan
sekitarny. Untuk itu maka oleh yang Maha Kuasa, manusia dianugerahkan
panca indra yang merupakan alat utama dalam mengadakan komunikasi
tersebut sebagaimana diketahui bahwa cara perhubungan yang asasi adalah
melalui pendengaran oleh telinga dan penglihatan oleh mata, akan tetapi jika
hana mengandalkan mata dan telinga saja, komunikasi yang dapat dilakukan
hanya dalam jarak yang sangat terbatas sekali. Sesuai tingkat perkembangan
cara berfikir, maka manusia senantiasa berusaha untuk dapat berkomunikasi
dalam jarak jangkauan yang sejauh mungkin dengan bantuan alat-alat
tambahan.
Kemajuan komunikasi semakin berkembang sesuai dengan
kemajuan zaman. Seiring dengan kemajuan zaman tersebut terdapat
keinginan manusia untuk dapat meningkatkan pengiriman suara ditambah
gambar yang bergerak yang dikenal dengan televisi. Televisi sebagai media
pemberitaan berkembang dengan pesat, ini dapat dilihat dengan adanya
berbagai stasiun televisi baik televisi pemerintah, stasiun televisi swasta
maupun stasiun televisi asing.
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Stasiun TV dalam kesehariannya melakukan aktivitas penyiaran
program yang melibatkan sistem tranceiver (transmitter/pemancar –
receiver/penerima). Proses tersebut meliputi pengiriman dan penerimaan
data (audio atau video) dalam bentuk sinyal. Dalam hal ini, sistem pemancar
stasiun TV yang merupakan bagian dari sistem tranceiver memegang
peranan penting untuk mengirimkan sinal tersebut. Secra umum,
konfigurasi sistem pemancar stasiun TV terdiri dari modulator/exciter,
power amplifier (PA), Band Pass Filter (BPF), dan antena. (Herry
Sudjendro,2013)
MetroTV adalah sebuah jaringan televisi swasta berita yang
berkedudukan di Indonesia. MetroTV didirikan oleh PT Media Televisi
Indonesia, resmi mengudara sejak 25 November 2000 di Jakarta. Pada
awalnya didirikan sebagai usaha patungan antara media group dan
Bimantara Citra, sejal Oktoberr 2003 MetroTV seluruhnya dimiliki oleh
media group yang juga memiliki harian Media Indonesia dan Lampung
Post.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada
penelitian ini adalah bagaimana kualitas daya pancar pemancar dan kualitas
kuat medan yang diterima oleh penerima ?
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C. Tujuan Penelitian
Ditinjau dari tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kuat sinyal
pancaran siaran TV stasiun Makassar berdasarkan data pengukuran kuat
medan yang diterima dan berdasarkan hasil perhitungannya.
D. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang
akan di bahas adalah kuat sinyal yang diterima berdasarkan data pengukuran
kuat medan yang diterima pada daerah layanan stasiun Metro Tv Makassar
dan hasil perhitungan.
E. Sistematika Penulisan
Untuk memahami lebih jelas isi proposal, maka sistematika
penulisannya sebagai berikut :
1. BAB I PENDAHULUAN
Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
batasan masalah, dan sistematika penulisan.
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Membahas tentang pembahasan umum seperti perambatan gelombang
radio, parameter hubungan gelombang mikro.
3. BAB III METODE PENELITIAN
Membahas tentang bagaimana penyusunan akhir yang menggunakan
tiga metode penelitian, diantaranya adalah: metode pustaka, metode
observasi, dan metode tanya jawab.
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4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Membahas tentang kuat medan yang diterima dan perhitungan redaman
propagasi.
5. PENUTUP
Berisi kesimpulan dan saran.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Perambatan Gelombang Radio
Perambatan gelombang radio adalah perjalanan gelombang radio
dari stasiun pemancar (Tx) menuju stasiun penerima (Rx). Prosesnya ada
tiga cara yaitu secara langsung (line of sight), melalui permukaan bumi
(ground wave), dan melalui angkasa (sky wave). Gelombang radio yang
merambat di angkasa dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer sehingga
menjangkau jarak ribuan kilometer, dan bahkan mengelilingi bumi tanpa
perangkat pemancar ulang (repeater). Pemantulan oleh lapisan ionosfer
bergantung pada frekuensi gelombang radio, frekuensi lapisan ionosfer,
ketinggian, dan jarak antara stasiun pemancar dengan stasiun penerima.
(Jiyo, 2007 )
Gelombang radio di atas 30 MHz, hanya dapat merambat sebagai
gelombang ruang, sehingga komunikasi radio dalam daerah gelombang ini
hanya bisa terjadi dalam keadaan line of sight (LoS) dengan pengertian
antena-antena pemancar dan penerima harus saling melihat.
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Gambar 2.1 Mekanisme Propagasi Gelombang Radio
Sistem komunikasi radio untuk daerah frekuensi di atas gelombang
HF dikelompokkan tersendiri, karena sifat-sifat penjalarannya berbeda
dengan gelombang HF. Gelombang dengan frekuensi diatas daerah HF,
merambat seperti gelombang cahaya, jadi tidak terpantul oleh lapisanlapisan ionosfer. Akibatnya, antena pemancar dan penerima harus saling
melihat jarak pemancar dan penerima tidak bisa jauh. Maka untuk jarak
yang jauh sering digunakan stasiun pengulang (repeater).
Jenis-jenis propagasi gelombang :
1. Gelombang Tanah
Gelombang tanah merambat dekat permukaan tanah dan mengikuti
lengkungan bumi, sehingga dapat menempuh jarak melampaui horizon.
Perambatan melalui lintasan ini sangat kuat pada daerah frekuensi 30
kHz – 3 MHz. di atas frekuensi tersebut permukaan bumi akan meredam
sinyal radio, karena benda-benda di bumi menjadi satu ukuran dengan
panjang gelombang sinyal. Sinyal dari pemancar AM utamanya
merambat melalui lintasan ini.
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Gambar 2.2 Propagasi Gelombang Tanah
2. Propagasi Gelombang Langit
Gelombang langit diradiasikan oleh antena ke lapisan ionosfir yang
terletak di atmosfir bagian atas dan dibelokkan kembali ke bumi. Ada
beberapa lapisan ionosfir yakni lapisan D, E, F1 dan F2, dimana
keberadaannya dilangit berubah-ubah menurut waktu, dan sangat
mempengaruhi perambatan sinyal. Lapisan D dan E adalah lapisan yang
paling jauh dari matahari sehingga kadar ionisasinya rendah. Lapisan ini
hanya ada pada siang hari, dan cenderung menyerap sinyal pada daerah
frekuensi 300 kHz – 3MHz.

Gambar 2.3 Propagasi Gelombang Langit
Sumber : William Stallings (2009)
Lapisa F terdiri dari lapisan F1 dan F2, mempunyai kadar ionisasi
yang paling tinggi karena dekat dengan matahari, sehingga ada pada
7

baik pada siang maupun malam hari. Lapisan ini yang paling
mempengaruhi sinyal radio, dimana pada daerah frekuensi 3 – 30 MHz,
sinyal yang sampai ke lapisan ini pada sudut tertentu, akan dibelokkan
kembali ke bumi, ketempat yang sangat jauh dari antenna pemancarnya
dengan redaman yang paling kecil, sehingga sangat bermanfaat untuk
transmisi sinyal. Sinyal yang sampai ke lapisan tersebut pada sudut yang
besar terhadap bumi, akan di lewatkan ke ruang angkasa.
3. Propagasi Gelombang Langsung
Pada propagasi ini, sinyal yang dipancarkan oleh antena pemancar
langsung di terima oleh antena penerima tanpa mengalami pemantulan,
di sebut Line of Sight (LoS). Karena perambatannya harus secara
langsung, maka di lokasi-lokasi yang antena penerimanya terhalang,
tidak akan menerima sinyal (blocked spot). Jarak transmisi yang dapat
dijangkau pada propagasi LoS relative pendek dan dibatasi oleh tinggi
antena pemancar dan penerimanya, direpresentasikan melalui rumus
berikut:

Dimana:
d = jarak antena pemancar dan penerima (km)
ht = tinggi antena pemancar (m)
hr = tinggi antena penerima (m)
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Gambar 2.4 Propagasi Gelombang Langsung
B. Parameter Hubungan Gelombang Radio
1. Fading Dan Distorsi
Fading terjadi karena adanya fenomena lebih dari satu lintasan, dan
bahkan banyak/ganda lintasan (multipath fenomena). Fading bisa terjadi
di sembarang tempat, dimana kedua sinyal gelombang tanah dan
gelombang ionosfir/langit diterima. Kedua gelombang tersebut
mungkin tiba dengan fasa yang berbeda, sehinggga menyebabkan efek
saling menghilang. Fading jenis ini dijumpai dalam komunikasi jarak
jauh yang melewati daerah berair dimana propagasi gelombang bisa
mencapai tempat yang jauh. Fading bisa terjadi karena adanya dua
gelombang langit yang merambat dengan jarak yang berbeda. Keadaan
ini disebabkan karena sebagian gelombang yang terpancar dan
dibiaskan kembali ke bumi ke lapisan E, sedangkan sebagiannya
dibiaskan dan dikembalikan lagi ke lapisan F.
Untuk mengurangi masalah fading ini, digunakan beberapa bentuk
anekaragam penerima atau diversity reception. Diversiti adalah suatu
proses memancarkan atau menerima sejumlah gelombang pada saat
yang bersamaan dan kemudian menjumlahkan semua di penerima atau
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memilih salah satu yang paling baik. Ada beberapa jenis diversiti, yaitu
:
a. Diversiti ruang (space diversity), adalah menggunakan dua atau
lebih antena dengan jarak tertentu. Sinal yang paling baik yyang
akan diterima, akhirnya dipilih untuk kemudian diolah penerima.
b. Diversiti frekuensi (frequency diversity), adalah mentransmisikan
sinyal informasi yang menggunakan dua buah frekuensi yang sedikit
berbeda. Frekuensi yang berbeda akan mengalami fading yang
berbeda juga meskipun dipancarkan dengan antena yang sama.
Penerima hanya memilih mana yang lebih baik.
c. Diversiti sudut (angle diversity), adalah mentransmisikan sinyal dua
atau lebih dengan sudut yangberbeda sedikit. Hal tersebut akan
menghasilkan dua atau lebih lintasan yang memiliki volume
hamburan yang berbeda.
Dari berbagai hasil penelitian didapatkan beberapa cadangan fading
untuk beberapa tingkatan keandalan penerimaan seperti tabel 2.1.

Tabel 2.1 Cadangan fading untuk berbagai tingkatan keandalan.

10

Keandalan (%)

Cadangan Fading (dB)

90

10

99

20

99.9

30

99,99

40

Cadangan fading seperti pada tabel di atas digunakan untuk
komunikasi gelombang radio pada jarak antar pemancar dan penerima
kurang lebih 50 Km.
2. Horison Radio
Lengkung bumi mempunyai efek yang sangat penting, yaitu bahwa
ia memberikan suatu horison (kaki langit) yang membatasi jangkauan
transmisi. Jangkauan ini adalah lebih besar dan pada jangkauan optis,
karena atmosfir mempunyai pengaruh yang sedemikian sehingga
menyebabkan

pembelokan

dari

gelombang

radio,

membawanya melewati batas horison optis.

Gambar 2.5 Jangkauan Propagasi Optis
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sehingga

Jarak maksimum lintasan gelombang radio pada propagasi line of
sight adalah :
d12 = 2a'hT + hr2
d12 = 2a'hT
d22 = 2a'hR
dmaks = d1 + d2
= √2𝑎′ ℎ𝑇 + ℎ𝑟 + √2𝑎′ ℎ𝑅
dengan memasukkan nilai angka a’ = 4/3 x 3960 mil dan dengan
menyatakan hT dan hR dalam feet, diperoleh :
dmaks (mil) = √2ℎ𝑟 (𝐹𝑒𝑒𝑡) + √2ℎ𝑅 (𝐹𝑒𝑒𝑡)
dimana :
dmaks = (2𝑎′ ℎ𝑇 )1/2 + (2𝑎′ ℎ𝑅 )1/2
Jika atmosfir standar dengan K = 4/3, maka diperoleh nilai a = 4/3 x
6370 km. Maka :
dmaks = (𝟏𝟕𝒉′𝑻 )𝟏/𝟐 + (𝟏𝟕𝒉𝑹 )𝟏/𝟐
Dimana :
dmaks : jangkauan radio maksimum (km)
hT : tinggi antena pemancar (m)
hR : tinggi antena penerima (m)
a′ : jari-jari fiktif bumi
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( 2.1 )

a= jari-jari bumi sebenarnya
3. Daerah Fresnel
Di dalam perambatannya gelombang radio akan dipantulkan oleh
permukaan dasar yang konduktif, maka besar daya sinyal pantul yang
akan diterima tergantung dari koefisien pantulan permukaan tersebut.
Daerah fresnel 1 adalah sebuah elipsode tempat kedudukan titik
pantul dengan selisih jarak antara gelombang langsung dengan
gelombang terpantul ½λ. Tempat kedudukan pemancar dan penerima
merupakan titik elipsoda seperti gambar 2.6.

Gambar 2.6 Tempat Kedudukan Titik Pantul Daerah Fresnel
Lalu tempat kedudukan pantul yang menyebabkan terjadinya daerah
fresnel I bila dihubungkan dengan garis mulai dari antena pemancar ke
antena penerima akan diperoleh bentuk elipsoda seperti gambar di atas.
Pada umumnya tinggi antenna pemancar (h 1) dan tinggi antena
penerima (h2) sangat kecil bila dibandingkan dengan jarak lintasan (d)
atau jarak pemancar ke penerima, sehingga sudut pantul yang terjadi
seperti gambar 2.7 menjadi sangat kecil atau mendekati nol (0).
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Gambar 2.7 Titik Pantul Gelombang Mikro
a. Tidak terjadi penerapan energi (terjadi pemantulan sempurna)
b. Terjadi pembalikan fasa 180 (1/2 7 λ)
Karena pengaruh pantulan 180o menyebabkan medan
gelombang langsung (S1) dan gelombang pantul (S2) pada penerima
Rx sangat kecil. Oleh karenanya dalam perencanaan sistem
hubungan gelombang radio darat. Daerah fresnel I harus bebas dari
halangan dengan cara perancangan tinggi antena sedemikian rupa
serta menentukan lokasi yang lebih efektif. Sebelum menentukan
tinggi antena pemancar dan penerima terlebih dahulu diperhatikan
jari-jari fresnel I.

Gambar 2.8 Jari-jari fresnel Zone
Persamaan jari-jari daerah fresnel I dapat diturunkan dengan
persamaan :
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L + d = n.1/2 λ
L – d = 𝑛.

𝜆
2

(L1 + L2) – (d1 + d2) = 𝒏. 𝟏/𝟐𝝀

( 1.2 )

1

L1 = √(𝑑 2 + 𝑅𝑛2 )
2

𝑅

L1 = d1 √1 + ( 𝑑𝑛 )
1

1

2

𝑅

L1 = d1 {1 + 2 ( 𝑑𝑛 ) }
1

1

2

𝑅

L1 = d2{1 + 2 ( 𝑑𝑛 ) }
2

Keterangan :
L1=L2 : Gelombang Pantul
L : Gelombang langsung
d1 : jarak antena pemancr ke titik pantul (km)
d2 : jarak dari titik pantul ke antena penerima (km)
d : jarak dari pemancar ke penerima (km)
disubsitusikan ke persamaan (2) sihingga dapat diperoleh :

{𝑑1 {1 +

1
2

𝑅

2

( 𝑛 ) } + {1 +
𝑑1

1
2
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𝑅

2

( 𝑛 ) }} – (d1+d2) = 𝑛
𝑑1

𝜆
2

Dengan demikian untuk jari-jari fresnel I diperoleh :
Rn2 (1/2 d1 + ½ d2) = 𝑛

𝜆
2

𝑑 .𝑑

Rn = √𝑛𝜆 (𝑑 1+𝑑2 )
1

2

𝑛

𝑑 .𝑑

Rn = 17,3 √𝑓 (𝐺ℎ𝑧) (𝑑 1+𝑑2 )
1

2

Maka demikian jari-jari fresnel I diperoleh :
𝒅𝟏 .𝒅𝟐

R1 = 17,3 √

( 2.2 )

𝒇.𝒅

Dimana :
R1 :jari-jari fresnel I (m)
d1 : jarak antena pemancar ke titik pantul (km)
d2 : jarak titik pantul ke antena penerima (km)
d : jarak dari pemancar ke penerima (km)
f : frekuensi (GHz)
n : menunjukkan nomor fresnel persamaan
persamaan 3 dapat pula dituliskan dalam bentuk :
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C. Sinyal Receiver
Sinyal televisi yang merambat melalui jaringan mikrowive yang
mengalami gangguan berupa redaman, sehingga sinyal yang tersampaikan
kepada penerima mengalami sedikit penurunan.
1. Penerimaan tempat yang cukup jauh dari pemancar TV
Daerah yang cukup jauh dari pemancar TV, lebih-lebih bila
terhalang sampai pada bukit, gunung tinggi, maka daerah seperti ini
sinyal yang sampai kepada antena penerima sangat lemah. Bahkan
seringkali daerah-daerah seperti ini lebih besar mendapat gangguan
sinyal TV dari pemancar lain yang timbul tenggelam diudara (fading).
Bila sinyal TV pada terminal antena lebih kecil daripada nilai ambang
(thereshold), gangguan yang timbul biasanya berupa noise.
Kuat medan yang sampai kepada penerima merupakan faktor penentu
kualitas penerimaan sinyal. Jika kuat medan samapai ke penerima level
sinyalnya cukup, maka akan diperoleh gambar dan suara yang baik pula.
Besar kuat medan yang sampai kepada penerima dapat dihitung
dengan rumus :
WR = WT – aT + GT + GR
(2.4 )
Dimana :
WR : Kuat medan penerima
WT : kuat medan pemancar
aT : redaman total
17

GT : gain antena pemancar
GR : gain antena penerima

Tabel 2.2 Standar Kuat Medan Pada Penerima
Kuat Medan (dBµV)

Keterangan

80

Sangat Baik

60

Baik

40

Cukup Baik

20

Buruk

Sumber : Radio Communication hal:365
Ditinjau dari frekuensi yang digunakan pada sistem pertelevisian di
indonesia, untuk pembagian kanal yang digunakan terdiri dari 10
saluran. Dimana banwidth setiap kanal TV adalah 7 MHz yang terbagi
atas sinyal audio dan sinyal video.
Kanal yang digunakan dalam sistem pertelevisian si Sul-Sel adalah
kanal 4-10 dengan frekuensi (174 – 223) MHz. frekuensi tersebut
termasuk dalam VHF dengan lebar kanal 7 MHz. Hal ini dilakukan
pembagian kanal untuk menghindari terjadinya interferensi sinyal
antara satu stasiun relay dengan stasiun relay lainnya yang tersebar di
beberapa daerah di Sulawei Selatan.
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Pemancar stasiun relay tersebar di Sulawesi Selatan dengan
kekuatan daya yang berbeda-beda, terdiri dari 10 watt, 100 watt, 300
watt, 1000 watt, dan 5000 watt.
Besar daya pancar tersebut berdasarkan daerah yang menjadi
layanan misalnya, jarak daerah layanan dari stasiun relay, bentuk
topografi daerah layanan satu stasiun relay.
Pada umumyna stasiun relay di Sul-Sel menggunakan antena dipole
panel. Jenis antena ini mempunyai pola pancaran seperti dipole biasa
yaitu pola pancaran arah belakang dan depan. Besarna penguatan pada
antenna dipole panel dapat ditentukan dengan rumus :
Gn = Gd + 10 log n

(2.5 )

Dimana :
Gn : gain maksimum dan sejumlah n panel
Gd : gain dari satu panel dipole
n : jumlah panel yang tersusun
2. Redaman Propagasi
Redaman yang terjadi pada hubungan pertelevisian secara sederhana
dapat digambarkan sebagai brikut :
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Gambar 2.9 Parameter Redaman dari Pemancar ke Penerima
Gelombang radio yang dipancarkan oleh TX (pemancar) mempunyai
daya pancar (PT) dihubungkan ke antena pemancar dengan salauran
yang memberikan redaman saluran (IT), kemudian antena meradiasikan
sinyal-sinyal tersebut ke udara bebas dengan penguatan antena
pemancar (GT).
Dalam propagasinya, gelombang radio mengalami redaman pada
ruang bebas sebesar a0 dan redaman penghalang az serta redaman fading
aF.
Gelombang radio tersebut diterima oleh antena penerima dengan
daya sebesar PR setelah melalui penguatan GR yang kemudian
diteruskan ke pesawat penerima dengan saluran IR yang memberikan
redaman saluran IR.
Persamaan keseimbangan daya sistem antara pemancar dan
penerima dapat dinyatakan dengan rumus :
P R = P T – aT

(2.6 )

Dimana :
PR : daya pancar penerima (dB)
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PT : daya pancar pada pemancar (dB)
aT : redaman total gelombang radio (dB)
rumus di atas dapat ditentukan besar redaman total af (dB), yaitu :
𝑷

aT = 10 log 𝑷𝑻

( 2.7 )

𝑹

maka, total besar redaman berdasarkan gambar 2.5 ialah :
aT = ao + az + aIT + aIR – GT – GR

( 2.8 )

keterangan :
aT : redaman total (dB)
ao : redaman ruang bebas (dB)
aZ : redaman penghalang (dB)
GT : gain antena pemancar (dB)
GR : gain antena penerima (dB)
a. Ruang Bebas (ao)
Gelombang elektromagnetik, misalnya gelombang radio
pada perambatan ruang bebas adalah suatu propagasi gelombang
radiopada ruang hampa (atmosphir ideal) yang bebas dari semua
obyek yang dapat menyerap atau memantulkan energi gelombang
radio tersebut.
Jika suatu pemancar isotropis memancarkan gelombang radio
dengan daya PT luas pancarannya di anggap sebagai permukaan bola
dengan jari-jari, maka kerapatan daya gelombang tersebut adalah :
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𝑷

𝑻
Pdi = 𝟒 𝝅𝒅
𝟐 an

( 2.3 )

Dimana :
an : vektor satuan pada arah normal terhadap E dan H
Pdi : rapat daya (watt/nr)
4 πd2 : luas permukaan bola dengan jari-jari d(m2)
PT : daya pancar (watt)
Bila antena pemancar memancarkan daya P T yang
dipusatkan pada area tertentu dengan penguatan GT, maka rapat daya
sepanjang arah perambatan dengan radiasi maksimum adalah:
𝑷 𝑮

Pdi = 𝟒 𝑻𝝅𝒅𝑻𝟐

( 2.10 )

Jika antena penerima di tempatkan di sedemikian rupa
sehingga dapat menangkap daya yang dipancarkan oleh antena
pemancar dengan perolehan daya PR, maka persamaannya :
PR = Pdi . Aeff
PR =

𝑷𝑻
𝟒 𝝅𝒅𝟐

( 2.11 )

. Aeff

( 2.12 )

Dimana :
Aeff : luas efektif antena penerima
PR : daya penerima (watt)
PT : daya pemancar (watt)
GT : gain pemancar (dB)
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Maka setiap antena dengan luas efektif dari perolehan energi keter
arahan maksimum ialah :
𝝀𝟐

Aeff = 𝟒𝝅 GR

( 2.4 )

Dimana :
λ : panjang gelombang yang dipancarkan
GR : penguatan gain antena penerima
Dari persamaan (12) dan (13) dapat diperoleh perbandingan
daya pancar terhadap daya yang dapat diterima pada ruang bebas
ialah :
𝑷𝑻
𝑷𝑹

=

(𝟒 𝝅𝒅)𝟐
𝝀

.𝑮

𝟏

( 2.5 )

𝑹 .𝑮𝑻

Pada antena pemancar dan penerima isotropis maka GR = GT
= 1 sehingga redaman pada ruang bebas dapat dinyatakan dengan
persamaan berikut :
ao = 10 log
= 20 log

𝑃𝑇

( 2.6 )

𝑃𝑅
4 𝜋𝑑
𝜆

jika jarak (d) dalam meter, maka :
ao = 20 log4π + 20 log d – 20 log λ
= 20 log4π +20 log d – 20 log c + 20 log f
= 21,98 + 20 log d -20 log c + 20 log f
= 21,98 + 20 log d (m) – 20 log 3.1 + 20 log f
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= 21,98 + 20 log d (m) – 169,54 + 20 l0g f
= -147,56 + 20 log d (m) + 20 log f (Hz)
Jika jarak dalam kilometer, maka :
ao = -147,56 + 20 log d.103 (km) + 20 log f.106 (Mhz)
= -147,56+20log d(km)+20 log1.103+20log f(Mhz)+20log 1.106
= - 147,56 + 20 log d(km) + 60 + 20 log f (Mhz) + 120
= 32,44 + 20 log d + 20 log f
Dimana :
ao : redaman rung bebas (dB)
d : jarak dari pemancar (km)
f : frekuensi gelomang radio (Mhz)
b. Redaman Saluran
Saluran transmisi yang menghubungkan anatara pemancar
dan penerima mengalami redaman pada waktu sinyal merambat dan
pemancar ke antena (IT) atau pada waktu sinyal merambat dari
antena ke pesawat penerima (IR). Besaryna redaman ini tergantung
pada panjang saluran yang digunakan. Biasanya pada pabrik
pembuatan peralatan mencantumkan redaman tertentu dalam satuan
panjang lebar per dB.
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c. Redaman Penghalang Lintasan
Dalam hubungan telekomunikasi antara radio dan pemancar
dengan penerima terdpat penghalang lintasan sehingga daerah
fresnel I terganggu, maka akan kita jumpai redaman penghalang (a z).
Dalam perhitungan tinggi penghalang harus diperhitungkan karena
adanya pertambahan tinggi kelengkungan bumi. Maka tinggi
kelengkungan bumi dapat dinyatakan pada persamaan :
𝒅 𝒅

𝟏 𝟐
ht = 𝟐.𝑲.𝑹
. 1000 m

( 2.7 )

𝒐

Dimana :
ht : tinggi kelengkungan bumi (m)
d1 : jarak penghalang ke pemancar (m)
d2 : jarak penghalaang ke penerima (m)
Ro : jari-jari bumi ( 6370 km )
K : koefisien kelengkungan bumi (K= 4/3)

Gambar 2.10 Perhitungan Ah Pada Penghalang
Berdasarkan pada gambar 2.10 maka dapat di hitung
besarnya puncak penghalang antara pemancar dan penerima dengan
persamaan sebagai berikut :
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Δh = hR -

𝒅𝟏
𝒅

− ( h-hR ) – hT – ht - hS

(8)

Dimana :
Δh : puncak penghalang (m)
hS : tinggi penghalang (m)
ht : tinggi kelengkungan bumi (m)
d : jarak lintasan (km)
hT : tinggi anten pemancar (m)
hR : tinggi antena penerima (m)
Δh akan berharga positif jika antena penerima dan pemancar
saling melihat dan sebaliknya akan berharga negatif jika antena
pemancar dan penerima tidak saling melihat.
Redaman akibat penghalang dapat di lihat pada gambar 2.10
yaitu perbandingan antar tinggi lintasan perambatan yang diukur
dari penghalang terhadap jari-jari fresnel I, besarnya faktor
perbandingan disebut faktor Clearance. Secara matematis dapat
dituliskan dengan
Faktor Clearance = Δh/RF
Redaman pada gelombang radio terjadi akibat adanya
penghalang pada lintasan propagasi, sangat besar pengaruhnya pada
komunikasi televisi. Penghalang tersebut dapat terjadi di gununggunung, bukit, kelengkungan bumi, gedung-gedung yang cukup
tinggi dan sebagainya.
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D. Antenna Dipole
Antena dipol adalah antena radio yang dapat dibuat dari kabel sederhana,
dengan pengisi berada di tengah elemen driven. Antena ini terdiri dari dua
buah logam konduktor atau kabel, berorientasi sejajar dan kolinier dengan
lainya (segaris dengan yang lainya), dengan sela kecil di tengahnya. Antena
ini adalah antena paling sederhana dan praktis dari sudut pandang secara
teoretis. Antena ini digunakan sebagai antena, terutama antena "telinga
kelinci", antena televisi tradisional, dan sebagai elemen driven pada
berbagai jenis antena, seperti pada antena Yagi.
λ = 300 / f
L = 0,5 x K x λ

(2.18)

Dimana :
f : frekwensi kerja yang diinginkan
λ : panjang gelombang diudara
L : panjang total antena Dipole
K : velocity factor yang diambil
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilakukan di stasiun METROTV Makassar Provensi
Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jl.Skarda Makassar. Adapun waktu
penelitian yang dilakukan selama kurang lebih satu bulan.
B. Digram Penelitian
MULAI

STUDY PUSTAKA

PENGAMBILAN DATA
KUAT SINYAL
PEMANCAR

DOKUMENTASI LOKASI
KUAT SINYAL PENERIMA

ANALISIS HASIL
PENGAMBILAN DATA KUAT
SINYAL

KESIMPULAN

SELESAI

Gambar 3.1 Diagram Penelitin
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C. Metode Penelitian
1. Studi Literatur
Data diperoleh dari beberapa literatur, yaitu; jurnal, internet, dan buku.
2. Pengambilan Data
a. Data Sampel
Data sampel dapat diperoleh dari beberapa literatur yang adauntuk
menyingkronkan data sampel dan data hasil penelitian yang akan di
teliti.
b. Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
adalah; pengumpulan data dengan cara membaca literatur, baik itu
dari jurnal, internet, maupun buku yang berkaitan dengan objek yang
akan diteliti.
3. Analisis Pengolahan Data
Data yang diperoleh, baik dari data primer (data kasus) maupun data
sekunder (teori), akan kita analisa secara kuantitatif, lalu disajikan
kedalam deskriptif.
a. Penerimaaan Pada Tempat Yang Jauh dari Pemancar TV
Ditinjau dari frekuensi yang digunakan pada sistem pertelevisian di
indonesia, untuk pembagian kanal yang digunakan terdiri dari 10
saluran. Dimana banwidth setiap kanal TV adalah 7 MHz yang terbagi
atas sinyal audio dan sinyal video.
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Kanal yang digunakan dalam sistem pertelevisian di Sul-Sel adalah
kanal 4-10 dengan frekuensi (174 – 223) MHz. Frekuensi tersebut
termasuk dalam VHF dengan lebar kanal 7 MHz. Hal ini dilakukan
pembagian kanal untuk menghindari terjadinya interferensi sinyal
antara satu stasiun relay dengan stasiun relay lainnya yang tersebar di
beberapa daerah di Sulawei Selatan.
Pemancar stasiun relay tersebar di Sulawesi Selatan dengan
kekuatan daya yang berbeda-beda, terdiri dari 10 watt, 100 watt, 300
watt, 1000 watt, dan 5000 watt.
Besar daya pancar tersebut berdasarkan daerah yang menjadi
layanan misalnya, jarak daerah layanan dari stasiun relay, bentuk
topografi daerah layanan san stasiun relay.
Pada umumyna stasiun relay di Sel-Sel menggunakan antena dipole
panel. Jenis antena ini mempunyai pola pancaran seperti dipole biasa
yaitu pola pancaran arah belakang dan depan. Besarnya penguatan pada
antena dipole panel dapat ditentukan pada rumus
( 2.9 )
b. Redaman Propagasi
c. Redaman Saluran
d. Redaman Penghalang Lintasan
D. Tahap Penelitian
Ada 3 metode penelitian untuk menyusun tugas akhir, adalah :
1. Metode pustaka dan Library search
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Adalah metode yang digunakan untuk menambah teori pendukung dan
salah satu sarana dalam menganalis masalah yang terjadi.
2. Metode Observasi
Metode pengambilan data pada LPP METROTV Sul-Sel, serta
melakukan analisis pada data yang telah di peroleh.
3. Metode Tanya Jawab
Adalah proses tanya jawab dengan pembimbing LPP METROTV SulSel secara langsung, yang digunakan untuk mendukung teori dari data
yang telah diperoleh.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Spesifikasi Pemancar Siaran program pada Stasiun METROTV Makassar
Adapun data teknik pemancar siaran program pada TVRI Stasiun Makassar
dapat dilihat sebagai berikut :
Daya Pancar

: 12.000 watt

Jenis Antena pemancar

: dipole panel

Gain antena

: 8 dB perpanel

Tinggi antena

: 120 meter

Jenis kabel

: Koaxial RG 58 (10,2dB/100m)

Panjang kabel

: 130 meter

Kanal

: 26 (615,25-620,75) MHz

1. Gain Antena Pemancar Siaran program METROTV Stasiun Makassar
Jenis antenna yang digunakan pada pemancar siaran program METROTV
Makassar adalah antena tipe Dipole Panel dengan penguatan 8 dB dan daya pancar
12.000 watt dan jumlah panel antena pemancar sebanyak 26 buah dengan 4
pengarahan dan melayani daerah Utara, Timur, Selatan, Barat. Sesuai persamaan
13 dapat diketahui gain dipole :
 Untuk arah Utara, jumlah panel 8 buah, maka dapat diperoleh :
Gn = 8 + 10 log 8
= 8,9
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 Untuk arah Timur, jumlah panel 4 buah, maka diperoleh :
Gn = 8 + 10 log 4
= 8,6
 Untuk arah Selatan, jumlah panel 8 buah, maka diperoleh :
Gn = 8 + 10 log 8
= 8,9
 Untuk arah Barat, jumlah panel 6 buah, maka diperoleh :
Gn = 8 + 10 log 6
= 8,7
Dari hasil perhitungan dimana dengan gain yang ada pada penerima
digunakan untuk menguatkan sinyal untuk meningkatkan kuat medan
penerima
2. Gain Antena Penerima Siaran Progran METROTV Stasiun Makassar
Kanal yang digunakan dalam sistim pertelevisian di Sulawesi Selatan adalah
kanal 4-10 dengan frekuensi (174 – 223) MHz. Frekuensi tersebut dengan lebar
kanal 7 MHz. Hal ini dilakukan suatu pembagian kanal untuk menghindari
terjadinya interferensi sinyal antara satu stasiun relay dengan stasiun relay yang
lainnya yang tersebar dibeberapa daerah di Sulawesi Selatan.
Di daerah layanan pada umumnya penduduk menggunakan antena penerima
Yagi Uda, yaitu terdiri dari proyektor, reflektor dan director. Untuk dapat menerima
dengan baik maka antena yang digunakan harus tepat pengarahannya terhadap
pemancar, selain itu pemasangan boster pada antena merupakan salah satu faktor
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penunjang untuk memperkuat penerimaan sinyal televisi. Dengan memperbanyak
elemen penyusunnya berarti memperbesar gain suatu antena. Besar gain antena
Yagi Uda diperlihatkan pada tabel 4.1.
Tabel 4.1 Gain antenna Yagi Uda
Jumlah Elemen

Gain antena (dB)

5

9

6

9,5

7

10

8

10,5

12

11,5

Sumber:Yanagasiwa, sumber petunjuk pemancar TV
3. Perhitungan Propagasi
Dalam perambatanya, sinyal televisi mengalami redaman yang terdiri dari
redaman ruang bebas, redaman saluran, redaman fading dan redaman akibat
penghalang.
- Redaman Saluran
Pada pemancar stasiun Makassar, jenis kabel yang digunakan adalah kabel
koaxial RG 58 dengan redaman saluran 10,2dB/100 meter, panjang saluran 130 m,
maka redaman saluran pemancar adalah:
aIT=

10,2
100

𝑥 130 = 13,26 dB

34

Daerah penerima menggunakan kabel twin lead yang mempunyai panjang
20 meter dengan redaman 8,6dB/100 meter, maka redaman saluran adalah:

8,6

aIR= 100 𝑥 20 = 1,72 dB
- Redaman Ruang bebas (a0 )
Berdasarkan persamaan (2.16) didapat redaman ruang bebas untuk daerah :
 Arah Barat
a0 (audio) = 32,44 + 20 log d (km) + 20 log f (MHz)
= 32,44 + 20 log 11 + 20 log 625,52
= 32,44+20,82 + 55,92
= 109,18 dB

a0 (vidio) = 32,44 + 20 log d (km) + 20 log f (Mhz)
= 32,44 + 20 log 11 + 20 log 55,78
= 32,44+ 20,82 + 55,78
= 109,04 dB
 Arah Timur
a0 (audio) = 32,44 + 20 log d (km) + 20 log f (MHz)
= 32,44 + 20 log 7 + 20 log 617,28
= 32,44+ 16,90 + 55,80
= 105,14 dB

a0 (vidio) = 32,44 + 20 log d (km) + 20 log f (Mhz)
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= 32,44 + 20 log 7 + 20 log 616,25
= 32,44+ 16,90 + 55,75
= 105,09 dB
 Arah Utara
a0 (audio) = 32,44 + 20 log d (km) + 20 log f (MHz)
= 32,44 + 20 log 10 + 20 log 618,25
= 32,44+ 20 + 55,82
= 108,26 dB

a0 (vidio) = 32,44 + 20 log d (km) + 20 log f (Mhz)
= 32,44 + 20 log 10 + 20 log 615,25
= 32,44+ 20 + 55,78
= 108,22 dB
 Arah Selatan
a0 (audio) = 32,44 + 20 log d (km) + 20 log f (MHz)
= 32,44 + 20 log 8 + 20 log 620,31
= 32,44+ 18,06 + 55,85
= 106,35 dB

a0 (vidio) = 32,44 + 20 log d (km) + 20 log f (Mhz)
= 32,44 + 20 log 8 + 20 log 620,75
= 32,44+ 18,06 + 55,86
= 106,35 dB
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Table 4.2 Redaman ruang bebas untuk tiap daerah pengukuran
No

Arah pengukuran

1

Barat

Redaman ruang bebas a0
Vidio (dB)

Audio (dB)

109,04

109,18

Jarak (km)
11

7
2

Timur

105,09

105,14

3

Utara

108,22

108,26

10

4

Selatan

106,36

106,35

8

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa semakin jauh jarak suatu lokasi maka
semakin besar pula ruang bebas. Ini dapat dilihat pada daerah Barat, dengan jarak
11 km redaman ruang bebasnya 109,04 dB (vidio) dan 109,18 dB (audio).
- Redaman Fading
Besar cadangan fading yang ditambahkan pada perhitungan untuk
menghindari terjadinya fading sebesar 10 dB. Dari penambahan fading tersebut
untuk menghindari terjadinya dua gelombang yang mungkin akan tiba dengan fasa
yang berbeda yaitu gelombang tanah dan gelombang ionosfir/langit yang
menyebabkan efek saling menghilang.

-Redaman Penghalang Lintasan
Pada redaman penghalang lintasan ada 4 lintasan arah yaitu arah Barat,
Timur, Utara dan Selatan. Untuk mengetahui apakah memiliki redaman penghalang
lintasan kita harus menghitung daerah Fresnel dengan menggunakan persamaan 2.3
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dan daerah yang akan dihitung yaitu arah Timur. Jadi untuk menghitung jari-jari
Fresnel maka :
Diketahui :
d1 = 5 km
d2 = 3 km

 Untuk arah Timur
R = 17,32√

R = 17,32√

𝑑1.𝑑2
𝑓.𝑑

5.3
617,28.8

R = 17,32 √0,003
R = 0,866 m
Dari hasil perhitungan jari-jari Fresnel Zone diperoleh 0,866 m sehingga
dapat dikatakan yang dibuat cukup baik karena diameter fresnel zone yang sudah
diperoleh sudah sangat kecil karena kurang dari 1 meter. Jadi, untuk redaman
penghalang tidak memiliki redaman penghalang (az) = 0.

-Redaman total
Redaman total lintasan dapat dihitung dengan persamaan 2.8 :
Rumus :
aT = ao + az + aIT + aIR – GT - GR

 Untuk arah Barat :
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Vidio aT = 109,04 + 0 + 13,26 + 1,72 + 8 + 8,7
= 140,72 dB
Audio aT = 109,18 + 0 + 13,26 + 1,72 + 8 + 8,7
= 140,86 dB
 Untuk arah Timur :
Video aT = 105,09 + 0 + 13,26 + 1,72 + 8 + 8,6
= 136,67 dB
Audio aT = 105,14+ 0 + 13,26 + 1,72 + 8 + 8,6
= 136,72 dB
 Untuk arah Utara :
Video aT = 108,22+ 0 + 13,26 + 1,72 + 8 + 8,9
= 140,1 dB
Audio aT = 108,26 + 0 + 13,26 + 1,72 + 8 + 8,9
= 140,14dB
 Untuk arah Selatan :
Video aT = 106,36 + 0 + 13,26 + 1,72 + 8 + 8,9
= 138,24 dB
Audio aT = 106,35 + 0 + 13,26 + 1,72 + 8 + 8,9
= 138,23 dB

Tabel 4.3 Redaman total
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No

Lokasi

1

Barat

Redama Total (aT)
Video (dB)

Audio (dB)

140,72

140,86

2

Timur

136,67

136,72

3

Utara

140,1

140,14

4

Selatan

138,24

138,23

Dari tabel 4.3 dapat dilihat besarnya redaman total dari propagasi
gelombang, dimana ini sangat mempengaruhi kut sinyal yang sampai ke
penerima.

-

Kuat medan penerima
Kuat medan yang sampai kepada penerima dapat dituliskan pada persamaan

:
WR = WT – aT + GT + GR
 Untuk arah Barat
Video WR = 12.000 – 140,72 + 8 + 8,7
= 11.875,98 watt
Audio WR = 12.000 – 140,86 +8 + 8,7
= 11.875,84 watt
 untuk arah Timur
Vidio WR = 12.000 – 136,67 + 8 + 8,6
= 11.879,93 watt
Audio WR = 12.000 – 136,72 + 8 + 8,6
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= 11.879,88 watt
 untuk arah Utara
Video WR = 12.000 – 140,1 + 8 + 8,9
= 11.876,8 watt
Audio WR = 12.000 – 140,14 + 8 + 8,9
= 11.876,76 watt
 Untuk arah Selatan
Video WR = 12.000 – 138,24 + 8 + 8,9
= 11.878,66 watt
Audio WR = 12.000 – 138,23 + 8 + 8,9
= 11.878,67 watt
Table 4.4 hasil perhitungan kuat medan penerima
Arah Pengukuran

Video (Watt)

Audio (Watt)

Barat

11.875,98

11.875,84

Timur

11.879,93

11.879,88

Utara

11.876,8

11.876,76

Selatan

11.878,66

11.878,67
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11.881,00
11.880,00
11.879,00
11.878,00
11.877,00

Vidio

11.876,00

Audio

11.875,00
11.874,00
11.873,00
Barat

Timur

Utara

Selatan

Dari hasil analisis bahwa untuk arah yang paling tinggi daya pancarnya
yaitu arah Timur dengan daya pancar yaitu menghasilkan 11.879,93
(vidio) dan 11.879,88 (audio) dan untuk arah yang paling rendah yaitu
arah Barat dengan daya pancar 11.875,98 (vidio) dan 11.875,84 (audio).
Dalam pengukuran, digunakan suatu standardisasi berdasarkan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 31 Tahun 2014
tentang rencana induk (master plan) frekuensi radio penyelenggaraan
telekomunikasi khusus untuk keperluan televisi siaran analog pada pita
Ultra High Frequency (UHF). Rekomendasi ini dikeluarkan dengan
tujuan agar dalam perencanaan suatu siaran televisi dapat terhindar dari
interferensi. Untuk nilai field strength dalam band IV = 65 dB (μV/m)
dan band V = 70 dB (μV/m)/(10.000 watt) (Muna Akmalia).
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil analisis UHF (Ultra High Frequency) yang dilakukan maka untuk
arah yang paling tinggi daya pancarnya yaitu arah Timur dengan daya pancar yaitu
menghasilkan 11.879,93 (vidio) dan 11.879,88 (audio) dan untuk arah yang paling
rendah yaitu arah Barat dengan daya pancar 11.875,98 (vidio) dan 11.875,84
(audio). Hasilnya dapat disimpulkan bahwa kuat medan pada semua lokasi
pengukuran berdasarkan hasil analisis dan perhitungan meghasilkan nilai yang
sangat baik. Karena pada daerah yang telah diukur sudah memenuhi standar
peraturan KOMINFO No.31.
B. Saran
Setelah elakukan penelitian, untuk dapat terus menjaga kualitas penyiaran
pada stasiun METROTV Makassar maka penulis menyarankan :
1. Catat keadaan cuaca pada saat pengukuran.
2. Pada saat pengukuran kembali, sebaiknya dilakukan titik pengukuran
dengan koordinat yang sama agar mengetahui apa perbedaan hasil
pengukurannya.
3. Untuk penelitian selanjutnya penulis menyarankan untuk menghitung
siaran TV dengan digital.
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4. Untuk penelitian selanjutnya peneliti diharapkan untuk membuat antena
Penerima sendiri untuk menghitung gain antena penerima dan uji coba
kuat medan penerima.
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LAMPIRAN 1
Spesifikasi Pemancar Siaran program pada Stasiun METROTV Makassar :
Daya Pancar

: 12.000 watt

Jenis Antena pemancar

: dipole panel

Gain antena

: 8 dB perpanel

Tinggi antena

: 120 meter

Jenis kabel

: Koaxial RG 58 (10,2dB/100m)

Panjang kabel

: 130 meter

Kanal

: 26 (615,25-620,75) MHz
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LAMPIRAN 2
Jumlah panel setiap lintasan :
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LAMPIRAN 3
Gambar lintasan yang memiliki penghalang :
Arah Timur
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