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ABSTRAK
Dalam dunia telekomunikasi penggunaan antena baik sebagai pemancar dan penerima
merupakan hal yang sangat penting. Yang sangat berpengaruh pad a kinerja suatu antena
adalah karakteristik .antena itu sendiri. Sekarang ini telah banyak antena penerima TV VHFUHF yang beredar di pasaran, masing-masing antena yang beredar, tersebut memiliki
kelebihan dan kekurangan. Adanya gangguan propagasi dapat menyebabkan turunnya tingkat
level daya dari sebuah pemancar televisi. Karakteristik perambatan sinyal dari gelombang radio
yang melalui atmosfer tergantung dari besarnya nilai frekuensi. Besarnya nilai level daya dapat
diukur dengan menggunakan antena dipole yang terhubung dengan spektrum analyzer. Kanalkanal TV yang beroperasi di Surabaya adalah 1 stasiun TV milik pemerintah dan 7 stasiun TV
milik swasta. Untuk setiap kanal tersebut akan diukur pola radiasi, polarisasi, gain dan
impedansi input pad a masing-masing antena. Hasil pengukuran dan analisa yang didapat akan
memberikan ide baru sebagai saran agar sebuah antena penerima TV VHF-UHF bisa
menangkap siaran TV dengan lebih baik. Sehingga kekurangan unjuk kerja antena yang telah
beredar sekarang bisa ditekan dan kelebihannya bisa ditingkatkan.
Kata kunci: pola radiasi, polarisasi, gain, impedansi input, propagasi, level daya

ABSTRACT
In the telecommunication world, antenna as a transceiver or a receiver is the important
thing. Characteristic of the antenna is the most influential to the performance of the antenna. In
this time, many receiver antenna TV VHF-UHF that-distributed to the markf:)t, and each of them
have a plus and minus. Loss of propagation cause to descend the level power from a television
transmitter. The characteristic of signal propagation from radiowave which is through atmosfir
depended from level of frequency value. Measurable of level power value by using dipole
antenna which connected with the spectrum analyzer. There're one government TV station and
seven private TV stations which operate their program in Surabaya. Polarization, radiation
pattern, gain, and impedance measurement will be done for each channel, to each antenna.
The result of measurement and analyzes will suggest a new idea, how to make the antenna
which has been distributed receiver TV VHF-UHF can caught the TV broadcast better. So, the
lack of those antennas performance can be pressured, and advantage can be increased.

Keywords: radiation pattern, polarization, gain, input impedance, propagation, level power
frequency
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PENDAHULUAN
Perkembangan
teknologi
dibidang
broadcast diawali dengan munculnya berbagai stasiun televisi baru. Salah satu hal
yang perlu dijadikan prioritas utama dalam
berdirinya stasiun televisi baru adalah bagaimana menjadikan program siaran dapat
diterima oleh masyarakat dengan bersih dan
jelas baik kualitas gambar maupun suaranya.
Sebuah antena pemancar digunakan untuk
memancarkan dua macam gelombang yaitu
AM (gambar) dan FM (suara) dan dengan
penggunaan power combiner berfungsi untuk
mencampur gambar dan suara tanpa adanya
interferensi. Lokasi penempatan antena pemancar harus mem pertimbangkan banyak
aspek karena bisa saja terjadi interferensi
frekuensi antar stasiun televisi akibat adanya
bangunan tinggi baru yang didirikan di daerah
yang padat jalur lalu lintas frekuensi. Hal ini
juga bisa mengurangi kekuatan pancaran
level daya dari sebuah pemancar. Pembangunan repeater dapat di jadikan alternatif
penyelesaian dari kurangnya tingkat level
daya sebuah pemancar stasiun televisi.
Dengan demikian hasil visualisasi tingkat
level daya suatu pemancar televisi diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi
mengenai kondisi level daya di suatu daerah
tertentu. Keuntungan lain bisa dirasakan oleh
masyarakat karena penerimaan siaran yang
bersih dan jernih.
Proses pentransmisian sinyal informasi
dari satu tempat ke tempat lain dapat
dilakukan melalui beberapa media, baik media fisik, maupun media ,nor'i-fisik atau yang
lebih dikenal dengan wireless, seperti halnya
udara bebas. Sebagai pertimbangan teknis
dan ekonomis, untuk tujuan komunikasi
dalam jarak jauh, akan lebih efisien apabila
menggunakan udara bebas sebagai media
transmisinya, namun perlu juga diperhatikan
bahwa transmisi dengan udara sebagai media
transmisi akan memunculkan noise.
Gelombang ini merambat atau berpropagasi melalui udara dari antena pemancar ke antena penerima yang jaraknya
bisa mencapai beberapa kilometer, bahkan
ratusan sampai ribuan kilometer. Penempatan
antena penerima harus se-efesien mungkin
guna menangkap level daya secara optimum
(Widro et ai, 1967). Perambatan sinyal ditunjukkan dalam Gambar 1 berikut ini :
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Gambar 1 Perambatan Gelombang

Pelayanan pertelevisian dioperasikan
dengan menyiarkan gambar dan suara dari
pemancar gambar dan pemancar suara.
Jenis modulasi yang digunakan adalah AM
untuk pemancaran gambar dan FM untuk
pemancaran suara. Sebuah antena digunakan untuk meraancarken dua gelombang
yaitu AM dan FM dengan menggunakan
power combiner, untuk menggabungkan
gambar dan suara tanpa ada interferensi.
Menurut Budi ASwoyo dan Tsunoda
(1991), karakteristik sebaran (propagasi) dari
gelombang radio yang melalui atmosfer
sangat bermacam-m'acam tergantung dari
frekuensinya. Gelombang radio dibagi dalam
beberapa daerah band frekuensi yang berbeda, sesuai dengan karakteristik propagasinya, dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel1 Band Frekuensi Radio
,

Panjang
Gelombana

Frekuensi
Very Low
< 30 kHz
Low
30 - 300 kHz
Medium
300 - 3000 kHz
High
3-30 MHz
Very High
30-300 MHz
Ultra High
300 - 3000 MHz
Super High
3-30 GHz
Extremely High 30 300 GHz

.

VLF

> 10 km

LF

1 -10 km

MF

100 -1000 m

HF

10-100

m

VHF

1-10

m

UHF

10 -100 cm

SHF

1 -10 cm

EHF

1 -10 mm

Nama
Gelomban.
Gelombang
Mvriametrik
Gelombang
kilometer
Gelombang
Hektometer
Gelombang
Dekameter
Gelombang
Meter
Gelombang
Decimeter
Gelombang
Sentimeter
Gelombang
Milimeter

Difraksi, scattering dan pemantulan
merupakan mekanisme dasar dalam propagasi. Pemantulan terjadi ketika gelombang
elektromagnetik berpropagasi mengenai atas
sebuah obyek yang mempunyai dimensi
sangat besar dibandingkan dengan panjang
gelombang dari gelombang propagasi. Pemantulan terjadi dari atas permukaan bumi
ke atas permukaan gedung. Hamburan
gelombang
elektromagnetik
ditunjukkan
Gambar 2 berikut ini :
2
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perantara antara media kabel dan udara,
maka antena harus mempunyai sitat yang
match dengan media kabel pencatunya.
Prinsip ini telah diterangkan dalam saluran
transmisi. Dalam sistemnya operasi suatu
antena, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah :
- bentuk dan arah radiasi
- polarisasi yang dimiliki
- frekuensi kerja
- lebar band (bandwidth)
- impedansi input yang dimiliki

Difraksi terjadi ketika jalur keeil gelombang radio antara pemancar dan penerima
dihalangi oleh sebuah permukaan yang mempunyai tepi/ujung yang tajam. Gelombang
lapis ke dua yang dihasilkan dari permukaan
PEMBAHASAN
yang menghalangi tersebut langsung dilempar ke luar angkasa meskipun berada
Stasiun televisi relay menerima sinyal
dibelakang penghalang tersebut, memberikan
televisi dari stasiun \televisi pusat (yang
kenaikan untuk sebuah pembelokan gekebanyakan berada -di Jakarta). Uplink
lombang sekitar penghalang, meskipun ketika
transmitter sebuah stasiun televisi pusat di
sebuah jalur Line Of Sight tidak berada dlanJakarta mentransmisikan sinyal ke Uplink
tara pemancar dan penerima. Pada freDish yang selanjutnya dilakukan uplink ke
kuensi tinggi, pemantulan dan difraksi bersatelit Palapa C-2. Dari satelit Palapa C-2
gantung pada letak objek secara geometri,
dilakukan downlink ke stasiun relay (misalphase,
amplitude dan polarisasi dari
nya yang berada di Surabaya). Sinyal yang
gelombang kejadian yang terdapat pada titik
dikirimkan diterima oleh 2 antena yaitu 7,3 M
difraksi.
Parabolic antenna dan LEN Parabolic anSeaterring terjadi ketika media yang
tenna. Dari 7,3 M Parabolic antenna ditedilalui gelombang mengandung obyek yang
ruskan ke Decoder Power VU Plus. Fungsi
memiliki dimensi sangat keeil bila dibandingdari decoder ini adalah mengubah sinyal RF
kan dengan panjang gelombang dan dimana
menjadi sinyal video dan audio analog.
jumlah halangan per unit sangat besar.
Kemudian dari decoder ini, sinyal audio
Gelombang scatter diproduksi oleh permumaupun video yang sudah dalam bentuk dikaan kasar, objek kecil atau ketidakteraturan
kirimkan ke AN Switcher. Sedangkan sinyal
yang lain di dalam kanal. Dalam kenyataan
digital yang diterima oleh LEN Parabolic
dedaunan, marka jalan, tiang lampu menyeantenna akan dikirimkan ke splitter. Disini
babkan scaterring dalam sistem komunikasi <sinyal dipecah menjadi dua bagian yaitu
bergerak
sinyal digital dan sinyal analog . Untuk sinyal
Dalam sebuah sistem pelayanan perdigital dikirimkan ke Decoder Power VU Plus
televisian digunakan antena pemancar untuk
yang membentuk sinyal audio dan video
mengirimkan informasi berupa gambar madalam bentuk analog yang kemudian diteupun suara. Dalam jarak tertentu dari antena
ruskan ke AN Switcher. Sedangkan sinyal
pemancar televisi, sesuai dengan kekuatan
analog akan dikirimkan ke Analog Satellite
daya frekuensi radio yang diradiasikan,
Receiver. Fungsi Analog Satellite Receiver
antena penerima televisi dapat menerima
ini adalah catu tegangan DC ke LNB (Low
gelombang yang telah dimodulasi oleh kornNoise Block Amplifier) ,juga bisa difungsikan
binasi suara dan gambar tersebut untuk
untuk menerima sinyal analog televisi yang
diteruskan ke penerima televisi. Kemudian
lain. Sinyal audio dan video yang dikirimkan
penerima televisi akan memperkuat sinyal
oleh AN Switcher akan dikirimkan ke bagian
yang diterima dan memisahkan komponen
audio video untuk dilakukan perbaikanl
gambar serta suara setelah melalui proses
penguatan. Sinyal audio dan video yang tedemodulasi.
lah melalui bagian perbaikan/penguatan
Antena (antenna atau area/) adalah peakan dikirimkan ke Power Combiner untuk
rangkat yang berfungsi untuk memindahkan
digabungkan sebelum dipancarkan melalui
energi gelombang elektromagnetik dari media
antena Teresterial ke masyarakat (Ruft and
kabel ke udara atau sebaliknya dari udara ke
Robertshaw, 1987). Untuk lebih jelasnya
media kabel. Karena merupakan perangkat
Berita Utbang Industri
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tentang proses sistem uplink dan downlink ini
dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 3 Sistem uplink dan downlink
Sistem uplink dan downlink berlaku bagi
stasiun televisi nasional sedangkan stasiun
televisi lokal sistem transmisi siarannya
adalah dari bagian produksi acara sinyal
langsung diolah oleh bagian audio video
kemudian dipancarkan. Dalam sebuah sistem
pelayanan pertelevisian digunakan antena
pemancar untuk mengirimkan informasi berupa gambar maupun suara. Dalam jarak
tertentu dari antena pemancar televisi, sesuai
dengan kekuatan daya frekuensi radio yang
diradiasikan, antena penerima televisi dapat
menerima gelombang yang telah dimodulasi
oleh kombinasi suara dan gambar tersebut
untuk diteruskan ke penerima televisi. Kemudian penerima televisi akan memperkuat
sinyal yang diterima, dan memisahkan komponen gambar serta suara setelah melalui
proses demodulasi. Sinyal gambar yang telah
dimodulasikan
kemudian diteruskan ke
tabung sinar katoda untuk diproduksi kemosli
sedapat mungkin sesuai dengan gambar
bergerak yang asli. Sementara itu sinyal
suara yang telah dimodulasikan diteruskan ke
pengeras suara untuk menghasilkan kembali
informasi suara yang sedapat mungkin sesuai
dengan informasi suara aslinya yang berhubungan dengan gambar tersebut. Untuk
mendapatkan gambar atau citra bergerak,
televisi meniru film bioskop. Film bioskop menayangkan 30 frame (bingkai) gambar dalam
setiap detik. Karena itu bingkai-bingkai
gambar yang disorotkan atau diproyeksikan
pada layar menimbulkan gambar yang terkesan bergerak, suatu gambar yang tampak
hidup.
Demikian juga televisi memancarkan sejumlah bingkai gambar dalam setiap detiknya.
Agar pesawat televisi dapat bekerja seBerita Litbang Industri

bagaimana mes}inya, pesawat televisi memerlukan suanr; sumber sinyal referensi
pewaktu. Sinyal ini yang mengatur pesawat
televisi agar siap untuk menerima gambar
berikutnya dari deretan gambamya. Dari
sejak semula sudah ditetapkan untuk menggunakan frekuensi jala-jala listrik sebagai
sumber sinyal referensi. Ada dua alasan
mengapa menggunakan frekuensi jala-jala
listrik. Pertama, bila frekuensi sinyal
referensi pewaktu tidak sama dengan frekuensi jala-jala listriknya akan menghasilkan
gambar yang rolling. Alasan yang kedua, di
studio televisi akan menghadapi masalahmasalah flicker pada kamera pada saat
pembuatan program. Di seluruh dunia ada
dua frekuensi jala-jala listrik yang digunakan,
yaitu 50 Hz dan 60 Hz. Hal ini yang membagi
sistem televisi di dunia menjadi dua
kelompok yang berlainan, kelompok 25
bingkai gambar per detik atau 50 field per
detik (50 Hz) dan kelompok 30 bingkai
gambar per detik atau 60 field per detik (60
Hz). Di luar itu, antara sistem-sistem yang
berbasis 50 Hz dan 60 Hz timbul perbedaan
berikutnya sejak permulaan siaran berwarna.
Sebagian besar negara yang berbasis 60 Hz
menggunakan teknik yang disebut NTSC,
yang aslinya dikembangkan di Amerika
Serikat oleh suatu badan yang namanya
National Television Standard Committee
(NTSC). Kemudian muncul versi modifikasi
dari NTSC yang berlainan terutama pada
fasa subgelombang pembawa yang dibalik
pada setiap garis yang kedua. Versi medifikasi ini disebut PAL (Phase Altemate
Lines). Di negara yang jala-jala listriknya 50
Hz, PAL yang paling banyak dianut untuk
siaran televisi. PAL bukan satu-satunya
4
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sistem warna yang banyak digunakan dengan
50 Hz. Perancis telah merancang
suatu
sistem
untuk
melindungi
perusahaan
manufaktur dalam negerinya, yang dikenal
sebagai SECAM (Sequential Couleur Avec

dimana:
d

= jarak

antara titik pemancar dan penerima

(km)
f

=

frekuensi yang dipakai (GHz)

Memoire).
Dalam proses propagasi gelombang
atau transmisi sinyal siaran televisi pasti akan
terjadi adanya losses yang dihitung dengan
rumus:
Lo

= 32,4 + 20 log d + 20 log f... (dalam

No

= jarak

antara titik pemancar dan
penerima(km)
f frekuensi yang dipakai (MHz)
Losses yang telah didapatkan dari hasil
perhitungan akan dijumlahkan dengan data
hasil nilai level daya di suatu daerah untuk
mendapatkan
besarnya nilai level daya di
pemancar, dengan persamaan :

=

li
t
Ir
ri
1ai
n

P(tx)

= Lo + P(rx)

P(Tx)

a

= level
= data

daya di pemancar
nilai level daya di penerima

al

a-

m
di
h-

~

.....••.••••

at

~a
n,
Igi
a
5
~r

---

Gambar 4 .Cara Pengukuran

ai

60
n9

an
a.
z

?C,
~ka

ya

ee
si
da
lik
0-

ate
50

= 32,4 + 20 log d + 20 log f.. ... (dalam

Lo

nya

P(rx) -P(tx) - Lo

4

level Daya

Level daya di pemancar berguna untuk
mengetahui kondisi level daya di berbagai
daerah dengan jarak tertentu dari posisi pemancar. Dalam hal ini hasil nilai perhitungan
level daya penerima dianggap pada keadaan
yang ideal dalam artian antara pemancar dan
penerima tidak terdapat penghalang apapun
(Warren et aI, 1985). Cara pengukuran ditunjukkan pada Gambar 4.
Nilai dari data level daya hasil pengukuran pada penerima (Prx) yang terbaik
akan digunakan untuk mencari nilai level daya
pada pemancar (Ptx) setelah diketahui rugirugi propagasinya (Lo) pada jarak tertentu
dari tiap-tiap pemancar, yaitu dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :

tuk

Berita Litbang Industri

ditunjukkan

Level Daya P(tx) Beberapa

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Stasiun Televisi
1

Stasiun
Stasiun
Stasiun
Stasiun
Staslun
Stasiun

1V
1V
1V
1V
1V
1V

Swasta
Swasta
Swasta
Swasta
Swasta
Swasta

2
3
4
5
6

Stasiun
Stasiun
Stasiun
Stasiun

1V
1V
1V
1V

Swasta
Swasta
Swasta
Swasta

7
~
9 ",
10

Frekuensi,
MHz

P(Tx),
dBm

543,85
646,70
526,80
559,20
495,20
591,90
751,20
719,20
734,95
478,85

48,10
54,88
55,48
47,46
58,04
53,75
63,64
60,80
42,43
56,75

(dalam dBm)

dimana:
P(Rx)

Tabel 2 Hasil Perhitungan
Stasiun Televisi

P(tx)

dB)

dimana:
d

Hasil nilai perhitungan
dalam Tabel 2

dB)

Nilai level daya di suatu daerah dari
data hasil level daya dipenerima digunakan
untuk menentukan
nilai level daya pad a
pemancar
setelah diketahul losses propagasinya. Adanya perbedaan nilai level
daya pada pemancar dengan level daya
pada penerima dipengaruhi oleh jarak antara
pemancar dan penerima serta losses yang
terjadi di posisi pemancar terhadap daerah
sekitarnya. Dalam tampilan visualisasi level
daya ini dijelaskan beberapa batasan daerah
level daya dengan nilai tertentu berdasarkan
perbedaan
pancaran warna.
Selanjutnya
dapat dilihat level daya pada jarak yang
sama
untuk
masing-masing
stasiun
pemancar televisi belum tentu memiliki nilai
..Ievel daya yang sama.

KESIMPULAN
Dari hasil perencanaan,
pembuatan
pemetaan dan database level daya setelah
diuji dan dianalisa, dapat diambil kesimpulan
bahwa penerimaan level daya pada receiver
di suatu tempat berbeda, tergantung pad a :
• Semakin
besar
level
daya
pada
pemancar, semakin besar pula level
daya yang diterima
•
Frekuensi yang dipakai pada pemancar
• Semakin jauh penerima, semakin rendah
level dayanya
• Posisi penerima

(dalam dBm)
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Rendahnya level daya menunjukkan
buruknya penerimaan sinyal televisi di
suatu tempat
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