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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Radio pemancar khusus untuk broadcasting merupakan sarana yang 

dipakai oleh masyarakat untuk menyampaikan berbagai informasi. 

Perkembangan radio broadcasting saat ini semakin berkembang pesat 

terutama dengan sistem siaran FM. 

Pemancar FM merupakan perangkat yang paling utama dalam media 

elektronik yang dipakai untuk penyiaran, baik penyiaran komersial maupun 

penyiaran komunitas. Daya jangkau suatu pemancar FM tergantung dari 

daya yang dikeluarkan dan sistem antenanya. Untuk pemasangan pemancar 

FM yang dipakai broadcasting akan lebih baik bersifat permanen dan tidak 

berpindah tempat hal ini agar tidak mempengaruhi hasil jangkauan 

pancaran. 

Pemancar yang dipakai untuk kegiatan lapangan dan bersifat 

portable akan lebih baik hanya memancar ke satu arah saja yaitu ke 

pemancar induk yang berdaya lebih besar dengan antena yang memancar  ke 

segala arah. Sedangkan antena untuk pemancar dari studio lapangan dengan 

menggunakan antena pengarah model yagi.  

Antena adalah suatu alat yang fungsinya sebagai media penerimaan 

atau pemancaran gelombang elektromagnetik. Antena memiliki berbagai 

bentuk rangkaian dan model. Selama ini antena  yang dipergunakan baik  
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untuk radio komunikasi atau pemancar radio broadcast kebanyakan 

menggunakan antena segala arah. 

Antena dengan pola segala arah memang sangat afektif jika 

dipergunakan untuk penerimaan atau pengiriman signal pemancar radio 

dimana para penggunannya berada pada titik pandang yang tidak tentu, 

misalnya di depan, di belakang, kanan, kiri dari pusat antena yang 

dipergunakan. Tetapi jika antena yang dipergunakan untuk keperluan 

khusus yang mengarah pada satu titik saja maka antena segala arah menjadi 

tidak efektif, karena akan terjadi penyebaran signal dan tentunya akan 

mempengaruhi  penguatan antena. 

Antena pengarah model Yagi adalah antena yang terdiri dari 

beberapa elemen yaitu driven,reflektor dan direktor. Antena pengarah ini 

harganya masih mahal untuk produk impor yang ada di Indonesia sehingga 

hanya kalangan tertentu saja yang mau membeli, sebagai contoh antena 

pengarah model Yagi type YB10-70 harganaya di atas 1 juta rupiah untuk 1 

unitnya. Dari perihal tersebut, maka muncul gagasan untuk melakukan 

eksperimen antena pengarah model yagi yang bisa difungsikan untuk 

pengiriman sinyal pemancar radio dari siaran luar yang bersifat lapangan 

atau portable dan di kirim ulang ke studio induk pemancar dengan beaya 

pembuatan yang lebih murah.  

Antena pengarah model yagi ini harapannya hanya mengarah ke arah 

yang akan dituju atau pont to point dengan penguatan yang besar dan 

jangkauan yang jauh. Untuk meningkatkan agar antena optimal terjadi 
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penguatan serta jangkauannya dalam meradiasikan signal pemancar radio 

menjadi jauh maka diperlukan berbagai eksperimen dengan kombinasi 

material atau bahan. 

Untuk merealisasikan eksperimen antena pengarah agar hasilnya 

optimal, metode taguchi sangat diperlukan untuk mendapatkan kualitas 

produk yang baik. Dengan adanya penelitian antena ini diharapkan dapat 

menentukan kombinasi level faktor yang optimal dalam upaya untuk 

meningkatkan penguatan dan jangkauan pemancar radio.Metode Taquchi 

dipilih karena dengan adanya matrik orthogonal array dan metode ini tidak 

perlu melakukan eksperimen pada semua kombinasi  level dan faktor. Hal 

ini untuk meminimalisasi beaya yang harus dikeluarkan serta untuk 

menghemat waktu dan tenaga. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang di atas maka dirumuskan pokok permasalahan 

dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu :  

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi antena pengarah model Yagi? 

2. Bagaimana kombinasi level faktor yang dibuat untuk mencapai kualitas 

optimal ? 

3. Berapa penguatan (gain) dan jangkauan (coverage) dengan 

menggunakan antena pengarah model Yagi? 
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1.3. Batasan Penelitian  

Supaya penelitian lebih terarah dan mudah dipahami serta tidak 

melebar, maka perlu pembatasan lingkup penelitian. Adapun lingkup 

penelitian ini adalah . 

1. Obyek penelitian adalah antena pengarah model Yagi 

2. Karakteristik kualitas yang akan diteliti yaitu penguatan (gain) dan 

jangkauan (coverage) pancaran antena pengarah model Yagi 

3. Faktor kendali yang dipergunakan meliputi, diameter bahan, jumlah 

director, jumlah reflektor, jarak antar elemen, konduktifitas bahan dan 

sudut reflektor. 

4. Penelitian dengan menggunakan metode taquchi yang mengacu pada 

matriks Orthogonal Array ( L27) dengan menggunakan 6 faktor kendali 

dan 3 level. 

1.4. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

Dengan kombinasi level faktor antena pengarah model Yagi dapat 

meningkatkan penguatan dan jangkauan pemancar radio.   

1.5. Manfaat Penelitian  

1. Penelitian ini diharapkan dapat merekomendasikan kelebihan antena 

pengarah di bandingkan dengan antena segala arah yaitu sebagai antena 

penghubung pemancar radio siaran luar atau lapangan yang arah 

pancarannya ditujukan ke satu arah saja. 
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2. Memberikan masukkan kepada  masyarakat pengguna pemancar radio 

pada saat  pemancar difungsikan untuk kegiatan yang bersifat siaran luar  

atau lapangan dan hasil pancaraanya di hubungkan ke pemancar induk 

kembali maka dengan antenna pengarah model Yagi signal yang 

dipancarkan akan lebih efektif dan kuat pancarannya, dibandingkan 

dengan antena model segala arah. 

1.6. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan tesis ini disusun sebagai berikut  

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah,batasan 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori pendukung yang diperlukan dalam penelitian yaitu 

teknik optimasi dengan metode taguchi, macam, jenis dan, karakter antena. 

BAB III : KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESA PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan hubungan antara variabel satu dengan lainnya dalam 

melakukan optimasi antena pengarah model yagi untuk meningkatkan 

penguatan dan jangkauan pemancar radio. 

BAB IV : METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan  

BAB V :  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA   

Bab ini berisi pengolahan data dan analisa hasil-hasil optimasi antenna 
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BAB VI: PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil hasil pembahasan dari seluruh analisa hasil penelitian. 

BAB VII:KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi hasil kesimpulan dan saran arah penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


