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BAB  III 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konsep Penelitian 

 Kerangka konsep ini berawal dari pengalaman  waktu melihat adanya 

kegiatan penyiaran siaran radio broadcast yang melakukan proses siaran luar 

langsung dengan studio lapangan.pada kegiatan proses siaran tersebut pemancar 

yang dipakai adalah pemancar induknya dengan antena standarnya.sistim 

penyiaran radio dari lokasi lapangan dengan cara langsung menjadi kurang 

praktis,karena tidak akan menghasilkan hasil pancaran yang baik,karena biasanya 

antenanya harus dipasang tinggi untuk mencakup pancaran yang luas.selain itu 

antena yang tidak dipasang tinggi akan menimbulkan gangguan splatter,sehingga 

untuk menjaga agar hasil pancaran tetap baik maka pemancar radio induk tidak 

perlu berada di lapangan tetapi cukup adanya pemancar bersifat portable dengan 

daya yang tidak besar. 

          Pada sistim pemancar radio yang bersifat portable maka tidak memerlukan 

antena yang memancarkan ke segala arah tetapi diperlukan antena yang mengarah 

pada satu titik saja yaitu ke studio induk broadcast,maka solusinya adalah 

menggunakan antena model pengarah.  sehingga berangkat dari kejadian tersebut 

dilakukan penelitian untuk mendesain dan membuat optimasi antena model 

pengarah untuk pemancar radio  yang mengarah pada satu titik saja yang tujuanya 

untuk meningkatkan penguatan (gain) dan jangkauan (coverage) hasil pancaran. 

Penelitian Antena model pengarah ini dengan berbagai cara yaitu meliputi 
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diameter bahan,jumlah director,jumlah reflector,jarak elemen,konduktifitas bahan 

dan sudut reflector. Teknik optimasi antena model pengarah diperlukan untuk 

meningkatkan penguatan (gain) dan jangkauan (coverage) pancaran,sehingga 

dengan variasi diatas maka peningkatan penguatan (gain) dan jangkauan 

(coverage) hasil pancaran antena pengarah yang dipergunakan untuk pemancar 

radio menjadi optimal.  

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Teknik Optimasi antena pengarah 
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       3.2 Hipotesis penelitian 

     Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian dapat diambil 

hipotesis sebagai berikut : Optimasi antena pengarah  model Yagi dengan 

metode Taguchi dapat meningkatkan penguatan dan jangkauan 

pemancar radio . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


