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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Provinsi Riau merupakan wilayah yang secara geologis terdiri dari batuan sedimen 

kuarter. Hasil penelitian yang dilakukan oleh direktorat geologi dan tata lingkungan 

Indonesia, disebutkan bahwa provinsi Riau memiliki potensi terjadi gempa bumi. 

Rawannya terhadap gempa bumi dikarenakan ditemukannya lempengan bumi yang patah 

di barat daya wilayah Pekanbaru berdasarkan hasil foto struktur tanah yang telah dilakukan 

[7]. Salah satu masalah yang sering terjadi pada saat terjadinya bencana alam adalah 

sarana telekomunikasi. Sarana telekomunikasi disaat terjadinya bencana alam sangat 

diperlukan dalam upaya penyelamatan evakuasi dan pengiriman bantuan. Komunikasi 

Radio HF (High Freuency; 3-30 MHz) menjadi salah satu solusi utama dalam mitigasi 

penanganan bencana. Hal ini dikarenakan komunikasi radio HF memiliki keunggulan 

berupa sifat mandiri dan dapat menjangkau komunikasi jarak jauh [1].  

Perambatan gelombang radio pada spektrum HF dominan memanfaatkan lapisan 

ionosfer sebagai media perambatan gelombang radio dan dikenal sebagai propagasi 

angkasa (Skywave). Moda propagasi  Near Vertical Incidence Skywave (NVIS) merupakan 

salah satu bentuk moda propagasi angkasa. Moda NVIS memiliki cakupan jarak 

komunikasi hingga mencapai 300 km. Keberhasilan komunikasi menggunakan propagasi 

angkasa (skywave) sangat dipengaruhi oleh kondisi elektron bebas yang terdapat dilapisan 

ionosfer [2].  

Bagian lapisan atmosfer yang telah terionisasi dan membentuk sebuah plasma 

disebut dengan lapisan ionosfer. Elektron bebas yang berada dilapisan ionosfer merupakan 

proses ionisasi yang disebabkan oleh pancaran sinar extreme ultra violet (UEV), sinar-x 

dan gelombang pendek dari radiasi matahari. Sinar extreme ultra violet (UEV), sinar-x dan 

gelombang pendek dari radiasi matahari mengenai sebuah atom netral di lapisan atmosfer 

sehingga menyebabkan terlepasnya elektron dari atom dilapisan tersebut. Elektron bebas 

yang berada pada lapisan ionosfer akan tetap terpisah dari atom untuk jangka waktu yang 

singkat sebelum  ditarik dan bergabung dengan ion positif yang disebabkan oleh pengaruh 

gaya elektrostatik. Proses ionisasi di lapisan ionosfer sangat dipengaruhi oleh aktivitas 

matahari. Kondisi lapisan ionosfer yang dinamis tersebut mempengaruhi besar rentang 

frekuensi kerja yang dapat digunakan pada suatu sirkit komunikasi [3].  



I-2 

 

Variasi perubahan nilai foF2 yang disebabkan oleh aktivitas matahari seperti flare 

dan CME dapat mempengaruhi nilai frekuensi kerja komunikasi radio HF. Penelitian 

tentang keterkaitan aktivitas matahari dengan variabilitas ionosfer telah dilakukan oleh 

Wilson Dkk (2009). Tujuan penelitian tersebut adalah untuk melihat pengaruh dari siklus 

aktivitas matahari ke-23 terhadap variasi nilai foF2. Hasil yang diperoleh menunjukkan 

bahwa aktivitas matahari memiliki 2 dampak variasi keterikatan terhadap komunikasi 

radio HF. Antara lain : Variasi jangka panjang yang dapat mempengaruhi keberadaan nilai 

foF2 yang rata-rata bergerak dalam 12 bulanan, kemudian Variasi jangka pendek ionosfer 

yang diakibatkan oleh flare dan CME dapat mempengaruhi frekuensi tertinggi komunikasi 

radio HF [4]. 

 Pada aspek aplikasi komunikasi radio HF, variasi nilai foF2 mempengaruhi nilai 

frekuensi kerja yang dapat digunakan setiap waktu atau dikenal sebagai keterbukaan kanal 

(Channel availability) [1]. Untuk mengatasi hal tersebut, penerapan metode manajemen 

frekuensi  dilakukan pada aspek perancanaan frekuensi kerja. Manajemen frekuensi 

merupakan hasil analisis prediksi variasi nilai foF2 yang digunakan dalam proses 

pengaturan dan penjadwalan frekuensi kerja sebagai bahan pertimbangan dalam 

perencanaan komunikasi radio HF. Penelitian yang dilakukan Dear (2011) telah 

menunjukkan bahwa validasi tingkat keberhasilan penerapan metode manajemen frekuensi 

tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan data dari sistem jaringan Automatic Link 

Establishment (ALE). Tujuan penelitian tersebut adalah untuk melihat kesesuaian data ALE 

dengan data ionogram dalam menentukan manajemen frekuensi. Hasil yang diperoleh 

menyatakan bahwa frekuensi yang tercatat pada sistem ALE memiliki sesuaian dengan 

data ionogram yang menunjukkan variasi harian nilai foF2 [5]. 

Penelitian tentang komunikasi radio HF dengan moda NVIS diwilayah Pekanbaru 

telah dilakukan oleh Suyanto (2014). Tujuan dari peneilitian ini adalah untuk mendapatkan 

fekuensi kerja komunikasi radio HF moda NVIS di Pekanbaru dengan menggunakan data 

jaringan ALE nasional. Metode penelitian tersebut fokus pada pengolahan data jaringan 

ALE di bulan Juli 2013 yang kemudian divalidasi dengan menggunakan data Ionosonda 

Kototabang. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa komunikasi radio HF moda NVIS 

di Pekanbaru dapat menggunakan frekuensi 7 MHz [6]. Berdasarkan variasi dari lapisan 

ionosfer yang memiliki variasi harian, musiman, dan 11 tahunan, penentuan nilai frekuensi 

dengan menggunakan satu bulan data yang dilakukan Suyanto (2014) masih perlu 

ditingkatkan. Penelitian tentang penentuan nilai frekuensi kerja komunikasi radio HF 
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moda NVIS di Pekanbaru perlu mempertimbangkan adanya variasi lapisan ionosfer yang 

disebabkan oleh siklus aktivitas matahari. Fase maksimum dari siklus aktivitas matahari 

yang ke-24 terjadi pada tahun 2009. Dengan telah tersedianya data pengamatan ionosfer 

diatas kototabang pada periode 2010-2015 yang mewakili fase minimum, maka dapat 

digunakan sebagai bahan analisis keterbukaan kanal komunikasi radio moda NVIS di 

Pekanbaru. Dengan kondisi ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

Analisis Variasi Keterbukaan Kanal Komunikasi Radio HF model near vertical incidence 

skywave (NVIS) wilayah Pekanbaru dengan menggunakan data radar ionosonda FMCW 

kototabang. Penelitian ini akan menjawab informasi keterbukaan kanal komunikasi radio 

HF Moda NVIS di wilayah Pekanbaru yang merujuk pada variasi harian, musiman dan 

setengah dari setengah siklus aktivitas matahari yaitu 11 tahunan. 

 

1.1.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

tugas akhir ini adalah bagaimana menentukan variasi keterbukaan kanal komunikasi Radio 

HF model near vertical incidence skywave (NVIS) wilayah Pekanbaru dengan 

menggunakan data radar ionosonda FMCW kototabang untuk setengah siklus aktivitas 

matahari. 

 

1.2. Batasan Masalah 

Untuk dapat fokus dalam menjawab permasalahan, maka batasan  masalah pada 

penilitian ini adalah : 

a. Analisis menggunakan data hasil pengamatan  ionosonda Kototabang pada tahun 

2010 hingga 2015 yang merepresentasikan setengah periode siklus aktivitas 

matahari pada fase minimum menuju maksimum. 

b. Moda propagasi yang dianalisis merupakan moda propagasi Near Vertical 

Incidence Skywave (NVIS) untuk wilayah Pekanbaru. 

c. Pembahasan hanya fokus terhadap perhitungan keterbukaan kanal komunikasi 

radio HF dan tidak  memperhitungkan performa komunikasi yang dilakukan. 

d. Pemanfaatan data hanya untuk setengah siklus aktivitas matahari. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pada penelitian tugas akhir ini adalah untuk menentukan variasi 

keterbukaan kanal komunikasi radio HF model near vertical incidence skywave (NVIS) 

wilayah Pekanbaru serta pengaruh setengah siklus aktivitas matahari terhadap kondisi 

lapisan ionosfer dengan menggunakan data radar ionosonda FMCW kototabang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Mengetahui karakteristik variasi keterbukaan kanal komunikasi radio HF moda 

NVIS untuk wilayah Pekanbaru pada setengah periode aktivitas siklus matahari 11 

tahunan pada fase minimum menuju maksismum. 

b. Mengetahui pengaruh dari siklus aktivitas matahari terhadap lapisan ionosfer dalam 

menentukan keterbukaan kanal atau frekuensi kerja komunikasi radio HF. 

 

 

 

  

 

 


