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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terkait 

  Penelitian yang terkait dengan tugas akhir ini sebelumnya telah dilakukan beberapa 

penelitian di Indonesia dan menjadi sumber referensi. Diantara penelitian yang telah 

dilakukan yaitu : 

Penelitian tentang keterkaitan aktivitas matahari dengan variabilitas ionosfer telah 

dilakukan oleh Wilson Dkk (2009). Tujuan penelitian tersebut adalah untuk melihat 

pengaruh yang dihasilkan dari siklus aktivitas matahari ke 23. Hasil yang diperoleh 

menyatakan bahwa aktivitas matahari memiliki 2 dampak variasi keterikatan terhadap 

komunikasi radio HF. Variasi jangka panjang yang dapat mempengaruhi keberadaan nilai 

fof2 yang rata-rata bergerak dalam 12 bulanan dan variasi jangka pendek ionosfer yang 

diakibatkan oleh flare dan CME dapat mempengaruhi frekuensi tertinggi komunikasi radio 

HF [4].  

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]. 
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2.2 Perkembangan Komunikasi Radio 

 Teknologi komunikasi radio ditemukan pada akhir abad ke-19. Awal penggunakan 

komunikasi radio yang dimanfaatkan untuk mengirim sinyal-sinyal seperti kode morse. 

Pengembangan komunikasi radio hingga saat ini sangat berkembang pesat. Hingga saat ini, 

komunikasi radio hampir dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh semua lapisan 

masyarakat. 

 Gugliermo Marconi yang dikenal dengan penemuan telegraf tanpa kawat, telah 

merintis penemuan teknologi radio sejak tahun 1894, kemudian Dr. Lee De Forest dari 

Amerika serikat juga berhasil menemukan radio pada tahun 1916, sehingga beliau dijuluki 

sebagai “The Father of Radio”. Perkembangan komunikasi radio juga didasari oleh 

penemuan lainnya seperti penemuan teknologi Mikrofon karbon oleh David E pada tahun 

1878. Dan pengembangan radio yang berkembang saat ini adalah pengembangan radio 

analog ke era generasi radio digital [1]. 

 

2.3  Gelombang Radio 

 Gelombang radio adalah salah satu bentuk gelombang elektromagnetik, dan  

terbentuk dari sebuah partikel yang bermuatan. Gelombang radio mempunyai kecepatan 

yang sama dengan kecepatan cahaya 300 juta meter/detik. Radio mempunyai rentang 

frekuensi antara 3 KHz sampai 3000 GHz [1].  

Tabel 2.1 Pembagian Rentang Frekuensi Radio Dan Panjang Gelombangnya. 

Nama  Singkatan  Frekuensi  Panjang gelombang  

Very Low Frequency VLF 3-30 KHz 100 – 10 km 

Low Frequency LF 30-300 KHz 10 – 1 km 

Medium Frequency MF 300-3000 KHz 100 – 100 m 

Hight Frequency HF 3-30 MHz 100 – 10 m 

Very Hight Frequency VHF 30-300 MHz 10 – 1 m 

Ultra Hight Frequency UHF 300-3000 MHz 1000 – 100 nm 

Super Hight Frequency SHF 3-30 GHz 100 – 10 nm 

Extremely Hight Frequency EHF 30-3000 MHz 10 – 1 nm 
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2.3.1 Propagasi Gelombang Radio 

 Propagasi gelombang merupakan metode pengiriman sinyal informasi 

menggunakan media tanpa kabel (wireless) dengan menggunakan media udara. 

Pengiriman ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai gelombang pembawa 

sinyal informasi dari antena pemancar ke antena penerima. Propagasi gelombang radio 

secara umum tediri dari propagasi ground wave, skywave dan line of sight [2].  

a. Propagasi Ground Wave 

Propagasi Ground Wave merupakan jenis perambatan gelombang  dekat permukaan 

tanah dan  mengikuti garis lengkung bumi. Gelombang radio pada propagasi Ground Wave 

dapat merambat secara langsung dan juga dengan proses pemantulan gelombang akibat 

benda-benda yang ada disekitar permukaan tanah. Propagasi ini hanya memanfaatkan 

frekuensi 30 kHz – 3 MHz untuk melakukan pengirman sinyal dikarenakan frekuensi yang 

melebihi 3MHz akan teredam [2]. 

 
Gambar 2.1 Propagasi Ground Wave. 

(Sumber: Naufal Rafi, 2016) [10] 

b. Propagasi Line of sight  

Propagasi Line of sight merupakan teknik perambatan gelombang secara langsung 

dari pemancar ke penerima tanpa mengalami pantulan. Jarak jangkauan gelombang ini 

tergantung dari dayanya dengan syarat antara pemancar dan penerima harus saling melihat. 

Namun pada faktanya bumi berbentuk bulat sehingga menyababkan perambatan gelombang 

terbatas dikarenakan kelengkungan bumi. misalnya pada jarak jangkauan komunikasi radio 

untuk penerbangan menggunakan kanal VHF (30-300 MHz) dengan line of sight hanya 
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menjangkau jarak sekitar 240 km (Igran, 1999) dan salah satu cara untuk menjangkau lebih 

jauh maka menggunakan repeater [2]. 

      

Gambar 2.2 Propagasi Line Of Sight. 

 (Sumber: Mesriah Ria, 2016) [9]  

c. Propagasi Skywave 

Propagasi Skywave merupakan proses pengiriman gelombang elektromagnetik 

dengan memanfaatkan lapisan ionosfer sebagai media pemantulan gelombang. 

Pemantulan atau pembiasan gelombang di lapisan ionosfer terjadi akibat adanya kerapatan 

elektron bebas. Lapisan ionosfer terbagi atas 3 lapisan yaitu, lapisan D, lapisan E, lapisan 

F1 dan F2 [2]. 

                 
Gambar 2.3 Propagasi Skywave. 

(Sumber: Mesriah Ria, 2016) [9] 

d. Propagasi Near Vertical Incidence Skywave (NVIS)  

Near Vertical Incidence Skywave (NVIS) merupakan salah satu bentuk propagasi 

skywave yang mempunyai rentang pancaran frekuensi dengan jarak pendek. Sinyal tersebut 

dikirimkan dengan sudut yang sangat tinggi radiasi dan kembali ke bumi di wilayah yang 

terbatas. Hal ini sangat berguna di daerah perbukitan atau hutan di mana propagasi 
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gelombang tanah yang normal mungkin tidak dapat mengakses semua bidang yang 

diperlukan. Near Vertical Incidence Skywave merujuk kepada pancaran sinyal radio di 

band HF, yang memancar dengan sudut pancaran (Take off atau Elevation Angle) yang 

nyaris tegak lurus (near vertical), sehingga sinyal yang dipantulkan lapisan ionosfir jatuh 

kembali ke area yang berjarak sekitar 0~400 Km dari asal pancaran [2].  

 

2.3.2 Mekanisme Propagasi  Gelombang Radio 

 Mekanisme Propagasi gelombang merupakan teknik perambatan gelombang dari 

pemancar ke penerima. Gelombang radio mempunyai beberapa mekanisme propagasi. 

Secara umum dapat dibagi menjadi 4 yaitu propagasi ruang bebas, refleksi, difraksi dan 

scattering. 

a. Ruang bebas (Free space) 

Propagasi ruang bebas (Free space) merupakan teknik pengiriman sinyal secara 

langsung dari sebuah antena pemancar dan diterima langsung oleh antena penerima tanpa 

terhalang oleh pengaruh benda lain seperti gedung, pohon dan lainnya [10]. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Propagasi Ruang Bebas. 

(Sumber: Nancy Ristianty dkk, 2013) [10] 

b. Refleksi 

Propagasi refleksi adalah gejala pemantulan gelombang radio akibat terhalang oleh 

sebuah bendayang memiliki dimensi permukaan yang lebih besar terhadap panjang dari 

sebuah gelombang. Gelombang yang terepleksi tidak dapat menembus permukaan benda 

tersebut dan gelombang akan dipantulkan [10]. 
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Gambar 2.5 Refleksi Gelombang. 

(Sumber: Nancy Ristianty dkk, 2013) [10] 

c. Difraksi 

Propagasi Difraksi merupakan pemancaran geombang yang terhalangi oleh kontur 

daerah perbukitan yang permukaan kasar tidak teratur. Lintasan gelombang dihalangi oleh 

medan bukit sehingga gelombang akan menyebar sesuai dengan permukaan perbukitan 

tersebut. Kecenderungan gelombang yang dipancarkan dari sumber melewati celah yang 

terbatas untuk menyebar ketika merambat [10].  

 
Gambar 2.6 Difraksi Gelombang. 

(sumber : Abduh, 2010) [11] 

Setiap muka gelombang dapat dianggap memproduksi wavelet atau gelombang-

gelombang baru dengan panjang gelombang yang sama dengan panjang gelombang 

sebelumnya (C. Huygens, 1678). Wavelet bisa diumpamakan gelombang yang ditimbulkan 

oleh batu yang dijatuhkan ke dalam air. Prinsip Huygens bisa dipakai untuk menerangkan 

terjadinya difraksi gelombang pada celah kecil seperti yang terlihat pada gambar berikut 

ini. Pada saat melewati celah kecil, muka gelombang akan menimbulkan wavelet baru 

yang jumlahnya tak terhingga sehingga gelombang tidak mengalir lurus saja, tetapi 

menyebar. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Muka_gelombang
https://id.wikipedia.org/wiki/Difraksi
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d. Scattering 

Scattering merupakan gejalah penghamburan gelombang radio akibat adanya 

perambatan gelombang radio yang dihalangi oleh media yang mempunyai ukuran dimensi 

lebih kecil dengan perbandingan panjang gelombang yang dikirim dari transmitter 

sehingga menyebabkan pemantulan ke segala arah [10]. 

 

Gambar 2.7 Penghamburan Gelombang (Scattering). 

(Sumber : Nancy Ristianty Dkk, 2013) [10] 

 

2.4 Sistem Komunikasi Radio HF 

Sistem komunikasi radio merupakan suatu teknologi pengiriman gelombang 

elektromagnetik sebagai sinyal pembawa yang menggunakan media udara sebagai media 

pengiriman menuju antena penerima. Secara umum komunikasi radio terdiri atas bagian 

pemancar dan penerima. Pada bagian pemancar terdiri dari modulator dan antena 

pemancar. Sedangkan di penerima terdiri dari demodulator dan antena penerima. 

Modulator berfungsi menumpangkan sinyal informasi dengan sinyal pembawa yang akan 

dipancarkan melalui antena pemancar. Sedangkan demodulator berfungsi memisahkan 

antara sinyal pembawah dengan sinyal informasi. 

 

 

 

  

Gambar 2.8 Diagram Blok Komunikasi Radio Sederhana. 

(Sumber: Indah Susilawati, 2009) [12] 

Transmitter 

(sumber) 

Transmitter 

(sumber) 
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Radio High Frekuensi (HF) adalah gelombang radio pada rentang frekuensi 3 –

30MHz yang dapat digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Komunikasi radio HF dapat 

dilakukan apabila kondisi elektron bebas dilapisan ionosfer baik. Gelombang 

elektromagnetik pada rentang frekuensi komunikasi HF akan dipantulkan oleh lapisan 

ionosfer dan tidak bisa menembus lapisan tersebut [1]. 

 

2.4.1 Komunikasi Radio HF-ALE (Automatic Link Establishment) 

 Radio HF ALE merupakan sistem komunikasi radio yang bekerja melakukan 

scanning dan sounding frekuensi secara otomatis. Scanning dan sounding frekuensi yang 

dilakukan secara real time berfungsi untuk mendapatakan frekuensi kerja terbaik. Radio 

ALE bekerja dengan cara membuat pengujian terhadap semua frekuensi kerja yang dimiliki 

Dalam pengujian tersebut. Pemilihan frekuensi kerja ditentukan berdasarkan hasil 

pendataan analisa kualitas penerimaan frekuensi kerja yang paling baik di masing-masing 

stasiun yang dikenal dengan metoda Link Quality Analysis (LQA). Dengan metoda ini 

sistem ALE dapat mengetahui frekuensi kerja yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi 

lapisan ionosfer yang mempengaruhi propagasi komunikasi radio HF. 

 Di Indonesia terdapat 9 stasiun komunikasi radio HF ALE yang masing-masing 

menyebar diseluruh wilayah indonesia. Diantaranya Kototabang,Pekanbaru, Tanjungsari, 

Pameungpeuk, Watukosek, Pontianak, Manado, Kupang, Biak [2]. 

 

2.5   Aktivitas Matahari  

 Aktivitas matahari merupakan kondisi matahari dinamik yang diakibat oleh 

perubahan medan magnet dengan ditunjukkan oleh jumlah bintik matahari (Sunspot), 

ledakan matahari (flare), semburan gas matahari (Prominensa atau Filamen), lontaran 

materi korona (CME, Corona Mass Ejection) dan lubang korona (Coronal Hole). 

Mekanisme terjadinya siklus aktivitas matahari yaitu berlangsung dalam periode 11 tahun. 

Pengaruh yang diakibatkan adalah badai geomagnet dan gangguan ionosfer yang 

menyebabkan badai ionosfer. Badai-badai ini bergantung kepada kekuatan flare sinar-X, 

tipe CME dan posisinya di matahari ketika terjadi di permukaan matahari. Badai 

geomagnet dan badai ionosfer ini akan mengganggu komunikasi frekuensi HF dan 

navigasi berbasis satelit [3]. 
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2.6 Lapisan Ionosfer 

 Lapisan ionosfer terletak pada ketinggian 50 km sampai dengan ketinggian sekitar 

1000 km dari atas permukaan bumi. Lapisan ini menggandung partikel yang bermuatan 

listrik dan dapat memantulkan gelombang pendek. Gelombang radio tidak bisa menembus 

lapisan ionosfer melainkan gelombang radio ini akan di serap dan sebagian dipantulkan 

kembali ke bumi. Kemampuan ionosfer dalam memantulkan gelombang radio tergantung 

pada tingkat kerapatan elektron bebas dilapisan ionosfer. Keberhasilan komunikasi juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti jarak antara pemancar dan penerima serta sudut 

elevasi pemancaran gelombangnya [1]. 

 

2.6.1 Pembentukan Ionosfer 

 Pada siang hari, sinar ultra violet ekstream (Extreme Ultra Violet, UEV) dari 

matahari mengenai atom netral yang berada di atmosfer bumi sehingga menyebabkan 

terjadinya pelepasan elektron dari sumber atom tersebut. Pelepasan elektron ini 

mengakibatkan atom netral menjadi atom yang bermuatan positif. Proses pembentukan 

elektron (ion -) dan atom (ion +) disebut sebuah proses ionisasi. Maka lapisan yang 

terbentuk dari ion positif dan elektron inilah yang disebut lapisan ionosfer [1]. 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Ilustrasi Proses Ionisasi Di Lapisan Ionosfer. 

(Sumber : Nancy Ristianty dkk, 2013) [1]. 

 Sesungguhnya elektron-elektron yang lebih berperan penting dalam perambatan 

gelombang radio frekuensi tinggi yang disebut sebagai komunikasi HF dengan frekuensi 3 

– 30 MHz. Secara umum, semakin banyak jumlah elektron, semakin tinggi frekuensi HF 

yang dapat dipantulkan. 
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2.6.2 Penamaan Lapisan Ionosfer 

 Pada saat siang hari umumnya lapisan ionosfer terdiri dari 4 lapisan utama yang 

dikenal dengan lapisan D, E, F1 dan F2. Masing-masing lapisan ini memiliki tingkat 

ketinggian berbeda-beda. Ini didasari oleh tingkat sinar matahari yang menghasilkan sinar 

EUV. Berikut ketinggian lapisan ionosfer : 

 Lapisan D : 50 sampai 90 km 

 Lapisan E : 90 sampai 140 km 

 Lapisan F1 : 140 sampai 210 km 

 Lapisan F2 : diatas ketinggian 210 km. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Penyusun Lapisan Ionosfer Siang Hari. 

(Sumber: Nancy Ristianty dkk, 2013) [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Penyusun Lapisan Ionosfer  Pada Malam Hari. 

(Sumber: Nancy Ristianty dkk, 2013) [1] 
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Untuk siang hari terkadang sering teramati adanya lapisan E yang muncul secara 

sporadis dan disebut lapisan E sporadis. Dan diwaktu malam hari jumlah elektron di 

lapisan D, E, dan F1 menjadi sangat sedikit. Lapisan yang digunakan sebagai media 

pemantulan gelombang elektromagnetik adalah lapisan E, E sporadis, F1 dan lapisan F2. 

Lapisan D tidak bisa memantulkan gelombang elektromagnetik, melainkan lapisan D 

justru menyerap dan melemahkan gelombang elektromagnetik [1]. 

 

2.6.3 Pengamatan Ionosfer 

 Ionsofer adalah lapisan yang dapat memantulkan gelombang elektromagnetik. 

Namun, hanya gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi tertentu yang dapat 

dipantulkan. Sifat lapisan ionosfer tidak selalu konstan, lapisan ionosfer sangat dipengaruhi 

oleh sinar matahari untuk menghasilkan lapisan E, F1 dan F2 untuk komunikasi radio HF. 

Untuk melakukan pengamatan Total Electron content (TEC) sebagai data pengamatan 

ionoefer. Maka, digunakan suatu radar yaitu radar Ionosonda. 

 Radar ionosonda merupakan suatu radar aktif Tranciever dengan frekuensi band 

HF, yang memancarkan sinyal pulsa pendek antara 2 sampai 22 MHz tegak lurus ke atas 

menuju lapisan ionosfer. Sinyal akan diterima kembali secara berurutan sesuai dengan 

frekuensi Sounding yang dilakukan. Pengiriman  dan penerimaan sinyal ini dilakukan 

dalam waktu berkala [1]. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12. Prinsip Kerja Ionosonda. 

(Sumber : Nancy Ristianti, 2013) [1] 

Ionsonda akan membaca sebuah informasi dari frekuensi yang yang dikembalikan 

oleh lapisan ionosfer. Data ini disajikan berupa data Ionogram untuk menentukan Total 

Electron content (TEC). Rentang frekuensi yang dipancarkan oleh radar ionosonda yaitu 

antara 2 MHz hingga 35 MHz [1]. 
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Gambar 2.13. Data Ionogram Dari Pengamatan Pada Siang Hari. 

(Sumber : Nancy Ristianti, 2013) [1] 

 

 

 

     

 

 

 

Gambar 2.14. Data Ionogram Untuk Pengamatan Malam Hari. 

(Sumber : Nancy Ristianti, 2013) [1] 

 

2.6.4 Pengaruh Kerapatan Ion lapisan Ionosfer 

 Lapisan ionosfer mempunyai lapisan D, E, dan lapisan F. Lapisan F memiliki 

kerapatan ion yang lebih rendah dibandingkan lapisan D, E. Gelombang radio yang 

mencapai lapisan F yang memiliki kerapatan ion akan dibelokkan kembali ke bumi. 

Parameter kerapatan elektron ini juga dipengaruhi oleh sinar matahari. Gelombang radio 

dapat menembus daerah dengan kerapatan maksimum dan memasuki daerah yang ada 

diatasnya. Kemudian jika gelombang radio memasuki lapisan D akan mengalami 

penyerapan sinyal oleh lapisan tersebut, Lalu sebagiannya akan menembus ke luar angkasa 

[1]. 
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2.7 Variasi Ionosfer  

 Variasi ionosfer merupakan variasi yang digunakan untuk melihat tingkat radiasi 

sinar matahari. Tingkat radiasi matahari sangat diperlukan untuk mencapai tingkat 

komunikasi radio yang baik. Radiasi sinar matahari dapat memnghasilkan tingkat Extreme 

Ultra Violet (EUV) yang baik untuk memisahkan antara atom netral dengan elektron bebas 

di lapisan ionosfer sehingga gelombang elektromagnetik dapat dipantulkan kembali ke 

bumi. Berikut variasi radiasi matahari dapat dilihat dengan metode variasi ionosfer variasi 

harian, variasi maksimum, variasi jangka panjang, dan variasi lokasi [1]. 

 

2.7.1 Variasi Harian 

  Pada saat terbit matahari, ionosfer mulai terbentuk dengan proses potoionisasi. 

Proses potoionisasi ini akan mencapai puncak ketika matahari berada pada posisi vertikal. 

Pertikel netral maupun partikel yang bermuatan di udara akan bergerak dan saling 

bertumbukkan. Proses inilah yang menjadi pemisahan antara elektron dengan atom netral 

jika disinari oleh matahari. Banyaknya elektron di lapisan ionosfer berkaitan dengan 

kemampuan untuk memantulkan gelombang elektromagnetik [1]. 

  

Gambar 2.15. Variasi Harian. 

(Sumber : Nancy Ristanti dkk, 2013) [1] 

FoF2 
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 Pada gambar ini dapat dilihat bahwa perbendaan tingkat keberhasilan pemantulan 

gelombang HF disebabkan oleh jumlah elektron yang mengalami peningkatan ionisasi 

akibat radiasi matahari, akan menyebabkan proses pembentukan lebih cepat dari pada 

proses rekombinasi sehingga pada siang hari lapisan ionosfer terbentuk dengan lengkap. 

Sedangkan pada malam hari, proses pembentukan terhenti karena tidak ada radiasi 

matahari. Namun, proses rekombinasi terus berjalan sehingga hanya ada lapisan F2, 

sedangkan lapisan D, E, F1 menghilang. Banyaknya jumlah elektron yang dapat 

dipantulkan mempengaruhi frekuensi radio HF. Semakin banyak elektronnya, semakin 

tinggi frekuensi yang dipantulkan [1]. 

 

2.7.2 Variasi Musiman 

 Variasi musiman merupakan variasi posisi matahari terhadap bumi mengalami 

pergeseran. Pergeseran tersebut terjadi pada waktu tanggal 23 September dan 21 Maret, 

posisi matahari berada di atas garis katulistiwa atau ekuator. Kemudian pada tanggal 21 

Desember matahari berada pada posisi paling selatan peredarannya. Dan pada tanggal 21 

Juni matahari berada pada posisi paling utara peredarannya. 

 

Gambar 2.16. Variasi Musiman.  

(Sumber : Nancy Ristanti dkk, 2013) [1] 

 Variasi musiman tidak terlalu terlihat jelas hasil prediksi frekuensi untuk wilayah-

wilayah di Indonesia karena letaknya disekitar wilayah ekuator atau disekitar wilayah yang 

dilewati oleh garis katulistiwa, terutama pada saat aktivitas matahari tinggi. Pada gambar 

tersebut dapat diketahui bahwa pada saat matahari berada di sekitar garis katulistiwa 
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(bulan Maret-April dan September-Oktober) frekuensi lapisan F2 lebih besar dibandingkan 

dari pada saat matahari jauh dari katulistiwa (bulan Juni-Juli dan Desember-Januari) [1]. 

 

2.7.3 Variasi Jangka Panjang 

 Variasi jangka panjang adalah variasi yang mengikuti aktivitas matahari yang 

mempunyai siklus perubahan dalam jangka waktu satu kali dalam 11 tahun. Dalam kurun 

waktu tersebut matahari mengalami perubahan aktivitas dari tenang menuju aktif, dan 

kemudian kembali tenang. Jumlah elektron pada saat matahari aktif akan lebih banyak 

karna proses ionisasi pada lapisan ionosfer cenderung lebih tinggi. Hali ini berdampak 

pada frekuensi gelombang radio yang dapat dipantulkan oleh dilapisan ionosfer cenderung 

memiliki  frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan saat aktivitas matahari yang 

rendah [1]. 

 
Gambar 2.15. Variasi Jangka Panjang. 

(Sumber : Nancy Ristanti dkk, 2013) [1] 

 Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa indeks peningkatan aktivitas matahari 

dimulai pada tahun 1997 hingga 2007 dan mengalami titik puncak aktivitas matahari pada 

tahun 2000. Indek aktif matahari pada gambar diatas terjadi dalam kurun waktu 11 tahun 

dan mengalami penurunan aktivitas matahari pada tahun 2009 [1]. 

 

2.7.4 Variasi Lokasi 

 Variasi lokasi merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi perencanaan 

komunikasi radio HF. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan intensitas aktivitas 

matahari. Kondisi lapisan ionosfer yang berada pada suatu wilayah yang memiliki 

intensitas matahari yang baik akan berdeda dengan kondisi lapisan ionosfer di suatu 
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wilayah yang memiliki intensitas matahari yang kurang baik. Hal ini akan menyebabkan 

adanya variasi lokasi [1]. 

 

2.8 Kanal  

 Kanal merupakan sebuah lintasan utama dalam sebuah komunikasi dari sebuah 

antena pemancar ke antena penerima. Karakterisktik model kanal secara umum terbagi atas 

kanal terdistribusi ricean dan model kanal terdistribusi rayleight. Kanal rayleight 

merupakan kanal yang mendistribusikan sebuah sinyal yang mengalami fading yang 

mengakibatkan interferensi antara dua atau lebih sinyal. Distribusi  rayleight  biasa 

digunakan untuk menjelaskan perubahan waktu dari sinyal fading datar yang diterima [13]. 

 

2.8.1 Gangguan Pada Kanal HF 

 Dalam band HF, gelombang ionosfer terganggu oleh dispersi, penyerapan dan 

fenomena. Oleh karena itu, sinyal yang diterima mengalami selektif fading dan sangat 

sinyal rendah untuk (SNR). Beberapa efek yang diamati pada gangguan kanal pada 

pengirim menurut Sutoyo [13] : 

1. Time dispersion 

 Dalam skywave akibat propagasi multipath menyebabkan amplitudo dan fase 

bervariasi dalam spektrumsinyal. Hal ini menyebabkan gangguan dan merusak komunikasi 

digital sinyal pada HF. Dengan defenisi jika delay spread melebihi setengah waktu periode 

elemen sinyal (baud). Tingkat kesalahan menjadi tertahan. Solusinya adalah dapat 

mengatasi gangguan ini dengan menurunkan baud rate. 

2. Frequency Dispersion (Doppler spread). 

 Umumnya dipersi frekuensi hampir selalu ditampilkan dengan dispersi waktu. Ini 

muncul ketika sinyal bertemu permukaan unsur ionosfer dengan vektor kecepatan yang 

berbeda.  Hal ini dapat meliki efek terutama pada sistem yang sensitif yang membutuhkan 

efek Doppler spread rendah (kurang dari 2 Hz). 

Beberapa efek yang diamati pada gangguan kanal pada penerima menurut Sutoyo (2015) : 

1. Interference 

 Interference merupakan gangguan yang akibat pemakaian frekuensi yang sama 

dalam satu waktu. Oleh karena itu untuk menghindari dari gangguan ini maka diperlukan 

menggunakan frekuensi yang tidak akan mengganggu setiaptransmisi yang digunakan oleh 
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kedua antena, karena yang tidak ada di zona yang sama. Jumlah gangguan tergangguan 

pada kekuatan antena memancar  

2. Atmospher noise 

 Karena badai (terutama daerah tropis) muncul dalam bentuk gangguan yang jauh, 

seperti transmisi HF.  Sebagai ionosfer melemahkan sinyal dan noise, dan tergantung pada 

perilaku (hari dan waktu), noise atmosfer bervariasi dengan lokasi dan waktu, dapat 

menambah noise sebesar 10 dB pada lapisan atmosfer  

3. Man madenoise 

 Terjadi akibat noise dari buatan manusia yang mengganggu pada saat propagasi. 

Gangguan ini seperti suara kenderaan atau mesin-mesin yang mengakibatkan terjadinya 

sebuah noise. Hal ini jelas menggangu antara frekuensi dari komunikasi HF dan noise 

suara yang dihasilkan. 

 

2.9 Pengguna kanal frekuensi Radio HF 

 Ada beberapa perkembangan baruyang penting yang akan menjamin terus 

menggunakan spektrum HF. Ini melibatkan Automatic Link Establishment (ALE) serta 

penggantian bentuk modulasikonvensional dengan teknik digital baru yang dioptimalkan 

untuk karekterisasi propagasi dari sebuah radio HF. Hal ini termasukstandar penyiaran  

digital baru, Digital Radio Mondiale (DRM). Yang telah dikembangkan  untuk kualitas 

tinggi siaran HF interasional serta untuk frekuensi menengah penyiaran nasional (MF) 

[13]. 

 

2.10 Metode Scalling Ionogram 

Metode scalling merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengolah data 

ionogram menjadi parameter-parameter nilai yang diinginkan. Proses pengolahan data 

ionogram disebut juga dengan konversi dari bentuk visualisasi data ke parameter nilai. 

Parameter nilai yang di konversi yakni seperti frekuensi minimum (fmin), frekuensi kritis 

lapisan E (foE), frekuensi kritis lapisan Es (foEs), frekuensi kritis lapisan F (foF2), 

ketinggian lapisan E (h’E), ketinggian lapisan E-Sporadis (h’Es), ketinggian lapisan F 

(h’F), ketinggian lapisan F2 (h’F2) yang sebelumnya berupa bentuk visualisasi bintik-

bintik data. Berikut ini merupakan bentuk viasualisasi data ionogram [19]. 
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Gambar 2.16 Data Ionogram. 

(Sumber : Nancy Ristanti dkk, 2013) [1] 

 Berdasarkan gambar 3.3 tentang pembacaan nilai fmin, fof2 dan h’f dapat 

dijelaskan bahwa : 

1. Nilai frekuensi minimum (fmin) merupakan nilai frekuensi terendah pada lapisan F 

ionosfer.  

2. Nilai frekuensi kritis (fof2) merupakan nilai yang mewakili frekuensi tertinggi pada 

lapisan F ionosfer, karakteristik nilai ini akan mencapai nilai puncak pada saat 

siang hari dan sebaliknya terjadi pada saat malam hari. 

3. Nilai ketinggian (h’f) merupakan nilai ketinggian lapisan F ionosfer. 

 

2.11 Metode Secant  

Metode Secant merupakan suatu metode penentuan nilai frekuensi yang 

dipantulkan oleh lapisan ionosfer dapat diperoleh dari perhitungan antar sirkit komunikasi 

radio HF. Dalam persamaan metode secant dinyatakan bahwa faktor penentu nilai 

frekuensi yang dipantulkan oleh lapisan ionosfer adalah; jarak (d), frekuensi 

kritis/frekuensi vertikal (fo/fv), dan ketinggian (h). Metode Secant ditunjukkan pada 

persamaan dibawah ini [18]. 

Untuk mencari nilai MUF dapat didekati dengan persamaan berikut : 

MUF =
𝐹𝑐

𝐶𝑜𝑠 𝐼
 

 

Keterangan : 

MUF  = Nilai frekuensi maksimum 

Fc = Nilai frekuensi kritis 

Cos I   = Sudut elevasi 

2-1 
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Dengan I adalah sudut elevasi. Karena cos I bervariasi dari 0 sampai 1, maka jika 

gelombang datang secara vertikal (I = 0), MUF akan sama dengan fc. Karena gelombang 

radio merambat melalui lapisan F, maka fc yang dipergunakan adalah foF2. Cos I disebut 

juga faktor kemiringan untuk suatu lintasan. Langkah perhitungan sudut elevasi diperoleh 

dimana sudut elevasi dapat diperoleh dari skema penjalaran gelombang radio di angkasa. 

 Sudut elevasi mencakup dua hal, yaitu sudut datang dan sudut pancar. Sudut pancar 

adalah sudut yang dibentuk antara gelombang radio yang dipancarkan oleh antena dengan 

permukaan bumi pada Tx. Sedangkan sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh 

gelombang radio yang datang dari angkasa dengan permukaan tanah pada Rx. Berikut 

merupakan persamaan sudut elevasi : 

elevasi 90o                  2-2 

Karena α1= 90- α2 maka diperoleh persamaan berikut : 

elevasi = β1 -α        2-3

Jadi, perhitungan sudut elevasi (dalam radian) menjadi : 

Elevasi = arctan[
ℎ+[1−cos(

𝑑

2𝑅𝐵
)𝑅𝐵

2𝑅𝐵 sin(
𝑑

2𝑅𝐵
)𝛼1

] - 
𝑑

2𝑅𝐵
   

Sudut elevasi mencakup dua hal, yaitu sudut datang dan sudut pancar. Sudut pancar 

adalah sudut yang dibentuk antara gelombang radio yang dipancarkan oleh antena dengan 

permukaan bumi pada Tx. Sedangkan sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh 

gelombang radio yang datang dari angkasa dengan permukaan tanah pada Rx. 

Dari persamaan 3-1 ditunjukan hubungan frekuensi pengamatan secara vertikal 

dengan besarnya frekuensi kerja suatu sirkit komunikasi radio. Bila frekuensi pengamatan 

yang digunakan merupakan frekuensi kritis (fc), maka akan diperoleh besarnya frekuensi 

maksimum yang dapat dipantulkan oleh  lapisan ionosfer (MUF), yaitu frekuensi tertinggi 

yang dapat digunakan untuk suatu sirkit komunikasi. Bila frekuensi kerja suatu sirkit 

komunikasi radio berada di atas nilai frekuensi MUF, maka komunikasi radio antar 

stasiun tidak akan berhasil. Akan tetapi, besarnya frekuensi kerja suatu  sirkit  komunikasi 

radio yang dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer juga memiliki batas frekuensi 

terendah. Batasan nilai frekuensi ini disebut sebagai frekuensi kerja terendah yang dapat  

digunakan pada suatu sirkit komunikasi radio yang dipengaruhi oleh nilai 

frekuensi minimum fmin [18]. 
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