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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang merupakan 

prosedur serta langkah-langkah dalam melakukan penelitian tentang analisis variasi 

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

wilayah Pekanbaru dengan menggunakan data radar ionosonda FMCW kototabang. 

Adapun secara rinci metodologi penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  

3.1 Tahapan Penelitian 

 Tahapan penelitian merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 

melakukan sebuah penelitian. Adapun tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan disajikan 

dalam bentuk flowchart. 
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Gambar 3.1  Flowchart Penelitian. 
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3.2 Studi Literatur 

 Studi literatur merupakan sebuah penelitian-penelitian yang telah kerjakan 

sebelumnya. Penelitian terdahulu tersebut akan didapatkan sebuah gambaran mengenai 

langkah-langkah pengerjaan penelitian dan  bagaimana prosedur pengerjaan. Studi literatur 

juga bersumber dari buku-buku, jurnal, media dan pakar-pakar yang ahli di bidangnya.  

 

3.3       Identifikasi Masalah 

 Identifikasi masalah merupakan suatu tahapan awal yang dilakukan dalam 

penelitian. Bertujuan untuk mendapatkan sebuah tindakan yang diperlukan untuk 

mengetahui inti dari sebuah masalah, penyebab permasalahan dan sekaligus solusi yang 

tepat untuk memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Tahap identifikasi 

masalah meliputi: identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan peneltian, batasan 

penelitian. 

 

3.4       Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini membahas tentang analisa keterbukaan kanal wilayah Riau 

menggunakan radar ionosonda. Penulis menggunakan data dari hasil pengamatan radar 

ionosonda untuk dijadikan bahan penelitian mengenai kualitas lapisan ionosfer di wilayah 

Riau dan juga untuk melihat variasi keterbukaan kanal komunikasi radio HF. Radar 

ionosonda dapat mendeteksi lapisan ionosfer dengan luas jarak jangkauan ±300 Km. Hasil 

pengamatan radar ionosonda yang disajikan merupakan data ionogram yang telah 

dilakukan pengamatan lapisan ionosfer oleh radar ionosonda. Data yang dikumpulkan 

merupakan data 5 tahun hasil pengamatan radar ionosonda yang mewakili setengah siklus 

aktivitas matahari. 

 

3.5 Validasi Data 

 Validasi data merupakan suatu tahapan penelitian yang bertujuan untuk 

menganalisa kebenaran informasi data dari hasil pengukuran pengamatan lapisan ionosfer. 

Pada penelitian ini menggunakan validasi data dari data ionogram berupa pemisahan data 

berdasarkan hasil pengamatan perwaktu, harian, mingguan, bulanan, tahunan dan 5 

tahunan. 
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3.6       Pengolahan Data 

 Penelitian ini menggunakan data ionogram dari hasil pengamatan radar ionosonda 

Kototabang untuk melihat variasi keterbukaan kanal komunikasi radio HF berdasarkan 

kemampuan pantul lapisan ionosfer. Data dari radar ionosonda yang mewakili kondisi 

ionosfer dengan radius 300 km diatas Kototabang dapat digunakan untuk mewakili kondisi 

ionosfer diatas Pekanbaru. Metode  scalling  berdasarkan URSI digunakan untuk mengolah 

data ionogram menjadi data fmin, fof2, h’f. Berikut flowchart tahapan pengolahan data 

ionogram: 

 

 Berdasarkan Gambar 3.2 merupakan tahapan proses pengolahan data ionogram 

menggunakan metode scalling. Metode scalling digunakan untuk mengkonversi data 

ionogram yang berbentuk kode titik menjadi parameter angka. Parameter data yang akan 

diolah mewakili frekuensi minimum (fmin), frekuensi kritis (foF2) dan ketinggian lapisan 

F (h’f) yang dijadikan sebagai variabel untuk perhitungan LUF, MUF dan OWF. 

 

Gambar 3.3 Pembacaan Nilai fmin, foF2 dan h’f. 
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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. 

  

3.7       Perhitungan LUF, MUF dan OWF 

Perhitungan nilai Lowest Usable Frequency (LUF), Maximum Usable Frequency 

(MUF)  dan Optimum Usable Frequency (OWF) dilakukan untuk mendapatkan nilai 

frekuensi yang dapat digunakan sebagai rujukan frekuensi kerja komunikasi radio HF. 

Penentuan nilai frekuensi yang dipantulkan oleh lapisan ionosfer dapat diperoleh 

dari perhitungan sederhana dengan menggunakan metode secant. 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). Ilustrasi dan persamaan dari metode secant ditunjukkan pada Gambar 3.5 

dan persamaan 3-1. 

 

Gambar 3.4 Identifikasi parameter lapisan ionosfer  melalui data ionogram. 

 

 

Lapisan F 

Lapisan E 

H = 110 km 
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Gambar 3.5  Skema pemantulan gelombang radio pada lapisan ionosfer 

Untuk mencari nilai MUF dapat didekati dengan persamaan berikut : 

 Fk = Fv 
√

1

4 
𝑑2+ℎ2

ℎ
        

fk = frekuensi sirkit komunikasi radio  

fo/fv    = frekuensi kritis/frekuensi vertikal 

lapisan ionosfer 
d = jarak semu sirkit komunikasi  

h = ketinggian lapisan ionosfer 

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.  

3-1 
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Berdasarkan metoda secant menyatakan bahwa nilai frekuensi yang dipantulkan 

oleh lapisan ionosfer juga dipengaruhi oleh ketinggian lapisan pemantul (h’) dan jarak 

lokasi sirkit komunikasi. Oleh karena itu, perbedaan besar frekuensi kerja sirkit 

komunikasi radio yang dipantulkan oleh lapisan F dan E. Berikut flowchart tahapan 

perhitungan dengan menggunakan metode secant.  

.

 

 Berdasarkan Gambar 3.6 merupakan tahapan proses perhitungan nilai Maximum. 

oblique frequency dilapisan E (MOF E) dan Maximum oblique frequency  dilapisan F 

(MOF E) dengan menggunakan metode Secant. Metode Secant digunakan untuk 

menentukan nilai keberhasilan pemantulan gelombang dari beberapa parameter data yang 

mempengaruhinya. Parameter tersebut merupakan jarak (d), frekuensi ukur (fv), dan 

ketinggian lapisan ionosfer. Perhitungan tersebut akan menghasilkan nilai Maximum 

oblique frequency (MOF), nilai tersebut berfungsi untuk menentukan pengaruh jarak, 

ketinggian ionosfer dan perubahan frekuensi pemantulan dalam menentukan frekuensi 

kerja komunikasi radio HF 

Mulai 

Perhitungan data : 

Metode secant 

ionogram 

 

Nilai d, Fv, h’f 

 

Selesai 

Nilai MOF 

Gambar 3.6 Flowchart  Metode Secant 
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Gambar 3.7 Selisih Frekuensi Kerja Radio Yang Dapat Dipantulkan Ole Lapisan F Dan E 

Pada Sirkit Komunikasi Yang Sama. 

Dengan diperolehnya selisih frekuensi yang dipantulkan oleh lapisan E dan F 

(ΔMOF), maka diketahui besarnya nilai frekuensi yang harus diubah atau disesuaikan oleh 

pengguna radio sesuai dengan jarak sirkit komunikasi radio HF. Dari sisi perangkat, 

pengaturan nilai frekuensi kerja radio dapat dilakukan, selama perangkat radio komunikasi 

dan antena yang digunakan sesuai dengan besarnya frekuensi yang hendak digunakan. 

Namun, perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan, hal ini dikarenakan adanya 

alokasi dan penggunaan frekuensi yang telah diatur, baik dalam skala nasional maupun 

internasional. Peristiwa inilah yang kemudian dapat diartikan sebagai dampak negatif 

kemunculan lapisan E sebagai gangguan komunikasi radio. 

 Keberhasilan komunikasi radio HF sangat bergantung kepada kondisi lapisan 

ionosfer antara sirkit anatara pemancar dan penerima. Diantara dua titik komunikasi 

terdapat beberapa nilai frekuensi yang dijadikan sebagai acuan dari frekuensi kerja. Nilai-

nilai tersebut adalah berupa nilai LUF, MUF dan OWF. Berikut merupakan flowchart 

untuk menentukan nilai LUF, MUF dan OWF : 
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 Berdasarkan gambar 3.8 merupakan tahapan proses perhitungan nilai 

Lowest Usable Frequency (LUF), Maximum Usable Frequency (MUF) dan 

Optimum Usable Frequency (OWF). Metode scalling menghasilkan beberapa 

parameter data yakni Frekuensi minimum (fmin), ketinggian lapisan (H’) dan frekuensi 

kritis (foF2). Nilai tersebut digunakan sebagai bahan acuan frekuensi kerja terendah hingga 

tertinggi. 

 Lowest Usable Frequency (LUF) merupakan frekuensi terendah yang dapat 

dipantulkan oleh lapisan ionosfer. Berdasarkan data ionogram, nilai LUF diwakili dari 

parameter nilai fmin.  

 Maximum Usable Frequency (MUF) diperoleh berdasarkan kondisi lapisan ionosfer 

dan besarnya jarak antara pemancar dan penerima. Pada data ionogram, nilai MUF 

mewakili frekuenis kritis dilapisan F (foF2).   

Untuk memastikan komunikasi antara dua titik selalu berjalan lancar, frekuensi 

operasi biasanya dipilih dibawah nilai prediksi MUF. Nilai frekuensi ini dinamakan 

Optimum Usable Frequency (OWF). Formula yang umum digunakan untuk menentukan 

frekuensi operasi optimal adalah dengan menghitung 80-90%dari nilai MUF idealnya, 

nilai OWF akan memberikan keberhasilan propagasi lebih dari 90% atau 27 hari dalam 

sebulan.                   

Mulai 

Filter data  

 

Selesai 

Nilai LUF, MUF dan OWF 

Gambar 3.8 Flowchart  Perhitungan LUF, MUF dan OWF 

 

Data scalling ionogram: 

 Fmin, h’f dan Fof2 
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Gambar 3.9 Prediksi LUF, MUF dan OWF pada sirkit Pekanbaru-kototabang. 

 Gambar 3.9 menunjukkan plot hasil prediksi komunikasi antara Pekanbaru dengan 

Kototabang dapat dilihat tampilan LUF yakni yang bertanda garis merah mempunyai nilai 

1 pada malam hari dan kemudian meningkat pada jam 6 pagi. 

 Garis biru merupakan Maximum Usable Frequency (MUF) adalah batas tertinggi 

frekuensi yang dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer. Sedangkan garis Lowest Usable 

Frequency (LUF) merupakan batas terendah frekuensi yang dapat dipantulkan oleh lapisan 

ionosfer. Garis arsir berwarna kuning menunjukkan frekuensi kerja yang dimiliki. 

Sedangkan garis putus-putus menunjukkan waktu komunikasi yang diperoleh berdasarkan 

prediksi frekuensi yang dihasilkan untuk sirkit Bandung-Pameungpeuk.  

 Algoritma yang disajikan pada Gambar 3.10 menunjukkan bahwa pemilihan 

frekuensi yang dapat digunakan sebagai frekuensi link komunikasi radio HF adalah 

frekuensi dengan tingkat probabilitas (PF{f}) tertinggi. Nilai frekuensi tersebut dibatasi 

oleh nilai LUF dan MUF yang merepresentasikan rentang frekuensi yang dapat 

dipantulkan oleh lapisan ionosfer. Oleh karena itu, frekuensi yang dipilih dinyatakan 

sebagai frekuensi dengan tingkat keberhasilan tertinggi dalam satu periode. Umumnya 

periode yang digunakan dalam manajemen frekuensi adalah periode satu bulan dengan 

menghitung nilai median data tersebut. 
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 Hasil komunikasi yang berupa frekuensi terbaik dan keterbukan kanal akan 

disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini : 

Tabel 3.1 Alokasi frekuensi kerja komunikasi radio HF. 

Waktu (WIB) LUF OWF MUF 

00.00 0,00 0,00 0,00 

01.00 0,00 0,00 0,00 

02.00 0,00 0,00 0,00 

03.00 0,00 0,00 0,00 

04.00 0,00 0,00 0,00 

05.00 0,00 0,00 0,00 

06.00 0,00 0,00 0,00 

07.00 2,00 3,79 4,73 

08.00 2,00 4,53 5,67 

09.00 2,00 4,21 5,27 

10.00 2,00 5,33 6,67 

11.00 2,00 5,39 6,73 

12.00 2,00 5,81 7,27 

13.00 2,00 5,76 7,20 

14.00 2,00 6,19 7,73 

15.00 2,00 6,61 8,27 

16.00 2,00 5,65 7,07 

17.00 0,00 0,00 0,00 

18.00 0,00 0,00 0,00 

19.00 0,00 0,00 0,00 

20.00 2,00 4,64 5,80 

21.00 2,00 3,68 4,60 

22.00 2,00 3,73 4,67 

23.00 2,00 4,27 5,33 

Perambatan gelombang radio pada spektrum HF dominan memanfaatkan lapisan 

ionosfer sebagai media perambatan gelombang radio dan dikenal sebagai propagasi 

angkasa (Skywave). Propagasi Near Vertical Incidence Skywave (NVIS) merupakan salah 

satu bentuk propagasi skywave yang mempunyai rentang pancaran frekuensi dengan jarak 

pendek. Moda propagasi  Near Vertical Incidence Skywave (NVIS) memiliki cakupan jarak 

komunikasi hingga mencapai 300 km.  

Dari parameter yang ada akan dihitung nilai MUF untuk mencari frekuensi kerja 

komunikasi radio HF. Perhitungan akan dilakukan menggunakan persamaan rumus (3-1) . 

Untuk nilai jarak (d) pada penelitian ini bernilai 189 km,  yang menyatakan jarak antara 

Pekanbaru ke Kototabang. Nilai jarak (d) diketahui dari bantuan google maps. Dikarnakan 
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suatu hal yang tidak bisa ditampilkan google maps daerah Kototabang, maka diambil 

daerah yang berdekatan yaitu Payakumbuh. 

 

Gambar 3.10 Nilai jarak Pekanbaru – Kototabang, Payakumbuh. 

Dari hasil pengamatan mengenai lokasi, maka diasumsikan untuk jarak antara 

Pekanbaru ke Kototabang sebesar ≤ 189 km. Sehingga nilai jarak (d) pada perhitungan 

rumus sebesar 189 km. Setelah diketahui jarak antara wilayah Pekanbaru dan Balai 

Pengamatan Antariksa (BPA) Kototabang. Maka perhitungan dalam mencari nilai MUF 

dapat dilakukan. 

 

3.8 Analisa 

Dalam tahapan analisis penulis melakukan analisa data ionogram setengah siklus 

aktivitas matahari atau data 5 tahun dari hasil pengamatan radar ionosonda Kototabang. 

Dari hasil pengamatan tersebut maka akan didapatkan variasi nilai lapisan penyusun 

ionosfer antara lain frekuensi minimum (fmin), frekuensi kritis lapisan F (foF2), ketinggian 

ketinggian lapisan F (h’F). Data tersebut menjadi parameter untuk menentukan Lowest 

Usable Frequency (LUF), Maximum Usable Frequency (MUF)  dan Optimum Usable 

Frequency (OWF).  Dan kemudian setelah dilakukan manajemen frekuensi dengan melihat 

variasi keterbukaan kanal dan karakteristik lapisan ionosfer setengah siklus aktivitas 

matahari, sehinggah dapat dijadikan sebuah rujukan frekuensi untuk komunikasi ditahun 

selanjutnya. 

 

 

Jarak ≤ 189 km 



III-12 
 

3.9  Pembuatan Laporan 

Dalam tahapan penyusun pembuatan laporan tugas akhir ini dimulai dari tahap 

identifikasi masalah, pengumpulan referensi, pengolahan data analisis variasi keterbukaan 

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

Pekanbaru dengan menggunakan data radar ionosonda FMCW Kototabang. 

 


