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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan di bidang teknologi saat ini ternyata masih meninggalkan banyak

permasalahan. Selain kemajuan infrastruktur telekomunikasi masih relatif rendah, juga

adanya ketimpangan perkembangan pembangunan sarana telekomunikasi di luar pulau

Jawa yang masih terjadi di sebabkan kondisi alam wilayah kita yang sangat berat dan

banyak daerah yang terpencil dan terisolir. Belum lagi dengan masalah yang sering terjadi

dalam penanganan bencana karena tidak berfungsinya sarana telekomunikasi yang ada.

Secara geologis wilayah Indonesia termasuk jalur wilayah yang berpotensi gempa

bumi yang terdiri dari berbagai pulau besar maupun kecil. Hal ini terbukti dari pengamatan

dan penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli seperti bencana gempa bumi dan

tsunami di Aceh dan Sumatra Barat. Komposisi darat dan laut di Indonesia yang unik juga

mempunyai potensi curah hujan yang tinggi. Dan jika tata pengelolaan lingkungan tidak

dilakukan dengan baik akan menjadi wilayah rawan banjir dan tanah longsor. Selain itu di

Indonesia juga sering terjadi bencana alam lainnya seperti gunung berapi, kemarau

panjang, wabah penyakit dan kondisi cuaca yang buruk.

Laporan Centre for Researchon Epidemiologi of Disasters (2009) menyebutkan

bahwa peningkatan kejadian bencana alam selama tiga dasawarsa terakhir mencapai

hampir 350 persen. Di kawasan Asia Pasifik, kejadian bencana menjadi perhatian khusus

karena kawasan ini mengalami lebih dari 70 persen bencana alam yang tercatat secara

global. Laporan terkait bencana dari perserikatan bangsa-bangsa untuk wilayah Asia-

Pasifik tahun 2010 (UN's Asia-Pacific Disaster Report 2010) menyebut tsunami 2004 yang

terjadi di samudera Hindia, termasuk Aceh dan Nias telah menewaskan lebih dari 250.000

jiwa dengan 45,6 jiwa lainnya terkena dampak di sejumlah negara (Gema BNPB, 2013).

Sementara itu, laporan Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Pasifik (ESCAP) tahun

2012 menyebut bencana gempa bumi dan tsunami maupun banjir di Asia Tenggara selama

tahun 2011 menyebabkan kerugian ekonomi regional sebesar 294 trilliun dolar AS atau

sekitar 80 persen dari total kerugian dunia akibat bencana (Gema BNPB, 2013).

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' 00 sampai 101°34' 00' Bujur Timur dan

0°25' 00' sampai 0°45' 00' Lintang Utara. Dengan ketinggian laut berkisar 5 - 50 meter.

Sedangkan pada Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan
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ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter (BPS Pekanbaru, 2010). Pekanbaru memiliki

sumber daya alam dan industri dengan pengelolaannya berpotensi menimbulkan bencana

alam. Ditambah dengan kegiatan pembangunan dan maraknya terjadi kebakaran hutan

yang berisiko tinggi dan tidak dilengkapi analisis risiko bencana alam yang dapat

mengakibatkan terjadinya bencana. Kondisi tersebut menyebabkan penanggulangan

bencana sulit dilakukan. Untuk itu, sangat dibutuhkan perangkat telekomunikasi yang

mandiri seperti perangkat komunikasi radio HF. Kemandirian yang dimaksud adalah tidak

tergantungnya perangkat tersebut terhadap infrastruktur telekomunikasi yang dapat rusak

atau berfungsi akibat bencana alam yang terjadi.

Komunikasi radio HF menjadi solusi pilihan utama untuk penanganan bencana

dikarenakan tidak rentan terhadap gangguan alam, dan dapat menjangkau daerah terpencil.

Selain memiliki sifat mandiri, radio HF juga dapat menjangkau komunikasi jarak jauh

(Varuliantor Dear, 2012). Hal ini dikarenakan dalam komunikasi radio HF gelombang

radio yang dipancarkan menjalar melalui berbagai macam propagasi diantaranya propagasi

angkasa (skywave propagation). Secara khusus dengan propagasi angkasa, jangkauan

komunikasi radio HF menjadi lebih jauh karena memanfaatkan lapisan ionosfer sebagai

media pemantul.

Walaupun memiliki dampak positif akibat dari pemantulan oleh lapisan ionosfer,

komunikasi radio HF juga mengalami kelemahan. Kelemahan komunikasi radio HF terjadi

akibat dari kondisi lapisan ionosfer yang berperan dalam perambatan memiliki sifat yang

sangat dinamis. Dengan sifat yang dinamis tersebut, kondisi lapisan ionosfer yang

berpengaruh terhadap perambatan gelombang radio akan mengalami perubahan setiap

waktunya akibat dari fenomena alam dari proses pembentukan lapisan ionosfer yang

terjadi. Hal ini menyebabkan perubahan frekuensi kerja yang digunakan dalam aplikasi

komunikasi radio HF yang dipantulkan oleh lapisan ionosfer setiap waktunya akan

mengalami perubahan. Maka diperlukan manajemen frekuensi untuk mengatur waktu dan

frekuensi penggunaannya. Manajemen frekuensi dapat dilakukan dengan beberapa cara

antara lain, dengan menggunakan radar ionosonda, peta ionosfer dan juga jaringan sistem

ALE.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengangkat topik ini sebagai

bagian dari tugas akhir dengan tujuan untuk menganalisa dan menentukan frekuensi kerja

komunikasi radio HF sirkit Pekanbaru-Watukosek menggunakan sistem Automatic Link

Establishment (ALE) pada model propagasi skywave. Penelitian dilakukan berdasarkan
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data dari jaringan ALE yang kemudian akan dilakukan manajemen frekuensi untuk

menentukan frekuensi optimal yang dapat digunakan pada jam kerja tertentu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada tugas akhir ini

adalah bagaimana menentukan frekuensi terbaik yang dapat digunakan pada sirkit

Pekanbaru-Watukosek menggunakan data jaringan sistem Automatic Link Establishment

(ALE).

1.3 Batasan Masalah

Agar penulisan tugas akhir ini lebih terfokus pada pokok permasalahan yang ada,

maka penulis menentukan batasan masalah sebagai berikut:

1. Memfokuskan pembahasan pada perhitungan frekuensi optimal yang digunakan.

2. Perhitungan data dilakukan menggunakan sistem jaringan Automatic Link

Establishment (ALE)

3. Sirkit komunikasi yang digunakan adalah jaringan komunikasi sirkit Pekanbaru-

Watukosek.

4. Propagasi yang digunakan adalah model propagasi skywave

5. Data yang digunakan adalah data bulan Agustus 2013

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan pada pada tugas akhir ini adalah untuk mendapatkan frekuensi kerja terbaik

dan waktu optimum yang dapat digunakan pada komunikasi radio HF sirkit Pekanbaru-

Watukosek.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Dengan diketahuinya frekuensi terbaik pada komunikasi radio HF sirkit Pekanbaru-

Watukosek, maka dapat memberikan layanan informasi prediksi frekuensi pada

waktu tertentu berdasarkan lokasi wilayah yang dituju.

2. Pemanfaatan manajemen frekuensi dalam membangun suatu jaringan komunikasi

radio.

3. Sebagai acuan untuk merubah frekuensi kerja karena di beberapa daerah mengalami

kesulitan dalam komunikasi disebabkan frekuensi yang digunakan terlalu rendah atau

bahkan terlalu tinggi.
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4. Sebagai panduan untuk menentukan kapan waktu yang cocok untuk berkomunikasi

menggunakan frekuensi yang dimiliki.

5. Memberikan layanan alternatif saat komunikasi satelit tidak dapat digunakan yang

biasanya terjadi saat terjadi bencana.

6. Sebagai referensi untuk melakukan pengembangan riset lainnya seperti melakukan

perbandingan data jaringan ALE dan peta ionosfer.


