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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu teknologi yang digunakan dan dikembangkan dalam lingkup komunikasi

radio High Frequecy (HF) adalah system yang dikenal dengan sebutan Automatic Link

Establishment (ALE). Sistem Automatic Link Establishment (ALE) dapat digunakan untuk

pengamatan propagasi gelombang radio HF (3-30MHz) secara real time.

Dalam komunikasi radio HF, perambatan gelombang radio yang umumnya

digunakan adalah propagansi angkasa (skywave). Keberhasilan komunikasi menggunakan

propagasi angkasa sangat dipengaruhi oleh kondisi lapisan ionosfer. Kondisi lapisan

ionosfer yang dinamis tersebut mempengaruhi besarnya rentang frekuensi kerja yang dapat

digunakan pada suatu sirkuit komunikasi (McNamara, 1991). Ionosfer sering juga disebut

sebagai satelit alam karena kemampuannya dalam memantulkan gelombang HF. Sehingga

gelombang HF banyak dijadikan sebagai komunikasi di daerah-daerah maupun dalam

bidang pertahanan dan keamanan.

Pengamatan ionosfer dilakukan dengan menggunakan ionosonda, dimana alat ini

memancarkan frekuensi radio sekitar 2-22MHz (David, 1998). Meskipun lapisan ionosfer

dapat dimanfaatkan sebagai media transmisi, namun komunikasi radio HF masih memiliki

kelemahan. Dimana ionosfer memiliki sifat yang dinamis, yaitu sering berubah-ubah

terhadap radiasi matahari sehingga satu frekuensi saja tidak dapat digunakan secara terus –

menerus. Sifat ionosfer yang selalu berubah setiap saat karena pengaruh berbagai

fonemena alam yang tidak dapat dihindarkan, membuat ketergantungan komunikasi radio

HF pada alam sangat tinggi. Sehingga salah satu cara untuk menjaga kelangsungan

komunikasi radio HF agar berjalan lancar adalah dengan melakukan pengaturan frekuensi

kerja. Pengaturan frekuensi kerja dapat dilakukan dengan uji komunikasi antar stasiun

ALE.

Saat ini LAPAN telah memiliki 7 stasiun Automatic Link Establishment (ALE)  yang

berada diseluruh wilayah Indonesia. Setiap stasiun beroperasi selama 24 jam dalam satu

hari dan menghasilkan informasi propagasi komunikasi radio HF (High frequency) antar

stasiun ALE. Informasi yang dihasilkan  adalah  kondisi  propagasi gelombang radio pita

HF yang terkait dengan kondisi  lapisan ionosfer. Beberapa penelitian menggunakan data



I-2

dari jaringan ALE untuk menjelaskan pengaruh dari kondisi lapisan ionosfer yang terjadi

(Dear, 2012)

Berdasarkan pernyataan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang

analisis fenomena lapisan ionosfer terhadap komunikasi radio HF berdasarkan pengolahan

data stasiun ALE dalam penelitian tugas akhir ini.

1.2. Rumusan Masalah

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

adalah bagaimana menganalisis pengaruh lapisan ionosfer terhadap komunikasi radio HF

berdasarkan data stasiun ALE Pekanbaru.

1.3. Batasan Masalah

Observasi ini memiliki beberapa batasan masalah yang bertujuan untuk

memfokuskan pembahasan materi agar tidak menyimpang dari permasalahan yang akan

dibahas, adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah:

a. Analisis data yang digunakan adalah data jaringan stasiun ALE Pekanbaru bulan Juli

2013.

b. Analisis fenomena lapisan ionosfer dilakukan berdasarkan data keberhasilan uji

komunikasi data ALE.

c. Identifikasi sirkuit untuk semua stasiun yang berada di jaringan ALE nasional.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk memperoleh informasi

pengaruh lapisan ionosfer terhadap frekuensi kerja komunikasi radio HF berdasarkan data

stasiun ALE Pekanbaru.

1.5. Manfaat Penelitian

a. Mendapatkan informasi pengaruh lapisan ionosfer terhadap frekuensi kerja

komunikasi radio HF.

b. Mendapatkan informasi frekuensi kerja komunikasi radio HF pada bulan Juli 2013.

c. Dapat dijadikan sebagai bahan dasar manajemen frekuensi radio HF.


