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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur

Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut

berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang

dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter (pekanbaru.go.id).

Dari Struktur geologi, wilayah Riau memiliki lipatan yang umumnya

berada di wilayah Barat sepanjang Bukit Barisan, serta patahan aktif yang tersebar

mulai dari bagian Barat sekitar Bukit Barisan hingga bagian Tengah dan Selatan.

Jika ditinjau dari potensi bencana alam, maka sebagian besar wilayah Provinsi Riau

bagian Tengah dan Barat termasuk zona lipatan (folded zone) atau berada di garis

lempengan bumi. Dengan demikian Provinsi Riau berpotensi terjadi gempa bumi.

Kondisi alam dan potensi bencana tersebut mengharuskan kita selalu siap

untuk menanggulangi dampaknya dan jika mungkin menghindarinya sehingga

tetap jauh dari bahaya dan kerugian, serta tetap survive. Salah satu sarana yang

harus tersedia adalah perangkat komunikasi yang selalu siap dalam kondisi apapun.

Di negara maju sekalipun, komunikasi radio masih banyak digunakan, terutama

untuk kondisi darurat. Badai, tornado, angin ribut, kebakaran, badai salju, gempa

bumi merupakan bencana yang sering terjadi. Dalam kondisi seperti ini komunikasi

konvensional seperti telepon atau HP sering kali tidak dapat digunakan. Sebagai

gantinya maka para petugas penanggulanggan bencana menggunakan radio sebagai

alat komunikasi.

Di negara berkembang seperti indonesia, pemanfaatan perangkat

komunikasi radio ini nampaknya masih belum optimal. Menurut Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB), satu dari dua masalah utama pada saat

menghadapi bencana adalah komunikasi (Kompas, 9 November 2009). Ironis

memang, di satu sisi masih banyak masyarakat yang sangat miskin dan kekurangan

sarana komunikasi, bahkan untuk keperluan sangat darurat yang menyangkut

keselamatan jiwa manusia sekalipun masih mengalami kesulitan. Di sisi lain ada
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sebagian masyarakat yang dengan sangat mudah mendapatkan layanan komunikasi

yang pemanfaatannya kadang kala hanya untuk pemenuhan gaya hidup belaka.

Komunikasi Radio High Frequency (HF) menjadi salah satu solusi dalam

penanggulangan bencana. Selain memiliki sifat mandiri, radio HF mempunyai

rentang frekuensi dari 3-30 Mhz juga dapat menjangkau komunikasi jarak jauh

(Varuliantor Dear, 2012). di lihat dari harganya, peralatan komunikasi radio juga

relatif murah. di lihat dari sisi kecepatan, kualitas, dan kapasitas akses informasi

dari sistem komunikasi radio ini tidak sehebat HP ataupun telepon kabel. Radio HF

mempunyai keuntungan dalam pemakaian karena memiliki pemantul yang tidak

bergantung dengan teknologi tinggi, tetapi karena alam yang tidak mudah dirusak

dengan teknologi, sehingga sistem radio HF lebih menguntungkan. Kelemahan

komunikasi radio HF bergantung pada kondisi lapisan ionosfer yang berperan

dalam perambatan gelombang radio yang memiliki sifat yang tidak stabil dan

sangat dipengaruhi oleh variasi harian, variasi musiman, aktivitas matahari dan

lokasi. Hal ini menyebabkan perubahan frekuensi kerja yang digunakan dalam

aplikasi komunikasi radio HF yang dipantulkan oleh lapisan ionosfer setiap

waktunya akan mengalami perubahan, sehingga pengguna tidak dapat

menggunakan satu frekuensi dalam waktu yang bersamaan.

Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat topik ini sebagai bagian dari

Tugas Akhir dengan tujuan untuk menganalisa manajemen frekuensi kerja

komunikasi radio HF sirkuit Riau-Bandung melalui observasi Automatic Link

Establishment (ALE) yang dikembangkan oleh LAPAN di wilayah Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada tugas

akhir ini adalah bagaimana dengan melakukan frekuensi kerja yang optimal  pada

komunikasi radio HF sirkuit Riau-Bandung melalui observasi ( Automatic Link

Establishment ) ALE dan sebagai salah satu usaha dalam penanganan komunikasi

pada saat kondisi darurat seperti bencana alam.
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1.3 Batasan Masalah

Dengan mempertimbangkan permasalahan yang ingin dicapai, maka pada

penelitian ini digunakan batasan masalah. Batasan masalah ini digunakan agar

pembahasan lebih terfokus pada pokok permasalahan yang ada.

a. Data yang digunakan adalah data jaringan stasiun Automatic Link

Establishment (ALE) Riau.

b. Propagasi yang digunakan adalah model propagasi Skywave.

c. Data yang dianalisa adalah bulan Juli 2013.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian Tugas Akhir ini adalah menganalisa data

untuk menentukan frekuensi kerja yang optimal dengan melakukan manajemen

frekuensi kerja yang terbaik pada komunikasi radio HF sirkuit Riau-Bandung.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan diperoleh frekuensi kerja terbaik pada komunikasi radio HF

sirkuit Riau-Bandung, dapat dijadikan untuk sarana keberhasilan komunikasi pada

saat kondisi tertentu dan memberikan informasi tentang frekuensi kerja pengguna

Radio HF.
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