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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tahapan Penelitian

Dalam pembuatan modem TNC sederhana yang penulis ajukan tentu saja

harus memiliki tahapan agar semua kegiatan perancangan ini tidak keluar dari

konteks pokok masalah yang dihadapi. Adapun tahapan yang penulis terapkan

seperti pada skema di bawah ini.

Gambar 3.1. Skema Langkah Kerja tugas Akhir.

3.1.1. Studi Literatur dan Identifikasi Masalah

Studi literatur dan identifikasi masalah merupakan langkah awal penulis

dalam hal pengerjaan tugas akhir ini. Studi literatur dimaksudkan untuk

mempelajari hal-hal dasar mengenai komunikasi data digital melalui

Perancangan sistem

Perakitan modem

Pengujian dengan pengiriman data digital

analisa hasil pengiriman data Penulisan Laporan

Identifikasi masalahStudy Literatur
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gelombang radio HF. Dengan melakukan studi literatur, penulis menemukan

rumusan masalah dan mengidentifikasi pokok permasalahannya. Penulis

kemudian mencoba untuk memecahkan masalah tersebut dengan merancang

sebuah alat berupa modem TNC sederhana. Penulis menyebut kata “sederhana”

dikarenakan bahan-bahan yang akan penulis gunakan dalam perakitan modem

TNC ini nantinya adalah bahan yang mudah didapat dan murah harganya dan

cara perakitannya juga cukup sederhana untuk dipelajari bahkan bagi orang

awam.

Faktor kesederhanaan ini yang membuat penulis ingin mewujudkan

sebuah alat telekomunikasi yang bisa diandalkan disaat sistem telekomunikasi

satelit yang banyak digunakan saat ini tidak bisa berfungsi dengan baik

dikarenakan oleh keadaan tertentu. Penulis mempunyai harapan bahwa

perangkat modem TNC ini nantinya akan digunakan sebagai sebuah opsi

tindakan darurat untuk komunikasi data jarak jauh disaat sistem komunikasi

data lainnya tidak bisa diandalkan.

3.1.2. Perancangan Sistem

Perancangan Sistem sangat perlu dilakukan karena meliputi desain-

desain rangkaian modem, komponen-komponen yang diperlukan hingga

pemilihan software yang akan penulis gunakan. Dengan adanya perancangan

sistem ini diharapkan penulis bekerja secara sistematis dan terencana dan

dengan begitu permasalahan yang dihadapi bisa dipecahkan secara cepat dan

tepat.

a. Desain-desain rangkaian.

Ada berbagai macam pola rangkaian yang bisa digunakan pada saat

perakitan modem TNC, namun penulis akan memilih pola rangkaian

yang dikembangkan oleh LAPAN karena sudah cukup sederhana.

b. Pemilihan komponen.

Pemilihan komponen-komponen yang akan penulis gunakan juga

merupakan sebuah langkah yang harus dipelajari karena pemilihan
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jenis dan kualitas komponen juga akan berpengaruh pada kualitas

modem TNC ini nantinya.

c. Pemilihan Software.

Ada beberapa Software yang bisa digunakan dalam proses

telekomunikasi data digital dengan menggunakan gelombang radio

HF, masing-masing Software mempunyai konsep pengkodean yang

berbeda. Pada pembuatan modem TNC yang penulis akan kerjakan,

penulis menggunakan Software MixW karena Software ini bisa

didapat dengan mudah dan gratis dengan mengunduhnya dari internet.

Software ini juga merupakan aplikasi yang biasa digunakan oleh

kebanyakan operator radio amatir. Oleh karena Software yang

diberikan adalah versi gratis, maka tidak semua fungsi Software dapat

digunakan namun MixW versi gratis ini tetap bisa digunakan untuk

fungsi-fungsi yang umum digunakan.

Setelah perancangan sistem dilakukan dan sudah dianggap baik, maka

perakitan modem TNC sederhana bisa segera dilakukan. Proses ini meliputi

kegiatan-kegiatan yang bersifat praktik dan teknis mulai dari perancangan pola

rangkaian pada papan PCB sebagai sirkit utama hingga penyolderan

komponen-komponen modem sesuai dengan pola rangkaian yang telah

dirancang.

Pengujian perlu dilakukan untuk melihat apakah modem bekerja dengan

semestinya. Pengujian ini dilakukan dengan cara mengirimkan data digital

berupa gambar dan dokumen/teks dari komputer satu ke komputer lain yang

sudah ditentukan.

Dalam hal pengujian ini, penulis hanya akan menggunakan Handheld

Tranceiver Radio (Radio HT) sebagai alat Transceiver daripada menggunakan

radio Transceiver yang bekerja di gelombang High Frequncy (HF) dikarenakan

biaya yang sangat tinggi dan memakan banyak waktu untuk dipersiapkan.

Namun hal ini tidak berpengaruh pada pengujian kinerja modem karena
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penggunaan radio Transceiver dimaksudkan untuk penentuan jarak

pengiriman.

3.1.3. Analisa dan Kesimpulan

Analisa hasil pengiriman gambar akan penulis lakukan sesuai dengan

hasil praktik pengiriman gambar dan kemudian ditulis dalam bentuk laporan

tugas akhir. Analisa ini meliputi keberhasilan pengiriman, lama pengiriman,

dan kualitas hasil yang dikirimkan.

a. Keberhasilan pengiriman

Menentukan apakah data yang dikirim dari komputer transmitter

berhasil diterima oleh komputer receiver.

b. Lama pengiriman

Lama pengiriman juga menjadi bahan untuk analisa penulis terhadap

kinerja modem TNC yang penulis rakit nantinya. Lama pengiriman

data digital ini dipengaruhi oleh proses sistem pengkodean data yang

juga dipengaruhi oleh Software yang digunakan.

c. Kualitas data yang dikirim

Jika data digital berhasil dikirim, penulis juga akan menganalisa

kualitas data yang telah dikirim apakah data mengalami perubahan

atau tidak.

3.2. Langkah Kerja

Langkah kerja merupakan penerapan nyata dari tahapan penelitian yang

sudah dibuat di atas. Dalam tahap ini, hal – hal yang menyangkut pengerjaan

secara praktik dilakukan. Tugas akhir ini bertujuan menghasilkan sebuah produk

berupa modem TNC sederhana yang bisa siap pakai.
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3.2.1. Pemilihan Bahan dan Komponen

Pembuatan sebuah modem TNC sederhana memerlukan bahan dan

komponen yang mudah didapat di toko komponen elektronik. bahan dan

komponen tersebut terdiri dari :

Bahan - bahan :

1. Papan PCB kosong.

Gambar. 3.2. PCB kosong.

Gambar 3.2 adalah sebuah papan PCB

Gambar 3.2 adalah gambar papan PCB kosong yang akan menjadi dasar

sirkit untuk modem TNC sederhana ini.

2. Jack 3.5

a. b.

Gambar. 3.3. Jack 3.5mm (a. stereo) dan (b. mono).
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Jack 3.5mm ini terbagi dua macam yaitu stereo dan mono dimana jack

stereo untuk konektor ke komputer dan jack mono untuk radio

transceiver.

3. DB-9 female

Gambar. 3.4. DB-9 female.

Konektor DB-9 pada gambar 3.4 di atas berguna sebagai penghubung

antara komputer dengan modem TNC.

4. USB to Serial converter

Gambar 3.5. USB to Serial Converter.

DB-9 merupakan sebuah konektor yang sudah mulai ditinggalkan.

Konektor tersebut hanya terdapat pada komputer tipe lama sehingga

dibutuhkan sebuah alat converter dari DB-9 ke konektor yang lebih

awam. Disini penulis memakai converter USB to Serial seperti terlihat

pada gambar 3.5 di atas.
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5. Pin 13

Gambar 3.6. Pin 13.

Pin 13 seperti terlihat pada gambar 3.6 di atas digunakan untuk

menghubungkan antara modem TNC dengan radio transifer yang lebih

Advance. Namun pada pembuatan modem TNC sederhana yang sedang

penulis kerjakan, penulis hanya menggunakan radio transifer tipe Handy

Talkie. Hal ini tidak berpengaruh pada kinerja modem TNC ini nantinya.

6. Kabel

Gambar 3.7. Kabel RCA.

Komponen – komponen.

Komponen elektronik yang diperlukan dalam pembuatan modem TNC

sederhana ini yaitu sebagai berikut :
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1. Transistor

Gambar 3.8. Transistor Jenis 2N2222A

Transistor seperti yang terlihat di gambar 2.6 di atas mempunyai

spesifikasi sebagai berikut :

 Collector-Base Voltage = 60 v

 Collector-Emitter Voltage = 30 v

 Base-Emitter Voltage = 5 v

 Power dissipation = 500 mW

 Temperature 125 C

2. Resistor

Gambar 3.9. Resistor 100, 15K, 4K7, 10K

Resistor yang digunakan dalam modem TNC sederhana ini yaitu

 Resistor 100 ohm memiliki warna : coklat, hitam, coklat, perak

 Resistor 15 kohm memiliki warna : coklat, hijau, orange, perak

 Resistor 4.7 kohm memiliki warna : kuning, merah jambu, merah,

perak

 Resistor 10 kohm memiliki warna : coklat, hitam, orange, perak
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3. Dioda

Gambar 3.10. Dioda 1N4148.

Dioda 1N4148 memiliki sifat bila diberikan forward bias dapat

meneruskan getaran frekuensi radio dan bila forward bias dihilangkan,

akan memblok getaran frekuensi radio tersebut.

4. LED

Gambar 3.11. LED

Light Emiting Diode (LED) dapat mengeluarkan cahaya bila diberikan

arus listrik. Pada modem TNC, LED berfungsi sebagai indikator apakah

modem sudah teraliri listrik atau belum dimana LED ini bekerja pada

tegangan 12V.

3.2.2. Pembuatan Base di Papan PCB

Pembuatan base untuk modem TNC sederhana bisa dibagi dalam

beberapa tahapan, yaitu :

1. pembuatan jalur sirkit pada papan PCB kosong

Jalur sirkit yang akan dibuat adalah berdasarkan dari disain yang dibuat

oleh LAPAN seperti terlihan pada gambar berikut :
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Gambar 3.12. Alur Sirkit PCB Modem TNC.

Gambar 3.8 di atas merupakan alur sirkit sebuah modem TNC yang

dibuat oleh LAPAN. Alur sirkit ini akan dicetak pada papan PCB yang

kosong dengan menggunakan Permanent Marker.

2. Etching

Proses Etching adalah proses pengelupasan bagian konduktor (tembaga)

papan PCB yang tidak dilapisi oleh Permanent Marker. Proses ini

dilakukan dengan menggunakan bahan kimia FeCl3.

Gambar. 3.13. Proses Etching.
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Larutan FeCl3 akan melarutkan tembaga pada papan PBC yang tidak

tertutupi oleh Permanent Marker sementara bagian yang tertutupi oleh

marker tidak akan ikut terlarut.

3. Pengeboran

Setelah proses Etching selesai dan telah terbentuk alur sirkit pada papan

PCB, pencucian sisa marker perlu dilakukan karena sisa marker bisa

menjadi osilator yang akan menghambat arus pada alur sirkit yang telah

terbentuk.

3.2.3. Perakitan

Pada tahap ini, komponen dan bahan akan dirakit pada papan PCB yang

telah disiapkan. Dimana letak dari masing-masing komponen digambarkan

sebagai berikut.

Gambar 3.14. Tata Letak Komponen pada Papan PCB

Tabel 3.1. Daftar Kode dan Nama Komponen

No. Kode Nama Komponen

1 DB9 Serial DB-9

2 C1 Kapasitor 10uF/16V

3 C2 Kapasitor 10uF/16V
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4 Q1 Transistor 2N2222A

5 D2 Dioda 1N4148

6 D3 Dioda 1N4148

7 D4 LED

8 R2 Resistor 100 ohm

9 R3 Resistor 15k ohm

10 R4 Resistor 4k7 ohm

11 R5 Resistor 10k ohm

12 R6 Resistor 4k7 ohm

13 HT HT In – HT Out

14 RIG RIG In – RIG Out

Pada tabel 3.1 di atas dijelaskan masing-masing nama untuk kode

komponen yang ada pada gambar 3.14.

Berikutnya akan secara bertahap dijelaskan proses perakitan modem

TNC sederhana ini baik berupa gambar maupun penjelasan secara tulisan.

Gambar 3.15. Pemasangan Transistor.

Pemasangan transistor seperti yang terlihat pada gambar 3.15 di atas

harus sesuai arahnya, tidak boleh terbalik karena transistor memiliki
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karakteristik kerja yang searah. Posisi transistor pada papan PCB yaitu seperti

pada gambar 3.15 dan pada gambar 3.14 yang ditandai dengan kode Q1.

Berikutnya adalah pemasangan kapasitor 10uF/16V. Gambar 3.16 di

bawah memperlihatkan dimana kapasitor dipasang, yaitu, kapasitor pertama

dipasang di posisi di atas transistor atau pada gambar 3.14 dikodekan dengan

C2 dan kapasitor kedua dipasang di sebelah kiri R3 yang dikodekan dengan C3

pada gambar 3.14. Pemasangan kapasitor 10uF/16V juga tidak boleh terbalik

karena kapasitor juga memiliki sifat kerja yang searah.

Gambar 3.16. Pemasangan Kapasitor.

Berikutnya adalah pemasangan resistor pada papan PCB. Gambar 3.17

dibawah ini menunjukkan posisi pemasangan resistor. Pada gambar 3.14 juga

ditunjukkan posisi pemasangan resistor, yaitu, untuk resistor dengan tahanan

4.7 kohm dipasang pada posisi R4 dan R6, untuk resistor dengan tahanan 10

kohm dipasang pada posisi R5, untuk resistor dengan tahanan 100 ohm

dipasang pada posisi R2 dan untuk resistor dengan tahanan 15 kohm dipasang

pada posisi R3.
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Gambar 3.17. Pemasangan Resistor.

Resistor memiliki prinsip kerja dua arah, artinya arah pemasangan

resistor tidak berpengaruh pada fungsi resistor itu sendiri.

Selanjutnya pemasangan dioda tipe 1N4148 pada Base modem TNC

sederhana. Pada gambar 3.14, pemasangan dioda terletak pada kode D3 dan

D2. Pada pemasangan dioda harus diperhatikan arah dari dioda tersebut karena

dioda tidak akan bekerja jika pemasangannya terbalik.

Gambar 3.18. Posisi Pemasangan Dioda

Pada gambar 3.18, pemasangan dioda ditunjukkan pada garis merah.

Untuk dioda yang pemasangannya terletak di sebelah kanan, maka pemasangan

dioda dengan arah kepal ada dibawah. Dan untuk yang di sebelah kiri, arah

kepala dioda mengarah ke atas.
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Selanjutnya adalah pemasangan lampu LED. Lampu LED pada gambar

3.14 terletak pada posisi di bawah transistor dengan kode D4, atau seperti yang

terlihat pada gambar 3.19 di bawah ini.

Gambar 3.19. Posisi Pemasangan Lampu LED.

Pemasangan lampu LED juga tidak boleh terbalik karena pada dasarnya

lampu LED adalah sebuah dioda yang mengimisikan cahaya. Lampu LED

biasanya memiliki petunjuk arah pemasangan yaitu berupa cekungan pada

kakinya. Untuk pemasangan doida pada modem TNC ini, letak cekungan LED

mengarah ke kiri.

Gambar 3.20. Posisi Pemasangan saklar Geser.
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Saklar geser ini berfungsi untuk mengubah fungsi output dari modem

yaitu antara Output untuk penggunaan dengan radio HT dan Output untuk

penggunaan dengan RIG (Radio Independent Group).

Selanjutnya adalah pemasangan kabel – kabel pada modem TNC yaitu

berupa kabel Input/output dari DB-9 dan komputer dan juga kabel Input/output

dari RID dan HT.

Gambar 3.21. Posisi Pemasangan Kabel – kabel.

Pada gambar 3.21 di atas terlihat posisi dimana saja kabel – kabel akan

dipasangkan di Base modem TNC. Pada gambar, garis merah merupakan posisi

dimana kabel serabut atau kabel tembaga bagian luar dari kabel RCA dipasang.

Pemasangan kabel tidak boleh terbalik karena kabel – kabel ini merupakan

jalur Input/Output dari informasi yang akan diolah dan dikirim. Pada gambar,

pemasangan kabel yang ada di sebelah kiri merupakan kelompok dari

Input/Output dari komputer. Sedangkan bagian sebelah kanan atas merupakan

kelompok Input/Output dari RIG dan bagian kanan bawah adalah kelompok

Input/Output dari radio HT.

3.2.4. Pemasangan Konektor

Setelah perakitan komponen dilakukan pada Base modem TNC,

dibutuhkan pula konektor – konektor seperti Jack Audio 3.5mm, Jack Audio

Mini dan serial DB-9. Pada penggunaan sebenarnya, konektor 13 pin juga
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merupakan salah satu konektor yang diperlukan, namun pada tugas akhir ini

penulis menggunakan radio HT sebagai penyedia gelombang transmisi, maka

penulis tidak menggunakan konektor tersebut. Namun hal ini tidak akan

berpengaruh pada kinerja modem.

Dalam pembuatan modem TNC sederhana ini menggunakan konektor

Jack Audio 3,5mm sebanyak tiga buah, yaitu dua buah konektor Jack Audio

Stereo 3,5mm yang terbuat dari bahan logam untuk konektor ke komputer dan

satu buah Jack Audio Mono 3,5mm yang terbuat dari bahan plastik sebagai

konektor antara modem dan radio HT dimana konektor ini berfungsi sebagai

Output (speaker) pada radio HT sedangkan Jack Mini Audio Mono sebagai

Input (mic) pada radio HT.

Gambar 3.22. Konektor Jack Audio3.5 mm.

Penyolderan kabel RCA pada konektor Jack Audio Stereo 3.5mm bisa

dilihat pada gambar 3.23 di bawah ini.

Gambar 3.23. Penampang Konektor Jack Audio Stereo.

Kabel RCA terdiri dari sepasang kabel tembaga di dalamnya. Tembaga

yang paling luar dari kabel RCA harus disolder pada kaki konektor yang

berwarna hijau pada gambar 3.23 dan kabel tembaga yang bagian dalam
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disolder pada kaki konektor yang berwarna biru. Sementara bagian sisa dari

kaki konektor tidak dipakai.

Untuk konektor dengan tipe Jack Audio Mono 3.5mm hampir sama

dengan penyolderan pada konektor Jack Audio Stereo 3.5mm, yaitu kabel

tembaga bagian luar (kabel serabut) disolder pada kaki paling luar dari

konektor Jack Audio Mono 3.5mm dan kabel tembaga bagian dalam disolder

pada kaki konektor bagian dalam pula.

Selanjutnya adalah penyolderan kabel pada konektor serial DB-9 female.

Untuk penyolderan konektor ini bisa dilihat pada gambar 3.24 di bawah ini.

Gambar 3.24. Penampang Konektor serial DB-9.

Kaki konektor serial DB-9 yang akan digunakan adalah kaki dengan

nomor 5 dan 7 dimana bagian tembaga kabel RCA terluar (serabut) disolder

pada kaki nomor 5 yang berwarna biru pada gambar 3.24. Sedangkan kabel

tembaga bagian dalam kabel RCA disolder pada kaki nomor 7 yang berwarna

coklat.

3.3. Software

Dalam proses pengiriman data melalui gelombang radio dan modem TNC

sebagai antar muka antara komputer dan radio, komputer memerlukan perangkat

lunak agar kompatibel dengan modem TNC yang telah dibuat. Dengan adanya

perangkat lunak ini, maka seluruh kontrol terletak pada komputer.
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Perangkat lunak yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah MixW

sebagai Software untuk kegiatan yang sederhana dan EASYPAL sebagai Software

untuk pengiriman data yang lebih kompleks.

3.3.1. MixW

Software ini menyediakan proses pengiriman yang bersifat sederhana

yaitu berupa teks atau gambar dengan resolusi kecil. MixW bisa didapatkan

secara gratis dengan mengunduhnya dari internet. Keunggulan MixW adalah

cara penggunaannya cukup mudah dan cepat, serta disediakannya beberapa

teknik pengkodean data.

Teknik pengkodean data ini sangat berpengaruh pada cepat dan

akuratnya data yang berhasil dikirim. Dalam hal ini penulis menggunakan

teknik pengkodean mode Olivia untuk pengujian pengiriman data berupa teks

sementara untuk pengujian pengiriman data berupa gambar penulis

menggunakan teknik pengkoden mode SSTV.

Gambar 3.25. Tampilan Software MixW.

Gambar 3.25 diatas merupakan tampilan dari Software MixW. Untuk

penjelasan yang lebih detail akan penulis jelaskan pada bab selanjutnya.
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3.3.2. EASYPAL

Software ini merupakan Software alternatif untuk mengirimkan data

yang lebih kompleks seperti file dengan ekstensi *.doc, *.exe, *.txt dan lain-

lain. Namun oleh karena keterbatasan lebar pita frekuensi dari gelombang HF,

pengiriman file - file komputer hanya bisa dilakukan untuk file dengan ukuran

kecil saja.

Gambar 3.26. Tampilan Software EASYPAL.

3.4. Pengujian

Pada penelitian ini penulis akan melakukan pengujian pada modem TNC

sederhana yang telah dibuat. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja

dari alat tersebut. Pada batasan masalah yang telah dipaparkan pada BAB I, maka

pengujian hanya dilakukan di dalam ruangan saja dan hanya difokuskan untuk

pengiriman data saja.

Untuk di sisi penerima data, penulis akan menggunakan modem yang telah

dibuat oleh Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional dimana modem ini telah

diuji oleh pihak LAPAN dan juga dari penulis sendiri.

Untuk teknis pengujian modem TNC sederhana, penulis telah

mencantumkan beberapa cara, yaitu :
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1. Tanpa menggunakan radio HT.

Setelah Software MixW di-Install, penulis menemukan bahwa pengiriman

data melalui gelombang suara vokal memungkinkan untuk dilakukan

namun dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Ini membuktikan bahwa

komunikasi data digital melalui sinyal analog yang berupa suara vokal

masih bisa dilakukan tanpa bantuan radio HT dan modem TNC. Namun,

karena komunikasi ini menggunakan gelombang suara vokal, maka akan

banyak sekali noise yang dapat mengganggu jalannya komunikasi. Maka

dari itu, penulis melakukan pengujian dengan cara mengirimkan data dari

berbagai jarak hingga menemukan jarak maksimal yang bisa dicapai untuk

mengirimkan data digital melalui gelombang suara vokal dengan syarat,

data yang diterima tidak mengalami kerusakan.

2. Menggunakan radio HT.

Setelah penulis melakukan pengujian tanpa menggunakan radio HT, maka

penulis mendapatkan jarak maksimal pengiriman agar transmisi berhasil

tanpa menggunakan radio HT. Jarak maksimal yang telah penulis dapatkan

akan menjadi jarak untuk pengujian transmisi dengan menggunakan radio

HT.

3.5. Analisa

Setelah melakukan pengujian, baik tanpa radio HT dan modem TNC

maupun dengan radio HT dan modem TNC, penulis akan melakukan analisa

terhadap hasil pengujian. Dimana analisa yang akan penulis lakukan meliputi :

1. Jarak pengiriman.

2. Lamanya pengiriman

3. Keberhasilan pengiriman

4. Banyaknya kesalahan data yang disebabkan oleh noise.

Dari faktor – faktor yang disebutkan di atas, maka penulis bisa membuat

tabel agar proses analisa lebih mudah dilakukan. Berikut adalah tabel – tabel

berdasarkan tipe data yang dikirimkan.
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Tabel 3.2. Hasil Pengujian Pengiriman Data Teks (MixW) Tanpa Radio HT

Jarak
Lama

pengiriman

Keberhasilan

pengiriman

Kesalahan

oleh noise

Teks

yang

Dikirim

Teks

yang

Diterima

1 meter

2 meter

3 meter

4 meter

Dst..

Untuk teks yang dikirim dalam pengujian ini, penulis memutuskan untuk

mengirimkan satu jenis teks saja yang akan digunakan untuk pengiriman dari

berbagai jarak, yaitu “#Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau” dan

berjumlah 50 karakter.

Jarak maksimal akan penulis tetapkan dengan cara melihat keberhasilan sisi

penerima menerima informasi sebanyak ±75% data yang diterima masih benar.

Tabel 3.3. Hasil Pengujian Pengiriman Data Gambar (MixW) Tanpa Radio

HT

Jarak Lama

Pengiriman

Keberhasilan

Pengiriman

Kesalahan

Oleh Noise

Gambar

yang

Dikirim

Gambar

yang

Diterima

1 meter

2 meter

3 meter

4 meter

Dst..

Untuk gambar yang dikirim dalam pengujian ini, penulis memutuskan untuk

mengirimkan satu jenis gambar saja yang akan digunakan untuk pengiriman dari
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berbagai jarak. Gambar yang akan penulis gunakan adalah logo Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Gambar 3.27. Logo UIN Suska Riau.

Logo yang penulis gunakan seperti yang terlihat di gambar 3.27 memiliki

besar 40 kb. Jarak maksimal akan penulis tetapkan dengan cara melihat

keberhasilan sisi penerima menerima informasi sebanyak ±75% gambar yang

diterima masih sesuai dengan gambar aslinya.

Setelah mengetahui jarak maksimal dari setiap pengujian pengiriman data

tanpa menggunakan radio HT dan modem TNC, maka penulis menggunakan jarak

maksimal tersebut untuk pengujian pengiriman data dengan menggunakan Radio

HT dan modem TNC. Dalam pengujian pengiriman data dengan menggunakan

radio HT dan modem TNC ini, penulis hanya akan mengirimkan data sejauh jarak

maksimal pengiriman data tanpa radio HT, yang berarti penulis tidak akan

menetapkan jarak maksimal yang bisa dicapai dalam pengiriman data dengan

menggunakan modem TNC.

Untuk Software EASYPAL, penulis tidak menemukan adanya kemungkinan

Software ini bisa mengirimkan data tanpa menggunakan radio HT dan modem

TNC. Oleh karena itu penulis hanya akan melakukan pengujian dengan

menggunakan radio HT dan modem TNC.

Jenis file yang akan penulis gunakan untuk pengiriman data dengan

menggunakan EASYPAL adalah dengan ekstensi *.jpg dan *.doc. Untuk file

dengan ekstensi *.jpg penulis menggunakan logo UIN suska dengan besar ukuran

file yaitu 40 kb dan untuk file dengan ekstensi *.doc penulis menggunakan file
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Microsoft Word dengan ini tulisan “Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau” dengan ukuran file 22 kb.

Penulis akan menghitung lamanya pengiriman dan ada atau tidaknya Error

pada file yang sudah dikirim yang berguna untuk penelitian selanjutnya.


