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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Telekomunikasi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dunia modern kita, 

Masyarakat Indonesia kini tak bisa hidup tanpa telekomunikasi. Di Indonesia juga 

merupakan salah satu wahana untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yakni 

mewujudkan Masyarakat yang adil dan makmur. Khususnya Maluku Utara yang 

merupakan daerah hasil pemekaran dari Propinsi Maluku yang resmi berpisah pada 

tangal 12 oktober 1999. Luas wilayah Propinsi Maluku Utara mencapai 145.801.10 km, 

yang mencakup luas lautan 113.796,53 km atau 69,08 persen dan luas daratan 

32.004,57 km atau 30,92 persen. Propinsi Maluku Utara merupakan daerah kepulauan 

yang terdiri dari 805 Pulau besar dan kecil, sekitar 82 Pulau yang dihuni dan 723 Pulau 

yang belum dihuni. Maluku Utara merupakan daerah yang terdiri atas 8 Kabupaten dan 2 

Kota memiliki total penduduk pada tahun 2020 yaitu 1.278.764 Penduduk. Maluku Utara 

sebagai kawasan pesisir dan kawasan konservasi perairan, memiliki estimasi potensi 

perikanan sebesar 631.703 Ton meliputi ikan kecil dan besar. Dengan luas laut 69,08 

persen(Buku tahunan local monitoring Ternate 2017). 

Pada era informasi saat ini, manusia memerlukan komunikasi untuk saling 

bertukar informasi di mana saja, kapan saja dan dengan siapa saja. Salah satu sistem 

komunikasi yang merupakan andalan bagi terselenggaranya integrasi sistem 

telekomunikasi secara global adalah sistem komunikasi. Dimana dalam komunikasi 

diperlukan suatu alat yang dapat menangkap gelombang tersebut, maka digunakanlah 
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antena sebagai media penghubung. Selain sebagai media penghubung antena juga 

berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi elektromagnetik,lalu 

meradiasikannya energi elektromagnetik ke udara atau ruang bebas. Dan sebaliknya, 

antena juga dapat berfungsi sebagai penerima sinyal elektromagnetik dari ruang bebas 

dan mengubahnya menjadi sinyal listrik (Indani, 2013). 

Ada beberapa karakter penting antena yang perlu dipertimbangkan dalam memilih 

jenis antena untuk suatu aplikasi (termasuk untuk digunakan pada sebuah teleskop 

radio), yaitu pola radiasi, direktivitas, gain, dan polarisasi. Karakter-karakter ini umumnya 

sama pada sebuah antena, baik ketika antena tersebut menjadi peradiasi atau menjadi 

penerima, untuk suatu frekuensi, polarisasi, dan bidang irisan tertentu, salah satu karater 

antena yaitu Antena dipole yang termasuk non-directive antenna. Dengan karakter 

seperti ini, antena dipole banyak dimanfaatkan untuk sistem komunikasi dengan wilayah 

cakupan yang luas. Pada astronomi radio, antena dipole digunakan pada teleskop radio 

untuk melakukan pengamatan pada rentang High Frekuensi (HF) 

High Frekuensi (HF) merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk 

berkomunikasi melalui gelombang radio, dimana frekuensi yang ditransmisikan antara 3 

– 30 MHz. Radio HF telah banyak digunakan secara luas untuk berkomunikasi jarak jauh 

walaupun dengan bandwidth terbatas. Elemen kunci dari komunikasi radio HF adalah 

ionosfer, dimana gelombang HF yang dikirimkan akan dipantulkan atau dibelokkan 

ketika mengenai lapisan ionosfer. Setelah dipantulkan maka gelombang HF akan 

kembali ke bumi pada jarak tertentu. Sering kali pada jarak tertentu gelombang tersebut 

dipantulkan kembali ke angkasa dan mengalami proses yang sama seperti sebelumnya 

sehingga mencapai jarak yang jauh dari pengirim(Indani, 2013). 
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Oleh karena itu, dengan latar belakang diatas maka judul skripsi adalah  

“Rancang Bangun Antena Dipole Hf 30 Meter Band Untuk Praktikum Pada Laboratorium 

Telekomunikasi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang di bahas dalam 

penulisan ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang antena dipole High Frekuensi (HF) band 30 meter 

2. Bagaimana  membangun antena dipole High Frekuensi (HF) band 30 meter 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pembuatan laporan skripsi ini adalah : 

1. Membuat rancangan dan membangun antena dipole HF band 30 meter 

2. Melakukan pengujian antena dipole HF band 30 meter 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bentuk pengaplikasian dan penerapan ilmu yang telah diperoleh 

selama masa kuliah yang dituangkan dalam bentuk skripsi. 

2. Dapat dipergunakan untuk kegiatan praktikum pada Laboratorium Teknik 

Telekomunikasi dan Elektronika  (TTE).  
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1.5 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan maupun 

penulisan. Lingkup pembatasan masalah dalam laporan ini hanya dibatasi pada rancang 

bangun antena dipole band 30 meter pada kanal fekuensi tinggi (High Frequency). 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Untuk pembahasan lebih lanjut, skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat 

penelitian batasan masalah dan sistem penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang referansi dan sumber literatur penelitian yang terdahulu 

sebagai acuan dalam penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Memuat langkah-langkah yang akan dilakukan pada penelitian ini, diantaranya 

waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan, komponen dan perangkat penelitian, dan 

perancangan alat, dan pengujian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas langkah-langkah merancang dan membangun antena 

dipole HF dengan perhitungan persamaan dan menguji antena dipole  yang telah di 

bangun. 

 



5 
 

 
 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menarik kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah di buat. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi berbagai sumber pustaka yang digunakan untuk dijadikan referensi dalam 

penulisan skrips.
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