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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, pelayanan telekomunikasi memainkan peran yang sangat 

penting dalam modernisasi kehidupan manusia dan menjadi sangat diperlukan 

dalam tiap aspek kehidupan seperti bisnis, perdagangan, rumah tangga, industri 

dan sebagainya. Hal ini ditandai dengan banyak bermunculan stasiun-stasiun 

televisi swasta. 

Televisi merupakan salah satu media komunikasi yang saat ini 

merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan oleh sebagian 

besar manusia dewasa ini. Televisi merupakan media komunikasi satu arah, 

dimana sinyal suara dan gambar ditumpangkan pada sinyal pembawa (carrier) 

yang selanjutnya dipancarkan melalui suatu alat yang disebut dengan antena. 

Antena pada dasarnya adalah alat untuk mengumpulkan dan 

mengarahkan gelombang radio yang merambat di ruang bebas atau di angkasa. 

Dengan demikian antena berfungsi untuk memindahkan energi gelombang 

elektromagnetik dari media kabel dan udara, maka antena harus mempunyai sifat 

yang sesuai (match) dengan kabel media kabel pencatunya. Tugas antena ialah 

memancarkan gelombang sinyal ke udara sehingga tercapai pada saluran 

penerima yang ada dimasing-masing pemirsa televisi. 

Antena yang baik adalah antena yang memiliki parameter-parameter 

(gain, polarisasi, directivity, impedansi serta bandwitdh) yang baik. Salah satu 

antena yang bisa digunakan untuk transmisi sinyal televisi yaitu antena Log-

Periodic Dipole Arrray. Antena jenis ini memiliki polaradiasi Directional 

sehingga sangat sesuai untuk kebutuhan pemancaran televisi jarak jauh.  

Antena LPDA ini didesain untuk mengatasi masalah yang terjadi pada 

antena yang bekerja pada frekuensi UHF dan VHF dengan bandwidth yang lebar. 

Dengan keunggulan antena pada bandwidth yang besar dengan gain yang tinggi 

maka, antena LPDA ini adalah pilihan yang sangat cocok sebagai pemancar pada 

pesawat televisi untuk daerah yang sulit ter-cover sinyal dengan baik. 
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Saat ini banyak beredar berbagai macam model antena untuk pesawat 

pemancar TV kanal UHF dan VHF, namun harganya yang begitu mahal dan sulit 

didapatkan untuk wilayah seperti mataram yang tidak menyediakan antena 

pemancar TV yang baik.  

Dari permasalahan diatas timbul ide untuk membuat suatu antena Log-

periodic Dipole Array dimana akan dirancang sebuah antena yang mempunyai 

direktivitas ke satu arah tertentu, namun memiliki bandwidth yang sangat lebar 

dan juga akan dirancang menggunakan software khusus untuk perancangan 3D 

modeling antena yaitu Computer Simulation Technology V.2014 (CST v.2014). 

yang merupakan simulator medan elektromagnetik gelombang penuh yang 

mempunyai performansi tinggi untuk alat pasif yang bervolume 3D (tiga dimensi). 

1.2  Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang tersebut dapat diambil rumusan masalah bagaimana 

desain sebuah antena LPDA yang memiliki gain, return loss dan pola radiasi yang 

baik dan dapat di aplikasikan sebagai antena pemancar pesawat televisi dengan 

rentang frekuensi 100-2000 MHz.  

1.3 Batasan Masalah 

Antena LPDA hasil rancangan dan fabrikasi pada penelitian ini meliputi 

antena Log Periodic Dipole Array. Simulasi yang digunakan menggunakan 

software Computer Simulation Technology V.2014 (CST v.2014). Karakteristik 

yang dilihat pada simulasi meliputi parameter dasar antena berupa RL (return 

loss), VSWR, gain dan pola radiasi. Sedangkan karakteristik yang diamati pada 

saat pengukuran meliputi gain, pola radiasi dan frekuensi kerja antena. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah untuk perancangan antena 

LPDA sebagai antena pemancar, yang bekerja pada rentang frekuensi 100 -2000 

MHz. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penyusunan tugas akhir ini diharapkan mempunyai manfaat 

sebagai berikut : 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk komunikasi pada 

frekuensi 100-2000 MHz. 

2. Memberi pengetahuan bagi akademisi dan praktisi tentang bagaimana 

membuat antena LPDA dengan merancang simulasinya dengan menggunakan 

software Computer Simulation Technology 2014 sebelum direalisasikan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran singkat mengenai isi laporan penelitian 

secara keseluruhan, maka akan diuraikan beberapa tahapan dari penulisan laporan 

secara sistematis : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

  Membahas tentang latar belakang, tujuan, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Membahas tentang teori–teori dasar yang bersangkutan dengan 

Tugas Akhir. 

BAB III : PERANCANGAN SISTEM 

  Membahas tentang langkah-langkah yang diambil untuk merancang 

dan membuat antenna log periodic dipole array untuk dapat 

menerima frekuensi VHF dan UHF. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Membahas tentang hasil pengukuran dan perbandingan antena log 

periodic kemudian melakukan analisa dari hasil – hasil tersebut 

sehingga dapat berfungsi sebagai penerima yang bekerja pada 

rentang frekuensi frekuensi 100-2000 MHz. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Menyimpulkan dari semua hasil analisa yang sudah didapatkan dari 

pembahasan sebelumnya. 
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