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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.Tujuan 

Melakukan pengujian dan menjelaskan cara kerja Transmitter RF Circuit 

Training System GRF-3300. 

 

1.2. Latar Belakang 

Teknik telekomunikasi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang 

mempelajari cara pembangkitan, pengolahan, penyaluran, dan penyebaran data atau 

informasi menggunakan media kabel (wire) atau tanpa kabel (wireless/nirkabel) untuk 

jarak jauh.  Di era sekarang ini, telekomunikasi merupakan hal yang sangat dekat 

dengan manusia, dikarenakan mobilitas masyarakat yang berpindah-pindah ke tempat 

yang jauh. Dengan alasan itu, perkembangan teknik telekomunikasi saat ini terbilang 

laku dipasaran, oleh karenanya banyak orang yang tertarik untuk mempelajari lebih lagi 

mengenai teknik telekomunikasi.  

Seiring dengan berkembangnya zaman, banyak lembaga-lembaga pendidikan 

yang menyediakan sarana bagi mereka yang meminati ilmu teknik telekomunikasi. 

Teknik telekomunikasi untuk saat ini sudah dipelajari di berbagai aras pendidikan 

seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), tingkat Diploma (D1,D2,D3), Sarjana 

(S1), Master (S2),  bahkan Doktoral (S3). Dalam menunjang pendidikan teknik 

telekomunikasi ini, telah dibuat alat-alat ataupun perangkat praktikum untuk menunjang 

teori yang didapat.  

Terdapat dua (2) perangkat utama dalam komunikasi nirkabel, yaitu : transmitter 

(pemancar) dan receiver (penerima). Pemancar berfungsi untuk mengubah sinyal 

masukan (seperti sinyal analog) menjadi gelombang elektromagnetik yang sesuai agar 

bisa dikirim atau dipancarkan. Penerima berfungsi untuk menerima sinyal dari 

pemancar dan mengubahnya kembali menjadi sinyal analog. 

Dalam buku petunjuk RF Circuit Training System GRF-3300 berisikan : 

 Instruksi keamanan : memuat simbol keamanan, panduan keamanan, dan 

beberapa hal yang perlu diperhatikan agar alat GRF-3300 digunakan dengan 

benar. 
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 Pendahuluan : memuat penjelasan struktur alat GRF-3300, buku panduan, 

tampilan alat GRF-3300, peralatan yang diperlukan, dan penjelasan GSP-

830. 

 Pengaturan sistem : memuat prosedur pengaturan GRF-3300 dan cara 

memasang atau memperbaiki GRF-3300. 

 Hal pokok : memuat teori mengenai kecocokan impedansi tipe-L, tipe-π, 

tipe-T dan teori bagan Smith (Smith chart). 

 Modul bagian (14 modul) : memuat teori dasar setiap topic lebih rinci, 

pertanyaan pendukung, percobaan, dan hasil percobaan. 

 Lampiran : memuat diagram sirkuit semua modul dan daftar bagian-bagian 

semua modul. 

RF Circuit Training System GRF-3300 merupakan salah satu alat untuk 

menganalisa bagian transmitter dan receiver frekuensi tinggi pada aplikasi nirkabel. 

Meski begitu, aplikasi transmitter tidaklah mudah untuk dimengerti begitu saja, perlu 

adanya penjelasan yang lebih mendalam akan bagian-bagian dari sebuah struktur sistem 

pemancar. 

Pada tugas akhir ini, akan menjelaskan secara rinci, meliputi prinsip kerja dan 

komponen yang digunakan pada bagian-bagian dari sebuah struktur sistem pemancar 

sehingga bisa membantu menjelaskan hal-hal terkait dalam sebuah transmitter.   

  

1.3. Batasan Masalah  

Pada skripsi ini pembahasan meliputi cara kerja dan hasil analisa dari modulator, 

mixer, preamplifier, attenuator, penguat daya, dan transmitter.  

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, 

berikut adalah penjelasan dari kelima bab tersebut. 

Bab I Pendahuluan akan menjelaskan tujuan dan latar belakang permasalahan 

yang mendasari pembuatan skripsi ini, batasan masalah dan sistematika penulisan 

skripsi. 

Bab II Dasar Teori berisi tentang pembahasan beberapa dasar teori yang 

mendukung pembuatan skripsi. 
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Bab III Pengukuran berisi penjelasan alat yang digunakan dan cara melakukan 

modul-modul praktikum. 

Bab IV Hasil dan Analisis, pada bab ini akan memperlihatkan hasil pengukuran 

dan menganalisis hasilnya. 

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan skripsi yang telah dibuat dan saran 

pengembangan. 
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