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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian sebelumnya antena Wajanbolic ini sudah 

diuji coba oleh 
[2]

Gunawan, 2014 atau biasa dipanggil Wajanbolic 

E-goen, berhasil mendapatkan gain sinyal dengan baik 

menggunakan antena wajanbolic dan 
[3]

Agung Wijaya Hendra 

2009 Perancangan dan Simulasi Percobaan Antena wajanbolic, 

Bandung : IT telkom.Menggunakan antena wajanbolic untuk 

mendapatkan sinyal dan gain agar performa modem yang dipakai 

menjadi lebih maksimal. 

 Dalam laporan Tugas Akhir ini penulis berhasil 

memaksimalkan performa wajanbolic dengan menggunakan 

pergantian kabel perpanjangan USB yang sudah berbeda dari 

generasi sebelumnya, dan hasilnya gain yang didapatkan menjadi 

lebih besar dan tangkapan sinyal tidak banyak yang loss. 

Antena adalah alat untuk mengirim dan menerima 

gelombang elektromagnetik, bergantung kepada pemakaian dan 

penggunaan frekuensinya, antena bisa berwujud berbagai bentuk, 

mulai dari seutas kabel, dipole, ataupun yagi, dsb. Antena adalah 

alat pasif tanpa satu daya(power), yang tidak bisa meningkatkan 

kekuatan sinyal radio, dia seperti reflektor pada lampu senter, 

membantu mengkonsentrasi dan memfokuskan sinyal. 
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Antena Wajanbolic terdiri dari 3 bagian utama yaitu; 

 

1.Reflektor berbentuk Parabola menggunakan 

   Wajan. 

 2.Tabung Sensitif Antena. 

 3. Kabel Penghubung Antena ke Komputer. 
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2.2 Teori Terkait 

Pola Radiasi 

Dalam sistem komunikasi wireless peranan antena sangat 

penting, yaitu untuk meradiasikan dan menerima gelombang 

elektromagnetik. Pada dasarnya antena ini memiliki pola radiasi 

yang meluas, dengan kata lain dapat memancarkan kesegala arah 

atau 360°. 

 

 

Gambar 2.1Contoh pola radiasi modem 360° 

Dalam  penelitian  sebelumnya  antena   Wajanbolic ini  

sudah diuji coba oleh 
[2]

Gunawan, 2014 atau biasa dipanggil 

Wajanbolic E-goen, berhasil memaksimalkan performa antena 

wajanbolic dan 
[3]

Agung Wijaya Hendra 2009 Perancangan dan 

Simulasi Percobaan Antena wajanbolic, Bandung : IT Telkom. 
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modem adalah singkatan dari “Modulator Demodulator”. 

Secara terpisah modulator demodulator mempunyai arti yang 

berbeda-beda. Modulator dapat diartikan sebagai bagian yang 

kegunaannya menjadikan sinyal informasi sehingga dapat 

berubah menjadi sinyal pembawa (Carrier),sehingga dapat 

dikirimkan. Sedangkan Demodulator dapat diartikan sebagai 

bagian yang kegunaannya memisahkan sinyal informasi dari 

sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi yang 

didapatkan tersebut dapat diterima dengan baik. 

Dari uraian diatas maka Modem dapat diartikan sebagai 

perangkat keras yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang 

berjalan dua arah. Walau pada dasarnya semua alat komunikasi 

dari jarak jauh merupakan alat komunikasi dua arah dan selalu 

menggunakan bagian yang disebut “modem”, seperti VSAT, 

Microwave Radio, dan lain sebagainya. Namun pada umumnya 

istilah Modem lebih sering digunakan untuk Perangkat Keras 

yang digunakan untuk komunikasi internet pada komputer. 

 

  

Gambar 2.2 Contoh alur Modem 
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Fungsi Modem 

Fungsi modem yaitu untuk mengubah sinyal digital 

menjadi sinyal suara dan juga sebaliknya. Modem telah 

berkembang dengan berbagai fasilitas yang cukup bermanfaat, 

misalnya voice modem. Dengan adanya fasilitas voice modem 

ini, merubah fungsi modem bukan hanya sebagai penyambung ke 

internet tetapi lebih dari itu, modem dapat menjadi saluran radio, 

audio, percakapan telepon sampai streaming video. 

 

Alur Pengiriman Informasi melalui Modem 

Data yang berasal dari sebuah komputer berbentuk sinyal 

digital yang diarahkan kepada modem, kemudian modem 

mengubah sinyal tersebut menjadi sinyal analog agar bisa 

dikirimkan. Setelah sinyal digital telah berubah menjadi sinyal 

analog lalu dikirimkan melalui media telekomunikasi seperti 

telepon dan radio. Setibanya di modem tujuan, sinyal analog 

tersebut diubah menjadi sinyal digital kembali dan dikirimkan 

kepada komputer penerima. 

 

Jenis-jenis Modem 

 

  Dilihat dari bentuk fisiknya modem dapat digolongkan 

menjadi dua jenis, yaitu modem eksternal dan modem internal. 

Modem terbagi atas :  
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1. Modem analog yaitu modem yang 

                        mengubah sinyal analog menjadi sinyal 

                        digital  

2. Modem ADSL  

3. Modem kabel yaitu modem yang menerima 

                        data langsung dari penyedia layanan lewat 

                        TV Kabel  

4. Modem CDMA dan GSM 

5. Modem 3G 

6. Modem terbaru 4G LTE 


