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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan kebutuhan primer bagi setiap 

makhluk sosial. Komunikasi dibutuhkan oleh semua kalangan, 

mulai kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas. 

Tujuan dari telekomunikasi itu sendiri yaitu untuk memberi atau 

mendapatkan suatu informasi dari suatu kelompok sosial. 

Kebutuhan akan komunikasi pada setiap kalangan telah 

meningkat, sehingga setiap manusia memerlukan media 

komunikasi yang dapat digunakan kapanpun dan dimanapun 

mereka berada. 

Dalam suatu komunikasi terdapat suatu media perantara, 

seperti halnya berbicara yang memerlukan udara/angin sebagai 

media penyampai informasi. Hal tersebut sama halnya dengan 

kebutuhan akan terselenggaranya integritas sistem 

telekomunikasi secara global, hal ini dikhususkan pada jaringan 

nirkabel (wireless) dimana memanfaatkan propagasi gelombang 

elektromagnetik sebagai media transmisi.  

Antena sangatlah penting sebagai perangkat penyesuai 

antara sistem pemancar dengan udara bila antena berfungsi 
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sebagai media radiasi gelombang radio dan sebagai perangkat 

penyesuai dari udara ke sistem penerima. Antena adalah alat pasif 

tanpa tegangan (power), yang tidak bisa meningkatkan kekuatan 

sinyal radio, dia seperti reflektor pada lampu senter, membantu 

mengkonsentrasi dan memfokuskan sinyal. 

Definisi antena menurut IEEE Standart Definition of 

Term for Antennas (IEEE Std 145 - 1983) adalah suatu alat untuk 

meradiasikan atau menerima gelombang radio. Selain sebagai alat 

untuk mengirim atau menerima energi, antena juga digunakan 

untuk mengoptimalkan energi radiasi pada arah tertentu dan 

menekan pada arah yang lain. Hal ini kemudian menyebabkan 

antena memiliki berbagai bentuk dan desain yang bemacam-

macam untuk memenuhi kebutuhan ini. Bentuk dan desain antena 

yang diharapkan adalah antena yang mempunyai gain yang 

tinggi, efisiensi tinggi, bandwidth yang lebar bobot yang ringan 

dan biaya yang murah. 

Penyesuaian kebutuhan di lapangan dalam arah omni atau 

poin to poin sangat ditentukan oleh bentuk struktural dari suatu 

antena. Arah omni yaitu radiasi power output antena radial ke 

segala arah sama kuat. Sedangkan point to point adalah pancaran 

satu titik ke titik lain dalam jangkauan jarak yang lebih jauh dari 

arah omni. Ini terjadi karena pemusatan power output oleh 

struktur antena kedalam satu arah saja. Salah satu antena yang 

memiliki arah pancaran secara omni adalah antena 

omnidirectional. 

Sebuah antena Omnidirectional adalah antena daya sistem 

yang memancar secara seragam dalam satu pesawat dengan 
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bentuk pola arahan dalam bidang tegak lurus. Antena 

Omnidirectional dapat digunakan untuk menghubungkan 

beberapa antena directional di outdoor point to multipoint 

komunikasi systems termasuk sambungan telepon selular dan 

siaran TV. Antena omni mempunyai sifat umum radiasi atau 

pancaran sinyal 360°  yang tegak lurus ke atas. Omnidirectional 

antena secara normal mempunyai gain sekitar 3-12 dBi yang 

memiliki radiasi kerja 1-5 km. Antena ini hanya memberi 

pancaran sinyal pada sekelilingnya atau 360°, sedangkan pada 

bagian atas antena tidak memiliki sinyal radiasi. Sinyal ini akan 

lebih maksimal diterima apabila penerima sinyal menggunakan 

antena directional yang memiliki sifat lebih terarah (pengkususan 

area) dalam penerimaan maupun pancaran sinyalnya.  

1.2 Tujuan 

Tujuan dari proyek ini adalah: 

1. Mampu membuat dan mengaplikasikan antena omni 

sebagai penguat sinyal modem 

2. Dapat menganalisis tingkat kehandalan dari antena 

yang telah dibuat 

3. Analisa kekuatan dBm, Upload, Download, Streaming 

Test dan Ping test dengan perbandingan antena omni 

30cm dan 60 cm 

1.3 Rumusan Masalah 

Terdapat suatu masalah yang harus diselesaikan dalam 

PEMBUATAN PENGUAT SINYAL MODEM DENGAN 
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MENGGUNAKAN ANTENA OMNI adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pembuatan secara sederhana antena 

omnidirectional menggunakan bahan dasar pralon dan 

lilitan Tembaga 

2. Modem yang digunakan dalam proyek ini adalah 

GSM 

3. Pengetesan atau analisa meliputi 

dBm,Upload,Download,Streaming,dan speedtest 

4. Bagaiman pola radiasi, Gain yang terbentuk pada 

antena omnidirectional 

5. Bagaimana keandalan suatu antena omnidirectional 

sebagai media penguat sinyal modem 

1.4 Batasan Masalah 

Dengan lingkupan yang luas, maka penulis memberikan 

batasan masalah dengan tujuan untuk memfokuskan suatu 

pembahasan pada objek tertentu. Batasan pada penelitian 

ini adalah : 

1. Pembuatan penguat sinyal modem ini hanya dibuat 

secara sederhana  

2. Untuk membantu modem menangkap sinyal  

3. Menggunakan 5 parameter pengamatan 

a. Download dan 

Upload 

b. Streaming Test 

c. Db 

d. Ping Test 

e. SpeedTest



 
 

 
 

 


