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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teknologi komunikasi saat ini berkembang sangat pesat, terlebih

pemanfaatan gelombang elektromagnetik (gelombang radio) sebagai sarana

pengiriman data informasi digital maupun analog. Pita frekuensi yang digunakan

dari 30Mhz hingga 300Mhz. Untuk frekuensi UHF (Ultra High Frequency)

umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi radio FM. Lebar pita yang lebar

dari pemancar FM (Frequency Modulation) ternyata belum dimanfaatkan secara

maksimal. Lebar pita sinyal stereo menempati sampai frekuensi 53 kHz,

selebihnya dapat dimanfaatkan untuk pengiriman informasi lain berupa suara

ataupun data. Pemanfaatan pita sisa dari suatu sistem penyiaran radio FM saat ini

ada 2 macam cara yang digunakan, yaitu sistem RDS (radio data system). Sistem

RDS berasal dari Inggris (tepatnya dari European Broadcasting Union, EBU), dan

SCA berasal dari Amerika Serikat. RDS menggunakan sub-frekuensi pembawa

sejauh 57 kHz dari frekuensi pusat dengan sistem modulasi frekuensi jenis

DSBSC (double sideband suppressed carrier) dan lebar pita sebesar +2kHz.

Karena menggunakan modulasi frekuensi, maka diharapkan lebih tahan

terhadap derau dibanding sistem modulasi AM (Amplitudo Modulation).

Keunggulan FM lainnya adalah laju pengiriman data yang lebih tinggi (lebar

pitanya lebih besar) dan rangkaian penerima yang lebih sederhana. Karena

keunggulan-keunggulan itulah maka sistem RDS dipilih sebagai obyek Tugas

Akhir ini.

Di negara-negara maju, fasilitas ini sudah sejak lama dimanfaatkan untuk

mengirimkan sinyal audio musik monoural. Lebih menarik fasilitas ini dapat

digunakan untuk pengiriman data-data teks (teleteks). Karena dikirim dengan

sistem broadcast FM stereo dan diterima dengan penerima FM stereo khusus

(yang memiliki demodulator RDS dan tampilan karakter), maka informasi teleteks

ini sangat praktis dan berguna.
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1.2. Rumusuan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka ada beberapa

permasalahan yang dapat di ambil antara lain:

 Bagaimana menyampaikan data informasi bentuk teks pada penerima radio

(RDS).

 Bagaimana menggabungkan informasi suara (modulasi audio) dengan

informasi teks pada pita frekuensi radio FM komersil atau broadcast.

 Bagaimana cara membatasi karakter dan jumlah kalimat yang di sampaikan

secara bergantian.

 Bagaimana mengatur sinkronisasi pengiriman dan penerimaan data dari

pemancar ke penerima radio.

 Bagaimana memanfaatkan sisa pita frekuensi radio FM sebagai pengiriman

teks.

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah, merencanakan

sebuah aplikasi penyiaran radio broadcast sebagai sarana penyampai data

informasi berupa data teks (RDS) dengan memanfaatkan pita frekuensi audio

19kHz (frekuensi pilot) pada masyarakat umum.

1.4. Batasan Masalah

Tugas akhir ini dititik beratkan pada penggunaan sistem RDS dalam

pengiriman data teks melalui gelombang radio, sehingga perlu adanya beberapa

pembatasan masalah sebagai berikut:

 Perencanaan sistem RDS agar data teks dapat sampai pada radio penerima,

maka pada perencanaan ini  sistem RDS didukung dengan perangkat lain, dari

beberapa modul diantaranya adalah, modul exciter, modul pemancar FM dan

antena.

 Berdasarkan Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) untuk radio

broadcast (radio komunitas), maka jangkauan yang diijinkan adalah ERP

(Effective Radiated Power) pada jarak jangkau maksimal 2,5km.
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 Hanya menggunakan 1 saluran RDS dengan frekuensi pilot 19kHz

menggunakan sistem modulasi frekuensi (FM).

 Data yang dikirim berupa teks dalam format ASCII dan dikirim secara serial

asinkron 8 bit data, 1 stop bit tanpa paritas.

 Sistem komunikasi yang digunakan adalah searah (simplex), dapat dikirimkan

dari COM serial.

 Penerima data menggunakan radio digital khusus yang sudah memiliki fasilitas

penerimaan RDS.

1.5. Metodologi Pembahasan

 Studi literatur:

Merupakan studi untuk mengumpulkan data-data baik itu berupa jurnal-jurnal,

buku diktat, browsing internet mapun dari literatur yang mencakup landasan

teoritis mengenahi sistem (RDS encoder, FM transmitter, Gelombang radio

dan lainnya).

 Perencanaan:

Melakukan perencanaan sistem radio data, dengan merakit beberapa blok

modul pendukung sistem radio RDS dan perangkat lunak sebagai editing data

RDS.

 Pengujian dan analisa:

Setelah dilakukan kajian dari perakitan alat, maka diperlukan beberapa

pengujian terhadap kinerja dari masing-masing blok penyusun RDS, kemudian

dilakukan analisa untuk menghasilkan data-data yang sesuai harapan.

 Pengambilan kesimpulan dan saran:

Hasil akhir pada pengujian dan analisis didapat berberapa kesimpulan dan

beberapa saran yang memungkinkan untuk pengembangan sistem lebih lanjut.
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1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan untuk penyusunan laporan tugas

akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan,

batasan masalah, metodologi pembahasan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan tentang dasar teori yang berhubungan dengan sistem

komunikasi radio, sistem RDS, serta pembahasan komunikasi serial.

BAB III PERENCANAAN DAN PEMBUATAN ALAT

Pembahasan tentang perancangan sistem radio data, yang meliputi

perakitan dari beberapa blok penyususn sistem RDS yang mencakup

hardware dan software sistem.

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS

Pembahasan tentang pengujian dan analisis data hasil pengujian untuk

mengetahui kinerja sistem.

BAB V PENUTUP

Penutup yang berisikan bagian penutup yang memuat beberapa

kesimpulan secara menyeluruh dari hasil laporan serta saran-saran yang

memungkinkan untuk pengembangan sistem lebih lanjut.


