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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  LATAR BELAKANG 

Radio merupakan salahsatu media yang efektif bagi masyarakat daerah 

karena jangkauannya yang sangat luas dan dapat menembus berbagai lapisan 

masyarakat. Radio sering ditempatkan sebagai “sahabat” yang dapat menemani 

kegiatan sehari-hari pendengarnya. Selain itu, radio juga dapat berfungsi sebagai 

alat penghibur, penyampai informasi, dan melaksanakan fungsi pendidikan bagi 

masyarakat. 

SMA Negeri 1 Puri merupakan salah satu sekolah menengah atas di 

Mojokerto yang akan menjadi sasaran dari perancangan sekaligus pembanggunan 

pemancar radio FM. Jangkauan dari pemancar ini diharapkan mencapai range 5 -

10 km. Radio ini juga dapat menjadi sarana media pembelajaran sekaligus guna 

untuk media promosi pada masyarakat sekitar tentang kegiatan belajar mengajar 

maupun kegiatan kreatifitas yang adadi SMA Negeri 1 Puri.  

Banyak yang yang mempengaruhi kurang optimalnya pemancar radio FM 

di SMA negeri 1 Puri, faktor yang mempengaruhinya adalah, kondisi 

geografis/topografi, kepadatan frekuensi, kapasitas TX Power, dan karakteristik 

antena. 

Kondisi geografi/topografi mempengaruhi dalam menentukan ketinggian 

antena, kondisi dataran dan area sekitar dapat mempengaruhi daya jangkau 

pemancar radio FM tersebut, perlu diperhitungkan juga seberapa tinggi dataran 

tersebut diatas permukaan air laut sehinga dapat kita tentukan seberapa tinggi 

antena akan dipasang. 

Kepadatan frekuensi disekitar daerah pemancar dapat mempengaruhi 

terhambatnya daya pancar radio FM tersebut, dalam kasus ini diperlukan 

pengecekan area sejauh 3 km dari titik pusat pemancar radio FM, penghuni 

frekuensi maksimal 2 spasi stasiun pemancar radio FM, 2 frekuensi kerja keatas 

dan 2 frekuensi kerja kebawah agar tidak terjadi interferensi frekuensi, jika 

kondisi tersebut terpenuhi maka daya pancar dapat dimaksimalkan semaksimal 

mungkin. 
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Kapasitas TX Power juga dapat mempengaruhi jangkauan daya pancar 

frekuensi pemancar radio FM, semakin besar daya pancar TX Power, semakin 

besar jangkauan pemancar radio FM, begitu juga sebaliknya. 

Salah satu bagian penting dari suatu stasiun radio adalah antena. Antena 

merupakan komponen yang sangat penting pada sistem telekomunikasi radio 

karena berfungsi untuk memancarkan atau menerima gelombang radio. Antena 

sebagaiperangkat media transmisi nirkabel (wireless) yang memanfaatkan udara 

atau ruang bebas sebagai media penghantar[1]. jenis antena dapat mempengaruhi 

lebih dari 50% daya pancar dan jangkauan pemancar radio FM, setiap antena 

mengubah medan elektromagnetik menjadi sinyal radio yang berupa frekuensi, 

namun setiap jenis antena memiliki polaritas yang berbeda beda sehingga jenis 

arah pancar juga berbeda, antena digunakan sesuai dengan kebutuhan, dan kondisi 

topografi. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jabarkan tersebut maka 

penulis ingin membuat evaluasi dan impementasi pemancar radio FM di SMA 

Negeri 1 Puri, agar dapat mengudara dan dapat memancarkan sinyal dengan baik 

dan dapat diterima dengan jelas oleh masyarakat. 

1.2 RumusanMasalah 

Bedasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

a) Bagaimana membuat perencanaan lokasi pemancar radio FM yang 

disesuaikan dengan topografi ketinggian tanah  ? 

b) Bagaimana mengoptimalisasi daya pancar  pemancar radio FM ? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari implementasi dan evaluasi pemancar radio FM di SMA Negeri 

1 Puri, Mojokerto (analias optimasi) diharapkan : 

a) Membuat perencanaan lokasi pemancar radio FM yang disesuaikan dengan 

topografi ketinggian tanah 

b) Mengoptimasikan daya pancar dan jangkauan pemancar radio FM di SMA 

Negeri 1 Puri berdasarkan data hasil pengukuran di lapangan. 
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1.4 BatasanMasalah 

Agar pembahasan dalam penelitian yang di lakukan lebih focus maka 

diberikan batasan masalah sebagai berikut : 

a) Jangkauan dalam pemancaran sinyal radio antara 5 - 10 km, berdasarkan 

data topografi. 

b) Pengoptimasian exciter pemancar radio FM menentukan berapa watt daya 

yang digunakan dan berapa channel frekuensi yang digunakan agar dapat 

digunakan diarea sekitar. 

c) Poin-poin pengoptimasian perbandingan dari hasil perhitungan teori dan 

hasil hitung lapangan 

 




