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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

 

Keputusan Mentri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa 

setiap penyelenggaraan radio siaran FM wajib memenuhi ketentuan teknis 

yaitu tentang pita frekuensi radio yang digunakan adalah 87.5-108 MHz. 

Maka, kegiatan pengukuran parameter teknis radio siaran FM dilakukan untuk 

memonitor penggunaan batasan frekuensi radio yang digunakan oleh para 

penyelenggara radio siaran FM agar tetap memenuhi ketentuan teknis yang 

diwajibkan. Selanjutnya, Peratuan Dirjen Pos dan Telekomunikasi, 

Kementrian Komunikasi dan Informatika Nomor: 068/DIRJEN/2007 Tentang 

petunjuk Pelaksanaan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 

menyatakan bahwa yang di maksud dengan pengukuran adalah kegiatan 

mengukur parameter teknis pancaran gelombang frekuensi radio. Kegiatan 

pengukuran ini menjadi tugas UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio 

Kelas II Batam dalam melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan 

frekuensi radio. 

 Dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran parameter teknis radio siaran FM 

menggunakan perangkat Spectrum Analyzer. Perangkat spectrum Analyzer 

yang digunakan di UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II 

Batam adalah Spectrum Analyzer Anritsu model MS2720T-0732, dengan 

range frekuensi 9 kHz – 32 GHz. Saat ini pelaksanaan kegiatan pengukuran 
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parameter teknis tersebut masih dilakukan secara manual, sebagai contoh 

untuk melakukan pengukuran lebar pita (bandwidth), petugas jabatan 

fungsional harus melakukan pengaturan perangkat sebagai berikut :  

1. Memilih menu pengukuran OccupiedBandwidth dan menentukan metode 

yang digunakan. 

2. Mengatur Frequency Center Radio Siaran yang ingin diukur. 

3. Mengatur Resolution Bandwidth (RBW) dan Video Bandwidth (VBW) 

Spectrum Analyzer. 

4. Menunggu sampai grafik bandwidth pada layar menjadi stabil 

5. Mencatat nilai bandwidth yang terukur dan memasukkan kedalam 

Microsoft Excel. 

6. Mengatur direktori dan jenis data gambar yang akan diambil untuk di-

copy ke dalam flashdisk dan kemudian membuat laporan hasil 

pengukuran secara manual. 

Langkah pengukuran yang panjang ini memakan waktu sekitar 45 menit 

untuk pengukuran satu stasiun radio siaran FM belum termasuk proses 

rekapitulasi data dan pembuatan laporan hasil pengukuran. Dengan jumblah 

stasiun radio siaran FM yang berjumblah 14 (empat belas) yang sudah berijin 

di kota batam, maka kegiatan pengukuran parameter teknis radio siaran FM 

sampai pembuatan laporan biasanya dilakukan dalam waktu 4 (empat) hari. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dibutuhkan suatu system yang berupa 

sebuah program dengan menggunakan visual basic untuk berkomunikasi 

dengan prangkat RTL-SDR USB agar serangkaian kegiatan pengukuran 

parameter teknis serta pelaporannya dapat dilaksanakan maka diharapkan 
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pelaksanaan kegiatan pengukuran parameter teknis frekuensi radio siaran FM 

dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat serta tidak perlu membuat 

laporan secara manual, karena telah dikerjakan oleh system secara Digital. 

  

1.2.  Rumusan Masalah 

 

Perumusan masalah yang perlu dipecahkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana cara berkomunikasi dengan perangkat RTL-SDR USB dengan 

program Visual Basic 

2. Bagaimana merancang dan membuat program untuk pengukuran 

parameter teknis radio siaran FM dengan perangkat RTL-SDR USB 

 

1.3.  Batasan Masalah 

 

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini akan dibatasi pada : 

1. Reciever sinyal yang digunakan adalah RTL-SDR USB 

2. Program yang dibuat menggunakan Visual Basic 

3. Program yang dibuat untuk Trunking sinyal FM/AM 

 

 

1.4.  Tujuan & Manfaat penelitian 

 

1.4.1. Tujuan Penelitian  
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Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengimplementasikan program Visual Basic untuk mengontrol RTL-

SDR USB dengan menggunakan prangkat computer eksternal. 

2. Merancang dan membuat program untuk melakukan pengukuran 

parameter teknis frekuensi radio siaran FM/AM dengan menggunakan 

RTL-SDR USB serta pelaporannya. 

 

1.4.2. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari hasi penelitian ini adalah pengimplementasian pada program 

Visual Basic sehingga kegiatan pengukuran parameter teknis frekuensi 

radio siaran FM/AM serta pelaporannya dapat dilakukan dalam waktu 

yang lebih singkat dan efisien. 
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