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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam mempunyai tugas 

melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum 

frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, 

monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi 

monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku 

cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan 

kerumahtanggaan.  

Dari banyaknya tugas yang dimiliki Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio 

Kelas II Batam salah satunya adalah pengukuran okupansi radio. Pengukuran 

okupansi radio merupakan kegiatan perekaman emisi dalam periode waktu tertentu. 

Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu kanal atau range 

frekuensi tertentu terduduki atau tidak dengan menggunakan R&S®Argus 

Monitoring System. Setelah pengukuran okupansi dilakukan menggunakan 

R&S®Argus Monitoring System maka data hasil pengukuran akan diolah 

berdasarkan pita frekuensi subservice. Dan setiap pita frekuensi subservice 

memiliki suatu nilai yang ditentukan sebagai batas sehingga suatu channel dapat 

dikatakan terduduki berdasarkan level power yang diterima atau biasa disebut 

dengan threshold.  

Selama ini penentuan threshold hanya berdasarkan metode subjektif (visual) 

untuk mencari batas nilai, apakah suatu channel dikatakan terduduki atau tidak 
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sedangkan pada rekomendasi ITU ada beberapa metode lain yang menghitung 

dengan mempertimbangkan nilai noise floor, salah satunya adalah metode 

calculated threshold. Dibutuhkan suatu metode yang dapat menentukan threshold 

dengan lebih baik dalam hal meentukan batas antara noise floor dengan sinyal yang 

sesungguhnya, sehingga digunakan metode calculated threshold dalam 

menentukan nilai untuk menentukan batas (threshold) suatu channel dapat 

dikatakan terduduki (occupied) sehingga bisa dilakukan pemasaran terhadap 

bandwitdh/channel yang belum terpakai secara komersil.. Pada laporan ini akan 

membandingkan metode visual threshold dan calculated threshold untuk 

menentukan nilai threshold. 

1.2 RUANG LINGKUP 

1. Bagaimana metode calculated threshold mampu melakukan pengukuran 

okupansi? 

2. Bagaimana metode visual threshold mampu melakukan pengukuran 

okupansi? 

3. Apa hasil perbandingan antara metode calculated threshold dan visual 

threshold tersebut? 

1.3 BATASAN MASALAH 

Batasan masalah pada proyek ini adalah : 

1. Lokasi yang digunakan sebagai objek adalah Tanjung Balai Karimun. 

2. Jumlah pengukuran okupansi frekuensi radio adalah 17 subservices. 

 

 

1.4 TUJUAN PROYEK 
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Pelaksanaan proyek ini bertujuan untuk : 

1. Pelaksanaan pengukuran okupansi menggunakan metode calculated 

threshold. 

2. Pelaksanaan pengukuran okupansi menggunakan metode visual 

threshold. 

3. Memperoleh hasil perbandingan antara metode calculated threshold 

dengan visual threshold. 

 

1.5 LUARAN PROYEK 

Luaran dari proyek ini adalah hasil perbandingan pengukuran dan analisa 

okupansi spektrum frekuensi yang datanya akan digunakan Balai Monitor 

Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam sebagai hasil kerja. 

 

1.6 MANFAAT PROYEK 

Manfaat yang didapatkan dari proyek ini adalah lebih mengetahui cara 

pengukuran dengan benar dan menganalisa hasil okupansi dengan metode ilmiah 

yang hasilnya lebih baik. 

 

1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Laporan ini disusun dalam beberapa bab yang mencakup keterangan dari 

topik yang diangkat. Agar laporan ini mudah dimengerti oleh pembaca, penulis 

membuat sistematika laporan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 
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Pendahuluan terdiri dari latar belakang serta rumusan masalah, ruang lingkup 

pembahasan (pembatasan masalah), tujuan yang hendak dicapai, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Menjelaskan teori-teori dasar dari bahan atau peralatan–peralatan yang 

terdapat pada sistem serta fungsi dari peralatan–peralatan tersebut. 

BAB III GAMBARAN PERUSAHAAN 

 Menjelaskan tugas dan fungsi perusahaan, dan struktur organisasi pada 

perusahaan. 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan objek penelitian, urutan sistem atau langkah kerja secara 

keseluruhan dalam melakukan pengukuran dan analisa okupansi spektrum 

menggunakan metode calculated threshold. 

BAB V HASIL  DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan hasil yang diperoleh dari kegiatan yang telah dilakukan 

pengukuran dan analisa okupansi spektrum menggunakan metode calculated 

threshold. 

BAB  VI IMPLEMENTASI 

 Menjelaskan bagaimana laporan pada proyek akan direalisasikan untuk 

pengukuran real atau nyata. 

BAB VII SIMPULAN DAN SARAN 

Memberikan simpulan dari keseluruhan pembahasan dan diakhiri dengan 

saran-saran. 
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