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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1       Spektrum Frekuensi/Gelombang Radio 

Bab ini akan membahas teori-teori dasar dari peralatan-peralatan yang 

digunakan dan teori-teori yang menyangkut tentang pengawasan dan 

pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio, khususnya 

pengukuran dengan Argus Monitoring Software. 

International Telecommunication Union (ITU) telah membagi spektrum 

radio menjadi sembilan band frekuensi. Masing-masing band ditandai dengan 

nomor urut, seperti tercantum dalam Tabel 3.1. Sebagai unit satuan, frekuensi 

Hertz (Hz) seharusnya dinyatakan sebagai berikut:  

1. Dalam kilohertz (kHz), untuk frekuensi sampai dengan 3000 kHz; 

2. Dalam megahertz (MHz), untuk frekuensi diatas 3 MHz sampai dengan 

3000 MHz; 

3. Dalam gigahertz (GHz), untuk frekuensi diatas 3 GHz sampai dengan 

3000 GHz. 

Tabel 3.1  Pembagian spektrum frekuensi radio berdasarkan ITU.
[6]
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Kerangka umum pengaturan spektrum Frekuensi radio adalah sebagai 

berikut: 

1. Internasional  

1. International Telecommunication Union (ITU).  

1) World Radiocommunication Conference (WRC). 

2) Radio Regulation (RR).  

2. Asia Pacific Telecommunity (APT).  

3. ASEAN Telecommunication Regulatory Council (ATRC). 

4. Koordinasi Bilateral antar negara.  

2. Nasional 

1. Perundang-undangan tingkat Nasional. 

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi.  

3. Peraturan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.  

4. Peraturan sektor lain yang terkait. 
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Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam merupakan salah 

satu UPT di bawah Direktorat Jenderal SDPPI di wilayah Kepulauan Riau yang 

mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengawasi penggunaan spektrum 

frekuensi radio agar tercipta tertib penggunaan spektrum frekuensi radio. Untuk 

menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut, Balai Monitor Kelas II Batam 

menyelenggarakan fungsi antara lain: 

1. Penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, 

pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio; 

2. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, 

pemantauan/monitor spektrum frekuensi radio; 

3. Pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor spektrum 

frekuensi radio; 

4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis 

Monitor Spektrum Frekuensi Radio ; 

5. Koordinasi monitoring spektrum frekuensi radio; 

6. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum 

frekuensi radio; 

7. Pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum 

frekuensi radio; 

8. Pelaksanaan evaluasi dan pengujian ilmiah serta pengukuran spektrum 

frekuensi radio. 
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3.2    R&S
®
 Argus Monitoring System 

Argus Monitoring System merupakan sebuah sistem monitoring spektrum 

frekuensi yang dikembangkan oleh perusahaan asal Jerman, Rohde &Schwarz, 

berdasarkan rekomendasi ITU. Dengan beberapa interface, pengukuran, dan 

evaluasi hasil pengukuran dapat di kontrol secara online maupun offline. Sistem 

ini dapat melakukan fungsi monitoring klasik dan modern, meliputi: 

1. Pengukuran Frequency dan frequency offset (ITU-R SM.377). 

2. Pengukuran Field strength (ITU-R SM.378). 

3. Pengukuran Bandwidth (ITU-R SM.443). 

4. Pengukuran Modulation dan frequency deviasi (ITU-R SM.328). 

5. Pengukuran Spektrum okupansi (ITU-R SM.182 / ITU-R SM.328 / 

ITU-R SM.1793). 

6. Radio direction finding dan lokasi, mendengarkan, dan identifikasi di 

HF (ITU-R SM.854), V/UHF dan SHF (untuk menentukan stasiun tidak 

berlisensi) 

7. Identifikasi pengguna illegal. 

8. Mode pengukuran pararel. 

9. Sistem Master/Slave remote control. 

 

3.2.1 Struktur Modul Software Argus Monitoring System  

Struktur Modul Software Argus Monitoring System terdiri dari: 

1. Driver Peralatan 

Driver peralatan dibagi menjadi beberapa group, yaitu: 
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a. Receiver 

b. Direction Finder 

c. Spectrum Analyzer (SPA) 

d. Antenna 

e. GPS 

2. Mode Pengukuran 

Mode pengukuran yang berbeda-beda sesuai dengan perangkat 

yang digunakan 

3. Interface 

Open interface, berdasarkan pada Options. 

Di bawah ini adalah gambar mengenai struktur modul software Argus 

Monitoring System. 

 

Gambar 3.1  Struktur modul software Argus Monitoring System. 
[8] 

 

3.2.2 Sistem Dasar 
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Sistem dasar dari Argus Monitoring System ini terdiri dari beberapa 

perangkat antara lain: 

1. Antena Monitoring (contoh: HE016, HE314A1, HE500, HE010) 

 

 

Gambar 3.2  Antena Monitoring.
[8]

 

2. Receiver Monitoring (contoh: EM 550, ESMD, PR100) 

 

Gambar 3.3  Receiver Monitoring.
[8]

 

3.   Antena Direction Finding (contoh: ADD 295) 
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Gambar 3.4  Antena Direction Finding.
[8] 

4. Direction Finders (contoh: DDF 295) 

 

 

Gambar 3.5  Direction Finders.
[8] 

5. Antena Switch (contoh: ZS129A1, ZS129A2) 

 

Gambar 3.6  Antena Switch.
 [8] 

6. Sistem Jaringan (Modem, Routers) 
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Gambar 3.7  Modem dan Routers.
 [8] 

 

3.2.3 Arsitektur 

Konsep arsitektur dari Argus Monitoring System dengan menggunakan 

konsep client-server.Dengan menggunakan konsep ini dapat dilakukan kontrol 

terhadap semua unit pengukuran. Pada Argus Monitoring System, client disebut 

sebagai Measurement Unit dan server sebagai Control Unit. Control Unit 

merupakan merupakan unit yang melakukan sistem kontrol, misalnya melakukan 

pengolahan manajemen spektrum, pengolahan data dari semua hasil unit 

pengukuran, dan lain-lain. Sedangkan Measurement Unit merupakan Argus 

software yang melakukan pengukuran dan berhubungan langsung dengan 

perangkat. Control Unit dan Measurement Unit dapat digunakan pada sebuah PC 

yang sama atau pada PC yang berbeda. 

 

Argus lokal sebagai control unit dan measurement unit pada satu PC yang sama 
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Argus  sebagai remote control sebagai control unit and measurement unit pada PC 

yang berbeda 

 

Jenis sistem operasi pengukuran dari Argus Monitoring System ditentukan 

oleh option yang diminta. Option-option yang dibutuhkan dalam Argus 

Monitoring System, antara lain: 

1. Argus Basic Option mutlak dibutuhkan dimana saja; 

2. Device Drivers Option dibutuhkan pada unit dimana peralatan tersebut 

diinstal (misal: pada measurement unit); 

3. Measurement Mode and Interface Option  dibutuhkan untuk control 

dan pengukuran jarak jauh. 

Penggunaan arsitektur yang menggunakan konsep client-server ini membuat 

Argus Monitoring System dapat difungsikan, baik sebagai stasiun tunggal, Local 

Area Network, atau sebuah sistem yang besar (Multi Station Wide Area Network). 
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Gambar 3.8  Arsitektur jaringan Argus Monitoring System 

(Multi Station Wide Area Network)
. [8] 

 

3.3      Beberapa Metode Penentuan Treshold 

Secara umum, terdapat dua metode untuk penentuan threshold : 

1. Manual : yaitu penentuan nilai threshold sesuai keinginan dari pengukur 

pada saat monitoring berlangsung. 

2. Dynamic : Nilai dinamis yang dapat disesuaikan dengan kondisi pada 

saat monitoring berlangsung. 

 

3.3.1 Metode Manual 

Pada metode manual pada Sistem Argus secara default menentukan batas 

atas dan batas bawah dari grafik PSD dengan memperhatikan nilai maksimum dan 

minimum dari data range yang didapatkan. Hal ini menjadi masalah ketika band 

yang diobservasi kosong atau tidak ada pendudukan, sehingga menampilkan 
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grafik PSD yang aneh. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan modifikasi pada 

nilai level pada batas atas dan batas bawah pada konfigurasi grafik. Selanjutnya, 

threshold di set dengan menentukan nilai threshold sendiri. 

Band yang biasanya perlu perbaikan pada tampilannya adalah Band 2300 dan 

Band 2600 serta Band Amatir dan Bergerak Penerbangan pada pita HF. 

 

Gambar 3.9  Pengambilan data metode manual.
 
 

3.3.2 Metode Dynamic 

Apabila tujuan pengukuran adalah untuk mendeteksi emisi sebanyak 

mungkin tanpa memperhatikan nilai level sinyalnya, metode dynamic 

threshold lebih disarankan. Metode ini dapat menyesuaikan nilai threshold 

sesuai dengan kondisi noise floor saat itu. Oleh karena itu, yang perlu 

diperhatikan adalah kondisi noise floor di lokasi pengukuran. Secara umum 

ada beberapa metode untuk menentukan noise floor : 

1. Pengukuran noise floor langsung pada kanal yang tidak digunakan 

(unused) 
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Metode ini sangat bergantung pada ketersediaan channel atau 

frekuensi di dekat channel atau band frekuensi yang akan dimonitor. 

Istilah unused disini berarti kanal tersebut tidak di-assign ke 

pengguna manapun, sehingga bebas dari emisi-emisi yang 

diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Setting parameter-

parameter pada pengukuran okupansi harus disamakan dengan 

setting untuk pengukuran Noise Floor ini. Secara sederhana, metode 

ini dilakukan dengan mengukur level noise floor sekali dan 

menerapkan hasilnya untuk seluruh pengukuran okupansi yang 

dilakukan, yang hanya kemungkinan jika : 

1) Seluruh channel (atau seluruh band) yang akan diukur berada 

dekat dengan channel atau frekuensi yang dijadikan sampel 

pengukuran Noise Floor. 

2) Noise buatan (man-made noise) tetap berada di bawah nilai 

noise keseluruhan system (receiver), atau tidak berubah 

secara drastic selama durasi pengukuran. 

Nilai threshold didapatkan dengan menambahkan margin 3 – 

5 dB diatas nilai noise level yang didapatkan. Salah satu 

kelemahan metode ini adalah tidak dapat diterapkan pada 

band dibawah 30 MHz, karena perubahan kondisi propagasi 

yang sejalan dengan waktu sangat pempengaruhi level noise. 

2. Pengukuran noise floor langsung pada kanan yang sedang free. Pada 

system TDMA atau system analog dimana suatu channel tidak 
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diduduki secara terus menerus, level noise floor dapat diukur pada 

saat-saat channel atau frekuensi tersebut tidak sedang diduduki. 

Metode ini lebih disarankan di banding metode yang pertama karena 

pengukuran noise dilakukan pada channel sebenarnya (hanya saja 

sedang tidak diduduki/digunakan) yang juga akan termasuk kedalam 

channel yang akan diobservasi. Keuntungannya terutama pada 

pengukuran okupansi pada banyak channel atau pada suatu band 

frekuensi adalah metode ini bebas terhadap perubahan noise level 

oleh waktu dan frekuensi. Sebagai contoh, suatu emisi yang kuat 

pada suatu channel bias menyebabkan kenaikan noise level pada 

channel-channel tetangga karena adanya phase noise pada sisi 

pemancar. 

 

Gambar 3.10   Noise Level dan Adaptive Threshold.
 [9]

 

Pada Gambar 3.10 diatas, terjadi kenaikan noise level pada channel 

2, 3 dan 5 akibat adanya sinya pada channel 4. Jika pada channel 1 

(unused) dilakukan pengukuran noise level secara umum (garis 

hitam tebal putus-putus), nilai common threshold yang didapatkan 
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(garis hijau putus-putus) akan sangat rendah sehingga channel 3 dan 

channel 5 akan dianggap terduduki (occupied) atau dengan kata lain 

terdapat pendudukan noise level dilakukan pada tiap channel secara 

terpisah (garis hitam tebal) maka nilai adaptive threshold yang 

didapatkan (garis merah putus-putus) yang mengatasi phantom 

occupancies ini. Metode ini juga tidak mengurangi sensitivitas 

pengukuran karena jika sinyal pada channel 4 hilang (garis trace 

hijau) maka threshold pada channel 2, 3 dan 5 akan kembali ke 

common threshold (garis hijau putus-putus). 

Sama seperti metode pertama, setting parameter yang digunakan 

untuk pengukuran noise level disamakan dengan setting parameter 

yang digunakan untuk pengukuran okupansi, dan nilai threshold 

didapatkan dengan menambahkan margin 3 – 5 dB diatas nilai noise 

floor. Metode ini akan lebih akurat lagi jika dilakukan pada tiap 

revisit time sesaat sebelum pengukuran okupansi dilakukan. 
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