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Abstrak
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor
Spektrum Frekuensi Radio yang berada di bawah Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik
Indonesia. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang salah satunya adalah
pengukuran parameter teknis frekuensi radio siaran FM yang dilaksanakan oleh fungsional pengendali frekuensi
radio dengan menggunakan suatu alat ukur berupa Spectrum Analyzer Anritsu MS2720T. Pengoperasian
Spectrum Analyzer secara manual memerlukan waktu yang lama dan kurang efisien. Untuk memudahkan dan
mengefisienkan pengoperasian Spectrum Analyzer Anritsu MS2720T tersebut diperlukan program antarmuka
dengan bahasa pemrograman SCPI. Bahasa pemrograman SCPI (The Standard Commands for Programmable
Instruments) merupakan standar bahasa pemrograman yang didesain secara khusus untuk mengontrol suatu
perangkat. Bahasa pemrograman SCPI mendefinisikan bagaimana cara berkomunikasi dengan perangkat dari
komputer eksternal.
Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian untuk membuat program antarmuka untuk perangkat
Spectrum Analyzer dengan menggunakan bahasa pemrograman SCPI diharapkan dapat mempermudah dan
mempercepat tugas pengendali frekuensi radio dalam melakukan pengukuran parameter teknis radio siaran FM
dan membuat laporannya. Dari hasil penelitian pengukuran ini dapat memperpendek waktu pengukuran sebesar
9 menit dibandingkan dengan pengukuran yang dilakukan secara manual.
Keywords: Spectrum Analyzer Anritsu MS2720T, Bahasa Pemrograman SCPI, Pengukuran Parameter Teknis
Radio Siaran FM.

1. PENDAHULUAN
Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor 15
Tahun
2003
menyatakan
bahwa
setiap
penyelenggaraan radio siaran FM wajib memenuhi
ketentuan teknis yaitu rentang 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,
Peraturan
Dirjen
Pos
dan
Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan
Informatika Nomor: 068/DIRJEN/2007 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio menyatakan bahwa
yang dimaksud dengan pengukuran adalah
kegiatan mengukur parameter teknis pancaran
gelombang frekuensi radio [1]. Kegiatan
pengukuran ini menjadi tugas UPT Balai Monitor
Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam dalam
melakukan pengendalian
dan
pengawasan
penggunaan frekuensi radio. Adapun jenis
parameter teknis dalam kegiatan pengukuran,

sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 13 adalah
sebagai berikut: a). frekuensi, b). lebar pita
(bandwidth), c). kuat sinyal (level), d). kuat medan
(field strength), e). daya pancar, f). modulasi, dan
g). emisi tersebar yang terdiri dari: harmonisa,
intermodulasi, dan parasitik frekuensi [2][3][4].
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 [5]. Saat ini
pelaksanaan kegiatan pengukuran 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
Occupied
Bandwidth dan menentukan metode yang
digunakan,
2) Mengatur Frequency Center Radio Siaran
yang ingin diukur,
1
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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 jumlah stasiun radio siaran
FM yang berjumlah 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 di atas, dibutuhkan suatu
sistem yang berupa sebuah program antarmuka
dengan menggunakan bahasa pemrograman SCPI
untuk berkomunikasi dengan perangkat spectrum
analyzer agar serangkaian kegiataan pengukuran
parameter teknis serta pelaporanya dapat dilakukan
secara otomatis.

2. Dasar Teori
2.1. Pengukuran
Parameter
Frekuensi Radio Siaran FM

Teknis

Yang dimaksud dari pengukuran parameter teknis
frekuensi radio adalah sebagai kegiatan mengukur
parameter teknis pancaran gelombang frekuensi
radio siaran FM dengan membandingkan dengan
standar yang berlaku. Dalam hal ini parameter
yang dimaksud diantaranya adalah; Frekuensi, hal
ini sesuai dengan. Peraturan Dirjen Pos dan
Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan
Informatika Nomor: 068/DIRJEN/2007 parameter
teknis yang tertuang pada Pasal 13.
Pengukuran frekuensi berdasarkan Handbook
Spectrum Monitoring ITU ada beberapa metode
untuk pengukuran frekuensi yaitu:
1)

Conventional
Methods,
pada
metode
conventional ini terdiri dari beberapa metode
sebagai berikut :
a) Beat Frequency (BF) method
b) Offset Frequency (OF) method
c) Direct Lissajous (DL) method
d) Frequency Counter (FC) method
e) Frequency Discriminator (FD) method
f) Phase Recording (PR) method
g) Swept Spectrum Analyzer (SSA) method

2) Digital Signal Processing (DSP) Based
Methods, pada metode ini sudah dimanfaatkan
kemajuan teknologi signal acquisition dan

2
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signal processing yang terbagi dalam
beberapa metode ;
a) Instantaneous Frequency Measurement
(IFM) method
b) Fast Fourier Transform (FFT) method
Metode FFT merupakan metode yang efisien untuk
pengukuran frekuensi yaitu dengan merubah nilai
digital amplitudo berbanding waktu menjadi nilai
amplitudo berbanding spektrum frekuensi dengan
menggunakan mikroprosessor.

2.1.1. Stasiun Radio Siaran FM
Stasiun radio adalah satu atau beberapa perangkat
pemancar atau penerima atau gabungan dari
perangkat pemancar dan penerima termasuk alat
perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk
menyelenggarakan komunikasi radio [5]. Jadi
stasiun radio siaran FM adalah stasiun radio yang
memancarkan komunikasi radio menggunakan
modulasi FM untuk keperluan siaran (broadcast).
Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor 15 Tahun 2003 bahwa setiap
penyelenggaraan radio siaran FM wajib memenuhi
ketentuan teknis sebagai berikut:
1) Rentang pita frekuensi radio yang digunakan
adalah 87,5 – 108 MHz;
2) Pengkanalan frekuensi yang digunakan adalah
kelipatan100 kHz;
3) Penyimpangan frekuensi (frequency deviation)
maksimum adalah ± 75 kHz pada 100%
modulasi;
4) Toleransi frekuensi pemancar (transmitter
frequency tolerance) sesuai dengan Appendix
Radio Regulation adalah sebesar 2000 Hz;
5) Level Spurious emisi minimum 60 dB di
bawah level mean power;
6) Lebar pita (band width) untuk deviasi
maksimum ± 75 kHz dan 100% modulasi
maksimum 372 kHz;
7) Osilator (oscilator) harus mempunyai
stabilitas frekuensi tengah (centre frequency
stability) sebesar maksimum (+) 200 Hz dan
maksimum (-) 200 Hz dari frekuensi tengah.

2.1.2. Modulasi FM
Lawrence Der, Ph.D. mendeskripsikan modulasi
frekuensi sebagai berikut: “Modulasi frekuensi
merupakan bentuk modulasi analog di mana
baseband sinyal informasi, biasanya disebut sinyal
pesan atau informasi m (t), bervariasi terhadap
frekuensi gelombang pembawa”[6]. Modulasi FM
ditemukan oleh Edwin H. Armstrong yang
merupakan salah satu founding father dari
teknologi radio pada tahun 1933. Seperti halnya
gelombang termodulasi AM, gelombang ini pun
akan mengalami redaman oleh udara dan mendapat
interferensi dari frekuensi-frekuensi lain, noise,
atau bentuk-bentuk gangguan lainnya. Tetapi,
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karena gangguan itu umumnya berbentuk variasi
amplitudo, sehingga kemungkinan kecil akan
memengaruhi informasi yang menumpang dalam
frekuensi gelombang carrier. Untuk penjelasan
lebih jelas mengenai modulasi FM dapat dilihat
pada Gambar 1 berikut.
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fisik perangkat Spectrum Analyzer Anritsu
MS2720T-0732 terlihat pada gambar 3 di bawah
ini.

Gambar 3.

Gambar 1.

Modulasi FM (a). Sinyal Carrier;
(b). Sinyal Informasi (c). Sinyal
Termodulasi FM

2.1.3. Form Pengukuran Radio Siaran FM
Contoh form pengukuran radio siaran pada
Lampiran Form 2 Peraturan Dirjen Pos dan
Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan
Informatika Nomor: 068/DIRJEN/2007, terlihat
pada Gambar 2 berikut:

Spectrum Analyzer Anritsu
MS2720T-0732
Sumber: User Guide Spectrum Master™
MS2720T High Performance Handheld Spectrum
Analyzer

2.3. Bahasa Pemrograman SCPI
Agilent Technologies (2010) menyatakan: “SCPI
adalah sebuah standar bahasa pemrograman yang
secara khusus di desain untuk mengontrol
instrument. Bahasa SCPI ini mendefinisikan bagai
mana berkomunikasi dengan sebuah instrument
menggunakan computer”. Bahasa pemrograman
SCPI ini dibuat berdasarkan standar pemrograman
yang tertuang dalam aturan internasional yaitu
IEEE 488.1 and 488.2 standards. Saat ini SCPI
dikembangan untuk komunikasi melalui interface
Ethernet, GPIB and USB. SCPI merupakan standar
yang paling umum digunakan untuk mengontrol
instrumen alat ukur dengan interface tersebut.

3. Metode Penelitian
3.1. Metodologi Penelitian

Gambar 2.

Form Pengukuran Radio Siaran
[10]

2.2. Spectrum Analyzer Anritsu MS2720T
Menurut Rouse Margaret (2007): “Spectrum
Analyzer adalah instrumen laboratorium yang
menampilkan sinyal amplitudo bervariasi dengan
frekuensi sinyal. Frekuensi muncul pada sumbu
horisontal, dan amplitudo ditampilkan pada sumbu
vertikal”[7].Pengukuran yang paling sering
dilakukan dengan menggunakan spectrum analyzer
adalah pengukuran modulasi, distorsi dan noise.
Spectrum Analyzer Anritsu MS2720T-0732
merupakan salah satu jenis perangkat spectrum
analyzer yang diproduksi oleh perusahaan Anritsu
Corporation. Spectrum Analyzer MS2720T-0732
merupakan Spectrum Analyzeryang menggunakan
metode Swept Spectrum Analyzer (SSA). Bentuk

Selama proses rancangan penelitian, tahapantahapan penelitian harus dilakukan secara
sistematis agar maksud dan tujuan penelitian dapat
dicapai dengan baik. Penelitian ini dimulai dengan
merumuskan
beberapa
pertanyaan
yang
berhubungan dengan latar belakang penelitian
yang dinilai menarik bagi peneliti. Proses
selanjutnya adalah pencarian terhadap data-data
yang berhubungan dengan objek penelitian dan
teori-teori yang berhubungan dengan materi
penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya diolah
oleh peneliti sehingga mampu menjawab rumusan
masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.
Analisis dilakukan terhadap data tersebut agar
dapat memecahkan masalah penelitian.

3.2. Blok diagram
Blok diagram merupakan gambaran mengenai
rencana pengujian sistem yang akan dilakukan,
dan dalam pembahasan blok diagram ini, dibagi
menjadi 2 bagian yaitu:
3
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3.2.1. Blok Diagram Software
Blok diagram software adalah gambaran dan
penjelasan mengenai sistem kerja dari software
interface pengukuran parameter teknis frekuensi
radio siaran FM. Prinsip kerja dari software
interface ini adalah software mengirimkan
serangkaian perintah pengukuran ke spectrum
analyzer lewat port USB menggunakan bahasa
SCPI lalu menerima hasil pengukuran dari
spectrum analyzer dan kemudian memprosesnya
menjadi laporan hasil pengukuran. Gambar 4 di
bawah ini merupakan Blok diagram software
interface pengukuran parameter teknis frekuensi
radio siaran FM.
Dari blok diagram di atas dapat diketahui bahwa
proses pengukuran parameter teknis frekuensi
radio dimulai dengan memasang perangkat
pengukuran dengan ketentuan lokasi pengukuran
sesuai dengan Buku Manual Standar Operasional
Prosedur (SOP) pengukuran Frekuensi Radio
(Radio dan TV Siaran Analog) adalah sebagai
berikut:

Perintah Pengukuran
Parameter Teknis Radio
Siaran FM

Software Interface

Laporan Pengukuran
Parameter Teknis Radio
Siaran FM

Spectrum Analyzer

Hasil Pengukuran Parameter
Teknis Radio Siaran FM

Gambar 4.

3.2.2.

Blok diagram software interface
pengukuran parameter teknis
frekuensi radio siaran fm

Blok diagram Hardware

Blok diagram Hardware merupakan gambaran dan
penjelasan mengenai sistem pengukuran parameter
teknis frekuensi radio siaran FM dengan
menggunakan software interface:

Kabel Coaxial 50Ω

Kabel USB

≥ 200 m

Gambar 5.

Blok Diagram Hardware Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio Siaran FM

1) Jarak lokasi dari stasiun pemancar lebih dari
200m, dan “line of sight”, termasuk daerah
fresnelnya, usahakan dari lokasi pengukuran
dapat melihat menara secara keseluruhan.
2) Jauh dari menara BTS, kabel tegangan tinggi,
bundel kabel (telepon)
3) Tidak ada interferensi / noise
Setelah memasang perangkat sesuai dengan blok
diagram di atas, user (pengendali frekuensi radio)
melakukan pengukuran dengan menggunakan
software interface dan menyimpan laporan hasil
pengukuran yang didapatkan.

3.3. Tahap Perancangan Software
Software yang dibuat akan memiliki tampilan awal
berupa daftar seluruh radio siaran yang sudah
berijin di Provinsi Kepulauan Riau. Pada halaman

4

awal tersebut terdapat menu untuk melakukan
pengukuran dan melihat hasil pengukuran yang
telah dilakukan. Setelah memilih radio siaran yang
akan diukur pada tabel database radio siaran lalu
memilih menu pengukuran maka akan muncul
pop-up window untuk pengukuran parameter
Teknis Radio siaran. Setelah melakukan
pengukuran parameter tesknis radio siaran dan
mendapatkan data hasil ukur, data tersebut
disimpan pada tabel hasil pengukuran dan jika
dipilih menu cetak laporan maka akan muncul
pop-up window untuk pencetakan laporan hasil
pengukuran yang telah dilakukan. Alur data dan
form dari program yang akan dibuat dapat dilihat
pada Gambar 6 di bawah ini.
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digunakan pada pengukuran ini. Software
kemudian
mengirimkan
perintah
untuk
mengaktifkan fungsi measurement channel power

3.3.4. Flowgraph
Strength

Gambar 6.

Alur Data dan Form

Penggunaan bahasa pemrograman SCPI untuk
berkomunikasi antara software yang dibuat dengan
perangkat Spectrum Anlyzer Anritsu MS2720T
terdapat pada window pengukuran parameter
teknis.

3.3.1. Flowgraph Pengukuran Harmonisa
Alur perintah dan komunikasi data pada
pengukuran harmonisa antara software dengan
perangkat spectrum analyzer dimulai dengan
pengiriman serangkaian perintah dari software ke
spectrum analyzer yang berupa perintah untuk
pengaturan seperti: set frekuensi start, frekuensi
stop, nilai reference level, video bandwidth,
resolusi bandwidth, set marker 1-4. Kemudian
software mengirimkan perintah untuk membaca
nialai sumbu y yang ditunjukkan oleh marker 1-4,
nilai tersebut adalah nilai level dari frekuensi
fundamental dan harmonida. Nilai tersebut
dikirimkan dari spectrum analyzer ke software
dalam format string. Software kemudian menerima
nilai tersebut dan melakukan perhitungan untuk
mendapatkan nilai harmonisa yang diukur.
Flowgraph Pengukuran Harmonisa

3.3.2. Flowgraph Pengukuran
Bandwidth

Pengukuran

Field

Perbedaan utama pengukuran Field Strength
dengan pengukuran yang sebelumnya yaitu pada
unit/satuan yang digunakan. Bila pengukuran
sebelumnya menggunakan satuan dBm pada
pengukuran Field Strength menggunakan satuan
dBuV. Selebihnya relative sama dengan
pengukuran
sebelumnya
yaitu
software
mengirimkan perintah untuk mengaktifkan fungsi
measurement field strength dan
melakukan
pembacaan nilai hasil pengukuran.

3.3.5. Flowgraph Pengukuran Deviasi
Pengukuran deviasi ini adalah yang paling berbeda
dengan empat pengukuran sebelumnya. Pada
pengukuran sebelumnya perangkat berada pada
mode Spectrum Analyzer, sedangkan untuk
pengukuran deviasi software mengirimkan
perintah kepada perangkat untuk berganti ke mode
AM/FM/PM Analyzer. Kemudian program
mengirim perintah untuk membaca summary
pengukuran pada modulasi FM kemudian memilih
data deviasi yang terukur.

3.4. Tahap Pengujian
Dalam tahap pengujian dilakukan pembahasan
mengenai langkah-langkah penelitian yang akan
dilakukan. Adapun rincian langkah penelitian yang
dideskripsikan pada flowchart di bawah ini:

Occupied

Alur perintah dan komunikasi data pada
pengukuran Occupied Bandwidth tidak jauh
berbeda dengan pengukuran harmonisa. Perbedaan
mendasarnya yaitu pada perintah untuk
mengaktifkan fungsi measurement Occupied
Bandwidth. Software kemudian mengirimkan
perintah untuk membaca nilai Occupied
Bandwidth yang diukur.

3.3.3. Flowgraph
Power

Pengukuran

Channel

Pada pengukuran Channel Power parameter
pengukuran
menggunakan
masukan
dari
pengukuran Occupied Bandwidth. Nilai Occupied
bandwidth
pada
pengukuran
sebelumnya
5
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software Visual Studio menggunakan bahasa
pemrograman SCPI.
5) Pengujian
software
interface
dengan
melakukan pengukuran secara langsung pada
stasiun radio siaran FM.
6) Evaluasi dan penyempuranaan software
interface jika masih ditemukan kekurangan.

Start

Menghubungkan Spectrum Analyzer MS2720T dengan
Laptop/PC dengan kabel USB atau LAN

4. Analisis Data dan Pembahasan
4.1. Pengujian Koneksi Spectrum Analyzer
dengan Komputer External

Instalasi driver Spectrum Analyzer MS2720T dan program
NI-VISA

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa
perangkat Spectrum Analyzer Anritsu MS2720T0732 dapat terkoneksi dengan perangkat
PC/Laptop external dengan kabel USB. seperti
tampak pada Gambar 8 di bawah ini.

Lakukan percobaan pengiriman perintah sederhana ke
Spectrum Analyzer MS2720T dengan bahasa pemrograman
SCPI dan menerima data dari Spectrum Analyzer MS2720T

Perancangan software interface untuk pengukuran
parameter teknis frekuensi radio siaran FM dan format
laporannya dengan software Visual Studio menggunakan
bahasa pemrograman SCPI

Pengujian software interface dengan melakukan
pengukuran secara langsung pada stasiun radio siaran FM

Gambar 8.
Evaluasi dan penyempuranaan software interface

Tidak
Apakah sesuai dengan perencanaan?

Ya

End

Gambar 7.

Flowchart langkah penelitian

Kabel USB Ujung Tipe A dan
Tipe Mini-B

Berdasarkan Programming Manual Spectrum
Master™ MS2720T High Performance Handheld
Spectrum Analyzer, agar Spectrum Analyzer
Anritsu MS2720T dapat terdeteksi oleh PC maka
di PC yang akan terkoneksi dengan Spectrum
Analyzer Anritsu MS2720T harus terinstal
software NI-VISA minimal versi 2.5 atau yang
lebih baru. Pada penelitian ini digunakan software
NI-VISA 5.4
Pada software NI-VISA maka Spectrum Analyzer
Anritsu MS2720T akan terdeteksi sebagai USB
Instrument
Resources
dengan
address
USB0::0x0B5B::0xFFF9::1323060_1768_55::INS
TR seperti ditunjukkan pada gambar 9 di bawah
ini.

Penjelasan langkah-langkah penelitian sebagai
berikut:
1) Menghubungkan
Spectrum
Analyzer
MS2720T dengan Laptop/PC dengan kabel
USB atau LAN.
2) Instalasi driver Spectrum Analyzer MS2720T
dan program NI-VISA agar Spectrum
Analyzer MS2720T dapat terdeteksi pada
Laptop/PC
3) Lakukan percobaan pengiriman perintah
sederhana ke Spectrum Analyzer MS2720T
dengan bahasa pemrograman SCPI dan
menerima data dari Spectrum Analyzer
MS2720T.
4) Perancangan software interface untuk
pengukuran parameter teknis frekuensi radio
siaran FM dan format laporannya dengan
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Gambar 9.

Spectrum
Analyzer
Anritsu
MS2720T terdeteksi sebagai USB
Instrument
Resources
pada
software NI-VISA
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Untuk menguji apakah Komputer dapat
berkomunikasi dengan Spectrum Analyzer Anritsu
MS2720T melalui kabel USB dapat dilakukan
melalui fitur Input/Output pada software NI-VISA.
Pada fitur ini kita dapat mengirimkan perintah
sederhana dalam bahasa pemrograman SCPI ke
Spectrum Analyzer Anritsu MS2720T misalnya
perintah *IDN?\n jika dikirimkan ke Spectrum
Analyzer maka Spectrum Analyzer akan
mengirimkan informasi dalam bentuk string
berupa manufacturer name (“Anritsu”), model
number/options, serial number, firmware package
number. Pada Spectrum Analyzer Anritsu
MS2720T
mengirimkan
"Anritsu,MS2720T/25/31/19/509/431/732,132306
0,1.03" seperti ditunjukkan pada gambar 10 di
bawah ini.
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Gambar 11. Reference VISA COM 3.0 Type
Library dan VISA Com 488.2
Formatted I/O 1.0

4.3. Pengujian Software
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja
dari software yang telah dibuat dan untuk
mengetahui apakah terdapat kekurangan, error
program atau bugs pada software tersebut. Ketika
software dijalankan yang pertama muncul adalah
window login. Window login ini untuk bertujuan
untuk memberikan proteksi terhadap data-data
yang tersimpan pada database. Data user untuk
login tersimpan pada tabel pengguna. Tampilan
window login dapat dilihat pada Gambar 12 di
bawah ini.

Gambar 10. Spectrum
Analyzer
Anritsu
MS2720T mengirimkan informasi
merespon perintah *IDN?\n yang
dikirimkan dari PC

4.2. Pengujian Koneksi dengan Program
Sederhana
Pengujian selanjutnya adalah dengan membuat
sebuah program sederhana menggunakan software
Microsoft Visual Studio dengan bahasa
pemrograman VB.net untuk mengirimkan perintah
bahasa SCPI ke Spectrum Analyzer Anritsu
MS2720T. Agar software yang dibuat dapat
berkomunikasi dengan Spectrum Analyzer Anritsu
MS2720T maka pada reference di software
Microsoft Visual Studio ditambahkan reference
VISA COM 3.0 Type Library dan VISA COM
488.2 Formatted I/O 1.0 seperti terlihat pada
Gambar 11 di bawah ini.

Gambar 12. Window login
Jika belum memiliki akun untuk login maka user
baru dapat membuat akun baru dengan memilih
tombol create account. Tampilan window add user
tampak seperti pada Gambar 13 di bawah ini.

Gambar 13. Window Add User
Setelah user melakukan login, software akan
menampilkan window utama yang berisi tabel
7
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database radio siaran FM yang berijin di Provinsi
Kepulauan Riau. Pada window utama ini ada
tombol untuk melakukan pengukuran radio siaran
dan tombol untuk melihat hasil pengukuran radio
siaran. Data radio siaran ini tersimpan pada tabel
radio siaran. Tampilan window login dapat dilihat
pada Gambar 14 di bawah ini.

Gambar 16. Window Pencetakan Laporan
Setelah data pengukuran tersimpan pada database
user dapat melihat kembali data hasil pengukuran
dengan memilih tombol hasil ukur pada window
utama. Tampilan window hasil ukur dapat dilihat
pada Gambar 17 di bawah ini.
Gambar 14. Window Utama
Untuk melakukan pengukuran parameter teknis
radio siaran FM, user memilih satu radio yang
akan diukur pada tabel database radio siaran
kemudian memilih tombol ukur. Window
pengukuran akan muncul seperti pada gambar 15
di bawah ini.

Gambar 17. Window Data Hasil Pengukuran
Setelah dilakukan pegujian terhadap software yang
telah dibuat tidak ditemukan adanya error ataupun
bugs. Semua fungsi yang dibuat dapat berjalan dan
alur data dan pengiriman perintah dari software ke
spectrum analyzer ataupun sebaliknya berjalan
dengan
baik.
Fungsi
penyimpanan
dan
pengambilan data pada database juga berfungsi
dengan baik dan tidak ada masalah.

4.4. Pengujian Pengukuran Parameter
Teknis Radio Siaran FM
4.4.1. Pengujian Pengukuran Harmonisa

Gambar 15. Window Pengukuran
Untuk pengujian pengukuran parameter teknis
secara detail dijelaskan pada sub-bab 4.4. Seteleh
user melakukan pengukuran data hasil ukur
disimpan pada tabel pengukuran dengan menekan
tombol save. User juga dapat melakukan
pencetakan hasil pengukuran dengan menekan
tombol create report. Tampilan window
pencetakan laporan dapat dilihat pada gambar 16
di bawah ini.
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Untuk melakukan pengukuran harmonisa maka
harus dilakukan pengukuran level dari frekuensi
fundamental daalam dBm kemudian melakukan
pengukuran level dari harmonisa I, II dan III dalam
dBm lalu nilai dari level frekuensi fundamental
dikurangkan dengan nilai level harmonisa yang
diukur. Selisih nilai dari level dari frekuensi
fundamental dengan level dari harmonisa I, II dan
III inilah nilai dari harmonisa frekuensi tersebut
(dalam satuan dB). Program memberi perintah
kepada Spectrum Analyzer untuk mengukur level
frekuensi fundamental (fc) dengan marker 1 dan
level harmonisa I, II dan III dengan marker 2, 3
dan 4. Kemudaian software mengkalkulasikan nilai
harmonisa dengan yang didapatkan dengan
mengurangkan nilai level frekuensi fundamental
dengan level harmonisa I, II dan III. Hasil dari
pengujian pengukuran harmonisa ditunjukkan pada
gambar 18 di bawah ini.
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Gambar 18. Pengujian pengukuran Harmonisa
(a) software (b) capture gambar
spectrum analyzer
Pada gambar 18 di atas dapat dilihat hasil
pengukuran pada plotter Spectrum Anlyzer
menunjukkan besarnya nilai level frekuensi
fundamental serta nilai level harmonisa I, II dan
III. Nilai nilai tersebut dikirimkan ke software lalu
software melakukan perhitungan maka didapatkan
nilai sebagai berikut:
1) Harmonisa I
dBm) = 56.56 dB
2) Harmonisa II
dBm) = 69.02 dB
3) Harmonisa III
dBm) = 69.77 dB

(a)

= -24.71 dBm - (-81.27
= -24.71 dBm - (-93.73
= -24.71 dBm - (-94.48

4.4.2. Pengujian Pengukuran
Bandwidth

Occupied

Pengukuran Occupied Bandwidth yang digunakan
adalah pengukuran bandwidth menggunakan
metode β/2%. Sesuai dengan ITU Radio
Regulation jika tidak disebutkan dalam ITU-R
Recommendation untuk kelas emisi tertentu maka
nilai β/2% yang digunakan adalah 0.5%. Pada
Spectrum Analyzer Anritsu MS2720T terdapat
fitur measurement untuk Occupied Bandwidth
dengan metode β/2 % sesuai dengan ITU-R
Recommendation. Nilai β tidak didefinisikan
dalam program karena nilai default β pada
spectrum sudah bernilai 1 sehingga β/2% bernilai
0.5% sesuai dengan ITU-R Recommendation.
Hasil dari pengujian pengukuran Occupied
Bandwidth ditunjukkan pada gambar 19 di bawah
ini.

(b)
Gambar 19. Pengujian pengukuran Occupied
Bandwidth (a) software (b)
capture
gambar
spectrum
analyzer
Pada Gambar 19 di atas dapat dilihat hasil
pengukuran pada plotter Spectrum Anlyzer
pengukuran Occupied Bandwidth dengan metode
β/2 %, dengan nilai β = 1 ditunjukkan pada plotter
yaitu power 99.0% (100% - β). Hasilnya Occupied
Bandwidth yang terukur sebesar 337.568 kHz.

4.4.3. Pengujian
Power

Pengukuran

Channel

Pada Spectrum Analyzer Anritsu MS2720T
terdapat fitur measurement untuk Channel Power.
Nilai Channel Power Width yang digunakan
adalah nilai Occupied Bandwidth pada pengukuran
yang dilakukan sebelumnya. Hasil dari pengujian
pengukuran Channel Power ditunjukkan pada
gambar 20 di bawah ini
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Gambar 20. Pengujian pengukuran Channel
Power (a) software (b) capture
gambar spectrum analyzer
Pada gambar 20 di atas dapat dilihat hasil
pengukuran pada plotter Spectrum Anlyzer
pengukuran Channel Power, nilai Channel Power
Width yang digunakan adalah nilai Occupied
Bandwidth pada pengukuran yang dilakukan
sebelumnya yaitu sebesar 337.568 kHz. Hasil
Channel Power yang ditunjukkan pada plotter
Spectrum Anlyzer ditampilkan dengan pembulatan
1 digit di belakang koma yakni sebesar -11.8 dBm.
Sedangkan nilai sebenarnya yang dikirimkan dari
Spectrum Anlyzer ke software bernilai 2 digit
dibelakang koma, maka pada software ditampilkan
nilai aslinya yang berupa nilai dengan 2 digit
dibelakang koma yaitu sebesar -11.78 dBm. Hal
ini dimaksudkan untuk menambah nilai
keakurasian dari software pengukuran yang dibuat.

4.4.4. Pengujian
Strength

Pengukuran

(a)

Field

Pada Spectrum Analyzer Anritsu MS2720T
terdapat fitur measurement untuk Field Strength.
Dalam melakukan pengukuran Field Strength hal
utama yang perlu diperhatikan adalah jenis antenna
yang digunakan. Antenna yang digunakan adalah
antenna dengan nomer urut 39 yaitu antenna
Schwarzbeck 30 MHz – 3000 MHz yang antenna
factornya sudah diinputkan di dalam Spectrum
Analyzer. Hasil dari pengujian pengukuran Field
Strength ditunjukkan pada gambar 21 di bawah ini.

(b)
Gambar 21. Pengujian
pengukuran
Field
Strength (a) software (b) capture
gambar spectrum analyzer
Pada Gambar 21 di atas dapat dilihat hasil
pengukuran pada plotter Spectrum Anlyzer
pengukuran Field Strength, antenna yang
digunakan adalah schwarzebeck dan dan unit
satuan pengukuran yang digunakan adalah
. Hasil pengukuran menunjukkan nilai
Field Strength yang terukur adalah sebesar
.

4.4.5. Pengujian Pengukuran Deviasi
Untuk pengukuran Deviasi pada Spectrum
Analyzer Anritsu MS2720T digunakan mode
AM/FM/PM Analyzer. Software mengirimkan
perintah untuk merubah mode dari Spectrum
Analyzer ke AM/FM/PM Analyzer lalu merubah
ke FM Measurement Summary Data untuk
mengambil nilai Deviasi dari frekuensi yang
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pengukuran parameter frekuensi radio siaran FM
dengan software interface yang telah dibuat dan
membandingkannya dengan rata-rata waktu
pengukuran yang dilakukan secara manual.
Pengukuran dengan menggunakan software
dilakukan 10 (sepuluh kali) yang dilakukan oleh 5
(lima) orang pengendali frekuensi radio dengan
hasil waktu pengukuran sebagai berikut.
Tabel 1. Waktu pengukuran parameter teknis
frekuensi radio siaran FM dengan
menggunakan software yang dibuat

Data hasil pengukuran secara manual dilakukan
sebanyak 10 (kali) yang dilakukan oleh 5 (lima)
orang pengendali frekuensi radio dapat dilihat pada
Tabel 1. Tabel 2 menunjukkan rata-rata waktu
pengukuran parameter teknis frekuensi radio siaran
FM secara manual seperti di bawah ini;

(a)

Tabel 2. Waktu
rata-rata
pengukuran
parameter teknis frekuensi radio
siaran FM secara manual

(b)
Gambar 22. Pengujian Pengukuran Deviasi (A)
Software (B) Gambar Spectrum
Analyzer
Pada gambar 22 di atas dapat dilihat hasil
pengukuran pada data summary nilai deviasi
(Peak-Peak/2 Dev) yang terukur adalah sebesar
124.989 kHz.

4.5. Pengujian
Keseluruhan

Software

Secara

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui
reliabilitas dari software interface yang telah
dibuat untuk melakukan pengukuran parameter
frekuensi radio siaran FM serta untuk mengetahui
apakah ada error atau bugs yang ada pada program
tersebut. Selain itu pengujian juga dimaksudkan
untuk mengetahui berapa waktu rata-rata

Dari kedua tabel waktu pengukuran di atas dapat
kita hitung berapa efisiensi waktu yang di
dapatkan jika pengukuran parameter teknis
frekuensi radio siaran FM dilakukan secara
otomatis
menggunakan
software
interface
dibandingkan jika dilakukan secara manual yaitu
827.28 – 297.86 = 529.42 detik atau sekitar 9
menit.

5. Penutup
5.1. Kesimpulan
1) Agar Spectrum Analyzer Anritsu MS2720T
dapat berkomunikasi dengan computer
eksternal maka pada computer yang
digunakan harus terinstall software NI-VISA
minimal versi 2.5 atau yang lebih baru.
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2) Pada software interface yang dibuat harus
ditambahkan reference VISA COM 3.0 Type
Library dan VISA COM 488.2 Formatted I/O
1.0 agar software dapat beromunikasi dengan
Spectrum Analyzer Anritsu MS2720T.
3) Dengan menggunakan bahasa SCPI software
interface dapat memerintahkan Spectrum
Analyzer Anritsu MS2720T untuk melakukan
pengukuran parameter teknis Radio Siaran FM
dan mengirimkan hasilnya ke software.
4) Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk
mengukur parameter teknis Radio Siaran FM
dengan software yang dibuat yaitu selama
297.86 detik atau 529.42 detik (9 menit) lebih
cepat dari waktu rata-rata pengukuran secara
manual. Jika diprosentasekan yakni sebesar
63.99 % (529.42/827.28 x 100%).

5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan
perlu penyempurnaan pada user interface software
yang dibuat agar mudah digunakan .
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