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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Teknologi radio terus berkembang seiring perkembangan jaman, 

pengembangan dan pemanfaatan gelombang radio sebagai media pembawa 

informasi dari informasi kode seperti morse hingga informasi gambar dan suara 

bahkan informasi digital semakin dibutuhkan. Oleh karena itu perkembangan dan 

pengembangan sistem pada perangkat pemancar juga ikut berkembang. 

Penggunaan sistem dan komponen juga semakin beragam. 

Semakin keruhnya frekuensi dan sistem alam juga sangat berpengaruh 

dalam pancaran radio. Penggunaan pemancar dengan daya yang kecil namun 

berada pada dataran tinggi sudah mencukupi untuk mencapai jarak jangkau yang 

jauh, tetapi berbeda bila pemancar dengan daya yang sama itu ditempatkan pada 

daerah dataran rendah dan banyak penghalang seperti gedung ataupun perbukitan, 

daya jangkau pemancar radio menjadi sangat dekat. Solusinya dengan 

menggunakan pemancar dengan daya yang lebih besar dan antena dengan gain 

yang besar pula. 

Untuk memperoleh daya output pemancar yang besar pada umumnya 

menggunakan teknologi tabung atau semikonduktor. Kedua sistem ini memiliki 

kelebihan dan kelemahan mulai dari tingkat kesulitan penggunaan, ketersediaan, 

hingga efisiensi daya listrik yang di serapnya. Hal ini berpengaruh terhadap harga 

perangkat pemancarnya ataupun mahalnya biaya penggunaannya. 



 

iii

Penggunaan teknologi tabung sebagai penguat daya RF akhir (booster) 

cenderung lebih praktis dalam sistem skema dan aplikasinya akan tetapi mahalnya 

harga tabung pemancar juga menjadi pertimbangan. Tabung pemancar dengan 

daya yang besar juga semakin jarang digunakan oleh umum. Hal ini juga menjadi 

penyebab tingginya harga sebuah tabung pemancar. Selain itu pemancar radio 

yang menggunakan teknologi tabung memiliki boros daya listrik yang cukup 

tinggi. Efisiensi daya pemancar hanya mencapai kisaran 40 hingga 60%. Semakin 

besar daya output yang dikeluarkan akan semakin kecil efisiensinya. 

Kelemahan teknologi tabung memicu perkembangan pemancar yang 

menggunakan teknologi semikonduktor yang berupa transistor. Namun pada 

perkembangan awal untuk membuat pemancar berdaya lebih dari 300watt harus 

menggunakan lebih dari satu transistor dalam konfigurasi simetris (push-pull) 

ataupun sistem paralel (combine).  

Dengan menggunakan transistor, efisiensi daya bisa mencapai 70% 

dengan borosan daya yang lebih kecil dari tingkat daya yang dikeluarkan. Dengan 

perkembangan teknologi pembuatan transistor, maka munculah jenis FET dan 

MOSFET. Jenis ini memiliki penguatan yang tinggi dengan efisiensi daya lebih 

dari 70% sehingga rangkaian bisa lebih sederhana dan secara dimensi lebih kecil. 

Hal tersebut diatas yang menjadi acuan bagi peneliti dalam pengembangan 

rangkaian pemancar yang lebih baik. Peneliti mengembangkan satu sistem 

perangkat “Booster 300Watt Pada Pemancar Radio FM Stereo 88-108MHz 

Dengan Menggunakan MOS Transistor” dengan sistem penguatan daya RF 

pemancar menggunakan semikonduktor yang lebih sederhana dan efisien.  
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1.2.  Perumusan Masalah 

Peneliti menitikberatkan pengembangan penerapan semikonduktor dalam 

merancang dan membuat pemancar radio dengan daya yang lebih besar namun 

mudah dalam konfigurasinya. Sistem pencapaian daya output pemancar radio 

dengan semikonduktor dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana menerapkan osilator PLL untuk Frekuensi Modulasi 88-108MHz 

dan  Encoder stereo sehingga menjadi Exiter stereo. 

2. Bagaimana merancang Booster sistem push pull dengan semikonduktor jenis 

MOS Transistor untuk mencapai daya output lebih besar, lebih efektif dan 

efisien. 

3. Bagaimana membuat antena pemancar radio pada frekuensi 88-108MHz. 

Untuk perancangan dan penelitian pemancar maka peneliti harus merakit dan 

membuat beberapa perangkat pendukungnya antara lain Exiter stereo dan penguat 

daya akhir (Final Booster).  

1.3. Pembatasan Masalah 

Penelitian yang dilakukan pada kesempatan ini dibatasi hanya pada hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Frekuensi radio komersial FM 88-108MHz . 

2. Encoder stereo  dengan Integrated Circuit BA1404. 

3. Osilator frekuensi carier jenis VCO Colpitts. 

4. Menggunakan PLL controller AIRCOM CU-230-LCD 

5. Tuning Booster manual. 
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6. Booster pemancar 300Watt  push-pull dengan MOS Transistor BLF278 . 

7. Menggunakan  antena Dipole 1/2

 
Gamma Match untuk menguji pemancar.  

1.4.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai diantaranya 

adalah: 

1. Penerapan Encoder stereo dan PLL kontroler sebagai pengendali osilator pada 

pemancar FM. 

2. Membuat Booster RF sistem push-pull berbasis MOS Transistor BLF278 

dengan besar daya output yang mudah diatur.  

3. Membuat pemancar tanpa tuning pada tiap tingkat yang biasa ada pada sistem 

pemancar konvensional sehingga dapat lebih praktis, efektif dan efisien.   

1.5.  Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan mempunyai hasil yang bermanfaat. Adapun 

manfaat yang ingin didapat dalam penelitian ini antara lain: 

1. Untuk menekan biaya produksi pembuatan booster pemancar radio dengan 

daya yang besar. 

2. Untuk menambah data penelitian di bidang frekuensi radio sebelumnya 

dan menjadi referensi penelitian berikutnya. 

3. Menjadi referensi khalayak umum dalam membuat atau merakit pemancar 

radio FM dengan mudah.  
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1.6.  Tinjauan Pustaka 

Proyek penelitian Tugas Akhir ini merujuk pada beberapa pustaka antara 

lain buku karya Wasito S yang berjudul “Vademekum Elektronika”. Pada buku ini 

dirujuk tentang teori PLL, teori antena dan balun. PLL merupakan rangkaian 

umpan balik yang terdiri atas detektor fasa, tapis tulus bawah dan VCO. PLL 

merupakan rangkaian pembanding fasa bukan pembanding tegangan. Frekuensi 

yang masuk dibandingkan dengan frekuensi referensi. Jika terdapat selisih fasa 

maka detektor mengeluarkan isyarat berupa tegangan searah.  

Untuk antena merujuk pada buku “Antenna for all applications” terbitan 

Mc Graw Hill, yang menjelaskan tentang bermacam tipe antena lengkap dengan 

ilustrasi pola, bentuk dan sudut pancar RF. Sebagai referensi bahan eksperimental 

rangkaian dirujuk dari buku terbitan Elex Media Komputindo karya Sarwo Edy 

dan Supriyono yang berjudul “25 Rangkaian Elektronika Radio Komunikasi” dan 

juga karya Sabri Willy yang berjudul “PLL Sebagai Sistem Pengontrol Elektronik 

dan Aplikasinya sebagai Pemancar FM 100 Watt” yang merupakan Jurnal 

Elektron TH XIV, Litbang MB Elektron, Bandung. Keduanya menjelaskan 

tentang skema pemancar dengan transistor penguat daya RF kelas A dan C.  

Manual book pemancar RVR seri VJ1000HP dan “Jupiter Broadcast 

Equipment Company Use and Maintenance Manual”,2nd Edition, dari PT Galaxy 

yang berisi tentang skema sistem kontrol, filter dan panel-panel standard.  

Konfigurasi skema dan data transistor dirujuk dari buku “Data RF Device 

Motorola” yang berkaitan dengan spesifikasi komponen RF dari Motorola 

Semiconductor Company.  



 

vii

 
1.7.  Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari 5 bab, yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Penjelasan tentang teori dasar dari sistem pemancar secara keseluruhan mulai dari teori frekuensi modulasi 
(FM), penguat daya RF, Encoder stereo, penyesuai impedansi, saluran transmisi dan antena pemancar.  

BAB III: PERANCANGAN ALAT 

Pada bab ini dijelaskan mengenai perancangan dari setiap bagian 

pemancar radio mulai dari Encoder Stereo, osilator, penguat penyangga, 

penguat daya akhir, kabel transmisi dan antena sehingga perangkat 

lengkap dan merupakan hasil akhir dari berbagai ujicoba yang dilakukan 

penulis. 

BAB IV: ANALISA DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini disajikan data hasil percobaan, pengujian dan analisa dari 

sistem kerja blok rangkaian secara keseluruhan. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari hasil pengujian dan analisa serta beberapa 

saran yang disampaikan untuk menyempurnakan penulisan laporan .        


