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PENDAHULUAN

1.1. Latar Bclakang

Dengan berke,mbmg pesatnya tdoologi sekarmg ini berpengaruh

juga dalam bidang telekomunikasi khuzusnya dalam penyiaran televisi

mengguakan stasirm peman€r televisi. Seperti diketahui tidak semua

wilayah atau daerah yang jauh dari stasiun pemancar dapat menerima siaran

televisi dengan me,nggunakan antena biasayang disebabkan krena hambuan

geografis atau keadam alam. Begitu pula untuk kepaluan siaran terbatas

pada suatu da€rah" gedung atau komplek tertennl Untuk memecahkan

masalah tersebut dibuat surfu pemancar televisi menggunakan Vdc 12 volt

yang dapat diterima oleh televisi berwarna maupun hitam putih-

1.2. Malsud dan Tujuan

Me,mbuat pemmcar telwisi menggunakan Vdc 12 volt dengm

memmfaatkm televisi sebagai pe,nerima dargan biaya sekecil mungkin dan

menggrrnakan komponen - komponen ymg ada dipasaran.



1.3. Permasalahan

Bagaimana membuat rangkaian osilator crystal ( )ffAL ),

rangkaian doubler, modulasi frekwensi audio dengan frekwensi pembawa

5,5 MHz, rangkaian modulasi mplinrdo untuk sinyal video dan penguat RF

yang bekerja pada band VHF frekwensi 195 - 200 MHz dengan radius 1300

m dengnn biaya yang sekecil mungkin dan menggunakan kompon€n -

komponen yang tersedia dipasaran.

1.4. Pembatasan Masalah

Perencanaan dibatasi rangkaian osilator crystal ( )ffAL ),

rmgkaian doubler, modulasi audio, modulator AM video, penguat RF yang

direncanakan bekerja pada band VHF frelmensi 195 - 200 MF{z dengm

radius kurang lebih 300 m.

1.5. Metode Pemecahan Masalah

A. Studi Literatur.

Me,mpelajari teori - teori yang dipergunakan unhrk menyelesaftan

masalah yang dihadapi dalam menyelesaikan slsripsi ini.

B. Perencanaan AIat

Er Pembuatan rangkaian osilator crystal.

Er Pembuatan rangkaian doubler.

o Pembuatan rangkaian modulasi audio.

o Pembuatanrangkaian modulasi AM video-



o Pembuatan rangkaian penguat RF.

C. Pengujian dan pengukuran.

Pada tahap ini dilakukan bila pembuatan dat telah selesai, guna

mengetahui alat berfimgsi seperti yang direncanakan atau tidak dan perlu

dilalarkan pabaikan-perbaikan.

D. Penulisan Buku Sliripsi

Keseluruhan hasil perencanaan dan pengukuran dituliskan dalam

buku Skripsi.

1.6. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada buku Skripsi ini dibagi menjadi lima

bab, yaitu sebagai berftut :

BAB I : Membahas latar belakang makzud dan tujuan, permasalahan,

pembatasan masalah dan metode pemecahan masalah- Pada

bagran ini merupakan konse,p atau langkah penentuan dari

pembuatan buku SkriPsi ini.

BAB II : Membahas teori - teori penunjang yang akan mendasari dari

pernbuatan alat.

BAB m : Membahas tentang perencaniun dan pembuatm alat- Dalam

bagian ini merupakan pelaksanaan dari pere,ncanaan alat, yang

meliputi penggunaan rangkaian dan bahan - lahan / komponen -

komponen.



BAB IV : Membatras pengukurm dat pengujian dari alat. Pada bab ini akan

membahas pengukuran dari alat.

BAB V : Me,nyimpulkan apa yang telah diperoleh dari bab - bab yang

sebelumnya.


