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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

SDR (Software Defined Radio) dideskripsikan sebagai evolusi infrastruktur 

nirkabel yang dapat diprogram dengan berbagai cara dengan metode (PDR) 

Programmable Digital Radio. SDR memiliki banyak merek seperti HackRF One 

dan BladeRF. Pada penelitian ini SDR yang digunakan adalah HackRF One dan 

RTL R820T. SDR difungsikan sebagai Spectrum Analyzer pada frekuensi radio 

untuk mengukur besar parameter amplitudo dan frekuensi dari sinyal baik yang tak 

terdistorsi maupun yang mengalami gangguan. 

Sudah cukup banyak orang yang membuat Portable Spectrum Analyzer 

dengan SDR, tetapi kebanyakan menggunakan program yang sudah dapat diunduh 

pada telepon genggam atau komputer. Namun yang masih belum banyak diteliti 

adalah membandingkan hasil pengukuran spektrum dari Spectrum Analyzer yang 

dari SDR dengan Spectrum Analyzer buatan pabrik. Pada penelitian ini, SDR yang 

digunakan memiliki rentang frekuensi yang cukup lebar, sehingga diharapkan dapat 

dimanfaatkan sebagai Spectrum Analyzer dengan jangkauan frekuensi yang lebih 

tinggi. SDR yang digunakan adalah HackRF One yang memiliki jangkauan 

frekuensi 1 MHz hingga 6 GHz dengan harga $314.95 dan RTL 820T2 dengan 

harga sekitar $20 dengan jangkauan frekuensi 24 MHz hingga 1,766 GHz [2]. Jika 

dibandingkan Spectrum Analyzer komersial dengan jangkauan frekuensi 9 kHz 
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hingga 2,7 GHz yang harganya mencapai $7,590.22 [3], maka Spectrum Analyzer 

yang memanfaatkan SDR lebih murah. 

 

1.2  Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah Portable Spectrum Analyzer 

yang dapat dibawa ke manapun dengan mudah karena ukurannya yang ringan 

dengan memprogram HackRF One dan RTL R820T2. 

 

1.3  Permasalahan Penelitian  

Masalah yang dihadapi dalam penelitian ini adalah modifikasi software agar 

SDR berfungsi sebagai Spectrum Analyzer dengan ketelitian yang sama dalam 

aspek frekuensi dan amplitudo sehingga SDR cocok untuk dijadikan alat ukur.  

 

1.4  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah membandingkan hasil 

pengukuran Spectrum Analyzer standar produksi pabrik dengan SDR baik 

pengukuran yang menggunakan kabel (wire) maupun yang nirkabel (wireless). 

 

1.5  Struktur Skripsi 

Skripsi ini disusun dan dibagi menjadi lima bagian sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab 1 membahas tentang pendahuluan dengan isi yang berupa latar belakang, 

tujuan penelitian, permasalahan penelitian, metode penelitian dan struktur skripsi. 
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BAB II DASAR TEORI  

Bab 2 berisikan dasar teori tentang Spectrum Analyzer, Software Defined Radio, 

spesifikasi dari HackRF One, GNU Radio Companion sebagai program yang 

digunakan untuk melakukan programming.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab 3 menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan untuk penelitian ini.  

BAB IV SET UP SDR DAN PROGRAMING 

Bab 4 berisi tentang programming pada HackRF One yang menggunakan GNU 

Radio Companion agar dapat bekerja sebagai Spectrum Analyzer.  

BAB V ANALISIS HASIL PENGUKURAN 

Bab 5 berisi tentang hasil percobaan yang dilakukan dengan mengukur frekuensi 

yang ada dengan menggunakan HackRF One, RTL-SDR dan Spectrum Analyzer 

agar hasilnya dapat dibandingkan.  

BAB VI KESIMPULAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN  

Bab 6 yang merupakan kesimpulan dari semua hasil percobaan yang dilakukan. 

 

 


