BAB V
IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

5.1 IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI

Aplikasi pengukuran stasiun radio di Loka Monitor Pangkalpinang yang
dirancang ini, ditujukan untuk memudahkan dan memberikan solusi dalam
pelaksanaan pengukuran stasiun radio yang masih dikerjakan menggunakan
perangkat keras secara terpisah menjadi suatu sistem yang berkerja secara
terintegrasi untuk menghasilkan laporan secara otomatis. Adanya aplikasi ini
agar pelaksanaan pengukuran, khususnya dalam menyusun laporan dapat lebih
efisien dan menghemat waktu dan tenaga. Dengan sistem yang terintegrasi
maka data yang terpisah dapat dikumpulkan dalam satu database. Sehingga
proses penyusunan laporan dapat dilakukan secara cepat, efisien dan
akuntabel. Penguna hanya perlu melakukan pengisian yang belum bisa
dilakukan secara otomatis dan melakukan pengukuran dengan perangkat yang
telah di- remote kemudian setelah data telah terpenuhi, laporan bisa disusun
dengan sekali tombol.
Implementasi sistem berguna untuk mengetahui apakah program yang
telah dibuat dapat berjalan secara maksimal, untuk itu maka program tersebut
harus diuji dahulu mengenai kemampuannya agar dapat berjalan sesuai
dengan yang diharapkan pada saat implementasi nantinya.
Pada saat implementasi, aplikasi akan berjalan dan siap digunakan untuk
melakukan pengukuran stasiun radio setelah laptop dihubungkan dengan
perangkat antena GPS melalui serial port to USB. Hasil berupa titik koordinat
berhasil ditampilkan dalam field yang telah ditentukan sebagai pengisisan
otomatis terhadap kebutuhan data koordinat. Selain itu data frekuensi stasiun
radio juga tertampil dalam filed setelah spektrum analyzer terhubung laptop
dengan benar melalui LAN.
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5.2 SPESIFIKASI PERANGKAT IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI
Untuk mengimplementasikan aplikasi ini sudah pasti tidak terlepas dari
hardware dan software pendukung lainnya, berikut ini adalah hardware dan
software pendukung yang dibutuhkan.
a. Hardware
Adapun hardware yang telah dilakukan dilakukan uji coba adalah sebagi
berikut :
1) Laptop, dengan spesifikasi :
a) Processor Intel Pentium Core i7
b) RAM/Memory 2 GB
2) Spektrum Analyzer, dengan spesifikasi :
a) Frekuensi Range 9 KHz – 43 GHz
b) Mendukung LAN dengan panel RJ45
c) Protokol TCP/IP 10/100 Base-T
3) Antena GPS, dengan spesifikasi :
a) GPS Chipset Sirf III e/LP
b) Frekuensi 1575,42 MHz
c) Datum WGS-84
d) GPS protocol NMEA 0183
e) Mendukung komunikasi USB
b. Sotware
Dibawah ini merupakan software yang digunakan pada aplikasi sebagai
berikut :
1) Sistem Operasi Microsoft Windows Profesional Version 2002 SP 2
2) Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise
3) Microsoft Access 2003
4) Microsoft Excel
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5.3 PENGOPERASIAN IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI

Setelah semua kebutuhan yang diperlukan dipenuhi, langkah selanjutnya
adalah menj alankan aplikasi pengukuran stasiun radio. Hal pertama kali yang
harus dilakukan adalah dengan mengatur koneksi antara laptop dengan
perangkat yaitu antena GPS dan spektrum analyzer. Berikut adalah tahaptahap pengoperasian aplikasi dari awal sampai terakhir menghasilkan laporan.
5.3.1 Setting LAN dan Serial Port
a. Setting IP pada Laptop
Untuk melakukan setting IP address pada laptop harus diketahui
terlebih dahulu IP spektrum analyzer. Tampilan pada network setting
sebagai berikut :

Gambar 5.1 Tampilan Network Setting Perangkat SPA
Komunikasi antara spektrum analyzer dan laptop adalah komunikasi
point to point menggunakan kabel crossover. Untuk mengetahui IP
address yang digunakan spektrum analyzer tahap-tahapnya adalah
dengan menekan tombol System 4 Remote Control 4 LAN IP
address 4 Network Setting.
Sesudah mengetahui IP address spektrum analyzer maka
pengaturan pada laptop/PC tahap-tahapnya yaitu My network 4
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Right click 4 Properties 4 Local Area Connection 4 Right click 4
Properties 4 Internet Protocol (TCP/IP) 4 Properties. Tampilan
pengaturan LAN

Gambar 5.2 Tampilan Pengaturan LAN
Pada saat mengatur IP address pada laptop/PC harus berbeda dengan
IP address yang digunakan oleh spektrum analyzer. Pengaturannya
sebagai berikut :

Gambar 5.3 Tampilan Properties TCP/IP
b. Setting Komunikasi Aplikasi dengan Spektrum Analyzer
Untuk melakukan setting IP address untuk komunikasi aplikasi dan
spektrum analyzer terdapat kolom pengisian IP address dan port serta
RF input yang akan digunakan. Jika pengisian IP address sesuai
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dengan setting IP pada spektrum analyzer ketika ditekan tombol
Connect, maka muncul pesan “ Connected With (IP Address:Port

SPA) ”, jika tidak sesuai pengisian akan muncul pesan “ Please open
the LAN: Connect button... ”. Sebelum melanjutkan proses berikutnya
bisa dilakukan ujicoba komunikasi dengan spektrum analyzer dengan
menekan tombol SendText.

Gambar 5.4 Tampilan Setting Form
c. Setting Serial Port
Ketika melakukan setting serial port dilakukan pada form yang
sama dengan setting IP address. Untuk penyetingan serial port yang
akan digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan settingan serial
yang digunakan pada GPS. Terdapat pengisian kolom baud rate, data

bit, parity dan stop bit dalam list box, sedangkan untuk port yang
digunakan dapat dideteksi saat kabel serial tersebut terhubung dengan
PC atau Laptop dengan menekan tombol Scan. Untuk melanjutkan
proses berikutnya bisa dilakukan dengan menekan tombol Monitoring
Form.
5.3.2 Pengukuran Stasiun Radio
Pada tahap pengukuran stasiun radio terdapat 22 kolom yang akan
diisi data yang dibutuhkan dalam menyusun laporan pengukuran
parameter teknis. Kolom tersebut adalah UPT, lokasi pengukuran,
stasiun pengukuran, 8 kolom untuk data koordinat dari GPS, dinas
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frekuensi, tanggal, jam, penyelenggara, lokasi pemancar, north bearing,
frekuensi pemancar, level sinyal, emisi, keterangan dan gambar.

Gambar 5.5 Tampilan Form Pengukuran Stasiun Radio
Terdapat pula tombol Simpan, Ubah, Hapus dan Batal yang dapat
memudahkan user dalam melakukan penambahan atau perubahan data
pelanggan yang ada.

Gambar 5.6 Tampilan Tambah Pengukuran Stasiun Radio
Terdapat tombol SPA yang digunakan untuk melakukan
pengukuran dengan me- remote SPA. Terdapat database yang
menghubungkan data dalam text box untuk di- input dalam database
Microsoft access. Serta terdapat tombol Laporan yang digunakan untuk
mengkonversi data yang tersimpan dalam Microsoft access menjadi
Microsoft excel.
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5.3.3 Remote Spektrum Analyzer
Pada tahap ini dilakukan untuk mendapatkan 2 data yaitu frekuensi
pemancar dan level sinyal yang diperlukan dalam menghimpun data
hasil pengukuran stasiun radio. Tetapi untuk mendapatkan 2 data
tersebut hanya bisa dilakukan menggunakan alat yaitu spektrum
analyzer.

Gambar 5.7 Tampilan awal Remote SPA
Pada tahap ini terdapat 11 kolom pengisian, yaitu : time interval
terisi otomatis, waktu terisi otomatis, pengaturan frekuensi center,
pengaturan rbw, pengaturan span, pengaturan vbw, pengaturan referensi
level, pengaturan sweep time, pengaturan marker, kolom radio
frekuensi terisi otomatis dan frekuensi offset terisi otomatis. Terdapat
10 option yang dapat dipilih untuk 2 trace yang berbeda, yaitu : write,

min, max, view dan blank yang digunakan untuk mengelola trace . Serta
terdapat 2 cekmon untuk memilih trace yang aktif yaitu invert display a
dan b. Terdapat tombol preset yang digunakan untuk me- reset semua
pengaturan menjadi default . Terdapat tombol bit map file yang
digunakan untuk menyimpan gambar dalam format ***.bmp. Tombol
close untuk kembali ke tahap sebelumnya. Berikut tahap dalam
pengoperasian remote spektrum analyzer.
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Pengaturan frekuensi dilakukan dengan memasukkan frekuensi center
yang akan diukur setelah itu menekan tombol gz, mz atau kz sebagai
satuan dari frekuensi yang akan diukur.

Gambar 5.8 Tampilan Saat Pengaturan Frekuensi

Gambar 5.9 Tampilan Saat Pengaturan Span
Pengaturan span dilakukan dengan memasukkan besaran span yang
digunakan, pengaturan span ini dilakukan untuk mengetahui besaran
lebar pita ( bandwidth ) yang digunakan oleh stasiun radio. Dengan
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memasukkan besaran span yang digunakan dan setelah itu menekan
tombol gz, mz atau kz sebagai satuan dari span yang akan diukur.

Jika pengaturan sudah dianggap cukup maka selanjutnya adalah
mengelola tampilan dari trace . Ada pilihan max untuk mengambil data
hasil pengukuran pada maksimum level, ada min yang digunakan untuk
mengambil data minimum level, view untuk menghentikan pergerakan
sinyal dan blank untuk menghilangkan trace.

Gambar 5.11 Tampilan Saat Menyimpan File Gambar
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Tahap terakhir adalah menyimpan gambar ***.bmp dengan menekan
tombol Bit Map File.
5.3.4 Laporan
Pada tahap ini semua data hasil pengukuran stasiun radio yang
terdiri dari 22 kolom sudah terisi semua. Untuk mendapatkan laporan
hasil pengukuran stasiun radio dilakukan dengan menekan tombol
laporan.
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Gambar 5.12 Tampilan Laporan

5.4 EVALUASI SISTEM APLIKASI

Setiap program aplikasi sudah pasti memiliki kekurangan dan kelebihan
masing-masing, sama halnya dengan aplikasi pengukuran stasiun radio ini.
Adapun kekurangan dan kelebihan pada kedua aplikasi ini adalah sebagai
berikut:
1. Kelebihan Aplikasi
a. Aplikasi dapat dijalankan di banyak jenis PC/Laptop.
b. Aplikasi mudah dipergunakan.
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Is

c. Aplikasi ini mempermudah proses pembuatan laporan pengukuran
dengan hanya menekan 1 tombol saja.
d. Aplikasi ini sudah dapat melakukan otomatisasi pengisian data yang
berasal dari GPS dan spektrum analyzer.
e. Aplikasi dapat menampung berapapun data pengukuran yang berasal
dari beberapa perangkat yang terintegrasi.
f. Aplikasi ini menghasilkan laporan hasil pengukuran dalam softcopy di
Microsoft Excel, sehingga masih bisa diatur dalam proses mencetak
laporan sebab berbeda penggunaan printer untuk mencetak berbeda
pula pengaturannya.
2. Kekurangan Aplikasi
1. Aplikasi masih bergantung pada penggunaan perangkat spektrum
analyzer Advantest type U3772.
2. Aplikasi ini belum bisa membuat pengisian data pengukuran secara
otomatis, seperti pada alamat pengukuran.
3. Untuk melakukan pengukuran di lapangan yang menggunakan
kendaraan seperti mobil sistem ini membutuhkan baterai yang cukup
karena harus mengoperasikan 3 buah perangkat yaitu laptop, antena
GPS dan spektrum analyzer.

5.5 KESIMPULAN

1. Dengan adanya aplikasi pengukuran teknis di Loka Monitor
Pangkalpinang, maka akan lebih memudahkan pegawai untuk menyusun
laporan hasil kegiatan yang telah dilakukan di lapangan sesaat ketika
pengukuran telah selesai dilaksanakan.
2. Dengan adanya aplikasi pengukuran teknis di Loka Monitor
Pangkalpinang, lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga sebab tidak
diperlukan lagi anggaran untuk membeli kertas dan pena untuk melakukan
pencatatan manual semua data hasil pengukuran karena sudah tersimpan
dalam database.
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3. Dengan adanya aplikasi pengukuran teknis di Loka Monitor
Pangkalpinang ini menstandarkan proses dan hasil pengukuran stasiun
radio, maka format laporan sama sehingga mempermudah rekapitulasi
data hasil kegiatan.

5.6 SARAN

1. Aplikasi ini perlu dikembangkan lagi untuk lebih mempermudah pengguna
seperti mapping stasiun radio yang akan diukur sehingga semua data bisa
ter- input secara otomatis.
2. Perlu ditambahkan aplikasi server yang dapat menampung data dari
aplikasi pengukuran parameter teknis, sehingga mempermudah
merekapitulasi data dalam beberapa waktu untuk dilaporkan ke kantor
pusat.
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