
                                                                                                                      

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Antena  parabola  berfungsi  sebagai  reflektor  dan  penguat 

sinyal bagi kepala parabola (Feedhorn). Ada beberapa point yang 

didapat,

1. Antena  parabola  type  Mesh  bekaspun  dapat dipergunakan 

untuk  melihat  adanya  komunikasi  data  yang  terjadi  di 

frekuensi 3680 Mhz, simbol rate 30000 dan polarisasi vertikal 

satelit Agila2.

2. Untuk  mempointing  antena  parabola  ke  satelit  Agila  2 

diperlukan  data-data  penunjang,  seperti  letak,  posisi 

pemasangan antena parabola, dan keberadaan satelit

3. Proses grabing data dengan menggunakan software skynet, 

diperlukan  beberapa  hal,  seperti  Instalasi  driver  perangkat 

SkyStar2  versi  terbaru,  Informasi  LNB  yang  dipergunakan, 

kekuatan dan kualitas signal, PID yang aktif, frekuensi, simbol 

rate, dan polaritasnya. 

4. Dan  dipengaruhi  beberapa  faktor,  seperti  kondisi  siang 

malam,  cuaca,  hujan,  angin,  interferensi  suatu benda, dan 

posisi antena parabola.
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5.2 Saran

Dalam  pemberdayaan  ini,  baik  itu  secara  perangkat 

maupun  software,  masih  banyak  kekurangan.  Oleh  sebab  itu 

diharapkan suatu saat ada yang mengembangkan perangkat ini 

menjadi lebih baik. Dan perhatikan saran-saran berikut :

1. Adanya literatur yang lebih baik selain dari wiki, web site, 

forum dan komunitas sedangkan yang tercetak masih sedikit.

2. Dalam pengembangan perangkat ini dapat dijadikan DVB 

One Way, yakni hanya mengambil Downstream data untuk ISP 

sehingga tidak diberlukan VSAT yang memakan biaya besar. 

Begitu pula dengan biaya penyewaan downstream saja tentu 

akan lebih murah dibandingkan dengan menyewa upstream 

dan  dowbstream,  baik  itu  1:1  ataupun  1:4.  Dengan 

menggabungkan  upstream  dari  dialup  atau  jalur  lain  yang 

tidak  terlalu  lebar,  maka  Request  akan  diproses  melalui 

downstream.  Penggabungan  ini  menambah  router  untuk 

upstream dan downstream. Baik itu berupa perangkat router 

sendiri atau sebuah PC yang difungsikan sebagai router.

3. Pastikan beberapa faktor  yang menghambat signal  tidak 

terlalu banyak mengganggu.

4. Pastikan  satelit  komunikasi  data  yang  akan  dituju, 

registrasikan perangkat untuk melakukan dvb-one way.
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LAMPIRAN
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Gambar posisi yogyakarta terhadap satelit Agila 2 melalui 
www.dishpointer.com
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Gambar Proses Software Skynet



                                                                                                                      

Keterangan Gambar :

1. Versi Software Skynet, keterangan waktu pembuatan

2. Nilai rata-rata data paket yang mengalir (totalnya)

3. Nilai data paket yang diambil (Download)

4. Nilai rata-rata data yang didownload

5. Penggunaan network news transfer protokol

6. Penggunaan hypertext transfer protokol dalam F/s

7. Penggunaan rata-rata hypertext transfer protokol dalam 

F/s

8. Data yang mengalir/detik

9. Nilai  Total  File  yang  sedang  diunduh,  nilai  total 

keseluruhan  dari  pertama  kali  diunduh,  jumlah  file 

yang berhasil, yang gagal dan yang dihapus

10. Jumlah file  partial  yang sedang bekerja,  total jumlah 

file dan kapasitasnya, jumlah yang baik, jumlah yang 

gagal, dan jumlah yang dihapus 

11. Perbesaran data yang didownload /1-10MB
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12. Nilai penggunaan cache memory

13. File-file Partial (yang berwarna hijau)

14. File yang ditunjuk oleh kursor

15. Grafik  Data  yang  mengalir  dan  didownload  dalam 

rentang waktu Menit dan Jam

16. Keterangan PID, MAC, IP sumber dan IP tujuan

17. Keterangan waktu pembuatan file yang ditunjuk oleh 

kursor

18. Isi kontent yang file yang ditunjuk oleh kursor

19. Nama  file  asli  (jika  ada),  MAC,  IP  sumber  dan 

tujuannya 

20. Waktu  proses  pendownloadan  file  aktif  dan  batas 

waktunya atau waktu yang tersisa untuk download 

21. Keterangan waktu sekarang

22. Grafik bar/detik kualitas signal dan penggunaan CPU

23. Keterangan waktu Skynet telah beroperasi
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Gambar Contoh File yang Telah di Grabbing
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Gambar Struktur dan Derajat Orbit Satelit

48



                                                                                                                      

                                                                      Gambar 3.3. Posisi Universal Satelit1

1http://www.truydu.com/forum/index.php?topic=25.0
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