
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penggunaan  antena  parabola,  dahulu  hanya  untuk 

melihat siaran televisi yang tidak dapat dijangkau oleh siaran 

televisi lokal. Dan setelah bermunculan siaran televisi lokal, 

maka  kemudian  beralih  fungsi  sebagai  penangkap  siaran 

televisi internasional.

Pada  perkembangannya,  antena  parabola  semakin 

terbelakang  dan  ditinggalkan.  Dikarenakan  banyak 

bermunculan penyedia saluran televisi lokal dan internasional 

melalui jaringan kabel (tv kabel). 

1.2. Rumusan Masalah

Sebagai  media  penangkap  sinyal  satelit,  maka  antena 

parabola bisa digunakan untuk komunikasi data broadband. 

Antena  parabola  yang  berfungsi  sebagai  reflektor  sinyal, 

sangat  berguna  sebagai  akumulator  sinyal  ke  kepala 

parabola (Feedhorn). 
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Perlu  dipahami,  dahulu  ketika  antena  parabola 

dipergunakan,  bagi  yang  tak  memiliki  danapun   dapat 

menerima leaking signal yang terlepas dengan mengarahkan 

antena  ke  antena  parabola.  Tetapi  selayaknya  penerima, 

maka tidak  dapat  memilih  saluran yang dikehendaki.  Pada 

pemahaman  ini,  ketika  antena  parabola  dijadikan  media 

komunikasi data, maka leaking signalnya pun dapat diambil.

Diharapkan  informasi  ini  dapat  menjadi  pertimbangan 

bagi  pengguna  jasa  broadband  untuk  mempertimbangkan 

alternatif penggunaan antena parabola dan dvb one-way.

1.3. Ruang Lingkup

Sebagai  reflektor  sinyal  satelit,  antena  parabola 

dilengkapi  dengan  Low  Noise  block  Feedhorn  (LNBF)  yang 

bekerja  di  frekuensi  C  Band.  Dan  diarahkan  ke  salah satu 

satelit  penyedia  jalur  internet.  Sinyal  satelit  ini  didekoder 

dengan DVB IP PCI yang berfungsi sebagai Network Interface 

Card (NIC).

Data digital streaming dapat di tangkap dan disalin ke 

hardisk,  tanpa  menggunakan  browser.  Segala  aktifitas  di 

internet yang melalui media satelit, baik itu berupa browsing 

site, download file, juga dapat dinikmati.

1.4. Tujuan
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1. Mendayagunakan  teknologi  yang  tak  terpakai,  seperti 

antena parabola yang masih dalam kondisi baik.

2. Membuktikan  adanya  komunikasi  data  yang  terjadi  di 

suatu frekuensi satelit.

3. Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  kekuatan  dan 

kualitas signal

4. Mengetahui cara mempointing antena parabola ke satelit 

yang dituju.

5. Menambah  kepustakaan  tentang  satelit,  antena  dan 

beberapa  informasi  baru  yang  tentunya  hanya  dimiliki 

para admin di ISP dan warnet-warnet.
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