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BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar belakang masalah
 Perkembangan dan penggunaan komputer dewasa ini dirasakan sangat pesat seiring dengan berkembangnya industri elektronika. Komputer pada saat ini sudah bukan merupakan suatu hal yang baru lagi bagi masyarakat, karena sekarang banyak dijumpai di berbagai bidang seperti bidang pendidikan maupun industri, yang dilengkapi dengan perangkat komputer untuk berbagai keperluan. Hal ini sudah jelas bahwa dengan keberadaan komputer dapat meningkatkan efisiensi kerja dan meyelesaikan permasalahan dengan cepat tanpa memerlukan waktu yang banyak.
Bila di perhatikan bahwa pada umumnya pemakaian komputer mikro masih terbatas untuk pengolah data elektronik, pengolah kata, pemrograman, desain grafis dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bila terus dikembangkan, akan semakin banyak alat-alat yang dapat dikendalikan oleh komputer, maka akan semakin banyak pula memberi kemudahan dan kemungkinan untuk berhubungan dengan dunia luar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melalui suatu perantara (interface) atau dapat juga dikatakan penghubung. Untuk sebuah perantara biasanya dapat memiliki beberapa  jalur komunikasi ke suatu alat luar yang terpisah, masing-masing jalur  disebut dengan   port.    Untuk setiap port  memiliki                       alamat yang sudah ditentukan, alamat untuk masing-masing bus dapat pula dimanfaatkan sebagai pendayagunaan komputer yang lebih sempurna.
Komunikasi merupakan salah satu bidang yang dapat memanfaatkan fungsi dari pada perangkat komputer. Seperti dalam kemiliteran, yaitu untuk membuat sebuah alat radar. Selain itu yang sering kita jumpai saat ini adalah adanya pertukaran data atau yang sering disebut dengan komunikasi data.
Selain bermanfaat untuk berbagai keperluan seperti disebutkan diatas komputer sebagai media dan alat bantu dalam memecahkan permasalahan, juga dapat berfungsi sebagai  alat untuk mencari posisi sumber gelombang radio FM termasuk radio yang tidak melalui perizinan (radio liar).
Telekomunikasi di bidang elektronika terdapat dua macam bentuk yaitu telekomunikasi dengan kabel dan telekomunikasi tanpa kabel. Dan radio merupakan telekomunikasi yang tanpa menggunakan kabel.Radio merupakan salah satu bidang telekomunikasi yang berfungsi untuk mengadakan hubungan dan sekaligus menyebarkan secara luas berbagai informasi dalam bentuk lisan.
Seperti di ketahui bahwa sistem radio yang di kenal ada dua macam, yaitu pemancar dan penerima. Radio pemancar digunakan untuk memancarkan informasi yang dibutuhkan oleh manusia dengan gelombang radio. Dalam memancarkan informasi itu terlebih dahulu diubah menjadi gelombang elektromagnit  yang kemudian dipancarkan ke udara melalui antena. Sedangkan radio penerima berfungsi untuk menerima gelombang yang dipancarkan oleh radio pemancar untuk kemudian mengubahnya menjadi informasi yang dapat didengar sesuai dengan aslinya.
Namun demikian untuk radio pemancar, tidak setiap orang  bisa menyelenggarakan radio pemancar. Karena hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang terutama dalam keputusan menteri pariwisata, pos dan telekomunikasi tentang penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus radio siaran. Dengan demikian untuk keperluan penyelenggaraan radio siaran diperlukan sebuah perizinan yang diatur dalam undang-undang tersebut. 
Jenis radio yang ada diindonesia sekarang terdapat 4 macam yaitu radio siaran, KRAP (Komunikasi Radio antar Penduduk), Radio Konsesi, dan Radio Amatir. Komunikasi dengan radio itu sendiri dipergunakan jalur frekuensi yang terbagi dua jalur yaitu jalur sinyal audio model AM (Amplitudo Modulation) dan jalur sinyal audio model FM (Frequency Modulation). Gelombang AM merupakan gelombang menengah Frekuensi Tinggi (HF) dengan alokasi frekuensi antara 535 KHz sampai 1605,5 KHz dan gelombang FM adalah Frekuensi Sangat Tinggi (VHF) dengan alokasi frekuensi antara 87 MHz sampai 108 MHz.

I.2.  Permasalahan
Berkaitan dengan masalah sebelumnya, yaitu tentang pencarian posisi sumber gelombang radio FM yang terkait dengan radio penerima (Tuner FM) dan antena penerima. Untuk itu dicoba menggunakan komputer sebagai pengendali alat untuk pencarian posisi sumber gelombang radio FM   . Peralatan yang dibahas disini mempunyai fungsi maupun manfaat didalam penggunaannya.

I.3.  Pembatasan Masalah.
Untuk menghindari kerancuan dalam penulisan, maka diperlukan batasan-batasan masalah sebagai berikut:
-	Sistem pencarian posisi ini hanya untuk pemancar FM.
-	 Hanya untuk mengetahui berapa derajat posisi dari sumber gelombang radio FM tersebut.
-	Hanya untuk mengetahui daerah penerimaan sumber gelombang radio FM.

I.4.  Tujuan Penulisan
Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk memenuhi syarat meraih derajat diploma III pada STMIK AKAKOM Yogyakarta.
Selain itu juga dimaksudkan sebagai penerapan dari teori-teori yang telah diperoleh dalam pendidikan dan pengembangannya berdasarkan ilmu yang terkait.





I.5.  Sistematika penulisan.
Bab I Pendahuluan.
Pada bagian ini membahas latar belakang masalah, permasalahan, batasan masalah, tujuan penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.
Bab II Teori Sistem.
Secara garis besar membahas mengenai perangkat keras PC dan pengertian dasar tentang gelombang radio dan bagian-bagian dari tuner.
Bab III Perancangan perangkat keras.
Perancangan perangkat keras untuk pencarian posisi sumber gelombang radio FM. Pada bagian ini dibahas tentang komponen-komponen elektronika yang digunakan untuk pencarian posisi sumber gelombang radio FM, prinsip kerja dari komponen tersebut, dan cara kerja rangkean untuk pencarian posisi sumber gelombang radio FM yang dilakukan oleh komputer.
Bab IV Perangkat Lunak.
Berisi tentang uraian program yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras, tampilan pada layar monitor, struktur program, pengalamatan perangkat keras, dan menerangkan alasan pemilihan perangkat lunak sebagai pengganti rangkaian pengendali, serta menjelaskan hasil dari pencarian posisi sumber gelombang radio FM.
Bab V Penutup.
Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil percobaan dan uraian tentang kemungkinan pengembangan lebih lanjut serta saran-saran yang dapat meningkatkan mutu dari tugas akhir ini.

