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Isi di luar tanggung jawab percetakan

Kata Pengantar

Teknologi satelit kini menjadi bagian kebutuhan manusia 
modern. Teknologi satelit terus berkembang. Tidak hanya 
berfungsi sebagai perangkat telekomunikasi, tetapi 
juga sebagai perangkat navigasi, penginderaan jauh, 
pemantauan cuaca, laboratorium pengamatan luar angkasa 
dan pengamatan bintang.   

Buku ini membahas tentang satelit  dengan bahasa 
sederhana sehingga mudah dipelajari awam. Pelajar SD, 
SMP, SMA, maupun mahasiswa semester awal dapat 
menggunakan buku ini sebagai pembuka wawasan. Buku ini 
menerangkan awal mula satelit ditemukan, konsep satelit, 
cara kerja satelit, teknologi yang digunakan,  dan aplikasinya 
sehingga satelit dapat bermanfaat bagi peradaban manusia.

Diharapkan pada masa mendatang generasi muda 
lebih tertarik untuk mempelajari teknologi satelit sehingga 
kemajuan di bidang teknologi ini dapat diraih oleh bangsa 
Indonesia.

Parepare, 24 April 2019 

Penulis 
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SAMBUTAN 
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN 

ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Penggunaan teknologi satelit dimulai sejak 1957, ketika 
satelit Sputnik diluncurkan. Sejak saat itu seluruh dunia 
berlomba-lomba menguasai teknologi satelit untuk berbagai 
kebutuhan manusia modern.

Sejak 1976 Indonesia telah memiliki satelit komunikasi 
dengan diluncurkannya Satelit Palapa. Saat itu, Indonesia 
menjadi negara ketiga, setelah Amerika Serikat dan Kanada, 
yang menggunakan satelit komunikasi.  

Kemudian, Januari 2007 menjadi tonggak sejarah dengan 
diluncurkannya satelit LAPAN-TUBSat buatan putra-putra 
Indonesia, yang kemudian disusul satelit-satelit generasi 
berikutnya buatan dalam negeri.

Buku ini membahas teknologi satelit dan cara kerjanya 
yang  mudah dipelajari bagi pemula. Inspirasi pengembangan 
teknologi perlu disampaikan kepada generasi muda. Generasi 
mendatang dituntut menguasai antariksa dengan teknologi 
yang kita kembangkan sendiri.

Jakarta, 5 Augustus 2019

Kepala LAPAN
Prof. Dr. Thomas Djamaluddin
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BAB 1
Hidup Tanpa Satelit 
(Sejarah dan Awal Mula
Satelit) 

Apa yang terjadi ketika seluruh sistem satelit mati? 
Seorang wartawan BBC London Richard Hollingham Pada 
10 Juni 2013  menggambarkan bahwa, sistem satelit mati 
mengakibatkan seluruh komunikasi dunia mengalami 
gangguan. Hal yang terburuk adalah pesawat di udara 
kehilangan navigasi. Mereka tidak bisa menentukan posisi 
mereka di lautan dan kesulitan untuk menghubungi menara 
pengawas. Seluruh komunikasi antar negara mengalami 
gangguan hanya bisa berkomunikasi dengan menggunakan 
kabel optik maupun menggunakan komunikasi yang 
mengandalkan sandi morse (menggunakan telegram) atau 
radio frekuensi yang dipantulkan ionosfer. Drone militer 
yang sedang terbang tiba-tiba hilang kendali, sensor 
sunami di lautan tiba tiba tidak terbaca. GPS dan semua 
map yang ada di perangat telepon kita tiba-tiba hilang. 
Telepon genggam yang kita pakai kehilangan sinyal untuk 
berkomunikasi, karena fitur penunjuk arah globalnya tidak 
terdeteksi. Menara pemancar tidak bisa mengirimkan sinyal, 
karena sistem jam digital berbasis satelit tidak berfungsi. 
Kita akan kembali menggunakan perangkat telegram kayu 
seperti gambar di bawah.

 Gambar 1. Perangkat Telegram

Apakah kita memerlukan satelit dalam kehidupan sehari 
hari? Selama ini kita menggunakan berbagai macam 
perangkat yang kita gunakan untuk mempermudah 
pekerjaan maupun kegiatan kita sehari hari. 

Ketika kehidupan telah serba mudah maka sering kita 
lupa dari mana semua berasal. Saat ini kita dengan mudah 
menggunakan berbagai perangkat baik perangkat lunak 
(software) maupun perangkat keras (hardware) yang 
membutuhkan sambungan koneksi ke satelit. Apakah 
kita pernah berpikir bagaimana parabola dapat menerima 
siaran televisi? Bagaimana ATM dapat di pelosok daerah 
dapat mengetahui isi simpanan tabungan kita? Bagaimana 
dengan sebuah tv parabola bisa menerima siaran langsung 
sepakbola dari luar negeri? Bagaimana menelepon di tengah 
lautan tidak ada sinyal telepon? Bagaimana sebuah pesawat 
modern mengetahui arah di udara? Bagaimana gambar 
google earth dapat dilihat sehingga kita bisa mengetahui 
foto udara daerah lain? Bagaimana bisa google map 
memandu kita dari rumah ke tempat tujuan walaupun kita 
hanya mencari nama  tempat tujuan kita? Semua itu dapat 
terjadi karena teknologi satelit sudah biasa kita pakai. 
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Awalnya manusia berpikir bagaimana caranya memiliki 
pemancar radio yang posisinya sangat tinggi sehingga 
semua orang bisa mendapatkan pancaran radio tersebut 
sehingga tidak diperlukan lagi menara pemancar radio. 
Hal ini mendorong ditemukannya teknologi roket untuk 
mengantarkan satelit di orbit luar angkasa.

Selain itu manusia juga memiliki keinginan untuk dapat 
melihat seluruh permukaan bumi dari luar angkasa. Hal ini 
mendukung sistem pemetaan menggunakan gambar yang 
diambil dari satelit, hal ini memudahkan dalam melakukan 
dan pembuatan peta.

Gambar 2. Orbit Satelit

Bentuk bumi yang bulat dan pejal memudahkan sebuah 
benda untuk mengelinginya. Hal ini menjadi salah satu 
keuntungan bagi perakit satelit. Satelit lebih mudah untuk 
mengcover seluruh permukaan bumi dalam beberapa kali 
putaran tergantung dari ketinggian satelit tersebut di atas 
muka bumi.

Gambar 3. Orbit Satelit Explorer

Satelit pertama berisi pemancar radio yang berputar 
mengelilingi bumi. Satelit ini bernama sputnik. Satelit 
pertama ini diluncurkan oleh Unisoviet pada 4 Oktober 
1957. Satelit ini berisi pemancar yang memancarkan sinyal 
ping secara simultan. Ketinggian awal satelit ini adalah 223 
km. Sputnik adalah sebuah bola logam berdiameter 58 cm 
dengan 4 buah antena di bagian luarnya.

Sputnik membuka jalan bagi pengembangan satelit 
berikutnya. Beberapa negara melakukan perlombaan dalam 
riset teknologi satelit.  Kecepatan satelit sputnik mengelilingi 
bumi adal 29000 kilometer per jam. Dalam satu putaran 
mengelelilingi bumi dibutuhkan 96,2 menit. Gelombang 
radio yang dikirimkan adalah pada frekuensi 40,002 MHz dan 
20,005 MHz gelombang ini dipancarkan ke seluruh dunia. 
Seluruh stasiun radio amatir mendengarkan bunyi ping ping 
yang berulang ulang yang dipancarkan oleh sputnik.
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Pada tanggal hari ke 21 semenjak peluncuran satelit 
baterai yang digunakan oleh pemancar habis. Akhirnya 
sputnik terbakar saat hendak memasuki atmosfer bumi. 
Sputnik terbakar pada tanggal 4 Januari 1958 ketika 
memasuki kembali atmosfer Bumi, setelah tiga bulan, 1440 
menyelesaikan orbit Bumi, dan jarak tempuh sekitar 70 
juta km. Tujuan peluncuran sebenarnya diluncurkan satelit 
ini pada tanggal tersebut adalah sesuai dengan tahun 
geofisika internasional. Sesuai dengan ilmu geofisika yang 
mempelajari sifat sifat bumi berdasarkan ilmu fisika. Pada 
tanggal tersebut diyakini sebagai waktu yang tepat untuk 
peluncuran. 

Peluncuran ini membuat negara negara lain berlomba 
bersaing untuk membuat dan mengembangkan teknologi 
satelit. Salah satu negara yang paling bersemangat dalam 
melakukan penelitian dan pengembangan adalah Amerika 
Serikat. 

Gambar 4. Satelit Sputnik

Segera setelah sputnik saya diluncurkan pada bulan 
Oktober,  dewan riset pertahan amerika serikat mengalami 

kehebohan  dan menyetujui pendanaan untuk proyek satelit.  
Vanguard an Wernher Von Braun dan tim redstone bekerja 
pada projek explorer. Akhirnya pada tanggal 31 Januari 1958 
Amerika Serikat berhasil meluncurkan Explorer I. 

Explorer 1 adalah satelite yang diluncurkan oleh Amerika 
Serikat ketika diluncurkan tanggal 31 Januari 1958. Berbeda 
dengan sputnik satelit ini berisi sensor yang membawa 
beberapa sensor yang berfungsi untuk menyelidiki 
lingkungan radiasi di orbit bumi dari sinar kosmik (partikel 
atau benda kecil setara dengan atom yang berenergi tinggi 
berasal dari ledakan bintang atau proses terlepasnya energi 
di antariksa). instrumen sains utama di Explorer 1 adalah 
detektor sinar kosmik yang dirancang untuk mengukur 
lingkungan radiasi di orbit Bumi. Setelah di ruang eksperimen 
ini, yang disediakan oleh Dr. James Van Allen dari University 
of Iowa.

Gambar 5. Satelit Explorer

Sensor lain yaitu sensor suhu untuk mengukur suhu di 
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luar angkasa dan sensor suara untuk mendeteksi suara di 
luar angkasa. Setelah di ruang angkasa sensor eksperimen 
ini, berhasil mengungkapkan jumlah sinar kosmik yang jauh 
lebih rendah dari yang diperkirakan. Akhirnya partikel ini 
dinamakan dengan nama penemu nya yaitu sabuk partikel 
Van Allen.

Explorer 1 berputar melingkar mengelilingi Bumi pada 
jarak  354 kilometer ke Bumi apabila dikumpulkan  maka 
dalam satu putaran menempuh 2.515 kilometer. Apabila 
dihitung waktu dalam satu orbitp 114,8 menit, atau total 
12,54 orbit per hari. Satelit itu sendiri adalah 203 cm (80 
inci) panjang dan 15,9 cm (6,25 inci) dengan diameter. 
Explorer 1 melakukan transmisi terakhir pada 23 Mei 1958. 
Ini memasuki atmosfer Bumi dan terbakar pada tanggal 31 
Maret 1970, setelah lebih dari 58.000 orbit. Satelit

Taukah Anda Apa itu sabuk radiasi Van allen 

Sabuk radiasi Van Allen merupakan dua sabuk partikel 
bermuatan di sekitar planet Bumi yang ditahan di 
tempatnya oleh medan magnet Bumi. Sabuk Van Allen 
ada karena terdapat “blind spot” di medan magnet Bumi 
yang disebabkan oleh kompresi dan peregangan dari 
angin matahari. Sabuk radiasi Van Allen berada pada 
ketinggian 1000 sampai 60.000 kilometer di atas 
permukaan Bumi. 

Medan magnet Bumi berfungsi sebagai cermin magnetik 
yang memantulkan partikel bermuatan bolak-balik 
sepanjang garis gaya yang merentang antara Kutub 
Magnetik Utara dan Selatan. Sabun Van Allen 
berhubungan dengan aurora borealis dan aurora 
australis atau semburat partikel bermuatan yang muncul 
saat sabuk Van Allen bersinggungan dengan bagian atas 
atmosfer. 

Taukah Anda Apa itu sabuk radiasi Van allen 

Sabuk radiasi Van Allen merupakan dua sabuk partikel 
bermuatan di sekitar planet Bumi yang ditahan di 
tempatnya oleh medan magnet Bumi. Sabuk Van Allen 
ada karena terdapat “blind spot” di medan magnet Bumi 
yang disebabkan oleh kompresi dan peregangan dari 
angin matahari. Sabuk radiasi Van Allen berada pada 
ketinggian 1000 sampai 60.000 kilometer di atas 
permukaan Bumi. 

Medan magnet Bumi berfungsi sebagai cermin magnetik 
yang memantulkan partikel bermuatan bolak-balik 
sepanjang garis gaya yang merentang antara Kutub 
Magnetik Utara dan Selatan. Sabun Van Allen 
berhubungan dengan aurora borealis dan aurora 
australis atau semburat partikel bermuatan yang muncul 
saat sabuk Van Allen bersinggungan dengan bagian atas 
atmosfer. 

itu memiliki berat 14 kilogram (30,66 pon).

Sabuk Van Allen cukup berbahaya bagi satelit dan 
stasiun ruang angkasa yang mengorbit. Sebisa mungkin 
mereka harus menghindari kontak dengan sabuk ini 
karena partikel bermuatan bisa menyebabkan kerusakan 
pada instrumen yang ada. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://sains-islam.weebly.com/meteor.html 

 

Gambar 6. Sabuk Von Allen

Satelit Alami dan Satelit Buatan

Sebetulnya sebelum ada satelit yang dibuat oleh manusia 
bumi memiliki satelit yang alam. Satelit buatan Allah ini 
dinamakan bulan, sedangkan satelit buatan digunakan 
untuk meningkatkan kehidupan manusia.
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Satelit buatan merupakan teknologi yang memudahkan 
manusia dalam melakukan penelitian. Ada berbagai macam 
jenis satelit buatan di orbit Bumi, dan yang paling banyak 
merupakan satelit komunikasi. Satelit komunikasi adalah 
satelit buatan yang ditempatkan di angkasa luar dengan 
tujuan menghubungkan jaringan telekomunikasi di selruh 
dunia menggunakan gelombang radio pada frekuensi 
tertentu. Kebanyakan satelit komunikasi ditempatkan pada 
orbit geostasioner, yakni orbit yang berada pada ketinggian 
sekitar 3600-an kilometer di atas permukaan Bumi.

Selain satelit telekomunikasi ada satelit pengamat bumi 
maupun pengamat bintang, yakni satelit yang dirancang 
khusus untuk mengamati bumi dari orbit. Penggunaan 
satelit jenis ini ditujukan untuk penggunaan non-militer 
seperti pengamatan lingkungan, meteorologi, pembuatan 
peta. Selain itu, masih ada juga satelit navigasi yang 
menggunakan sinyal radio yang disalurkan ke penerima di 
permukaan bumi untuk menentukan lokasi sebuah titik di 
permukaan bumi.  Satelit-satelit cuaca, satelit penelitian 
bumi, hingga satelit mata-mata.

Satelit terbesar yang mengorbit bumi adalah Stasiun Luar 
Angkasa Internasional (ISS), yang masuk dalam jenis satelit 
laboratorium orbit. Berbeda dengan satelit lainnya, ISS bisa 
dimasuki dan bahkan dihuni selama setiap enam bulan oleh 
enam astronot dari berbagai negara di dunia.

Untuk bisa beroperasi di orbit Bumi, satelit buatan 
biasanya diluncurkan ke orbitnya dengan bantuan roket. 
Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Prancis, 
Tiongkok, dan bahkan India kini telah memiliki bandar 
antariksa untuk meluncurkan satelitnya sendiri. Satelit 

tersebut dibawa oleh roket ke luar angkasa dan dilepaskan 
pada ketinggian dan kecepatan tertentu. Tidak semua 
negara memiliki teknologi tentang roket pendorong satelit.

Setidaknya, ada tiga posisi satelit di orbit bumi. Yang 
pertama adalah orbit rendah bumi, 500-2.000 km di atas 
permukaan bumi. Lalu Orbit Menengah, 8.000-20.000 km di 
atas permukaan bumi dan ketiga adalah orbit geostasioner 
seperti yang sudah disebutkan diatas, 36000 km di atas 
permukaan bumi.
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BAB 2
Bagaimana Satelit Dapat
Sampai  di Luar Angkasa

Sebuah satelit dapat berada di orbit, karena dibawa 
oleh kendaraan peluncur. Kecepatan kendaraan peluncur 
tersebut dihitung dengan mengalikan masa bumi dengan 
konstanta gravitasi. Hasil perkalian tersebut kemudian 
dibagi dengan jarak satelit dari inti bumi. Nah akhirnya 
setelah didapat akar dari hasil perkalian konstanta gravitasi 
dikali masa bumi dibagi dengan jarak satelit terhadap inti 
bumi maka didapatkan kecepatan yang diharapkan. Cara 
perhitungan  ini pertama kali diperoleh oleh Keppler namun 
kemudian disempurnakan oleh bapak fisika newton. Nah 
ketika satelit sudah berada di angkasa maka secara dia akan 
terus berputar mempertahankan gerakan awalnya. 

                    Gambar 7. Bola Meriam Newton 

Hukum gerakan bulan di antariksa ini ditemukan 
oleh Bapak Kepler dan Bapak Newton.  Hukum Keepler 
menerangkan bahwa setiap planet bergerak mengelilingi 
matahari dalam bentuk elips. Setiap luasan yang dilalui 
dalam satu waktu memiliki lintasan yang sama. Hukum 
ini akhirnya dibuktikan oleh newton  dengan melakukan 
percobaan bola Meriam. Dalam hukum pertama Newton 
secara sederhana dikatakan bahwa “Setiap benda akan 
terus diam atau bergerak dengan kecepatan konstan kecuali 
ada gaya yang bekerja pada benda tersebut”. 

Contoh paling sederhana-nya ialah ketika kita 
mengendarai mobil, maka mobil akan bergerak, misalkan 
20km/ jam. Setelah itu jika kita matikan mesin mobil mobil 
masih akan bergerak (tanpa menginjak rem). Gerakan mobil 
ini sebenarnya akan konstan pada 20km/ jam jika saja tidak 
ada gaya gesekan ban terhadap aspal dan gaya gesekan 
body mobil terhadap udara.  Hal ini sudah terbukti dalam 
percobaan “pendulum in a vacuum”

Bagaimana satelit mempertahankan posisi orbitnya? 
Pada dasarnya setiap benda yang bergerak akan 
mempertahankan geraknya apabila tidak dipengaruhi oleh 
lingkungan sekitarnya. Demikian juga dengan satelit.  Gerak 
orbit sebenarnya disebabkan oleh gravitasi bumi yg biasa 
disebut gerak jatuh. Jadi satelit terus  mengorbit bumi, 
karena gravitasi bumi atau gerak jatuh. Satelit akan terus 
berada pada ketinggian orbitnya apabila tidak mengalami 
hambatan atmosfer. Roket kendali (thruster) berfungsi utk 
mengembalikan ketinggian orbitnya atau posisi orbitnya. 

Jika merujuk pada satelit-satelit besar, maka beberapa 
satelit besar memang harus menggunakan bahan bakar. 
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Tetapi pada dasarnya bahan bakar pada satellit ini digunakan 
hanya untuk mengarahkan posisi satelit, bukan sebagai 
pendorong agar satelit bergerak.

Sebagai contoh apabila kita menginginkan ketinggian 
satelit 400 km, maka diperlukan kecepatan 8 km/detik untuk 
dapat menempatkan satelit berada di orbitnya. Satu satunya 
kendaraan yang mampu membawa satelit ke ruang angkasa 
dengan kecepatan tersebut adalah roket.

.12  Kendaraan Satelit

Agar satelit sampai di orbitnya? Kendaraan apa yang 
dipakai? Pada Bab ini kita membahas kendaraan yang 
dipakai oleh satelit agar sampai di luar angkasa.

Prinsip kerja roket adalah 
gas atau hasi pembakaran yang 
keluar dari nozzle knalpot roket 
mendorong roket tersebut. 
Tekanan gas hasi pembakaran 
bahan bakar roket menekan ke 
segala arah, namun demikian 
ketika terdapat jalan keluar di 
nozzle knalpot dan menemukan 
jalan keluar sehingga tekanan 
tersebut mendorong roket. 

Prinsip kerjanya seperti 
mainan balon tekanan udara di dalam balon menekan 
udara ke segala arah ketika balon dilepas maka tekanan 
paling besar berada di lubang balon sehingga balon akan 
terdorong menjauhi arah pancaran udara. 

Gambar 8. Aksi dan reaksi 

mendorong balon

Gambar 9. Roket Pendorong Satelit

Sebelumnya telah dibahas bahwa satelit membutuhkan 
kecepatan tertentu untuk dapat berada di orbit dan tidak 
jatuh kembali lagi ke bumi. Nah untuk mendapatkan 
kecepatan tersebut diperlukan sebuah alat yang mampu 
melawan gravitasi bumi.

Untuk mendapatkan kecepatan tersebut digunakan 
kendaraan berupa roket pendorong satelit. Roket pendorong 
satelit terdiri dari bahan bakar padat propelan dan oxygen. 
Bahan bakar dan ogsigen ini dibakar kemudian gas 
buangnya dimampatkan agar dapat menyembur efek buang 
pembakaran. Efek pembakaran dan pembuangan gas buang 
ini mendorong roket terbang melawan gravitasi bumi.

Roket pendorong satelit memiliki diameter sampai 
dengan tiga meter dengan ketinggian sampai dengan 34 
meter. Roket ini berbahan bakar padat. Roket ini memiliki 
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beberapa tingkatan (stage). Saat roket diluncurkan roket 
pendorong utama mendorong satelit keluar atmosfer bumi, 
saat bahan bakar habis maka roket pendorong utama ini 
dilepas. Roket Stage kedua terus mendorong satelit sampai 
habis bahan bakarnya. Selanjutnya bagian ketiga dari 
bahan bakar akan membawa orbit satelit sesuai dengan 
ketinggian dan inklinasi kecepatan putaran yang diinginkan.  
Satelit pertama kemudian dilepas demikian dengan satelit 
selanjutnya sampai seluruh satelit yang di bawa mencapai 
orbit masing masing.  

Gambar 10. Roket Pendorong Satelit

Kendali roket ini berada di bumi, kendali roket bertugas 
mengarahkan arah roket agar sampai ke titik ketinggian dan 
sudut yang diinginkan.

Gambar 11. Roket Pendorong Satelit

.22  Kenapa Satelit Tidak Jatuh ke Bumi

Satelit berada mengelilingi bumi di luar angkasa.  Satelit 
tersebut beredar sesuai dengan orbit masing masing. 
Bagaimana sebuah Satelit tidak jatuh ke bumi?

Sesuai dengan Hukum Keepler sebenarnya sebuah satelit 
ditarik oleh gaya tarik bumi. Saat diluncurkan roket pembawa 
satelit memiliki kecepatan tinggi. Kecepatan ini berada di 
atas gaya tarik gravitasi bumi. Satelit kemudian dilepaskan 
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dengan kecepatan awal  agar tidak  tertarik gravitasi bumi. 
Beberapa satelit memiliki perangkat roket thruster yang 
akan diaktifkan untuk menjaga kecepatan berada dia atas 
gravitasi bumi. Dengan demikian satelit tetap berada diorbit 
yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Permainan sederhana ini dapat dilakukan dengan 
mengikat sebuah benda dengan tali kemudian memutarnya. 
Kita dapat menganggap pusat bumi berada di tangan kita. 
Pada kecepatan tertentu benda yang kita ikat tidak jatuh ke 
bawah. Tali yang mengikat benda tersebut memiliki fungsi 
yang sama dengan gravitasi bumi. Jadi semakin tinggi gerak 
kecepatan satelit dia semakin stabil satelit berada di orbitnya. 
Beberapa satelit memiliki roket pendorong (thruster) agar 
menjaga tetap berada di orbitnya. Satelit ini dijaga agar 
tidak jatuh ke atmosfer bumi.

Gambar 12. Putaran Tali Sebuah Benda

Sumber fisikaabc.com

Gambar 13. Orbit  Putaran Satelit

Sumber livephysics.com

Gambar 14. Satelit JatuhIlustrasi Satelit Jatuh

Google Cartoon

Pada penjelasan sebelumnya diutarakan proses satelit 
berputar sesuai dengan orbitnya. Namun demikian sering 
kita mendengar ada satelit yang jatuh ke bumi. Bagaimana 
ini bisa terjadi. 
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Taukah Anda? Saat satelit diluncurkan kecepatan awalnya 
harus lebih cepat daripada gravitasi bumi. Untuk dapat 
selalu berkomunikasi dengan stasiun bumi. Satelit memiliki 
baterai dan panel surya. Panel surya dan baterai ini sebagai 
bahan catu daya menghidupkan dan operasional satelit. 
Satelit memiliki pemancar untuk dapat selalu memancarkan 
sinyal gelombang elektromagnetnya ke bumi. Beberapa 
waktu kemudian kecepatan putaran satelit terhadap bumi 
menurun karena di Tarik oleh gravitasi bumi maupun bulan. 
Hal ini menyebabkan satelit tertarik oleh gravitasi bumi.  

Sama halnya ketika putaran kita melambat saat kita 
memutar benda dengan benang di atas kita. Beberapa 
satelit dilengkapi roket thruster untuk mendorong kembali 
satelit ke kecepatan semula. Namun demikian ternyata 
bahan bakar roket itu habis, saat itulah satelit mulai tertarik 
ke atmosfer bumi.

Gambar 15. Gambar  Ilustrasi  Gerakan Satelit

www.quora.com/

Apakah kalian tau bahwa sebenarnya hanya sedikit satelit 

yang jatuh ke bumi. Kebanyakan satelit tidak kembali ke bumi 
sama sekali. Sebagian besar dari satelit yang jatuh terbakar 
habis sebelum mereka mendekati tanah. Sebenarnya setiap 
hari, serpihan sampah antariksa terbakar di langit di atas 
kepala kita. Seringkali kami bahkan tidak memperhatikan. 
Satelit selalu jatuh ke bumi, tetapi tidak pernah mencapai  
permukaan bumi. 

Kebanyakan satelit buatan manusia tidak diciptakan agar 
mampu kembali lagi ke bumi. Akhirnya satelit yang berada 
paling dekat dengan bumi akan jatuh ke atmosfer.  Hal ini 
lebih baik karena mengurangi sampah antariksa. Tinggal di 
luar angkasa sebagai sampah. 
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BAB 3
Bagian-Bagian Satelit dan 
Fungsinya dalam Kehidupan
Sehari Hari

Sesuai dengan bab yang kita pelajari sebelumnya satelit 
memiliki tugas masing masing sesuai dengan tujuan awal 
dibuat. Namun demikian pada dasarnya satelit memiliki 
perangkat wajib yang harus dimiliki.

 Gambar 16. Payload dan Bus

www.rfwireless-world.com

Nah elemen utama yaitu 2 utama yaitu: Payload (Muatan) 
dan Platform (bus). Payload adalah semua perangkat yang 
terpasang di satelit agar satelit bekerja sesuai fungsinya. 
Yang termasuk subsistem payload adalah: antena, kamera, 
repeater, radar, dll. Payload suatu satelit berbeda dengan 
satelit lainnya tergantung keperluan fungsi utamanya.  

Payload untuk satelit pengamatan cuaca terdiri dari 
kamera-kamera yang dipergunakan untuk mengambil 

gambar formasi awan. Sedangkan payload suatu satelit 
komunikasi terdiri dari antena penerima sinyal dari 
suatu pemancar dibumi untuk kemudian diperkuat oleh 
regenerative repeater dan disebar di suatu wilayah yang 
diinginkan di bumi.

Bus satelit atau bus ruang angkasa adalah model umum 
yang digunakan satelit. Bus ini yang menyediakan perangkat 
umum yang mensupport payload isi dari bus satelit seperti 
body, power supply dan perangkat pendukung lainnya. Bus 
adalah infrastruktur dari satelit, biasanya menyediakan lokasi 
untuk payload (biasanya ruang eksperimen atau instrumen).

Platform adalah bagian dari satelit yang membawa 
payload beserta perangkat lainnya ke angkasa. Platform 
mewadahi bagian-bagian satelit dan menyediakan daya 
listrik, komputer serta sistem propulsi. Platform juga berisi 
perangkat telemetri dan kontrol sehingga dapat dikendalikan 
secara remote dari bumi.

.13  Fungsi Satelit

Satelit memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda 
dengan kemungkinan aplikasi yang berbeda juga. Apakah 
fungsi satelit dalam kehidupan sehari hari? Saat ini fungsi 
satelit sudah sangat beragam, manfaat satelit dapat kita 
rasakan dalam kehidupan sehari hari.

Beberapa aplikasi satelit yang sering digunakan adalah 
satelit komunikasi, satelit pengamatan bumi, satelit cuaca, 
satelit navigasi sebagai penentu posisi

Satelit komunikasi bertindak sebagai pemancar ulang di 
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angkasa. Orang memanfaatkan satelit komunikasi untuk 
keperluan transmisi informasi ke belahan bumi lainnya. 
Informasi bisa berupa siaran TV, telepon dan juga koneksi 
internet. Satelit yang dimiliki oleh Telkom, PSN (Pasific 
Satelit Nusantara) dan BRI adalah salah satu contoh dari 
jenis satelit komunikasi ini.

Satelit pengamatan bumi (remote-sensing) berfungsi 
sebagai perangkat untuk mengambil data bumi dari udara. 
Dengan ketinggian lebih dari 200 km, satelit ini melakukan 
pemotretan dengan kamera khusus dan melakukan 
mengambil data menggunakan sensor ke permukaan bumi 
untuk kemudian data hasil pengamatan tersebut dikirim ke 
pusat pengolah data di bumi.

Satelit remote sensing dibagi menjadi beberapa jenis 
yaitu satelit resolusi rendah, satelit resolusi menengah dan 
satelit resolusi tinggi. 

 

     Gambar 17. Satelit Aqua/MODIS (USA)

Satelit Pengamat bumi memiliki beberapa sensor pasif dan 
aktif yang melakukan pengamatan bumi dari luar angkasa. 
Hasil pengamatan bumi ini berupa citra atau gambar bumi 
yang dapat dipakai bermacam keperluan.

Satelit penginderaan jauh ini dibagi menjadi beberapa 
jenis:

Resolusi rendah
Satelit Resolusi rendah merekam bumi menggunakan 

sensor dengan tingkat ketajaman gambar citra yang rendah. 
Contoh satelit ini adalah satelit Soumi NPP dari Nasa dalam 
satu pixel gambarnya mewakili sampai dengan 250 km x 
250 km.

Gambar 18.

Gambar 19. Satelit Soumi NPP Sumber NASA
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Gambar 20. Aplikasi HOTSPOT  Pustekdata LAPAN

Gambar 21. Website HOSTPOT Pustek data Lapan

http://modis.catalog.lapan.go.id/monitoring/

Gambar 22. Fire Watch
http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov

Gambar di atas menunjukkan suhu permukaan hutan yang 
dapat digunakan sebagai prediksi posisi kebakaran hutan di 
seluruh dunia. Satelit pengamat bumi resolusi rendah juga 
dapat digunakan sebagai prediksi posisi ikan tangkapan 
untuk nelayan, karena satelit ini dapat mendeteksi tingkat 
klorophil pada suatu daerah.

Resolusi Menengah

Satelit resolusi menengah merekam bumi dengan citra 
satelit lebih tinggi daripada satelit resolusi rendah. Satelit 
resolusi menengah dapat membawa berbagai macam 
sensor yang dapat merekam seluruh kegiatan yang ada di 
permukaan bumi.
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Gambar 23. Satelit LANDSAT 8  Presentasi Stasiun Bumi Parepare

Resolusi Tinggi dan Sangat Tinggi

Resolusi tinggi dapat menangkap obyek di bumi dalam 
ukuran 2 sampai 0.5 meter. Seseorang yang sedang duduk 
di depan rumah atau mobil yang sedang diparkir dapat 
mudah di foto dari luar angkasa. Salah satu contoh satelit 
resolusi tinggi adalah Pleiades 1 dan Pleiades 2. Satelit ini 
dibuat oleh Airbus dan datanya dibeli oleh LAPAN. Data 
satelit Pleiades 1 dan Pleiades 2 diterima di stasiun bumi 
penginderaan jauh Parepare.

Perubahan permukaan tanah akibat pembangunan, 
perubahan cuaca bahkan, karena benca alam dapat dilihat 
dari sini.

 

Gambar 24. Satelit Pleiades  Sumber  Airbus

 

Gambar 25. Hasil Gambar satelit resolusi tinggi sumber airbus

Selain menggunakan cahaya matahari sebagai sumber 
input sensor satelit pengamat bumi teknologi satelit 
pengamat bumi resolusi tinggi juga mempunyai perangkat 
yang berupa sensor aktif. Sensor ini mampu bekerja walaupun 
di saat gelap. Cara kerja sensor radar berbeda dengan cara 
kerja sensor pasif menggunakan cahaya matahari sebagai 
sumber energi. Sensor radar memiliki antena yang mampu 
mengirimkan sinyal pulsa ke bumi dan diterima pantulannya 
oleh sensor penerima. Sistem sensor radar tidak tergantung 
cuaca sehingga dapat bekerja walaupun sedang dalam 
cuaca buruk.
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 Gambar 26. Cara kerja sensor radar

Gambar 27. Data Pleiades LAPAN Sumber Pustekalah

Pengamatan cuaca (weather), satelit cuaca bertugas 
melakukan perekaman data pola cuaca yang menyelimuti 
bumi. Banyak institusi yang memanfaatkan data cuaca dari 
satelit ini untuk melakukan peramalan cuaca, peramalan 
badai dan lainnya.

Penentuan Posisi, Satelit GPS (Global Positioning System) 
adalah sistem penentuan posisi di bumi (latitude, longitude 
dan altitude) dengan memanfaatkan sinyal dari sejumlah 
satelit. Sistem ini dikembangkan oleh militer USA (di Rusia 
dinamakan sistem satelit GLOSSNAS) untuk keperluan 
militer (pemandu pesawat tempur, kapal perang dan misil). 

Penelitian (scientific research), Satelit penelitian adalah 
satelit yang dibuat untuk kepentingan penelitian ilmu 
pengetahuan. Sebagai contoh satelit SOHO (SOlar and 
Heliospheric Observation) yang digunakan untuk penelitian 
Matahari

  Gambar 28. Cara satelit melakukan pereekaman bumi
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.23  Satelit Penunjuk Arah (Navigasi)

Satelit penunjuk arah menggunakan beberapa satelit 
sebgai titik pengukur jarak dari permukaan bumi. Satelit 
satelit ini dapat menentukan posisi benda secara tepat 
dengan mengukur masing masing jaraknya dengan 
permukaan bumi. Apabila sudah didapatkan jarak yang 
tepat perangkat yang ada di bumi mengolah data sehingga 
didapatkan posisi benda di permukaan bumi.

Gambar 29. Satelit Menggunakan Sensor Optik

Salah satu pengguna satelit navigasi adalah pesawat 
terbang dan kapal laut dengan menggunakan navigasi 
satelit ini mampu melihat jumlah kapal yang melewati suatu 
negara.

Satelit Indonesia LAPAN A2 Memiliki sensor yang melihat 
pergerakan kapal di seluruh wilayah Indonesia. Dengan 
menggunakan satelit ini dapat diketahui pencurian ikan 

maupun pelanggaran wilayah di seluruh Indonesia. 

Gambar 30. Cara Kerja Sateli Navigasi
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BAB 4
Kenalan dengan 
Orbit Satelit

Kita akan belajar bagaimana orbit satelit di luar angkasa. 
Kita tahu bahwa jalur satelit yang berputar mengelilingi 
bumi dikenal sebagai orbit. Jalan ini dapat diwakili dengan 
notasi matematika. Mekanika orbital adalah studi tentang 
gerak satelit yang hadir dalam orbit. Jadi, kita dapat dengan 
mudah memahami ruang operasi dengan pengetahuan 
gerak orbital.

Untuk mengetahui Orbit satelit kita perlu mengenal 
beberapa istilah yaitu: semi major axis, Eccentricity, Mean 
anomaly, Argument of perigee, Inclination, Right ascension 
of ascending node. Mari kita bahas satu per satu istilah 
tersebut.

4.1 Semi Major Axis

Orbit atau lintasan satelit dapat berupa lingkaran 
sempurna maupun berbentuk elips, mari kita mengetahui 
komponen-komponen dalam elips. 

 Gambar 31. Semi Major Axis

Semi major axis, atau dalam istilah Indonesia disebut 
sebagai  semi sumbu mayor. Lintasan satelit kadang 
berbentuk elips tidak sempurna bulat, dengan demikian 
terdapat diameter terpanjang dari elips tersebut yang 
disebut mayor axis. Semi mayor axis adalah setengah dari 
panjang diameter utama dari sebuah elips. Semi mayor axis 
dapat dikatakan adalah jarak terjauh dari pusat bumi.

4.2 Eccentricity
 
Eccentricity dalam istilah Bahasal Indonesia disebut 

Eksentrisitas. Dalam istilah matematika sebuah lingkaran 
memiliki eksentrisitas sama dengan nol  (eccentricity=0), 
apabila posisinya melenceng dari orbit sempurna maka 
lingkaran tersebut berbentuk elips dan apabila nilainya 
1 makaberbentuk parabola. Nah aplikasi matemaktika 
lingkaran ini dipakai dalam orbit suatu benda astronomi 
adalah jumlah ketika orbitnya melenceng dari lingkaran 
sempurna, 0 berarti lingkaran sempurna, dan 1,0 adalah 
parabola, dan tidak lagi berupa orbit tertutup. Namanya 
berasal dari parameter irisan kerucut, karena setiap orbit 
Kepler adalah irisan kerucut.

Penentuan nilai Eccentricity (e) memperbaiki bentuk orbit 
satelit. Parameter ini menunjukkan penyimpangan bentuk 
orbit dari lingkaran sempurna. Jika panjang sumbu semi 
utama (major aksis) dan sumbu semi minor (minor aksis) 
dari orbit elips dilambangkan dalam a & b, maka ekspresi 
matematika untuk eksentrisitas (e) dapat dirumuskan sesuai 
persamaan di bawah ini.
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Apabila dibuat dalam bahasa, maka dapat diambil 
sebagai akar kuadrat selisih antara semi mayor aksis dengan 
semi minor aksis dibagi dengan semi mayor aksis. Nilai 
eksentrisitas orbit lingkaran adalah nol, karena keduanya a 
& b sama. Sedangkan, nilai eksentrisitas orbit elips terletak 
antara nol dan satu.

Gambar berikut menunjukkan berbagai orbit satelit untuk 
berbagai nilai eksentrisitas (e).

Gambar 32. Gambar nilai e=0 sampa e=9

Pada gambar di atas, orbit satelit yang bersesuaian 
dengan nilai eksentrisitas (e) nol adalah orbit melingkar. 
Dan, tiga orbit satelit yang tersisa berbentuk elips sesuai 
dengan nilai eksentrisitas (e) 0,5, 0,75 dan 0,9. 

4.3 Mean Anomali (rata-rata anomali)

Gambar 33. Mean Anomali

Antara 1617 dan 1621 Kepler 
menulis Epitome Astronomiae 
Copernicanae, buku teks astronomi 
pertama berdasarkan model 
Copernican. Kepler memperkenalkan 
apa yang sekarang dikenal sebagai 
persamaan Kepler untuk solusi orbit 

planet, menggunakan anomali eksentrik E, dan anomali 
rata-rata M.

Istilah anomali (bukan sudut), yang berarti 
ketidakteraturan, digunakan oleh para astronom yang 
menggambarkan posisi planet. Istilah ini berasal dari fakta 
bahwa lokasi yang diamati dari planet sering menunjukkan 
penyimpangan kecil dari data yang diprediksi. 

        Gambar 34. Mean anomaly satelit  

Mean anomaly M adalah jarak sudut dari perihelion yang 
planet (fiktif) akan memiliki jika bergerak pada lingkaran 
jari-jari a dengan kecepatan sudut konstan dan dengan 
periode orbit yang sama T sebagai planet nyata bergerak 
pada elips. Menurut definisi, M meningkat secara linear 
(seragam) dengan waktu.

Untuk satelit, titik yang paling dekat dari Bumi dikenal 
sebagai Perigee. Mean anomaly (M) memberikan nilai rata-
rata posisi sudut satelit dengan referensi ke perigee.
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Jika orbitnya melingkar, maka Mean anomaly memberikan 
posisi sudut satelit di orbit. Tapi, jika orbitnya elips, maka 
perhitungan posisi yang tepat sangat sulit. Pada saat itu, 
Mean anomaly digunakan sebagai langkah lanjutan.

4.4 Argument of Perigee (ω)

Argumen orbit satelit Perigee memotong bidang 
ekuatorial pada dua titik. Titik pertama disebut sebagai node 
descending menurun, di mana satelit lewat dari belahan 
bumi utara ke belahan bumi selatan. Titik kedua disebut 
sebagai node ascending (menaik), dimana satelit lewat dari 
belahan bumi selatan ke belahan bumi utara.

Argumen perigee (ω) adalah sudut antara ascending node 
dan perigee. Jika kedua perigee dan ascending node ada 
pada titik yang sama, maka argumen perigee akan menjadi 
nol derajat. Argumen perigee diukur dalam bidang orbital di 
pusat bumi ke arah gerakan satelit.

Gambar 35. Argumen Perigee

4.5  Inclination (Sudut Inklinasi)

Kemiringan Sudut antara bidang orbital dan bidang 
ekuator bumi (garis katulistiwa) dikenal sebagai kemiringan 
(sudut inklinasi (i)). Ini diukur pada simpul naik dengan 
arah timur ke utara. Jadi, kecenderungan mendefinisikan 
orientasi orbit dengan mempertimbangkan katulistiwa bumi 
sebagai referensi.

Gambar 36. Sudut Inklinasi

Berdasarkan sudut inklinasi ini satelit dapat dibedakan 
menjadi 4.
• Orbit equatorial, orbit equatorial satelit berputar kea 

rah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam 
mengikuti garis ekuator atau garis katulistiwa. Sudut 
orbit polar dapat berupa 0 derajat atau 180 derajat. 
Satelit geostasioner menggunakan orbit ini.

• Polar orbit, orbit polar satelit berputar dari atas ke bawah 
melewati kutub utara dan kutub selatan. Sudut inklinasi 
yang digunakan oleh orbit polar ini adalah 90 derajat.
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• Prograde Orbit, Orbit prograde memiliki sudut inklinasi 
antara nol sampai dengan 90 derajat.

 Gambar 37.Inklinasi Satelit Prograde

• Retrograde orbit, orbit retrograde ini memiliki sudut 
antara 90 sampai 180 derajat.

 Gambar 38. Inklinasi Retrograde

BAB 5 
Mengirim dan Menerima Data Satelit

Semua satelit berputar mengelilingi bumi dengan 
kecepatan masing-masing sesuai jarak nya terhadap bumi. 
Lintasan satelit tersebut dibagi menjadi 3 berdasarkan 
jaraknya terhadap bumi. LEO (Low Earth Orbit Satellit), MEO 
(Medium Earth Orbit Satellite) dan GEO (Geosincronous Earth 
Orbit Satellite). Semua sistem tersebut memiliki kelebihan 
dan kekurangan masing masing serta bekerja sesuai dengan 
fungsinya.

Gambar 39.Jenis satelit menurut orbitnya

Dalam pengertian ilmu fisika Orbit atau Garis edar 
adalah jalur yang dilalui oleh objek, di sekitar objek lainnya, 
di dalam pengaruh dari gaya gravitasi. Gravitasi membuat 
ruang lintasan melengkung layaknya bola rugby. Orang 
yang pertama melakukan analisis secara matematika adalah 
Johannes Kepler yang merumuskan dalam hukum Kepler 



41 42#Arif  Hidayat, S.T., M.T.#MisteriSatelitdiLuarAngkasa

dalam gerak planet. Dia menemukan bahwa orbit dari planet 
dalam tata surya kita adalah berbentuk elips dan bukan 
lingkaran atau episiklus seperti yang semula dipercaya. Kita 
akan belajar orbit masing masing satelit dalam bab ini.

5.1 Satelit Orbit Rendah

Satelit jenis orbit satelit yang mempunyai ketinggian 
320–800 km di atas permukaan bumi. Karena orbit mereka 
yang sangat dekat dengan bumi, satelit pengamat bumi 
harus mempunyai kecepatan yang sangat tinggi supaya 
tidak terlempar kembali ke atmosfer. Kecepatan edar satelit 
orbit rendah mencapai 27.359 Km/h untuk mengitari bumi 
dalam waktu 90 menit. 

Satelit Orbit rendah memiliki perbedaan waktu sebesar 10 
mili detik untuk mengirimkan informasi dari permukaan bumi 
ke satelit. Karena jaraknya yang dekat dengan permukaan 
bumi satelit obit rendah paling banyak digunakan sebagai 
pengamat bumi.

Delay Time satelit pengamat bumi sebesar 10 ms 
(waktu perambatan gelombang dari stasiun bumi ke satelit 
dan kembali lagi ke stasiun bumi). Aplikasi dari satelit 
jenis pengamat ini biasanya dipakai pada sistem remote 
sensing dan peramalan cuaca, karena jarak mereka dengan 
permukaan bumi yang tidak terlalu jauh. Pada masa 
sekarang satelit pengamat bumi yang mengorbit digunakan 
untuk aplikasi komunikasi selular.

Karena jarak yang tidak terlalu jauh dan biaya yang 
murah, satelit pengamat bumi sangat banyak diluncurkan 
untuk berbagai macam aplikasi. Akibatnya bahwa jumlah 

satelit pengamat sudah sangat padat, tercatat sekarang ada 
8000 lebih satelit yang mengitari bumi pada orbit pengamat 
bumi. Satelit pada lingkaran orbit rendah ditempakan sekita 
161 hingga 483 km dari permukaan bumi. Karena sifatnya 
yang terlalu dekat dengan permukaan bumi menyebabkan 
satelit ini akan bergerak sangat cepat untuk mencegah satelit 
tersebut terlempar keluar dari lintasan orbitnya. Satelit pada 
orbit ini akan bergerak sekitar 28163 km/ jam. Satelit pada 
orbit ini dapat menyeselaikan satu putaran mengeliling bumi 
antara 30 menit hingga 1 jam. Satelit pada orbit hanya dapa 
terlihat oleh station bumi sekitar 10 sd 15 menit.

Kelebihan Orbit Rendah
• Selisih pengiriman data lebih rendah
• Daerah lintang terbesar terdapat pada kutub utara dan 

selatan.
• Sinyal hilang karena jarak lebih sedikit
• Mudah diaplikasikan pada frekuensi reuse yang lebih 

besar.
• Energi yang dibutuhkan untuk pengendalian lebih kecil
• Cocok digunakan sebagai satelit pengamatan bumi/ 

penginderaan jauh

Kekurangan Orbit Rendah
• Membutuhkan jumlah satelit banyak (50-70 satelit) 

apabila digunakan sebagai satelit komunikasi yang 
realtime. 

• Lifetime orbital jauh lebih pendek daripada Daripada 
satelit ketinggian medium dan satelit Orbit tetap

Karakteristik Orbit Rendah
• Tinggi orbit: 200 – 1000 km, diatas permukaan bumi
• Periode Orbit: 1.5 jam
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• Kecepatan putar: 27.000 km/ jam
• Waktu Tampak:
• Delay Time: 10 mili detik (waktu perambatan gelombang 

dari stasiun bumi ke satelit dan kembali lagi ke stasiun 
bumi)

• Penggunaan: Satelit Citra, Cuaca, Mata-mata, sistem 
telekomunikasi bergerak (mobile).

• Irridium, global star, Terra, Aqua, NPP, SPOT 7-8, 
Pleiades, Radarsat, Terrasar-X.

Prediksi Satelit untuk Satelit LEO

Antena stasiun bumi selalu mengikuti arah posisi satelit 
saat mengirim atau menerima informasi dari satelit. Berbeda 
dengan satelit GEO (Geostationer) satelit LEO (Low Earth 
Orbit) dan MEO (Medium Earth Orbit) selalu bergerak 
posisinya terhadap posisi stasiun bumi. Untuk menentukan 
posisi satelit LEO (Low Earth Orbit) atau MEO (Medium Earth 
Orbit) antena memerlukan sebuah metode untuk dapat 
mengikuti arah satelit. Saat ini hampir seluruh stasiun bumi 
di dunia menggunakan format Two Line Element. Apakah itu 
two line element?

Twoline element set (TLE) adalah data format encoding 
yang memberikan informasi orbit satelit saat berada di posisi 
epoch. Posisi epoch adalah posisi dimana sebuah satelit 
pertama kali diambil. Dengan menggunakan formula prediksi, 
posisi dan kecepatan yang ada sekarang dapat diramalkan 
posisi satelit berikutnya. Model formula yang digunakan 
adalah model SGP (Simplified perturbation Model). Kita 
dapat menemukan data twoline element ini dalam website: 
https://www.celestrak.com/NORAD/elements

Berikut ini adalah contoh twoline element satelit yang 
di ambil dari wikipedia. Satelit yang digunakan adalah ISS 
(International Space Station) ZARYA.

ISS (ZARYA) 
1 25544U 98067A   08264.51782528 -.00002182 00000-0 
-11606-4 0 2927
2 25544 51.6416 247.4627 0006703 130.5360 325.0288 
15.72125391563537

Arti dari kolom tersebut adalah

Judul Line

LINE 1

LINE 2

LINE 1
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Penjelasan Kolom dan Baris
1 - 010 Nomor Baris Elemen Data, dalam contoh ini bernilai 

1
3 - 070 Nomor satelit, setiap satelit diluncurkan NORAD 

memberikan nomor satelit. Sebagai contoh Vanguard 
1 adalah salah satu satelit yang menggunakan 
nomor ini diluncurkan tanggal 17 Maret tahun 1958 
dan menggunakan nomor katalog 000005. Saat ini 
semua satelit di awal eksperimen sudah mendapat 
nomor.

08 – 08 
0 - 111 Penanda Internasional (International Designator) 

Dua digit dalam tahun saat satelit dliuncurkan. 
Nomor ini sebagai referensi tahun peluncuran.

2 - 141 Penanda Internasional (International Designator) 
nomor peluncuran pada tahun tersebut. Nomor ini 
tidak menunjukkan wakut satelit diluncurkan, hanya 
nomor urut peluncuran pada tahun tersebut.

5 - 171 Penanda Internasional bagian dari peluncuran 
(International Designator piece of launch). Pada 
beberapa kendaraan peluncur didalamnya lebih dari 
satu payload. Fungsi Nomor ini sebagai referensi 
saja tidak digunakan untuk melakukan tracking 
satelit.

9 - 20  1 Tahun Epoch (Epoch Year), dua digit terakhir tahun 
saat element set diukur.  Sebagai contoh elemen set 
ini diukur pada tahun 2019 maka epoch year akan 
tertulis 19

1 - 32  2 Epoch Day-Hari Epoch (Epoch Day) Julian day dan 
dibagi dengan pada saat   waktu elemen set diukur. 
Julian day adalah perhitungan hari dalam satu 
tahun. 

4 - 43  3 First Time Derivative. Waktu Derivative dari Mean 
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Motion of Ballistic Coefisient tergantung waktu 
ephemeris.

5 - 524 Second Time Derivative of Mean Motion (decimal 
point assumed; blank if (N/A) Waktu kedua 
Derivative Mean Motion (dalam bentuk desimal; 
tidak diisi jika tidak ada

4 - 615 BINTANG drag term, jika menggunakan GP4 
(general perturbation teori).  Istilah lain adalah 
radiator pressure coefisien. Angka dalam bentuk 
decimal.  Angka ini biasanya mengacu pada 
hambatan atmosfer pada satelit. Namun, kadang-
kadang satelit sangat dipengaruhi oleh tarikan 
gravitasi benda selain bumi (yaitu: Matahari dan 
Bulan). 

3 - 636 Ephemeris type.  Kode ini menunjukkan jenis model 
yang digunakan untuk menghasilkan elemen set. 

5 - 686 Nomor elemen (modulo 1000). Setiap kali orbit 
satelit ditentukan dan set elemen yang dibuat set 
elemen diberi nomor.

9 - 696 Checksum (Modulo 10). Surat, kosong, titik, 
ditambah tanda = 0; tanda minus = 1.  Angka 
terakhir di masing-masing 2 baris set elemen adalah 
sebuah checksum. Ini angka dihitung dengan 
menetapkan nilai berikut untuk setiap karakter pada 
baris. Angka membawa nilainya sendiri, tanda minus 
(-) membawa nilai satu (1), dan huruf, kosong, dan 
titik (titik desimal (.)) membawa nilai nol (0).

LINE 2

Keterangan: 
1 - 010 Line Number.

Nomor Baris Nomor baris dalam twoline elemen 
dalam sistuasi ini adalah 2.

3 - 070 Satellite Number. 
Nomor satelit saat diluncurkan.

9 - 160 Inclination / Sudut Inklinasi (in degrees)
Inkilinasi adalah sudut antara orbit dan garis ekuator 
atau yang sering kita sebut garis katulistiwa. Sudut 
inklinasi harus bernilai positif dari 0 sampai dengan 
180 derajat. Inklinasi sama dengan nol (0) berarti 



49 50#Arif  Hidayat, S.T., M.T.#MisteriSatelitdiLuarAngkasa

satelit bergerak dari barat ke timur, tepat diatas garis 
katulistiwa. Sedangkan inklinasi 28 derajat berarti 
satelit dilepaskan oleh kendaraan pembawa pada 
saat 28 derajat dari garis katulistiwa. Juga, satelit 
itu hanya akan bergerak sejauh utara dan selatan 
sejauh + - 28 derajat lintang. Di persimpangan 
orbitnya yang naik (bergerak dari selatan ke utara) 
katulistiwa, satelit akan bergerak dari barat daya ke 
timur laut. Kecenderungan 90 derajat akan berarti 
bahwa satelit bergerak langsung dari selatan ke 
utara dan akan menyeberang langsung melewati 
kutub utara dan kutub selatan.

8 - 251 Right ascension of ascending node (RAAN or RA of 
Node)/ Kenaikan posisi kanan titik (RAAN atau RA 
of Node). 
Sistem koordinat yang ada di bumi memerlukan 
beberapa tambahan agar memudahkan memprediksi 
posisi satelit di luar angkasa. Right Ascension of 
Ascending Node (RAAN) adalah salah satu metode 
menentukan posisi satelit dari posisi kenaikan satelit 
terhadap garis katulistiwa. 

7 - 332 Eksentrisitas. Secara umum, satelit melakukan orbit 
elips tentang Bumi. Pusat elips berada di salah 
satu dari dua fokus elips. Eksentrisitas orbit adalah 
rasio jarak antara fokus ke sumbu utama elips, 
yaitu, garis terpanjang antara dua titik. Sehingga 
didapatkan eliptisitas adalah 0 untuk orbit melingkar 
sempurna dan mendekati 1.0 untuk orbit yang 
sangat memanjang.

5 - 423 Argument of Perigee (degrees). 
Argumen Perigee (derajat). Posisi orbital sesuai 
dengan terdekat pendekatan satelit ke Bumi disebut 
perigee. Argumen perigee adalah sudut yang diukur 

dari pusat Bumi antara simpul naik dan perigee di 
sepanjang bidang orbit (kemiringan). Jika Argumen 
perigee adalah nol (0) maka titik terendah dari orbit 
satelit itu akan sama lokasi sebagai titik di mana ia 
melintasi garis khatulistiwa disimpul menaik itu. Jika 
argumen perigee adalah 180, maka titik terendah 
dari orbit akan berada di ekuator di sisi bumi yang 
berlawanan dari simpul naik. 

4 - 514 Mean Anomaly (degrees). 
Rata-rata Anomali Anomali (derajat). Anomali rata-
rata memperbaiki posisi satelit di orbit. Anomali 
diukur dari titik perigee. Dalam Argumen perigee, 
Arg Perigee nol akan menempatkan perigee di lokasi 
yang sama dengan simpul naik. Jika dalam hal ini 
MA juga nol maka satelit posisi pada pengambilan 
set elemen juga akan terletak tepat di atas ekuator 
di simpul naik. Jika Arg Perigee adalah 0 derajat 
dan MA adalah 180 derajat maka posisi satelit 
akan berada di sisi lain bumi tepat di atas garis 
khatulistiwa, karena menuju dari utara ke selatan.

3 - 635 Mean Motion (revolutions per day).  
Berarti Gerak (revolusi per hari). Gerak rata-rata 
satelit adalah sederhana
jumlah orbit yang dibuat satelit dalam satu hari 
matahari (hari reguler, hari biasa, 24 jam, 1440 
menit, 86400 detik dll.). Angka ini juga umumnya 
menunjukkan mengorbit ketinggian.

4 - 686 Revolution number at epoch (revs). 
Bilangan revolusi pada saat epoch (revs). Secara 
teoritis, jumlah ini sama dengan jumlah mengorbit 
satelit telah selesai sejak diluncurkan 

9 - 696 Check Sum/ Angka pemeriksaan untuk pengecekan. 
Seperti halnya Jalur 1, nomor ini disediakan untuk 
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memeriksa akurasi set elemen. Perhitungannya 
dijelaskan di atas.

.25  Satelit Orbit Menengah (Medium Earth Orbit/    
 MEO)

Orbit satelit selanjutnya adalah orbit satelit menengah. 
Orbit satelit menengah ini lebih tinggi daripada sastelit orbit 
rendah namun lebih rendah dari satelit orbit tetap. 

Gambar 40. Jenis satelit menurut orbitnya

Satelit pada orbit ini merupakan satelit yang mempunyai 
ketinggian di atas 10000 km dengan aplikasi dan jenis yang 
sama seperti orbit PPENGAMAT BUMI. Namun karena jarak 
yang sudah cukup jauh jumlah satelit pada orbit MEO tidaklah 
sebanyak satelit pada orbit rendah. Satelit jenis menengah 
ini mempunyai waktu tempuh sebesar 60 – 80 milidetik 

untuk mengirimkan pemancar radio dari satelit ke bumi 
maupun sebaliknya. Satelit Orbit Menengah (Medium Earth 
Orbit/MEO), Medium Earth Orbit Satelit dengan ketinggian 
orbit menengah dengan ketinggian 9656 km hingga 19312 
km dari permukaan bumi. 

Karena berada di ketinggian yang lebih tinggi daripada 
orbit satelit rendah satelit ini melewati stasiun penerima di 
bumi lebih lama. Pada orbit ini satelit dapat terlihat oleh 
stasiun bumi lebih lama sekitar 2 jam atau lebih. Dan 
waktu yang diperlukan untuk menyeleseaikan satu putaran 
mengitari bumi adalah 2 jam hingga 4 jam. 

Satelit orbit mendium mengitari orbit bumi dari arah 
utara ke selatan mendekati kutub utara dan kutub selatan. 
Karena bumi tetap berputar pada porosnya akhirnya satelit 
ini dapat mencakup seluruh area  bumi karena setiap hari 
area yang dicakup berganti. Seolah olah satelit bergerak ke 
arah barat melawan arah rotasi bumi. Oleh karena itu dalam 
perjalanan waktu satelit ini dapat mencakup seluruh area di 
permukaan bumi. 

 Gambar 41. Rotasi Satelit LEO
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Satelit Orbit Menengah Memiliki Beberapa Kelebihan

Karena jaraknya dari bumi lebih jauh dari bumi daripada 
satelit orbit rendah hal ini mengakibatkan waktu pengiriman 
data ke satelit lebih lama daripada satelit orbit rendah 
namun lebih cepat daripada satelit orbit tetap.

Perulangan frekuensi dapat dilakukan daripada satelit 
geostasioner karena cakupan area satelit orbit menengah 
lebih sedikit. Pengulangan ini mengurangi biaya operasional 
frekuensi karena frekuensi yang digunakan lebih sedikit 
karena jarak karena antar satelit lebih dekat sehingga satu 
frekuensi dapat digunakan secara berulang ulang. 

Kelebihan yang lain adalah umur satelit lebih panjang 
karena berada di lebih jauh orbitnya dengan bumi sehingga 
mengurangi kemungkinan untuk tertarik kembali dalam 
orbit bumi 

Beberapa kekurangan satelit orbit menengah 
daripada satelit LEO maupun GEO

Jumlah satelit yang dibutuhkan lebih banyak dibandingkan 
GEO. Karena lebih banyak jumlahya, maka biaya peluncuran 
lebih mahal daripada GEO. Antena pengendalinya umumnya 
lebih mahal dan kompleks karena satelit selalu bergerak 
sehingga dibutuhkan perangkat antena dan sistem 
komunikasi yang mampu mengikuti gerakan satelit saat 
melewati stasiun bumi.

Karakteristik Orbit Menengah
• Tinggi orbit: sekitar 6.000 – 12.000 km, diatas permukaan 

bumi

• Periode Orbit: 5 – 12 jam
• Kecepatan putar: 19.000 km/jam
• Waktu Tampak: 2 – 4 jam per hari
• Waktu pengiriman data:  Waktu perambatan gelombang 

dari stasiun bumi ke satelit dan kembali lagi ke stasiun 
bumi 80 mili detik

• Jumlah Satelit: 10 – 12 (Global Coverage)
• Penggunaan: Satelit Citra, Cuaca, Mata-mata, sistem 

telekomunikasi bergerak (mobile) misalnya satelit 
Oddysey dan ICO. 

Gambar 42. Gambaran Satelit Orbit Tetap

5.3 Satelit Orbit Tetap

Pernahkan Anda melihat siaran televisi dari antena 
parabola? Satelit yang digunakan adalah satelit orbit tetap. 
Satelit orbit tetap digunakan untuk mengirimkan ulang 
informasi (relay). Keuntungan satelit ini adalah tidak bergerak 
sehingga perangkat pernerima lebih sederhana. Satelit 
orbit tetap (Geostasioner) merupakan sebuah satelit yang 
ditempatkan dalam orbit yang posisinya tetap dengan posisi 
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suatu titik di bumi. Karena mempunyai posisi yang tetap 
maka waktu edarnyapun sama dengan waktu rotasi bumi. 
Posisi orbit satelit GEO sejajar dengan garis khatulistiwa atau 
mempunyai titik lintang nol derajat. Untuk mendapatkan 
posisi orbit tetap diperlukan kecepatan putaran satelit. Jarak 
satelit hamper mendekati keliling bumi. 

Sebuah orbit geostasioner, atau Geostationary Earth 
Orbit (GEO), adalah orbit lingkaran yang berada 36000km 
(22.236 mil) di atas ekuator Bumi dan mengikuti arah rotasi 
bumi. Karena itu satelit kelihatan tetap berada di atas suatu 
wilayah karena pergerakan satelit selalu mengikuti arah 
rotasi bumi.

Sebuah objek yang berada pada orbit ini akan memiliki 
periode orbit sama dengan periode rotasi Bumi, sehingga 
terlihat tak bergerak, pada posisi tetap di langit, bagi 
pengamat di bumi. Satelit komunikasi dan satelit cuaca 
sering diorbitkan pada orbit geostasioner, sehingga antena 
satelit yang berkomunikasi dengannya tidak harus berpindah 
untuk melacaknya, tetapi dapat menunjuk secara permanen 
pada posisi di langit di mana mereka berada. Sebuah orbit 
geostasioner adalah satu tipe orbit geosynchronous.

Gagasan tentang sebuah satelit geosynchronous untuk 
tujuan komunikasi pertama kali diterbitkan pada tahun1928 
oleh Herman Potocnik. Ide orbit geostasioner pertama 
kali disebarkan pada skala luas dalam sebuah makalah 
tahun 1945 berjudul “Extra-Terrestrial Relay – Can Rocket 
Stations Give Worldwide Radio Coverage?” oleh penulis 
ilmu pengetahuan fiksi dari Inggris, Arthur C. Clarke, yang 
diterbitkan di majalah Dunia Wireless. 

Orbit, yang Clarke gambarkan sebagai orbit yang 
berguna untuk siaran dan relay komunikasi satelit, kadang-
kadang disebut Orbit Clarke. Demikian pula, Sabuk Clarke 
adalah bagian dari ruang sekitar 35.786 km (22.000 mil) 
di atas permukaan laut, pada bidang Khatulistiwa, di mana 
geostasioner orbit dapat diimplementasikan. Orbit Clarke ini 
sekitar 265.000 km (165.000 mil) panjangnya.

Satelit GEO mempunyai jarak sebesar 36000 Km dari 
permukaan bumi. Keuntungan satelit orbit GEO ini salah 
satunya adalah dalam mentracking antena pengendalian 
dari suatu stasion bumi tidak perlu mengikuti pergerakan 
satelit karena satelit tersebut sama periodenya dengan 
rotasi bumi. Bandingkan dengan tracking antena pada satelit 
LEO yang harus mengikuti pergerakan satelitnya yang tidak 
sama dengan periode bumi berputar. 

Kerugian dari satelit orbit GEO, karena jarak yang sangat 
jauh dari permukaan bumi maka daya pancar sinyal haruslah 
tinggi dan sering terjadi delay yang cukup signifikan. Cakupan 
satelit GEO pun sebenarnya tidak mencakup semua posisi di 
permukaan bumi. Lokasi yang berada di kutub utara dan 
selatan tidak dapat terjangkau dengan menggunakan satelit 
GEO karena foot printnya yang terbatas.

Gambar 43. Cara  Kerja Satelit Orbit Tetap
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BAB 6 
Mengirim dan Menerima
Data Satelit

Fungsi satelit sebagai pemancar ulang adalah mampu 
mengirimkan gelombang informasi dari satu permukaan 
bumi ke permukaan bumi lainnya. Selain itu satelit 
dapat membroadcas informasi ke seluruh area cakupan, 
penggunaannya adalah untuk TV kabel maupun parabola.

 Gambar 44.Pengiriman data dari stasiun bumi ke rumah

Mengirimkan dan Menerima Informasi dari Satelit

Sebenarnya satelit mirip televisi maupun AC, kenapa 
demikian? Satelit dapat diremote dari bumi dengan 

Kelebihan Satelit orbit tetap
Karena satelit berada tepat di atas suatu wilayah maka 

Stasiun pengendali tidak harus setiap saat mengikuti gerakan 
satelit. Kelebihan lain yaitu Hanya dibutuhkan sedikit satelit 
cukup meng-cover seluruh lapisan bumi. Hal ini karena 
satelit geostasioner memiliki area cakupan yang luas. Satelit 
geostasioner memiliiki umur yang panjang karena berada 
jauh dari bumi sehingga resiko untuk tertarik oleh grafitasi 
bumi lebih rendah. 

Kekurangan GEO
Karena jaraknya jauh maka waktu kirim informasi 

melalui gelombang radio menjadi lebih lama. Waktu yang 
dibutuhkan yang cukup besar, berkisar antara 250 milidetik. 
Posisi satelit yang jauh memerlukan proses peluncuran 
satelit mahal karena berada pada orbit yang jauh. Antena 
penerima pada stasiun bumi harus berdiameter besar agar 
dapat menangkap sinyal/frekuensi yang dipancarkan. 

Karakteristik Satelit Orbit Tetap (Geostasioner)
• Tinggi orbit: sekitar 36000 km, di atas permukaan bumi
• Periode Orbit: 24 jam
• Kecepatan putar: 11.000 km/jam,
• Waktu Tampak: Selalu tampak (karena kecepatan putar 

satelit sama dengan kecepatan putar bumi
• Delay Time: 250 ms (Waktu perambatan gelombang dari 

stasiun bumi ke satelit dan kembali lagi ke stasiun bumi)
• Jumlah Satelit: 3 (Global Coverage)
• Penggunaan: banyak digunakan oleh satelit untuk sistem 

telekomunikasi tetap, seperti satelit Telkom, Satelit 
Pasific Nusantara dan Satelit BRI. 
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menggunakan pusat kendali yang berada di bumi. Pusat 
kendali ini melakukan pengaturan pemancar penerima 
maupun melihat status satelit secara berkala. Posisi satelit 
dapat diketahui melalui perangkat global positioning sistem, 
daya baterai dapat dimonitor setiap waktu. Orbit atau 
ketinggian satelit dapat diatur menggunakan dari pusat 
kendali yang ada di bumi ke satelit.

Gambar 45. Data Posisi Pengguna Satelit

Bagaimana data atau 
perintah dikirimkan dari 
bumi ke satelit?  

Untuk dapat mengirim 
dan menerima data 
melalui satelit setiap 
stasiun bumi maupun 
dari satelit dipancarkan 
ke seluruh daerah, 
setiap stasiun bumi 
maupun satelit memiliki 
antena pemancar. Alat 
ini dapat mengirimkan gelombang electromagnet.  Pada 
zaman dahulu kala kakek Faraday menemukan setiap ada 
perubahan medan magnet dalam suatu kumparan, maka di 
situ terdapat perubahan medan listrik. 

Dalam perkembangannya gelombang electromagnet ini 
dapat digunakan sebagai alat atau media untuk mengirimkan 
informasi. Sebagai contoh TV radio ponsel, selain itu aplikasi 
lain yang bisa sering kita temukan sehari-hari di sekitar kita. 
Nah gelombang elektromagnet ini yang membawa informasi 
dari bumi ke satelit maupun sebaliknya.

Gelombang Elektromagnet 

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa ada 
dua hukum dasar yang menghubungkan gejala kelistrikan 
dan kemagnetan.

1. Arus listrik dapat menghasilkan (menginduksi) medan 
magnet.  Hal ini dengan mengubah arus listrik pada 
waktu tertentu. Ini dikenal sebagai gejala induksi 
magnet. Peletak dasar konsep ini adalah Kakek Oersted 
yang telah menemukan gejala ini secara eksperimen dan 
dirumuskan secara lengkap oleh Kakek Ampere. Gejala 
induksi magnet dikenal sebagai Hukum Ampere.

2. Sebenarnya penemu arus listrik pertama kali adalah 
Michael Faraday. Beliau menemukan bahwa medan 
magnet yang berubah-ubah terhadap waktu dapat 
menimbulkan arus listrik. Atau kedua medan magnet 
yang berubah-ubah terhadap waktu dapat menghasilkan 
(menginduksi) medan listrik dalam bentuk arus listrik. 
Gejala ini dikenal sebagai gejala induksi elektromagnet. 
Konsep induksi elektromagnet ditemukan secara 
eksperimen oleh Michael Faraday dan dirumuskan 
secara lengkap oleh Joseph Henry. Hukum induksi 
elektromagnet sendiri kemudian dikenal sebagai Hukum 
Faraday-Henry.

Dari kedua prinsip dasar listrik magnet di atas dan 
dengan mempertimbangkan konsep simetri yang 
berlaku dalam hukum alam, James Clerk Maxwell 
mengajukan suatu usulan. Usulan yang dikemukakan 
Maxwell, yaitu bahwa jika medan magnet yang berubah 
terhadap waktu dapat menghasilkan medan listrik maka 
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hal sebaliknya boleh jadi dapat terjadi. Dengan demikian 
Maxwell mengusulkan bahwa medan listrik yang berubah 
terhadap waktu dapat menghasilkan (menginduksi) 
medan magnet. Usulan Maxwell ini kemudian menjadi 
hukum ketiga yang menghubungkan antara kelistrikan 
dan kemagnetan.

  Gambar 46. Bapak James Clerk Maxwell

.3 Prinsip Pemancar Sinyal Gelombang
Dalam mengirimkan informasi ke satelit dari pemancar 
di bumi menggunakan teknik menumpangkan 
data. Teknik ini mirip dengan sandi morse yaitu 
mengirim suatu bunyi tertentu yang berupa kode 
dan diterjemahkan oleh penerima. Prinsip inilah yang 
digunakan dalam pengiriman data menggunakan 
gelombang elektromagnet. Sesuai dengan keterangan 
sebelumnya bahwa medan listrik yang berubah ubah 
setiap waktu dapat menghasilkan medan magnet. Hal 
ini menarik Maxwell untuk mengembangkan rumusan 
hokum Ampere.Prinsip ketiga ini yang dikemukakan oleh 
Maxwell pada dasarnya merupakan pengembangan dari 
rumusan hukum Ampere. Oleh karena itu, prinsip ini 
dikenal dengan nama Hukum Ampere-Maxwell.

Dari ketiga prinsip dasar kelistrikan dan kemagnetan 
di atas, Maxwell melihat adanya suatu pola dasar. Medan 
magnet yang berubah terhadap waktu dapat membangkitkan 
medan listrik yang juga berubah-ubah terhadap waktu, dan 
medan listrik yang berubah terhadap waktu juga dapat 
menghasilkan medan magnet. 

Gambar 47. Bola lampu adalah 

gambaran antena isotropis

antena isotropis. Antena 
isotropis mirip seperti bolam 
lampu pijar yang ditemukan 
oleh Thomas alfa Edison. 
Karena cahaya tampak sendiri 
sebenarnya adalah gelombang 
juga yang dapat diterima oleh 
mata.

Jika proses ini berlangsung 
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secara kontinu maka akan dihasilkan medan magnet dan 
medan listrik secara kontinu. Jika medan magnet dan medan 
listrik ini secara serempak merambat (menyebar) di dalam 
ruang ke segala arah maka ini merupakan gejala gelombang. 

Gelombang semacam ini disebut gelombang 
elektromagnetik karena terdiri dari medan listrik dan medan 
magnet yang merambat dalam ruang.

Pada mulanya gelombang elektromagnetik masih 
berupa ramalan dari Maxwell yang dengan intuisinya 
mampu melihat adanya pola dasar dalam kelistrikan dan 
kemagnetan, sebagaimana telah dibahas di atas. Kenyataan 
ini menjadikan J C Maxwell dianggap sebagai penemu dan 
perumus dasar-dasar gelombang elektromagnetik.

Gambar 48. Perambatan Gelombang Elektromagnetik

Ramalan Maxwell tentang gelombang elektromagnetik 
ternyata benar-benar terbukti. Adalah Heinrich Hertz 
yang membuktikan adanya gelombang elektromagnetik 
melalui eksperimennya. Eksperimen Hertz sendiri berupa 
pembangkitan gelombang elektromagnetik dari sebuah 

dipol listrik (dua kutub bermuatan listrik dengan muatan 
yang berbeda, positif dan negatif yang berdekatan) sebagai 
pemancar dan dipol listrik lain sebagai penerima. Antena 
pemancar dan penerima yang ada saat ini menggunakan 
prinsip seperti ini.

Gambar 49. Digram skematik eksperimen Hertz

Melalui eksperimennya ini Hertz berhasil membangkitkan 
gelombang elektromagnetik dan terdeteksi oleh bagian 
penerimanya. Eksperimen ini berhasil membuktikan 
bahwa gelombang elektromagnetik yang awalnya hanya 
berupa rumusan teoritis dari Maxwell, benar-benar ada 
sekaligus mengukuhkan teori Maxwell tentang gelombang 
elektromagnetik.

6.2 Antena dan Perangkat Pengiriman Gelombang
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Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan 
bagaimana sebuah sinyal gelombang dibangkitkan. Proses 
selanjutnya adalah mengirimkan gelombang elektromagnetik 
itu ke ruang angkasa. Pengiriman gelombang elektromagnet 
tersebut menggunakan antena parabola.  Sebuah antena 
pengendali satelit memiliki diameter lingkaran tengahnya 12 
meter. Antena ini sanggup bergerak ke segala arah untuk 
mengikuti arah satelit.

Awalnya antena parabola ditemukan oleh bapak 
fisikawan dan frekuensi jerman Heinrich Hertz penemuan ini 
bersamaan dengan penemuan gelombang radio pada tahun 
1887. Dia menggunakan reflektor parabola silindris dengan 
antena dipole pada fokus antena untuk mengirimkan dan 
menerima gelombang radio. Eksperimen bersejarah ini 
menjadi salah satu hal yang merubah peradaban manusia 
di kemudian hari.

Penggunaan antena parabola untuk komunikasi satelit 
diawali dengan komunikasi satelit di awal tahun 1961. 

Satelit komunikasi pertama adalah Echo I. Satelit ini 
diluncurkan di amerika serikat pada tahun 1960. Satelit 
ini mentransisikan sinyal telepon. Pada tahun 1961 mulai 
digunakan sebagai pemancar untuk televisi. Antena penerima 
televisi pertama kali berukuran besar untuk menerima sinyal 
dalam frekuensi C Band. Pada tahun 1976 Professor Henry 
Taylor Howard dari Standford University berhasil menemukan 
antena yang berdimensi lebih kecil untuk menerima siaran 
televisi broadcast dari satelit. HBO adalah stasiun televisi 
pertama yang mengembangkan program-program televisi. 
Antena parabola pertama yang bekerja pada frekuensi 
sekitar 3000 sd 6000 MHz. Frekuensi ini disebut frekuensi 

C Band. 

Pada masa itu antena parabola C-band berukuran sangat 
besar. Karena itu, antena parabola diletakkan di halaman. 
Ketika itu, tidak ada ruang yang cukup untuk meletakkan 
antena parabola. Harga antena parabola pada masa itu mahal. 
Pada tahun 1980an, berbagai perusahan mengembangkan 
antena parabola C-band. Karena itu, harga antena parabola 
dapat lebih terjangkau dan dinikmati oleh masyarakat.

Saat ini antena parabola dipakai dalam jumlah besar untuk 
jaringan ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Dengan antena 
parabola ini sebuah ATM yang berada di daerah terpencil 
tanpa support jaringan telepon dapat melayani nasabah.

Selain itu Antena parabola berperan besar dalam 
perkembangan industri layanan televisi satelit. Dish Network, 
sebuah perusahaan penyedia layanan televisi satelit memulai 
penyiaran mereka pada tahun 1996.  Mereka memanfaatkan 
antena parabola. Pada tahun yang sama, DirecTV juga mulai 
bersiaran. Akibatnya, terjadi persaingan antarpenyedia 
layanan televisi satelit dan menandai persaingan antara 
berbagai perusahaan penyedia layanan televisi.
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 Gambar 50.  Broadcast  Satelit   Televisi

Pada tahun 1970, 1980, dan 1990an antena parabola 
mengubah cara kerja siaran televisi. Perubahan tersebut 
ditandai dengan perubahan pada peralatan televisinya. 
Pada masa itu, antena parabola jenis C-band yang besar 
telah hilang. Antena parabola jenis C-band telah berubah 
ukuran menjadi lebih kecil. Kini, antena parabola berukuran 
kecil. Antena parabola mampu diletakkan di atap dan tidak 
mengganggu stabilitas bangunan. Ukurannya tidak lagi 
mengganggu pemandangan. Berbagai saluran dan program-
program televisi yang menggunakan antena parabola telah 
mampu ditransmisikan dengan jelas dan tanpa gangguan. 
Saat digunakan menonton HDTV, antena parabola mampu 
mentransmisikan gambar yang realistis.

6.3 Prinsip Kerja Antena Parabola

Untuk dapat menerima dan mengirimkan gelombang 
elektromagnet ke luar angkasa diperlukan sebuah antena 
pemancar dengan penguatan tinggi. Salah satu antena yang 
mampu memenuhi kriteria tersebut adalah antena parabola. 

Antena parabola bekerja dengan mengumpulkan 
gelombang electromagnet pada salah satu titik fokus. 
Prinsip kerja persis seperti lensa cekung Pada titik fokus 
tersebut terdapat antena kecil dengan dua kawat terpisah 
di bawahnya terdapat sebuah penguat sinyal. Semakin 
besar reflector berbentuk cekung maka semakin besar 
pula kekuatan antentena dalam mengumpulkan energi 
gelombang elektromagnet.

1. Antena parabola (parabolic) atau Prime Focus Feed, 
mempunyai feeder di titik pusat dari parabola. Antena 
ini merupakan antena yang paling banyak digunakan di 
dunia antara lain karena efisiensinya tinggi. 

2. Antena Horn Reflector/ Offset Feed, memiliki feeder 
yang berada di ujung reflektor. Sistem Offset Feed 
sebenarnya berawal pada Prime Fokus juga, tapi di sini 
efisiensinya sedikit lebih baik karena blocking berkurang. 
Selain itu, antena ini relatif lebih ringan dan praktis 
untuk digelar, misalnya untuk antena stasiun bumi fly-
away. Hal yang membuatnya populer adalah karena 
pengaturan dan penyesuaian isolasi cross-pol jauh lebih 
mudah dibandingkan dengan antena prime focus feed. 
Berkenaan dengan desain adalah pada feed support 
yang harus memiliki kekokohan tertentu, maka ukuran 
diameter yang dibuat umumnya ialah 1,5 meter sampai 
3,8 meter.
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3. Antena Casseigrain, mempunyai dua reflektor, yaitu 
main reflector (utama) yang berbentuk parabola 
sedangkan sub-reflektornya berbentuk hiperbola. Feeder 
ditempatkan di bawah dari cekungan parabola.

4. Antena Gregorian, mempunyai bentuk hampir sama 
dengan antena casseigrain, tetapi memiliki pola 
pantulan yang berbeda. Umumnya sistem antena jenis 
ini dimanfaatkan untuk antena berukuran 4,6 meter 
atau lebih. Jika ukuran main reflector lebih kecil dari 
4,6 meter, sub-reflector akan mulai memblokir sinyal 
dan menyebabkan pelemahan, dengan demikian gain 
berkurang, maka efisiensi menurun.  Kelebihan dari 
antena ini antara lain adalah aman dan relatif mudah 
dalam pengaturan isolasi cross-pol untuk memperoleh 
hasil yang maksimal.

Gambar 51 a.  Prime Fokus  Antena Gambar 51 b.  Casegrain Antena

Reflektor adalah permukaan logam dibentuk menjadi 
potongan bola dan biasanya dipotong di tepi melingkar yang 
membentuk diameter antena. Dalam antena pemancar, 
saat ini frekuensi radio dari pemancar dipasok melalui 
kabel saluran transmisi ke antena feed, yang mengubahnya 

menjadi gelombang radio. 

Saat mengirimkan informasi, gelombang radio 
memancarkan sinyal ke piring oleh antena antena pemancar 
feed. Reflektor dish merubah menjadi sinyal sejajar dengan 
arah parabola. Saat menerima antena menerima gelombang 
radio yang masuk lalu dipantulkan oleh piring dan difokuskan 
ke titik di antena feed, yang akan mengubah mereka menjadi 
arus listrik yang berjalan melalui jalur transmisi ke penerima 
radio.

Jenis Piringan antena antara lain:
• Piringan bola atau piringan bulat: reflektor yang 

berbentuk seperti bola terpotong di tepi melingkar. Ini 
adalah jenis yang paling umum. Ini memancarkan sinar 
berbentuk menyempit sepanjang sumbu piringan.

• Jenis yang kedua adalah antena dengan pelindung 
silinder. Untuk melindungi antena dari radiasi 
gelombang elektromagnet selain dari satelit terkadang 
perisai logam silinder melekat ke tepi piring. Selubung 
logam ini melindungi antena dari radiasi dari pemancar 
pengganggu sinyal utama. Silinder yang melindungi 
reflektor ini melengkung hanya dalam satu arah dan 
datar pada yang lainnya. Gelombang radio datang ke 
fokus tidak pada suatu titik tapi sepanjang garis.

• Ketiga adalah Shaped-beam antennas – antena dengan 
bentuk khusus, reflector/ pemantul antena. Antena 
reflektor modern dapat dirancang untuk menghasilkan 
sinyal geleombang elektromagnet. Sinyal bisa berupa 
satu sinyal atau terdiri dari beberapa sinyal. Metode 
memantulkan gelombang dengan bentuk khusus 
ini digunakan untuk mengambil sinyal yang terdiri 
pemancarnya tidak tunggal.
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6.4 Jaringan Komunikasi Penerima Satelit 

Kebutuhan internasional akan jaringan internet membuat 
provider satelit menyediakan jaringan internet yang bersama 
dengan jaringan TV. Jaringan internet ini digunakan untuk 
area yang tidak mungkin dijangkau oleh kabel atau jaringan 
telepon tanpa kabel. 

Perkembangan antena parabola yang memiliki ukuran 
kecil namun berdaya besar memudahkan penerima data 
di bumi. Sistem penerimaan yang mudah dipasang dan 
berdimensei kecil merambah ke seluruh dunia.

Gambar 52. Antena Dengan BentukShaped  Feed Horn

Antena shaped memiliki bentuk yang hampir datar 
reflektornya, posisi antena tanduk (feed horn) yang berada 
di titik fokus. Antena ini berdiameter kecil 0.5 meter sampai 
1.5 meter sehingga mudah untuk dipasang.

Berdasarkan posisi pemasangan Feed Horn ini antena 
dapat dibagi menjadi beberapa jenis.

• Front feed (Prime Focus) Antenna - Ini adalah jenis 
yang paling umum dari feed, dengan feed antena yang 
terletak di depan fokus piringan, pada sumbu sinar, 
menunjuk kembali ke piringan 

• Off Feed - reflektor adalah segmen asimetris 
paraboloid, jadi fokus dan feed antenaterletak di salah 
satu sisi piringan. Tujuan dari desain ini adalah untuk 
memindahkan struktur feed dari jalur sinar, sehingga 
tidak menghalangi sinar lain. Hal ini banyak digunakan 
dalam piringan antenna televisi rumah. Offset feed juga 
digunakan dalam beberapa desain reflektor seperti 
Cassegrain dan Gregorian.

• Cassegrain - Dalam sebuah antena Cassegrain, 
feed terletak pada atau di belakang piringan, dan 
memancarkan ke depan, menerangi reflektor sekunder 
hiperboloid cembung pada fokus parabola. Gelombang 
radio dari feed dicerminkan kembali dari reflektor 
sekunder ke piringan, yang membentuk sinar keluar. 
Keuntungan dari konfigurasi ini adalah bahwa feed, 
dengan waveguides dan “front end” elektronik tidak 
harus tergantung di depan piringan, sehingga digunakan 
untuk antena dengan feed yang rumit atau besar, seperti 
antena komunikasi satelit besar dan teleskop radio.

• Gregorian - Serupa dengan desain Cassegrain kecuali 
reflektor sekunder yang berbentuk cekung, (ellipsoidal). 
Efisiensi aperture lebih dari 70% dapat dicapai.
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BAB 7
Pengendalian dan Kontrol
Satelit Pengendali Bumi
(Ground Segment)

90 Degree

0 Degree

Gambar 53. Proses komunikasi satelit dengan stasiun bumi

Sebelumnya kita telah belajar dengan Antena. Sekarang 
kita belajar tentang sistem kendali di bumi. Sebuah sistem 
satelit dikendalikan dari bumi oleh sistem pengendali bumi 
(ground segment). Pusat Pengendali bumi (ground segment)  
adalah bagian dari sistem komunikasi satelit yang berada 
di  bumi. Secara umum, ruas bumi terdiri dari stasiun bumi 
(earth station) dan jaringan lanjutan atau jaringan komputer 
lanjutanyaitu berupa hubungan stasiun bumi menuju ke 
sentral telekomunikasi (sentel), pusat komputer, stasiun 
televisi dan radio serta unit-unit pemakai VSAT.

Stasiun bumi, seperti pada gambar-gambar, adalah lokasi 
di permukaan bumi yang berfungsi untuk memancarkan serta 
menerima sinyal informasi dari dan ke satelit. Lokasi stasiun 
bumi dapat dimana saja tersebar di seluruh permukaan 
bumi asalkan berada di coverage area dari satelit.

Stasiun bumi juga bertugas sebagai control sistem yang 
mengatur kondisi satelit dari bumi.

Gambar 54.a dan 54.b    Gambar stasiun bumi Parepare

Berdasarkan fungsinya, stasiun bumi dapat dibedakan 
menjadi 

1. Stasiun Bumi Pengendali Satelit 
Stasiun bumi ini bisa dinamakan stasiun bumi TTNC 
(Telemetri Tracking and Control). TTNC yaitu stasiun 
bumi yang berfungsi mengendalikan satelit agar selalu 
berada pada tempat yang ditentukan di orbit serta 
menjalankan fungsi komando dan telemetri. Selain 
itu SPU juga bertugas melakukan fungsi tracking 
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(penjejakan) apabila ada satelit yang mengalami 
pergeseran posisi di orbit. Di Indonesia terdapat 
setidaknya tiga buah SPU yang dioperasikan oleh tiga 
operator satelit berbeda. SPU Cibinong milik PT Telkom 
mengendalikan satelit Telkom-1 dan Palapa B2R, SPU 
Daan Mogot Jakarta milik PT Indosat  mengendalikan 
satelit Palapa-C serta SPU Jatiluhur milik PT Indosat 
mengendalikan satelit milik konsorsium Intelsat dan 
Inmarsat. Stasiun Bumi Ranca bungur dan Parepare 
Mengendalikan satelit milik LAPAN.

.2 Stasiun Bumi Utama
Stasiun bumi utama berfungsi melakukan transmisi 
(pengiriman data) dari stasiun bumi ke satelit 
demikian pula sebaliknya. Transmisi data ini dapat 
berupa suara gambar maupun video dan data data 
lainnya. Ciri dari stasiun bumi utama adalah memiliki 
banyak antena dengan kecepatan pengiriman data 
yang sangat tinggi.

.3 Stasiun Bumi Mini (Kecil)
Sesuai dengan namanya stasiun bumi ini berukuran 
kecil. Walaupun fungsinya sama dengan stasiun bumi 
besar, namun kapasitas data yang dapat dikirim dan 
diterima tidak sebesar stasiun bumi utama. Stasiun 
bumi kecil biasanya diletakkan di daerah yang tidak 
membutuhkan kecepatan dan kapasitas pengiriman 
data yang besar seperti ATM maupun kantor kantor 
yang ada di remote area. Selain itu stasiun bumi 
mini bisa digunakan sebagai redundant atau backup 
apabila terjadi kerusakan dengan stasiun bumi utama.

.4 Stasiun yang Dapat Bumi Bergerak (Mobile)
Ada kalanya kita membutuhkan sebuah stasiun bumi 
di suatu tempat karena kebutuhan yang mendadak. 
Maka dibuatlah sebuah stasiun bumi  yang dapat 
menerima dan  mengirimkan data satelit dan bisa 
bergerak sesuai dengan keinginan kita. Contoh stasiun 
bumi ini adalah Mobile ATM maupun komunikasi yang 
biasa digunakan oleh TNI dan POLRI.

.5 Stasiun Bumi Received Only
Stasiun bumi received only banyak dipakai di 
Indonesia. COntoh dari stasiun bumi ini adalah 
penerima televisi baik digital maupun analog. Sistem 
perangkat ini hanya menerima data downlink dari 
satelit dan tidak mengirimkan data ke satelit. Contoh 
lain adalah stasiun bumi penerima data satelit 
penginderaan jauh.

7.1 Perangkat Stasiun Bumi

Antena stasiun bumi yang biasa digunakan adalah 
berbentuk parabola, seperti ditunjukkan pada gambar 
18. Pada fokus parabola, setiap sinyal yang datang pada 
parabola memantul sejajar dengan sinyal-sinyal lainnya, 
sehingga semua garis adalah tegak lurus terhadap bidang 
fokus. Dengan konstruksi seperti ini antena dapat memiliki 
penguatan karena bentuk dari berkas titik fokus dalam arah 
satelit.
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Perangkat penghubung antena dengan saluran 
transmisinya adalah perangkat yang disebut feed. Feed 
ini berfungsi menangkap gelombang electromagnet yang 
terkumpul oleh parabola. Bentukfeed merupakan ujung 
terbuka dari pemandu gelombang (wave guide), sisinya 
dimiringkan dan membentuk terompet kecil.

Dengan kostruksi parabolik maka sinyal satelit yang 
sangat jauh dapat diterima dengan baik. Antena casegrain 
memungkinkan sistem penguat dengan noise renda (LNA/ 
Low Noise Amplifier) dan Pemancar dengan penguatan 
maksimum (HPA/ High Power Amplifier) untuk dipasang di 
belakang main reflecor, sehingga memudahkan konstruksi 
dan perawatan.Tipe antena yang umum dipakai di stasiun 
bumi adalah antena Casseigrain. Antena ini memiliki 
keunggulan dibandingkan jenis antena lain, yaitu:

1. Memungkinkan LNA dan HPA untuk dipasang di 
belakang main reflecor, sehingga memudahkan 
konstruksi dan perawatan.

2. Dengan mengoptimasi bentuk reflector utama dan 
sub-reflector, bisa dicapai efisiensi yang tinggi.

Pondasi dan Pedestal Antena

Bagaimana meletakkan sebuah antena besi berdiameter 3 
sampai 12 meter?

Reflektor pemantul utama sebuah antena untuk stasiun 
bumi, haruslah terpasang pada konstruksi yang cukup 
kuat untuk tahan segala cuaca, panas, hujan, dan angin 
sedapat mungkin tidak menyebabkan instalasi antena tidak 
mengalami perubahan bergetar apalagi bergoyang. 

Bagian dudukan antena tersebut disebut dengan pedestal. 
Sedangkan pondasi dibuat dari beton dengan kekuatan 
sampai dengan puluhan ton.

Pada pedestal ini  memiliki 2 Axis/ sumbu putar, ialah :
1. Sumbu Vertikal untuk gerakan/ pengaturan sudut 

azimuth.
2. Sumbu Horizontal untuk pengaturan sudut elevasi
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Gambar 55. Komponen Antena Stasiun Bumi

Feeder Antena

Feeder antena adalah penghubung antara perangkat luar 
stasiun bumi (antena) dengan perangkat dalam (HPA dan 
LNA). Sistem satelit menggunakan sebuah antena untuk 

mengirim dan menerima sinyal, sehingga diperlukan pemisah 
atau pembatas antara sinyal pancar dan sinyal terima. 
Pembatas pancaran dan penerima terletak pada feeder 
antena. Disamping itu pada feeder antena terdapat polarizer 
yang mengatur pembagian polarisasi. Pada feeder harus 
diatur agar rugi-rugi (loss) yang terjadi sekecil mungkin. 
Pemisah antara arah pancar dan terima menggunakan alat 
yang disebut diplexer.

Feeder memiliki redaman yang timbul akibat pengaruh 
jenis bahan yang digunakan untuk feeder. Pada gambar 20, 
setiap perangkat antena dan feeder didesain sedemikian 
rupa agar memiliki redaman sekecil mungkin.

Membran Feeder

Horn Antena

Penyeimbang 
ImpedansiLow Noise 

Amplifier / LNA

Konektor N

Gambar 56. Gambar Feeder Antena

7.2 Peralatan Stasiun bumi

Apa saja peralatan yang ada di stasiun bumi
Setelah antena perangkat di stasiun bumi pada dasarnya 
adalah sebagai berikut

1. Modem (modulator Demodulator)
2. HPA (High Power Amplifier)
3. LNA (Low Noise Amplifier)
4. Up Converter
5. Down Converter
6. Server Switching Atau Image Processing
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Nah setiap perangkat tersebut akan kita bahas satu per satu.

Komputer Pengirim 
Informasi/ TTNC

MODEM

UP Converter/
Menaikkan 
Frekuensi

HPA 
(Penguat 

Daya)

MODEM
DOWN 

CONVERTER
LNA (Penguat 

Daya)

Penerima Informasi/
Perekaman Data

Gambar 57. Perangkat Komunikasi Satelit

1. Modem (Modulator dan Demodulator)

Kalian mempunyai perangkat internet di rumah 
menggunakan wifi. Modem satelit cara bekerja hampir 
sama dengan modem yang kita gunakan di rumah. 
Perangkat ini membawa dan mengembalikan sinyal 
listrik menjadi sinyal informasi yang sebenarnya.

Pada modem ini dilakukan proses modulasi dan 
demodulasi. Jenis modulasi yang umum dipakai adalah 
Frequency Modulation (FM) yang lazim digunakan 
pada sistem transmisi analog dan Quadrature Phase 
Shift Keying (QPSK) atau QAM (Quadrature amplitude 
modulation) yang digunakan pada sistem transmisi 
digital.

Modulasi analog dilakukan dengan menumpangkan 
sinyal asli ke frekuensi yang lebih tinggi. Sedangkan 
modulasi digital merubah sinyal informasi ke dalam bit bit 
tengangan yang diubah menjadi biniari binari informasi 
kompter. Proses modulasi ini hampir mirip dengan 
sistem sandi morse setiap pengirim dan penerima 

menterjemahkan semua informasi oleh perangkat 
demodulator.

.2 Low Noise Amplifier (LNA)

Low Noise Amplifier merupakan perangkat untuk 
menurunkan level noise dari sinyal yang ditangkap oleh 
antena. Sinyal yang ditangkap oleh antena stasiun bumi 
sangat lemah mengingat jarak yang jauh dari satelit 
sehingga sinyal tersebut tidak dapat langsung diolah 
serta memiliki level noise yang tinggi sehingga harus 
dikuatkan terlebih dahulu sampai tingkat yang lebih 
tinggi, baru kemudian dilewatkan ke down converter.

.3 Up / Down Converter

Bagaimana gelombang dikirimkan dari bumi ke 
satelit? Frekuensi pembawa (carrier frequency) yang 
dipakai pada modulasi adalah frekuensi menengah 
atau IF (intermediate frequency) 70 MHz dan 140 MHz. 
Pemilihan IF tergantung bandwidth deviasi dari carrier. 
Pada sistem FDMA dipakai IF 70 MHz sedangkan pada 
sistem TDMA digunakan IF 140 MHz. Sedangkan pada 
satelit penginderaan jauh menggunakan frekuensi 720 
MHz dan 1250 MHz.

Cara kerja modem yang mudah untuk kita bayangkan 
adalah seperti handphone. Dengan handphone kita bisa 
mengirim pesan atau berkomunikasi langsung.

Frekuensi yang digunakan di stasiun bumi telah 
kita bahas sebelumnya menggunakan frekuensi 
intermediate. Frekuensi Intermediate memiliki kelebihan 
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yaitu redamannya yang rendah karena frekuensi yang 
digunakan rendah. Namun demikian frekuensi ini tidak 
bisa digunakan untuk mengirimkan informasi ke luar 
angkasa, karena dibutuhkan diameter antena yang 
sangat besar.

Up/ Down Converter adalah perangkat yang 
berfungsi mengkonversikan frekuensi IF menjadi RF dan 
sebaliknya.

Misalnya pada satelit dengan C-band 6/4 GHz, artinya 
frekuensi uplink 6 GHz dan frekuensi downlink 4 GHz. 
Karena itu diperlukan perangkat up / down converter 
untuk mengkonversikan sinyal yang diterima dari satelit 
(downlink) dan sinyal yang akan dikirimkan ke satelit 
(uplink).

Terdapat dua jenis Up / Down Converter untuk Up 
/ Down Converter yang mengkonversi frekuensi IF 
menjadi RF dan sebaliknya, yaitu:

a. Single Converter (konverter tunggal), yaitu melakukan 
konversi IF ke RF hanya dengan satu kali konversi 
saja. Konverter ini sederhana karena hanya memiliki 
satu osilator lokal yang kemudian akan dicampur di 
rangkaian mixer (pencampur) dengan sinyal RF 4 GHz 
yang telah melewati LNA menjadi sinyal IF 70 MHz.

b. Double Converter (konverter ganda), yaitu melakukan 
konversi dari IF ke RF secara bertahap. Konverter 
ganda melakukan konversi sinyal dalam dua langkah, 
dengan selisih frekuensi awal sekitar ratusan MHz 
dan pada langkah kedua pada 70 Mhz.

.4 High Power Amplifier (HPA)

Bagaimana mengirimkan gelombang elektromagnet 
ke luar angkasa sampai ke lokasi  satelit?

Untuk mengirimkan informasi menggunakan 
gelombang electromagnet diperlukan penguat sinyal 
dengan daya yang besar. Penguat sinyal ini bertugas 
memberikan energy maksimal sehingga sinyal yang 
dikirim dari bumi dapat sampai di satelit. Penguat sinyal 
ini dinamakan HPA (High Power Amplifier).

High Power Amplifier berfungsi sebagai penguat 
sinyal RF yang akan dipancarkan ke satelit agar diperoleh 
penguatan sinyal yang baik mengingat jarak bumi ke 
satelit yang sangat jauh (36.000 km), tetapi juga level 
penguatan daya  tersebut tidak melampaui batas yang 
telah ditentukan di stasiun bumi yang bersangkutan, 
karena daya pancar yang terlalu besar akan dapat 
mengganggu stasiun bumi lain.

Ada dua jenis penguat gelombang mikro, yaitu :

Sinyal RF dari perangkat sebelumnya sangatlah kecil 
dan harus diperkuat terlebih dahulu untuk kemudian 
dipropagasikan ke satelit. Penguat biasanya terdiri dari 
beberapa tahapan penguatan. Sebelum diperkuat oleh 
HPA, sinyal RF yang sangat kecil diperkuat terlebih 
dahulu oleh penguat awal.
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7.3 Metode Pancaran Satelit

Sebuah komunikasi satelit pada dasarnya persis 
seperti komunikasi radio biasa atau komunikasi telepon. 
Kabel digantikan dengan media udara atau ruang 
hampa di luar angkasa. Untuk mendapatkan komunikasi 
yang bisa dua arah diperlukan 2 jalur yaitu jalur kirim 
dan jalur terima. Jalur kirim sesuai yang dijelaskan 
sebelumnya disebut juga jalur pengiriman data dari 
bumi ke satelit di antariksa. Secara umum, setiap satelit 
terdiri dari 2 pola pancaran, yaitu uplink dan downlink. 
Namun untuk keperluan yang lebih khusus ada pula 
satelit yang memiliki pola pancaran crosslink. Berbagai 
pola pancaran satelit ini dapat dilihat pada gambar.

Uplink Model

Secara sederhana uplink adalah proses mengirimkan 
data dari bawah ke atas, yaitu dari bumi ke satelit di 
luar angkasa. Gambar 57 menunjukkan proses uplink, 
frekuensi yang digunakan antara uplink dengan downlink 
berbeda sehingga tidak saling mengganngu.

Komputer Pengirim 
Informasi/ TTNC

MODEM
HPA (Penguat 

Daya)
Pencampur 

Frekuensi (Mixer)

Generator
Pembangkit 

Gelombang Mikro

UP CONVERTER

Penyaring Frekuensi 
(BPF/Band Pass Filter)

gambar 58. Uplink Model (Mengirim data ke satelit)

Apakah itu downlink satelit?

Downlink adalah pancaran sinyal dari satelit menuju ke 
bumi. Sinyal ini memiliki frekuensi yang lebih kecil dari dari 
frekuensi uplink. Pancaran downlink adalah kebalikan dari 
pancaran uplink.

Komputer 
Penyimpanan/Server

MODEM
LNA (Penguat 

Daya)
Pencampur 

Frekuensi (Mixer)

Generator
Pembangkit 

Gelombang Mikro

DOWN Converter

Penyaring Frekuensi 
(BPF/Band Pass Filter)

Gambar 59. Downlink Model (Mengirim data ke stasun bumi)

Crosslink Model

Ada kalanya dibutuhkan komunikasi antar satelit. 
Hubungan ini disebut crosslink yang menggunakan satelit 
khusus yang disebut interSatelit links (ISLs).

Gambar 60 Crosslink Model  ( Mengirim data antar satelit)
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7.4 Jaringan Pendukung Stasiun Bumi

Ke mana stasiun mengirimkan datanya?

Sebuah jaringan satelit dapat langsung mengirimkan 
data ke user contohnya pengguna telepon satelit maupun 
ATM bank. Namun demikian untuk stasiun bumi besar di 
belakangnya selalu ada jaringan lanjutan. 

 Jaringan lanjutan adalah yang menghubungkan stasiun 
bumi dengan jaringan komunikasi lain di bumi. Umumnya 
jaringan ekor di belakan jaringan stasiun bumi adalah 
jaringan pengolahan data, penyambungan (switching) atau 
teknologi penyimpanan database. Pengiriman data antar 
jaringan ini bisa menggunakan media pengiriman gelombang 
mikro untuk komunikasi darat atau jaringan serat optic.

Stasiun Bumi

Jaringan Fiber Optik

Router

Data Center

Jaringan Fiber Optik

Gambar 61 Jaringan Pengiriman Data Untuk Satelit Penginderaan 

Jauh

Jaringan Komunikasi Satelit  Berbasis Antena Mini

Daerah terpencil, pengeboran minyak lepas pantai, 
anjungan tunai mandiri (ATM), ataupun kapal di lautan 
berkomunikasi menggunakan jaringan satelit. Jaringan 
satelit tersebut adalah jaringan satelit dengan sistem antena 

yang bersifat ringan mudah dipindahkan dan memiliki 
kemampuan untuk mengirim dan menerima informasi.

VSAT (Very Small Aperture Teriminal) adalah sebuah 
sistem penerima data satelit menggunakan antena yang 
berdimensi kecil dan mudah untuk dipasang. Kemampuan 
ini membantu desainer jaringan komputer untuk membuat 
jaringan dengan sekala besar dengan satelit sebagai titik 
penyambung.

Pad bab sebelumnya adik adik telah melihat bahwa 
satelit geostasioner mampu mencakup separuh bumi. 
Seiring dengan ditemukannya perangkat antena yang kecil 
beserta sistem penerimanya hal ini memudahkan desainer 
jaringan dalam membuat jaringan komputer dalam sekala 
luas menggunakan perangkat VSAT.

Tapi, apa sebenarnya itu dan bagaimana cara 
kerjanya?Lokasi yang sulit dijangkau seperti di kapal laut, di 
tengah hutan, dan di lokasi yang jauh seperti di rig minyak 
atau pulau pulau terpencil di seluruh wilayah Indonesia. 
Very Aperture Terminal (VSAT)  adalah teknologi yang biasa 
disebut sebagai stasiun bumi pribadi. Stasiun bumi dirancang 
untuk mengirim dan menerima sinyal data melalui sinyal 
satelit. VSAT termasuk istilah “sangat kecil” yang mengacu 
pada ukuran antena pada antena VSAT. Kenapa disebut 
stasiun bumi sangat kecil? Antena stasiun bumi  biasanya 
berukuran sekitar empat meter.
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Gambar 62 Jaringan Satelit Berbasis Antena Mini

Satelit langit berkomunikasi dengan PC berbasis stasiun 
di bumi dengan mengirim dan menerima sinyal. PC berbasis 
stasiun bertindak sebagai hub untuk sistem VSAT dan 
berkomunikasi dengan pengguna akhir konfigurasi VSAT.

Ketika sistem terdiri dari beberapa pengguna, untuk 
membangun komunikasi dengan satu sama lain, data harus 
dikirim ke PC berbasis stasiun yang mengirim sinyal ke satelit 
langit. Satelit transponder langit kemudian meneruskan 
transmisi data ke antena VSAT pengguna akhir dan akhirnya 
ke perangkat pengguna akhir. Selain transmisi data, sistem 
VSAT juga dapat menangani suara dan video. VSAT dapat 
digunakan oleh pengguna rumahan yang mendaftar 
dengan layanan VSAT primer dan oleh organisasi swasta 
dan perusahaan yang menyewakan atau mengoperasikan 
infrastruktur VSAT mereka sendiri. Anda juga dapat 
menerima penerimaan telepon dengan kecepatan lebih 
tinggi daripada jika Anda menggunakan koneksi Internet 
konvensional.

.57 Berhitung Pengiriman Sinyal Satelit Ke Bumi 
(Belajar Komunikasi Satelit)

Jarak satelit dengan bumi bervariasi, jarak terendah 
adalah 450 km, itu sebanding dengan jarak dari Semarang 
ke Jakarta. Untuk dapat mengirim informasi dari satelit ke 
bumi bagaimana caranya? Jarak satelit terhadap suatu titik 
di permukaan bumi tidak selamanya sama. Jarak satelit 
tergantung dari sudut elevasi antara titik tersebut dengan 
satelit.

Gambar 63 Contoh Jarak Stasun Bumi dengan Satelit

Dengan demikian saat sudut elevasi satelit semakin 
rendah, maka jarak sesungguhnya satelit dari permukaan 
bumi semakin jauh. Jarak yang jauh mengakibatkan daya 
pancar antena di bumi maupun di satelit perlu diperbesar. 

Apabila kita lihat diatas Ro dan h adalah sebuah sisi 
dari segitiga siku siku anggap Ro adalah sebuah sisi miring 
maka Jarak Ro pasti lebih besar daripada jarak h. Kelebihan 
daerah katulistiwa seperti di Indonesia adalah sudut elevasi 
tidak terlalu kecil sehingga jarak antena terhadap satelit 
tidak terlalu jauh.

Pada bab ini kita akan belajar mengetahui proses 
terkirimnya sumber informasi dari satelit ke bumi demikan pula 
sebaliknya. Satelit memancarkan gelombang ektromagnetik 
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dari luar angkasa, sumber energy satelit berasal dari panel 
surya dan disimpan di dalam baterai. Proses pengiriman 
ini memiliki beberapa komponen parameter yang akan kita 
pelajari bersama sama di bab ini.

Suatu gelombang elektromagnet yang dipancarkan oleh 
pemancar dan diperkuat oleh antena akan mengalami 
redaman. Redaman ini terjadi karena sinyal tersebut hilang 
atau berkurang dayanya ketika melewati suatu media. 
Sebagai contoh suara azan di masjid semakin jauh akan 
semakin hilang apalagi ketika kita berada di dalam suatu 
ruangan yang tertutup rapat.

EIRP= Power 
Pemancar + 

Penguatan Antena

Redaman Luar 
Angkasa

Penguatan Antena 
terhadap noise

Sinyal informasi 
terhadap noise

Gambar 63 Gambaran Perjalanan Sinyal dari Satelit ke Bumi

Salah satu parameter dalam perhitungan link adalah daya 
pancar total (EIRP), yaitu besarnya daya suatu pemancar 
yang dipancarkan oleh suatu antena. Jadi sebelum sinyal di 
pancarkan atau di transmisikan sinyal tersebut di kuatkan 
menggunakan HPA (High Power Amplifier). Output dari HPA 
tersebut diperkuat kembali oleh antena dan dipancarkan ke 
arah bumi. Loss interface ini disebabkan oleh sambungan 
antara perangkat kabel yang menghubungkan antar 
perangkat.

Harga EIRP adalah hasil penjumlahan antara daya 
keluaran HPA dengan penguatan antena dikurangi dengan 
redaman perangkat atau Loss interface

EIRP (dBw) = Pout HPA + G – Loss interface
Di mana:   
PoutHPA    = Daya keluaran High Power Amplifier (dBw)

HPA adalah penguat daya gelombang RF sebelum 
ditransmisikan ke satelit melalui antena.

G  = Nilai penguatan Antena (dB)
Loss_IFL  = Daya yang hilang pada IFL (dB)

IFL adalah yang biasa disebut feeder, berfungsi 
menyalurkan sinyal RF dari indoor Equipment (perangkat 
didalam ruangan) ke arah antena dan sebaliknya.

Harga EIRP dapat diperkecil dan diperbesar dengan cara:
Memperkecil memperbesar output HPA.
MemperkeciI/ memperbesar penguatan antena.
Memperpanjang/ memperpendek IFL.

1. Perbandingan antara Daya Carrier dengan Derau 
atau Noise (Carrier Carrier To Noise Ratio (C/N))

Parameter satelit ini menyatakan besarnya carrier 
terhadap noise. Harga (C/N) ditentukan dan dipilih 
berdasarkan jenis dan fasilitas telekomunikasi yang akan 
diterapkan. Umumnya dalam perhitungan link di atas adalah 
untuk sistem transmisi yang ideal, sehingga harga (C/N) 
harus ditambahkan margin yang besarnya sekitar 1 sampai 
1.5 dB.
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Secara perhitungan, hubungan antara C dan N adalah 
sebagai berikut:

(C/N)u = EIRPsb – L + Gs/Ts – k – B

Pada arah down-link satelit akan memancarkan carrier 
(Cd) dengan EIRP bekerja pada titik operasi saturasinya. 
Sedangkan pada saat melewati lintasan sepanjang (satelit-
SB) akan mendapatkan redaman sebesar Ld. Besarnya 
(C/N)d adalah:

(C/N)d  = EIRPsat – L + Gr/Tr – k – B

Setelah (C/N) up-link dan (C/N) down-link diperoleh, 
maka dapat ditentukan (C/N)total dengan perhitungan 
rumus sebagai berikut:

(C/N)total = [(C/N)u -1 + (C/N)d -1] -1
Di mana:    
(C/N)u = carrier to noise ratio pada saat up-link (dB)
(C/N)d = carrier to noise ratio pada saat down-link (dB)
L = total loss lintasan (dB)
Gr/Tr = gain to noise temperature penerima sb (dB/ºK)
Gs/Ts = gain to noise temperature penerima satelit (dB/oK)
k = konstanta Boltzman = -228.6 (dBW/ºK-Hz)
B = bandwith operasi (dB-Hz)
(C/N)total = total carrier to noise ratio (dB)

.2 Diameter Antena Satelit Bumi (D)

Parameter antena yang penting adalah diametemya, 
semakin besar diameter antena akan diperoleh gain yang 
besar

.3 Low Noise Amplifier (LNA)

Low Noise Amplifier (penguat yang berderau rendah) 
adalah bagian dari sistem penerima yang menimbulkan 
noise (noise temperature), bila dikombinasikan dengan gain 
antena penerima maka akan diperoleh nilai G/T dari sistem 
penerima. Dengan kemajuan teknologi solid state saat ini 
sudah dapat diperoleh LNA dengan noise temperature 35°K 
sedangkan yang banyak digunakan saat ini adalah LNA 
dengan noise temperature sistem 55°-80oK.

.2 Free Space Loss, Redaman Atmosphere dan 
Redaman Hujan

Free space loss tergantung pada besamya jarak antara 
SB dan Satelit dan juga besamya frekuensi operasinya. 
Sedangkan redaman atmosphere dan redaman hujan untuk 
sistem satelit yang beroperasi pada frekuensi C-band tidak 
menimbulkan pengaruh yang berarti.

Sinyal Informasi

Penguat Daya dan 
Penguatan Antena

Redaman Luar 
Angkasa

Penguatan Antena 
Penerima

Lebar Sinyal

Power

Gambar 64. Rugi rugi daya pengiriman data dari satelit ke bumi
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.3 Level Penerimaan (C)

Pada sistem komunikasi satelit, LNA harus sanggup 
menerima sinyal yang sangat lemah dari satelit dan harus 
mampu memperkuat sinyal tersebut sampai beberapa puluh 
dB agar dapat dicapai level yang cukup untuk diberikan ke 
perangkat penerima. 

Yang menyebabkan lemahnya level sinyal dari satelit, 
yaitu daya pancar satelit sangat terbatas. Jauhnya letak 
satelit terhadap lokasi stasiun bumi sehingga propagasi dari 
satelit ke stasiun bumi sinyal tersebut mengalami redaman 
lintasan yang cukup besar.

Besarnya level sinyal yang diterima oleh stasiun bumi 
tergantung pada daya pancar satelit yang dinyatakan 
sebagai EIRP satelit dan tergantung pada besarnya gain 
terima stasiun bumi. Level sinyal yang diterima oleh stasiun 
bumi dari satelit dapat diketahui dari rumus:

C(dBW) = EIRP Sat. (dBW) + Gr antena sb.(dB) -L (dB)
Di mana: 
L = loss lintasan.

Jika dilihat dari persamaan di atas, maka dapat diketahui 
besarnya loss lintasan tergantung pada jarak dari satelit ke 
stasiun bumi clan frekuensi kerja yang dipergunakan dalam 
link satelit. Loss lintasan juga dipengaruhi oleh keadaan 
atmosfer dimana pada saat cuaca buruk dan hujan lebat 
redaman atmosfer akan bertambah besar jika dibandingkan 
dengan keadaan cuaca cerah, umumnya diambil besamya 
loss atmosfer pada saat udara cerah adalah 0,3 dB dan pada 
saat cuaca sangat buruk diambil harga 2 dB sid 2,5 dB.

.4 Redaman Ruang Bebas (Free Space Loss -Lfs)

Redaman ruang bebas untuk keperluan praktis 
dirumuskan sebagai berikut:

Lfs (dB) = 32,45 + 20 Log D (km) + 20 Log F (Mhz)
Di mana:     
Lfs = free space loss
D = jarak lintasan
F = frekuensi kerja yang digunakan
5. Total Loss Lintasan (L)
Besarnya total loss lintasan dapat dirumuskan sebagai   
berikut:
L (dB) = Lfs (dB) + Loss atmosfer (dB)

.6 Carrier to Noise Temperature Ratio (C/T)

Carrier to noise temperature ratio juga merupakan 
parameter yang sangat diperhitungkan dalam menganalisis 
link satelit. Carrier to noise temperature ratio ini dapat 
diuraikan sebagai berikut:

Jika dinyatakan dalam (dB):
(C/T) = EIRPsat (dBW) + G/T (dB/oK) – L(dB)

.7 Gain to Noise Temperature Ratio (G/T)

G/T adalah perbandingan antara gain antena penerima 
terhadap temperatur derau sistem penerima. Besaran ini 
sangat menentukan kepekaan dalam penerimaan sinyal. 
Perhitungan gain to noise temperature ratio dapat diuraikan 
sebagai berikut:

G/T = G – 10 log Ts
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.8 Gain Antena Parabola (G)

Gain antena parabola (penguatan daya pada antena 
parabola) dapat ditentukan dengan menggunakan rumus:

Di mana:    
D = diamater antena parabola (m)
 = panjang gelombang sinyal (m)
n  = efisiensi luas tangkap (aperature efficiency)
     Atau dalam decibel:     
G (dB) = 20,4 + 20 log f + 20 log D + 10 log n
     Di mana:    
f  = frekuensi kerja (GHz)
D  = diameter antena parabola (m)
n  = efisiensi luas tangkap (aperature efficiency)

PENUTUP
KOMUNIKASI SATELIT

Topik belajar selanjutnya adalah pengendalian satelit dari 
bumi. Sebuah sistem satelit dikendalikan dari bumi oleh sistem 
pengendali bumi (ground segment). Pusat Pengendali bumi 
(ground segment)  adalah bagian dari sistem komunikasi 
satelit yang berada di  bumi. Secara umum, ruas bumi terdiri 
dari stasiun bumi (earth station) dan jaringan lanjutan atau 
jaringan komputer lanjutan yaitu berupa hubungan stasiun 
bumi menuju ke sentral telekomunikasi (sentel), pusat 
komputer, stasiun televisi dan radio serta unit-unit pemakai 
VSAT.

Stasiun bumi, adalah lokasi di permukaan bumi yang 
berfungsi untuk memancarkan serta menerima sinyal 
informasi dari dan ke satelit. Lokasi stasiun bumi dapat 
dimana saja tersebar di seluruh permukaan bumi asalkan 
berada di coverage area dari satelit.
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