
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Telekomunikasi merupakan salah satu bidang dari teknik elektro yang saat ini 

perkembangannya cukup pesat. Perkembangan tersebut menjadikan banyaknya 

perangkat yang membangkitkan gelombang elektromagnetik sebagai media 

transmisi. Selain sebagai media transmisi, gelombang elektromagnetik juga biasa 

digunakan pada perangkat surveillance. Radio Detecting and Ranging (Radar) 

merupakan salah satu perangkat surveillance yang memanfaatkan prinsip dari 

pantulan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi suatu objek baik jarak, 

kecepatan, arah atau bahkan dimensinya. 

Radar umumnya digunakan pada dunia militer untuk mendeteksi keberadaan musuh 

atau objek disekitar radar, namun prinsip kerja dari radar juga tidak sedikit yang 

digunakan sebagai keamanan suatu gedung. Radar terdiri dari dua jenis yaitu radar 

aktif dan radar pasif. Kedua jenis radar tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing, misalnya radar pasif yang memiliki kelebihan yaitu terpisahnya 

antara pemancar dan penerima gelombang elektromagnetik sehingga memperkecil 

kemungkinan untuk dideteksi dan dirusak. 

Prinsip kerja radar yang memanfaatkan sifat dari pantulan gelombang 

elektromagnetik memungkinkan radar pasif untuk menggunakan pemancar 
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gelombang lain sebagai transmiter. Pengukuran beberapa parameter gelombang 

elektromagnetik yang diterima oleh receiver dari beberapa pemancar gelombang, 

maka dapat diketahui jarak, bentuk, arah, dan kecepatan dari suatu objek yang 

berada dalam lingkup radar. 

Penelitian dalam tugas akhir ini fokus pada penggunaan perangkat pemancar sinyal 

komersial sederhana, yaitu Access Point (AP) untuk digunakan sebagai transmiter 

radar pasif bistatik (Passive Bistatic Radar - PBR), dalam aplikasi 

pemindaian/pengawasan (surveillance) dan pendeteksian (detecting) objek 

bergerak. Pada peneliti lain juga dilakukan penelitian serupa pada objek diam, 

namun pada penelitian ini lebih mengutamakan objek bergerak. 

Pada penelitian ini, akan dilakukan analisis sistem radar pasif berbasis WiFi Access 

Point dengan teknologi IEEE 802.11. Pendeteksian akan dilakukan melalui analisa 

waveform posisi, dan arah gerak target dengan perangkat radar (antena surveillance 

dan sumber sinyal). 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu: 

1. Memperoleh prinsip kerja radar pasif dalam mendeteksi suatu objek. 

2. Memindai dan mendeteksi objek bergerak yang dilakukan menggunakan 

Passive Bistatic Radar (PBR) berbasis WiFi IEEE 802.11. 

3. Memperoleh parameter dari objek bergerak yang dapat diukur oleh radar pasif. 

4. Membedakan radar pasif untuk objek bergerak dan radar pasif untuk objek diam. 
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1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Meningkatkan pengetahuan mengenai radar pasif serta pengembangannya. 

2. Mengetahui parameter-parameter yang digunakan dalam proses pengembangan 

dan penerapan radar pasif. 

3. Mengetahui proses terjadinya pendeteksian suatu objek bergerak menggunakan 

radar pasif berbasis WiFi IEEE 802.11. 

4. Mengetahui pengaruh jarak dan kecepatan pada objek bergerak terhadap 

pendeteksian radar 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Masalah yang muncul dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa yang dimaksud dengan radar pasif ? 

2. Bagaimana prinsip kerja dari radar pasif ? 

3. Bagaimana proses pemindaian dan pendeteksian objek bergerak menggunakan 

radar pasif? 

4. Apa perbedaan antara radar pasif untuk benda bergerak, radar pasif untuk benda 

diam, dan radar aktif?  

 

1.5. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini masalah yang diambil akan dibatasi pada: 

1. Pengertian dan prinsip radar pasif. 

2. Proses pemindaian dan pendeteksian benda bergerak oleh radar pasif. 
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3. Tidak membahas tentang modulasi dan komunikasi data yang ada pada WiFi 

IEEE 802.11 

4. Tidak membahas polarisasi pada antena yang digunakan 

5. Objek yang dideteksi memiliki nilai RCS 1 dan bergerak konstan 

6. Nilai pada parameter yang digunakan diasumsikan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, tujuan, perumusan masalah,batasan masalah, perbandingan 

dengan penelitian sebelumnya dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi penjelasan umum yang berkaitan degan materi yang dibahas, seperti 

pengertian radar, pengertian Passive Bistatic Radar (PBR), penjelasan singkat 

mengenai WiFi 802.11, pengertian, Efek Doppler, dan Bistatic Dopler Shift 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memuat langkah-langkah penelitian yang dilakukan, di antaranya waktu 

dan tempat penelitian, dan tahap-tahap penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penjelasan spesifik tentang radar pasif dan proses terjadinya 

pemindaian serta pendeteksian. Selanjutnya membahas hal yang menjadi tujuan 

tugas akhir ini. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil dan pembahasan penelitian serta 

saran yang dapat disampaikan untuk penelitian berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


