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RINGKASAN 

Dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0. Pada era ini, disyaratkan 
layanan data berkecepatan tinggi. Untuk mendukung hal tersebut, pada Bulan 
Februari 2019 lalu, Pemerintah Republik Indonesia telah meluncurkan satelit pita 
lebar (broadband satellite), yang diberi nama Satelit Nusantara Satu, untuk 
mendukung layanan data tersebut. Satelit Nusantara Satu ini memiliki 26 
transponder pita-C, 12 transponder pita-extended-C dan 8 transponder Ku-band. 
Satelit Nusantara Satu ini menggunakan teknologi High Throughput Satelit (HTS) 
pada transponder pita-Ku yang membagi area cakupannya menjadi beberapa 
spotbeam dengan penggunaan frekuensi yang lebih efisien sehingga penggunaan 
bandwidth juga menjadi lebih efisien dibandingkan dengan teknologi konvesional 
untuk alokasi spektrum frekuensi yang sama. 

Satelit Nusantara Satu membagi Indonesia menjadi 8 area spotbeam dengan 
spotbeam tersebut masing-masing memiliki spesifikasi, baik EIRP (equivalent 
isotropic radiated power) maupun G/T. Dengan perbedaan spesifikasi EIRP dan 
G/T pada spotbeam satelit, luas area cakupan tiap spotbeam, posisi stasiun bumi 
VSAT (very small aperture antenna) serta frekuensi pita-Ku yang sangat rentan 
terhadap redaman hujan tentu saja menghasilkan kinerja yang berbeda pada tiap 
jalur komunikasi antar VSAT sesuai dengan posisi VSAT di bumi dan spotbeamnya. 
Beberapa parameter yang menentukan kinerja sistem adalah daya pancar stasiun 
bumi (EIRP pada stasiun bumi), ukuran antena VSAT, kecepatan dan kehandalan 
jalur (link availability). Oleh karena itu, untuk menjamin kinerja, diperlukan 
pengaturan daya pancar untuk mencapai kecepatan data, kehandalan jaringan dan 
efisiensi daya yang diinginkan, khususnya untuk mengatasi redaman hujan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi masing-masing kinerja 
spotbeam tersebut berdasarkan spesifikasinya dengan membuat sebuah link budget 
calculator sehingga penggunaan daya menjadi lebih efisien tanpa mengorbankan 
kecepatan data dan kehandalan jaringan. Tahapannya adalah menentukan daya 
pancar minimum dan ukuran antena VSAT yang optimal lalu kemudian menghitung 
kecepatan dan kehandalan jaringan. Untuk mencapai proses yang optimal, 
dilakukan iterasi otomatis pada link budget calculator yang dibuat tersebut. 
 
Kata kunci: Satelit, link budget, link availability, VSAT, EIRP, spotbeam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Aplikasi untuk sistem komunikasi broadband wireless sangatlah beragam. 

Satelit merupakan salah satu teknologi wireless yang memiliki jangkauan / 

coverage yang sangat luas. Aplikasi sistem komunikasi satelit pun sangat beragam. 

Satelit adalah sebuah benda yang terletak di luar angkasa yang bertujuan untuk 

menerima dan memancarkan kembali sinyal dari satu stasiun bumi ke stasiun bumi 

lainnya. Dalam proses menerima dan memancarakan tersebut, satelit dapat pula 

mengolah informasi yang diterima tersebut sebelum dipancarkan kembali. 

Pada Bulan Februari 2019 lalu, Pemerintah Republik Indonesia telah 

meluncurkan sebuah satelit nasional, yang diberi nama Satelit Nusantara Satu. 

Tujuan dari diorbitkannya satelit ini adalah untuk mendukung layanan data 

kecepatan tinggi di Indonesia dalam rangka memasuki dan menghadapi era revolusi 

industri 4.0. Satelit Nusantara Satu ini memiliki 26 transponder pita-C, 12 

transponder pita-extended-C dan 8 transponder Ku-band. Satelit Nusantara Satu ini 

menggunakan teknologi High Throughput Satelit (HTS) pada transponder pita-Ku, 

yang membagi area cakupannya menjadi beberapa spotbeam dengan penggunaan 

frekuensi yang lebih efisien sehingga penggunaan bandwidth juga menjadi lebih 

efisien dibandingkan dengan teknologi konvesional untuk alokasi spektrum 

frekuensi yang sama.  
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Satelit Nusantara Satu membagi Indonesia menjadi 8 area spotbeam dengan 

spotbeam tersebut masing-masing memiliki spesifikasi, baik EIRP (equivalent 

isotropic radiated power) maupun G/T. Dengan perbedaan spesifikasi EIRP dan 

G/T pada spotbeam satelit, luas area cakupan tiap spotbeam, posisi stasiun bumi 

VSAT (very small aperture antenna) serta frekuensi pita-Ku yang sangat rentan 

terhadap redaman hujan tentu saja menghasilkan kinerja yang berbeda pada tiap 

jalur komunikasi antar VSAT sesuai dengan posisi VSAT di bumi dan 

spotbeamnya. Beberapa parameter yang menentukan kinerja sistem adalah daya 

pancar stasiun bumi (EIRP pada stasiun bumi), ukuran antena VSAT, kecepatan 

dan kehandalan jalur (link availability). Oleh karena itu, untuk menjamin kinerja, 

diperlukan pengaturan daya pancar untuk mencapai kecepatan data, kehandalan 

jaringan dan efisiensi daya yang diinginkan. 

 

 

Gambar 1. Perbandingan teknologi satelit konvensional dengan HTS 
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I.2 State of the Art 

Penelitian mengenai penggunaan link budget pada kanal komunikasi satelit 

serta penelitian mengenai frekuensi pita Ku, K maupun Ka telah banyak dilakukan. 

Link budget sangat menentukan efisiensi penggunaan daya dan kehandalan 

jaringan, sedangkan redaman akibat hujan membatasi jarak komunikasi dari sistem 

komunikasi radio dan membatasi penggunaan frekuensi yang lebih tinggi, baik pada 

sistem komunikasi terestrial link gelombang mikro (terrestrial microwave link 

commnunication system) maupun pada sistem komunikasi satelit.  

Penelitian mengenai link budget pada kanal satelit telah dilakukan, namun 

perhitungan link budget ini sangat bergantung pada parameter satelit dan posisi 

stasiun bumi. Pada (Maruddani, Kurniawan, Sugihartono, & Munir, 2014) telah 

dilakukan pemodelan pada kanal satelit yang menggunakan frekuensi pita-Ku di 

daerah tropis. Hasil pemodelan yang dilakukan digunakan sebagai dasar untuk 

teknik mitigasi redaman hujan dengan menggunakan sistem adaptive coding and 

modulation. Pada umumnya ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan pada 

penelitian tentang redaman hujan, yaitu pendekatan teoritis dan pendekatan empiris 

(Crane, 1996). Pada pendekatan teoritis, perbedaan curah hujan yang acak 

(termasuk bentuk butir hujan, diameter butir hujan dan distribusi presipitasi) 

menyebabkan gelombang elektromagnetik mengalami difraksi, absorbsi dan efek 

lintas jamak (multipath) pada propagasinya. Pendekatan teoritis menggunakan 

model volume hamburan dan model distribusi ukuran butir hujan untuk 

memperkirakan dan menghitung besarnya redaman hujan. Pada pendekatan 

empiris, hubungan antara curah hujan dan redaman sinyal, pengaruh perbedaan 

daerah iklim dan efisiensi  komunikasi dikumpulkan secara statistik untuk membuat 
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sebuah model empiris. Pada dasarnya, banyak masalah pada redaman hujan, yaitu 

perbedaan lokasi, variasi statistik dari redaman curah hujan kumulatif, distribusi 

ukuran butir hujan, signal to noise ratio dan volume hamburan.  

Pada daerah tropis telah banyak dilakukan penelitian mengenai redaman 

akibat butiran hujan. Di Singapura (Yeo, Kooi, Leong, & Ng, 1990) dan (Li, Yeo, 

Kooi, & Leong, 1994) melakukan beberapa penelitian redaman akibat hujan pada 

gelombang elektromagnetik  dengan model empiris dan teoritis. Di Malaysia 

(Moupfouma & Martin, 1995), (Salonen, 1997), (Chebil & Rahman, 1999) dan 

(Islam, Tharek, & Chebil, n.d.) melakukan beberapa penelitian mengenai model 

empiris dari statistik curah hujan kumulatif yang didapatkan dari mengubah model 

curah hujan kumulatif dari rain gauge dan redaman akibat hujan. Penelitian 

redaman akibat hujan juga dilakukan pada link satelit – stasiun bumi (Ippolito, 

1981), (Sweeney & Bostian, 1992), (Karimi, Aalo, & Helmken, n.d.), 

(Dissanayake, Allnutt, & Haidara, 1997) memberikan kontribusi dalam membuat 

sebuah model kanal satelit – stasiun bumi. ITU melalui badannya yang lain yaitu 

CCIR (International Radio Consultative Committee) membangun beberapa stasiun 

bumi untuk mengobservasi dan menganalisis berbagai mekanisme redaman 

propagasi di atmosfer di seluruh dunia. 

Penelitian mengenai pita-Ku di Indonesia masih relatif sedikit. Hal tersebut 

dikarenakan karena pita-Ku memiliki redaman yang sangat tinggi jika dalam 

kondisi hujan sehingga kurang menarik bila diimplementasikan pada daerah tropis. 

Hal yang menarik dan menjadi kebaruan pada penelitian ini adalah karena Satelit 

Nusantara Satu ini adalah satelit pertama di Indonesia yang mendukung layanan 

data kecepatan tinggi menggunakan frekuensi pita-Ku dan teknologi HTS. Oleh 
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karena itu, penelitian tentang Satelit Nusantara Satu belumlah ditemukan oleh 

penulis. 

 

I.3 Rumusan Masalah 

Satelit Nusantara Satu menggunakan sistem High Throughput Satelit untuk 

transponder pita-Ku, yang membagi wilayah Indonesia menjadi 8 bagian, yang 

dilayani oleh 8 spotbeam transponder pita-Ku. Pita Ku merupakan frekuensi yang 

sangat dipengaruhi oleh redaman hujan, sehingga kinerja Satelit Nusantara Satu 

sebagai sebuah sistem komunikasi nirkabel yang menggunakan frekuensi pita Ku 

akan sangat dipengaruhi oleh hujan. Oleh karena itu, rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah bagaimana mendesain sebuah link budget agar kinerja sistem 

satelit Nusantara Satu tetap optimal pada semua spotbeamnya dengan 

mempertimbangkan ukuran antena VSAT, kehandalan jaringan dan kecepatan data. 

Desain link budget ini akan diimplementasikan pada program Link budget 

Calculator. 

 

I.4 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini dilakukan pembatasan sebagai berikut : 

(1) Satelit yang dievaluasi hanya Satelit Nusantara Satu dan spotbeam yang diteliti 

adalah 3 spotbeam yang masing-masing mewakili Indoensia bagian barat, 

bagian tengah dan bagian timur. 

(2) Link budget Calculator yang dibuat dalam bentuk program dan 

mempertimbangkan 8 spotbeam satelit Nusantara Satu 
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(3) Hasil Link budget Calculator adalah rekomendasi daya pancar dengan 

mempertimbangkan ukuran antena VSAT, redaman hujan, kecepatan data dan 

kehandalan jaringan 

(4) Link budget Calculator mempertimbangkan kondisi Indonesia yang berada 

pada daerah tropis sehingga kinerja sistem dengan frekuensi pita Ku sangat 

ditentukan oleh redaman hujan. 

I.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan suatu link budget 

calculator (program penghitung link budget) untuk mengevaluasi kinerja dari 

masing – masing spotbeam Satelit Nusantara Satu sebagai salah satu satelit yang 

mendukung layanan komunikasi pita lebar (broadband communication) pada pita 

frekuensi pita-Ku, yang meliputi seluruh wilayah Indonesia.  
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BAB II  

KAJIAN TEORI 

 

II.1. Sistem Komunikasi Satelit 

Berdasarkan Radio Regulations ITU, terdapat dua kelompok pita frekuensi 

untuk satelit, yaitu: Unplanned Band dan Planned Band (Data Statistik Direktorat 

Jenderal SDPPI Semester 2 Tahun 2012, 2013). Unplanned Band yaitu pita 

frekuensi untuk satelit yang tidak dapat diklaim hanya milik salah satu negara dan 

penggunaannya diatur oleh ITU guna menjamin kesetaraan akses dan penggunaan 

slot orbit bagi semua negara. Planned Band yaitu pita frekuensi untuk satelit yang 

telah diatur oleh ITU agar setiap negara mendapatkan jatah slot orbit, kanal 

frekuensi, transponder satelit dengan cakupan dibatasi pada wilayah territorial 

negara tersebut. Terdapat dua macam Planned Band yaitu Broadcasting Satellite 

Service(BSS) Plan serta Fixed Satellite Service (FSS) Plan. Pita frekuensi 

komersial yang sering digunakan adalah pita-C dan pita-Ku. Secara umum, pita-C 

beroperasi di range 4-6 GHz dan kebanyakan digunakan untuk layanan tetap seperti 

PSN, internet trunking dan mobile feeder links. Pita-Ku beroperasi di range 11-14 

GHz dan umumnya digunakan untuk layanan tetap seperti VSAT, suatu jaringan, 

melayani jaringan perusahaan dan bisnis skala kecil yang menggunakan penerima 

berukuran kecil yang terhubung langsung ke satelit. Pengaturan penggunaan slot 

orbit di angkasa diatur oleh International Telecommunication Union (ITU). 

Prosedur pendaftaran jaringan satelit ke ITU terdiri dari Advanced Publication 

(Publikasi Awal), Coordination (Koordinasi), Administrative Due Diligence 

(Pemeriksaan Menyeluruh), dan Notification (Notifikasi) (Yuniarti, 2013) 
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Orbit geostasioner banyak digunakan oleh satelit komunikasi karena pada 

orbit ini memungkinkan satelit dan antena terestrial untuk terus berada pada posisi 

yang tetap satu sama lain. Satelit ditempatkan pada orbit geostasioner melalui dua 

tahap (Wright, Grego, & Gronlund, 2005). Tahap pertama adalah meluncurkan 

satelit ke orbit pemarkiran, yaitu pada ketinggian rendah (200 hingga 300 km). 

Tahap kedua yaitu memanuver satelit pada orbit transfer Hohmann eliptis atau orbit 

transfer geosinkronus (GTO) untuk merubah orbitnya dari orbit bumi rendah ke 

orbit geosinkronus.  

II.1.1. Komponen Satelit  

Satelit memiliki komponen-komponen sebagai berikut:  

a. Subsistem Struktural atau Bus. 

Bus adalah kerangka logam atau komposit dimana elemen lainnya dipasang, 

Karena mengalami tekanan sewaktu peluncuran, bus biasanya elastis. Bus dicat 

dengan cat reflektif untuk membatasi panas matahari yang diserap sehingga 

menghasilkan proteksi dari laser. 

b. Sistem Pengatur Suhu 

Sistem ini menjaga bagian aktif dari satelit agar cukup dingin untuk bekerja 

sebagaimana mestinya. Komponen satelit aktif seperti komputer dan penerima 

sinyal dapat menghasilkan sejumlah besar panas.  

 

c. Sumber Daya Listrik  

Daya seringkali disuplai oleh serangkaian sel surya (panel surya) yang 

menghasilkan listrik dan disimpan pada baterai isi ulang untuk menjamin suplai 

daya ketika satelit berada di bawah bayangan. Peningkatan teknologi baterai 

menghasilkan tipe baterai baru dengan energi spesifik (energi yang tersimpan per 
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massa unit) dan kehandalan yang tinggi. Panel surya dipasang di badan satelit atau 

diatas panel yang datar.  

 

d. Sistem Kendali Komputer  

Komputer on-board memonitor kondisi subsistem satelit, mengendalikan 

aksinya dan memproses data. Satelit bernilai tinggi memasukkan perangkat keras 

anti jamming mutakhir yang dioperasikan oleh komputer. Sistem komputer ini 

sensitif terhadap lingkungan elektromagnetiknya dan dapat dimatikan atau 

dinyalakan ulang selama badai matahari.  

 

e. Sistem Komunikasi  

Komunikasi membentuk link antar satelit dan stasiun buminya atau satelit 

lainny. Sistem ini secara umum terdiri dari penerima sinyal, pengirim sinyal dan 

satu atau lebih antena radio. Link radio antara satelit dan stasiun bumi salah satu 

bagian yang paling penting dan paling rentan dari suatu sistem satelit. Semua satelit 

membutuhkan link ke dan dari bumi untuk melakukan fungsi telemetry, tracking 

and command (TTnC). Sistem TTnC mengoperasikan satelit dan mengevaluasi 

kelayakan sistem satelit lainnya. Sistem TTnC menempati bagian kecil dari total 

bandwidth satelit yang ditetapkan.  

 

f. Sistem Kendali Ketinggian  

Sistem ini, yang menjaga pergerakan satelit pada arah yang benar mencakuo 

giroskop, akseleremeter, dan sistem pemandu. Kendali presisi dibutuhkan untuk 

menjaga antenna mengarah dengan benar untuk keperluan komunikasi dan sensor 

mengarah dengan benar untuk keperluan pengumpulan data. Jika sistem kendali 

ketinggian tidak berfungsi, satelit tidak bisa digunakan.  



 

10 

 

g. Subsistem Penggerak  

Sistem penggerak satelit mencakup mesin yang memandu pesawat antariksa 

menuju tempat yang dituju di orbit setelah diluncurkan, pendorong-pendorong kecil 

yang digunakan untuk station-keeping dan mengendalikan ketinggian dan 

pendorong yang lebih besar untuk manuver jenis lainnya. Jika sistem penggerak 

tidak berfungsi karena kerusakan atau kekurangan bahan bakar, satelit masih bisa 

berfungsi. Meskipun begitu, di orbit yang dipenuhi oleh satelit lainnya seperto orbit 

geostasioner, satelit harus bisa mempertahankan posisinya dengan sangat akurat.  

 

II.1.2. Stasiun Bumi  

Satelit dimonitor dan dikendalikan dari stasiun bumi. Salah satu jenis stasiun 

bumi adalah stasiun kendali yang memonitor kelayakan dan status satelit, 

mengirimkan perintah dan menerima data yang dikirimkan satelit. Antena yang 

digunakan oleh stasiun kendali untuk berkomunikasi dengan satelit dapat berlokasi 

sama dengan stasiun bumi. Untuk mempertahankan hubungan secara terus menerus 

dengan satelit yang tidak berada di orbit geostasioner, stasiun bumi membutuhkan 

antena atau stasiun otonomi di lebih dari satu lokasi. 

Satelit dapat berkomunikasi dengan banyak stasiun bumi pada waktu yang 

bersamaan. Stasiun bumi umumnya tidak dilindungi secara ketat dari serangan 

fisik. Penonaktifan stasiun bumi dapat menyebabkan dampak gangguan secara 

langsung namun gangguan tersebut dapat dikurangi dengan stasiun bumi yang 

memiliki kapabilitas lebih misal pusat kendali pengganti. Komputer di pusat 

kendali rentan terhadap gangguan dan interferensi, terutama jika dihubungkan ke 

internet. Meskipun demikian, komputer command bernilai tinggi memiliki 
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keamanan yang tinggi. Selain itu, banyak komputer kendali perintah militer 

terisolasi dari internet  

II.1.3. Link  

Istilah link mengacu pada jalur yang digunakan untuk berkomunikasi dengan 

satelit, terdiri dari:  

1. Sheet : mengirimkan sinyal dari stasiun bumi ke satelit  

2. Downlink : mengirimkan sinyal dari satelit ke stasiun bumi  

3. Crosslink : mengirimkan sinyal dari satelit ke satelit lainnya.  

4. Telemetry, tracking, and command (TT&C) link : bagian dari sheet dan 

downlink yang digunakan untuk mengendalikan fungsi satelit dan memonitor 

kelayakan satelit.  

 

Sheet dan downlink rentan terhadap interferensi karena kekuatan sinyal radio 

saat mencapai antena penerima sinyal seringkali lemah sehingga sinyal 

gangguannya tidak perlu kuat. Link juga bisa diganggu dengan menempatkan 

sesuatu yang kedap terhadap gelombang radio seperti sehelai bahan penghantar di 

jalur antara satelit dan stasiun bumi.  

 

II.2. Layanan Satelit  

ITU (ITU-R) mendefinisikan beberapa jenis layanan satelit yang digunakan di 

dunia .  

II.2.1. Fixed-Satellite Services (FSS)  

Berdasarkan Radio Regulations (RR No. S1.21), FSS merupakan layanan 

komunikasi radio antara posisi yang ditunjukkan pada permukaan bumi saat satu 

atau lebih satelit digunakan. Stasiun yang berlokasi pada posisi yang ditunjukkan 

pada permukaan bumi disebut stasiun bumi FSS. Posisi yang ditunjukkan dapat 
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berupa titik tetap yang ditentukan atau titik tetap manapun yang berada di dalam 

wilayah yang ditentukan. Stasiun yang berlokasi di atas satelit, terdiri dari 

transponder satelit dan antena terkait dinamakan stasiun antariksa FSS. Semua jenis 

sinyal telekomunikasi bisa dikirimkan melalui link FSS seperti telefoni, faksimili, 

data, video (atau campuran sinyal ini di dalam kerangka integrated services data 

network (ISDN)), televisi, program suara, dan lain-lain. Ilustrasi FSS ditunjukkan 

pada Gambar 2. 

II.2.2. Mobile-Satellite Services (MSS)  

Berdasarkan Radio Regulations (RR No. S1.25), MSS merupakan layanan 

radio komunikasi radio antara stasiun bumi bergerak dan satu atau lebih stasiun 

antariksa atau antara stasiun bumi bergerak dengan menggunakan satu atau lebih 

stasiun antariksa. Di dalam sistem modrn, stasiun bumi dapat berupa terminal 

berukuran sangat kecil atau bisa digenggam. Ilustrasi MSS ditunjukkan pada 

Gambar 3. 

II.2.3. Broadcasting-Satellite Services (BSS)  

BSS merupakan layanan komunikasi radio dimana sinyal dikirimkan atau 

dikirimkan kembali oleh stasiun antariksa untuk penerimaan langsung masyarakat 

dengan menggunakan antena penerima yang sangat kecil (TVRO). Satelit yang 

digunakan untuk BSS dinamakan satelit siaran langsung (DBS). TVRO yang 

diperlukan untuk penerimaan BSS harus lebih kecil dibandingkan TVRO yang 

dibutuhkan untuk operasi FSS. Penerimaan langsung harus meliputi penerimaan 

individu (DTH) dan penerimaan komunitas (CATV dan SMATV). Ilustrasi BSS 

ditunjukkan pada Gambar 4. 
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II.2.4. Layanan Satelit Lainnya.  

Layanan satelit lainnya diorientasikan pada aplikasi khusus yaitu layanan 

satelit radiodetermination, layanan satelit navigasi radio, layanan satelit 

meteorologi, dan lain-lain.  

 

II.3. Karakteristik Daerah Tropis dan Hujan Tropis 

Indonesia terletak di daerah tropis, dimana karakteristik daerah tropis adalah 

memiliki curah hujan yang jauh lebih tinggi dibandingkan curah hujan pada daerah 

non tropis. Pada kejadian hujan, ada beberapa sifat hujan yang penting untuk 

diperhatikan, antara lain adalah intensitas, durasi, frekuensi kejadian dan luas 

daerah pengaruh hujan. Komponen hujan dengan sifat-sifatnya ini dapat dianalisis 

berupa hujan titik maupun hujan rata – rata yang meliputi luas daerah tangkapan 

(chatment) yang kecil sampai yang besar. Intensitas curah hujan adalah ketinggian 

curah hujan yang terjadi pada suatu  kurun waktu di mana air tersebut terkonsentrasi 

dengan satuan mm/jam. Hujan dengan intensitas yang tinggi pada umumnya 

berlangsung dengan durasi pendek dan meliputi daerah yang tidak luas, sedangkan 

hujan dengan intensitas rendah umumnya memiliki durasi yang cukup lama dan 

meliputi daerah luas. Kombinasi dari intensitas hujan yang tinggi dengan durasi 

panjang jarang terjadi (Suroso, 2006). 

Berbeda dengan karakteristik hujan di daerah non tropis yang umumnya 

didominasi oleh awan stratiform yang menghasilkan hujan ringan dan dengan area 

hujan yang besar, karakteristik hujan di daerah tropis didominasi oleh awan 

convective, sehingga hujan di daerah tropis cenderung tinggi dengan area hujan 

yang kecil dan durasi hujan yang singkat (Mandeep, 2009). Pada rekomendasi ITU-

R P.837 (ITU, 2007) disebutkan bahwa Indonesia berada di daerah hujan (rain 
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zone) tipe P dengan nilai curah hujan untuk persentase waktu lebih dari 0,01% 

memiliki nilai intensitas curah hujan kurang atau sama dengan 100 mm/jam. Pada 

model prediksi curah hujan Crane (Crane, 1996) disebutkan bahwa Indonesia 

berada di daerah hujan tipe H dengan nilai curah hujan untuk persentase waktu lebih 

dari 0,01% memiliki nilai intensitas curah hujan kurang atau sama dengan 209,3 

mm/jam (Mandeep, 2009). Pada dasarnya, model prediksi hujan ITU dan model 

prediksi hujan Crane adalah model curah hujan titik (a point rain rate), yang artinya 

bahwa intensitas curah hujan diukur pada satu titik tertentu dan dan prosedur 

perhitungan distribusi curah hujan kumulatif untuk perhitungan redaman hujan 

dapat dilakukan dengan menggunakan model curah hujan titik tersebut. Perbedaan 

model prediksi curah hujan antara ITU dan Crane dapat terjadi karena perbedaan 

data pengukuran yang dimiliki termasuk tempat dimana pengukuran dilakukan, 

lama pengukuran dan usia model. Model Crane dikembangkan pada tahun 1980 

yang kemudian direvisi pada tahun 1996 sedangkan model prediksi ITU yang 

awalnya dikembangkan oleh CCIR pada tahun 1974 dan sampai saat ini telah 

mengalami lima kali revisi. Model prediksi curah hujan ITU dan model prediksi 

curah hujan Crane dikembangkan berdasarkan data pengukuran di berbagai tempat 

di dunia  dengan lama pengukuran dan time-integration yang berbeda. Kedua model 

prediksi ini pada dasarnya membagi dunia menjadi beberapa zona/daerah 

berdasarkan curah hujannya. Presisi model prediksi curah hujan semakin tinggi bila 

semakin banyak data yang dimiliki sehingga pembagian daerah hujan benar – benar 

mewakili curah hujan di daerah tersebut. Sebagai contoh untuk daerah Amerika 

Selatan, model prediksi curah hujan Crane mengelompokkan semua daerah di 

Amerika Selatan tersebut ke dalam satu zona curah hujan (zona H) dengan curah 
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hujan pada zona tersebut adalah 209,3 mm/jam untuk persentase waktu di atas 

0,01% sedangkan pada model ITU, zona di Amerika Selatan tersebut dibagi 

menjadi tiga zona curah hujan dengan masing masing curah hujan untuk ketiga zona 

tersebut adalah 80, 100 dan 120 mm/jam untuk persentase waktu di atas 0,01%. 

Gambar menunjukkan pembagian daerah hujan menurut ITU-R P.837 (ITU, 2007) 

sedangkan Gambar menunjukkan pembagian daerah hujan menurut Crane. 

Pada rekomendasi ITU-R P.839 (ITU, 2001) disebutkan bahwa  rata – rata 

tinggi awan hujan di daerah Indonesia adalah berada di rentang 4,6 – 5,3 km.Tinggi 

awan hujan merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan pada sistem 

komunikasi satelit pita-K dikarenakan tinggi awan hujan ini mempengaruhi panjang 

lintasan hujan yang akan dilewati oleh gelombang saat berpropagasi antara satelit 

dan SB. Perpaduan antara tinggi awan hujan dan sudut elevasi antara satelit dan SB 

menentukan seberapa panjang lintasan hujan yang dilewati oleh sinyal dan 

berimplikasi pada redaman spesifik hujan. Perhitungan mengenai panjang lintasan 

hujan dapat dilihat pada rekomendasi ITU-R P.618 (ITU, 2009). 
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Gambar 2. Daerah hujan (rain zone) menurut ITU-R P.837 (ITU, 2007) 
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Gambar 3. Daerah hujan (rain zone) menurut Crane 
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Gambar 4. Tinggi awan hujan di Indonesia sesuai rekomendasi ITU-R P.839 (ITU, 2001) 

 

II.4. Karakteristik pita-K 

Penelitian ini akan membahas mengenai frekuensi pita-K. Oleh karena itu, 

terlebih dahulu perlu diketahui kelebihan dan kekurangan frekuensi pita-K. 

Kelebihan daerah frekuensi pita-K adalah: 

- Tersedianya lebar pita frekuensi yang cukup besar. Frekuensi pita-K yaitu 

rentang 18 Ghz – 26,5 GHz. 

- Frekuensi pita-K tidak memerlukan antena berukuran besar dibandingkan 

frekuensi di bawahnya. Untuk mendapatkan antena gain yang sama, ukuran 

antena frekuensi tinggi secara fisik lebih kecil dibandingkan ukuran antena 

frekuensi rendah. 
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- Kapasitas sistem yang lebih besar karena satelit pita-K memiliki spotbeams 

yang kecil untuk menaikkan rapat daya satelit dan pengulangan frekuensi yang 

besar. 

Kekurangan daerah frekuensi pita-K adalah: 

- Satelit yang menggunakan daerah frekuensi pita-K memerlukan lebih banyak 

daya untuk mentransmisikan sinyal jika dibandingkan dengan satelit yang 

menggunakan daerah frekuensi dibawahnya. 

- Semakin tinggi frekuensi maka semakin rentan terhadap perubahan kondisi 

atmosfer, khususnya hujan, di mana daya yang diterima akan teredam dan 

temperatur derau sistem meningkat di sisi penerima.  

- Naiknya temperatur derau sistem menyebabkan kualitas hubungan atau 

perbandingan level sinyal terhadap derau akan menurun akibat nilai temperatur 

pada sisi penerima meningkat. 

II.5. Perbandingan Frekuensi Pita-K dibandingkan Pita-C dan Pita-Ku 

Hujan mempengaruhi gelombang elektromagnetik dalam tiga cara, yaitu 

meredam sinyal, meningkatkan temperatur derau sistem dan mengubah polarisasi. 

Ketiga hal tersebut menyebabkan turunnya kualitas sinyal yang diterima. Turunnya 

kualitas sinyal terima akibat hujan semakin besar seiring dengan meningkatnya 

frekuensi. Pada frekuensi pita-C, efek redaman hujan dan turunnya kualitas sinyal 

terima tersebut masih kecil sedangkan pada frekuensi pita-Ku, efek tersebut cukup 

signifikan namun masih dapat diatasi dengan mudah. Namun pada frekuensi yang 

lebih tinggi seperti pita-K, penurunan kualitas sinyal terima tersebut sangat tinggi 

dan teknik mitigasinya tidak semudah seperti mengatasi efek pada frekuensi yang 

lebih rendah. 
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Redaman hujan disebabkan oleh hamburan dan serapan pada gelombang 

elektromagnetik oleh butiran air hujan. Hamburan menyebabkan sinyal tersebar 

sedangkan serapan melibatkan resonansi dari gelombang terhadap molekul butir air 

hujan. Penyerapan menyebabkan naiknya energi molekul yang berarti 

meningkatnya suhu sehingga dapat dikatakan turunnya energi sinyal. Redaman 

pada salju atau partikel es dapat diabaikan dikarenakan molekul pada salju dan 

partikel es terikat dengan erat dan tidak berinteraksi dengan gelombang (Nelson, 

2000). Redaman karena hujan meningkat seiring dengan semakin mendekatinya 

ukuran panjang gelombang dengan ukuran butiran air, yaitu sekitar 1,5 mm. Pada 

frekuensi pita-C dengan rentang frekuensi 4 – 8 GHz, panjang gelombangnya 

berada dalam rentang 37,5 – 75 mm. Panjang gelombang ini berdimensi 25 hingga 

50 kali lebih besar dibandingkan ukuran butir hujan sehingga sinyal dengan mudah 

melewati hujan dengan redaman yang rendah. Pada frekuensi pita-Ku dengan 

frekuensi 12 – 18 GHz, ukuran panjang gelombangnya berada dalam rentang 16,67 

hingga 25 mm. Ukuran panjang gelombang pada frekuensi pita-Ku masih lebih 

besar daripada butiran air namun tidak sebesar pada pita-C sehingga redaman pada 

pita-Ku lebih besar daripada pita-C. Pada pita-K dengan frekuensi 18 – 26,5 GHz, 

ukuran panjang gelombangya berkisar 11,32 hingga 16,67 mm. Dengan ukuran 

panjang gelombang yang makin mendekati ukuran butiran hujan, redaman akan 

menjadi sangat tinggi. 

Pada referensi (Nelson, 2000) disebutkan bahwa redaman hujan untuk 

komunikasi satelit pita-C dengan sudut elevasi 40° dan maksimum curah hujan 

adalah 22,3 mm/jam adalah 0,1 dB. Secara praktikal, redaman ini dapat diabaikan. 

Untuk kondisi yang sama, penggunaan frekuensi pita-Ku memberikan redaman 
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sebesar 4,5 dB. Redaman ini cukup besar namun masih dapat diatasi dengan link 

budget. Namun pada penggunaan frekuensi pita-K dengan frekuensi 20 GHz, 

redaman yang dihasilkan adalah 12,2 dB. Redaman ini sangat besar mengingat 

untuk menghilangkan/mengatasi redaman ini, yang harus dilakukan adalah 

meningkatkan daya sebesar 16 kali dibandingkan saat kondisi cerah. Pada frekuensi 

30 GHz, redaman hujan yang dihasilkan adalah 23,5 dB dimana untuk mengatasi 

redaman tersebut diharuskan meningkatkan daya sebesar 200 kali lebih besar 

dibandingkan pada kondisi cerah. Pada prakteknya, redaman hujan ini dapat diatasi 

dengan penggunaan site diversity, dimana penggunaan dua SB yang terpisah. Hal 

itu dikarenakan peluang kejadian hujan untuk kedua tempat SB yang terpisah jauh 

dalam waktu bersamaan adalah kecil. 

 

Gambar 5. Mekanisme penyerapan ketika gelombang elektromagnetik melewati / menabrak 

buiran hujan 

 

II.6. Redaman yang Berpengaruh pada Daerah Frekuensi di Atas 10 GHz 

Pada daerah frekuensi tinggi seperti pita-K, ada beberapa redaman yang cukup 

mempengaruhi sistem komunikasi satelit. Berikut ini merupakan redaman yang 

berpengaruh: 

 

 

Panas 

Gelombang 
yang menabrak 



 

22 

1. Redaman gas pada atmosfer 

Sinyal radio yang berpropagasi melalui atmosfer bumi akan mengalami 

pengurangan level sinyal karena komponen gas yang ada di dalam jalur transmisi. 

Besarnya pengurangan sinyal bergantung pada frekuensi, temperatur udara, tekanan 

dan konsentrasi uap air. Ada banyak gas di atmosfer bumi yang dapat berinteraksi 

dengan jalur radio, namun redaman yang umumnya dihitung pada atmosfer adalah 

redaman karena gas oksigen dan uap air. Prinsip interaksi yang melibatkan unsur-

unsur gas dan gelombang radio adalah penyerapan molekular yang akan 

menghasilkan pengurangan amplituda di dalam gelombang radio. Penghitungan 

redaman ini pun dapat menggunakan model ITU (ITU, 2009) maupun model 

Dissanayake-Allnutt-Haidara (DAH). Parameter – parameter yang diperlukan 

untuk menghitung redaman ini adalah frekuensi, sudut elevasi antena, ketinggian di 

atas laut dan kerapatan uap air.  

2. Redaman Hujan 

Redaman hujan adalah redaman yang paling mempengaruhi di dalam sistem 

komunikasi satelit pita-K terutama untuk daerah dengan curah hujan yang tinggi. 

Redaman hujan ini bergantung dari intensitas curah hujan yang terjadi di tempat 

dimana SB dipasang. Di setiap tempat yang berbeda, maka curah hujannya pun akan 

berbeda. Model-model yang dapat digunakan untuk menghitung redaman ini adalah 

model ITU (ITU, 2005), DAH dan Global Crane. Rumus redaman hujan secara 

umum adalah (Olsen, 1997) ditunjukkan pada persamaan (II-6). Setiap model 

mempunyai konstantanya sendiri serta cara penghitungan panjang lintasan dengan 

rumus yang berbeda. 

ܮ   = ܮఉܴߙ =  ( 0.1 )  ܮߛ 
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dimana  ܮ  adalah nilai redaman (dB), ߙ   adalah konstanta yang bergantung pada 

frekuensi, ߚ adalah konstanta yang bergantung pada frekuensi, ܴ adalah curah 

hujan (mm/h) dan ܮ adalah panjang lintasan hujan. 

3. Redaman Hidrometeor 

Redaman hidrometeor adalah pengurangan amplituda sinyal yang 

dikarenakan oleh awan, kabut, salju, dan partikel es pada jalur transmisi. Redaman 

akibat awan dan kabut berpengaruh lebih kecil dibanding redaman akibat hujan, 

namun redaman tersebut tetap harus diperhitungkan pada link budget. Redaman 

akibat salju kering dan partikel es biasanya sangat rendah dan tidak dapat diteliti 

pada jalur komunikasi luar angkasa dengan frekuensi dibawah 30 GHz (Kandella, 

2008). Redaman awan adalah redaman yang diakibatkan kandungan air yang 

terdapat pada awan di atmosfer yang berakibat pada penurunan amplituda sinyal. 

Terdapat tiga model yang dipakai pada penghitungan redaman awan pada sistem 

komunikasi satelit, yaitu model Salonen dan Upala dan model DAH (Kandella, 

2008). 

4. Sintilasi Troposfir (Tropospheric Scintillation) 

Sintilasi menggambarkan fluktuasi cepat dari parameter-parameter sinyal 

(amplituda, fasa, sudut kedatangan dan polarisasi) gelombang radio yang 

disebabkan oleh ketidakteraturan yang bergantung waktu di sepanjang lintasan 

transmisi. Sintilasi dapat terjadi di ionosfer maupun di troposfer, dimana yang 

paling berpengaruh pada komunikasi satelit adalah sintilasi pada troposfer. Sintilasi 

troposfir umumnya dihasilkan oleh fluktuasi indeks refraktif pada lapisan troposfir 

pada ketinggian beberapa kilometer yang mengakibatkan perbedaan small scale 

index oleh karena kelembaban serta temperatur yang tinggi. Kejadian ini berakibat 
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pada fluktuasi cepat pada amplituda sinyal dan fasa yang akan diterima. Pada 

sintilasi troposfir, sinyal berfluktuasi dengan cepat sehingga untuk menghitung 

redaman yang terjadi digunakan nilai standar deviasi. Terdapat tiga model yang 

dipakai pada penghitungan sintilasi troposfir untuk sistem komunikasi satelit, yaitu 

model Karasawa, model ITU-R dan model Otung (Kandella 2008). 

5. Redaman Depolarisasi (Polarization Losses) 

Depolarisasi terjadi karena perubahan pada karakteristik polarisasi 

gelombang radio yang disebabkan oleh hidrometeor (terutama hujan) dan propagasi 

lintas jamak (multipath propagation). 

6. Variasi Sudut Kedatangan 

Perubahan pada arah propagasi gelombang radio yang disebabkan oleh 

perubahan indeks pembiasan pada jalur transmisi. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

III.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan membuat desain sementara perhitungan link 

budget menggunakan formula yang sudah ada dan umum. Penelitian ini akan 

dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu: 

(1) Studi literatur tentang konsep dasar sistem komunikasi satelit, frekuensi pita 

Ku khususnya di daerah tropis dan perhitungan link budget yang bertujuan 

memberikan gambaran kepada peneliti mengenai state of the art penelitian 

penelitan tentang link komunikasi satelit pita Ku pada daerah tropis, melalui 

artikel-artikel yang pernah terbit sebelumnya pada jurnal-jurnal ilmiah seperti 

IEEE Transactions on wireless communication, IEEE Transactions on 

Antenas and Propagation, IEEE Antenas and Wireless Propagation Letters, 

IEEE Wireless Communication Letters, IEEE Proceedings – Microwave, 

Antenas and Propagation, International Journal of Research in Antenas and  

Microwave Engineering (IJRAWE) dan jurnal-jurnal ilmiah international ber-

index lainnya yang berkaitan dengan topik wireless communication, satellite 

communication dan propagasi gelombang. Dari studi literatur diketahui posisi 

penelitan dan kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan. 

(2) Merancang/mendesain sebuah program sederhana penghitung link budget.  

(3) Perencanaan berikutnya adalah program yang sederhana ini kemudian akan 

dibuat dalam bentuk yang lebih user-friendly dalam bentuk microsoft excel. 
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(4) Mengimplementasikan dan mengevaluasi program yang telah dibuat untuk 

memperoleh kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA CURAH HUJAN DAN PENGEMBANGAN 

PROGRAM PERHITUNGAN LINK BUDGET  

  

Sistem komunikasi satelit dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu satelit, 

SB dan kanal komunikasi seperti yang terlihat pada Error! Reference source not 

found.. Satelit dan SB berkomunikasi melalui sinyal yang berpropagasi pada kanal 

komunikasi. Pada bagian kanal komunikasi antara satelit dan SB ini, terdapat 

beberapa hal yang mempengaruhi kualitas sinyal terima baik untuk sinyal satelit – 

SB maupun sinyal SB – satelit antara lain jarak tempuh sinyal dan kondisi atmosfer. 

Jarak tempuh sinyal bergantung pada jarak satelit dengan SB dan sudut elevasi, 

sedangkan kondisi atmosfer bergantung pada komposisi gas dan uap air, awan, 

hujan dan ion di atmosfer. 

Redaman akibat hujan merupakan faktor yang paling mempengaruhi 

tingginya redaman propagasi pada sistem komunikasi satelit pita-K. Evaluasi 

pengaruh dari redaman hujan ini membutuhkan pengetahuan yang detil dari statistik 

redaman propagasi di setiap di tempat dan pada rentang frekuensi tertentu. 

Redaman hujan dipengaruhi oleh intensitas curah hujan yang terjadi di sepanjang 

lintasan antara satelit dengan lokasi tempat SB terpasang. Setiap lokasi memiliki 

intensitas curah hujan yang berbeda, oleh karena itu diperlukan data yang memadai 

mengenai intensitas curah hujan untuk memprediksi redaman propagasinya.  

Umumnya hujan berdasarkan jenis awan penghasil hujan dapat dibagi dalam 

dua kelompok, yaitu hujan stratiform dan convective. Karakteristik hujan stratiform 

yaitu curah hujannya kurang dari 25 mm/jam, durasinya lebih dari satu jam dan 
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cakupan lokasinya luas. Sedangkan karakteristik hujan convective memiliki curah 

hujan yang tinggi diatas 25 mm/jam, durasinya singkat (beberapa menit) biasanya 

disertai badai, dan cakupan lokasinya tertentu. Karakteristik dari masing-masing 

jenis awan hujan tersebut memberikan efek yang berbeda terhadap redaman 

propagasi dari sistem komunikasi nirkabel yang menggunakan frekuensi pita-K. 

Faktor lama hujan, luas daerah hujan, besarnya curah hujan tiap waktu dan kondisi 

awan hujan menentukan besarnya redaman propagasi yang berimplikasi pada 

kehandalan sistem komunikasi dan kualitas sinyal yang diterima di penerima. 

Faktor-faktor tersebut perlu diketahui distribusi kejadiannya sehingga dapat 

diketahui karakteristik redaman propagasi sinyal frekuensi pita-K agar dapat dibuat 

suatu teknik mitigasi redaman propagasi akibat hujan. 

 

Gambar 6. Sistem komunikasi satelit 

 

Berikut ditampilkan data curah hujan yang pernah diukur pada penelitian 

sebelumnya. Pengukuran intensitas curah hujan dilakukan tiap menit dengan 
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menggunakan rain gauge yang merupakan bagian dari sensor meteorologi. Hasil 

pengukuran curah hujan ini kemudian disimpan sesuai urutan waktu pada data 

logger dengan program tertentu. Pada pengukuran level sinyal terima, pengukuran 

dilakukan dengan menggunakan beacon receiver yang membaca kuat sinyal yang 

diterima tiap menitnya dimana pengukuran level sinyal terima ini dilakukan secara 

simultan dengan pengukuran intensitas curah hujan, dan kemudian hasil 

pengukuran level sinyal terima juga disimpan sesuai urutan waktu pada data logger 

dengan program tertentu. Pada pengukuran level sinyal terima yang dilakukan, 

frekuensi kerja sinyal beacon ini adalah pada frekuensi pita-Ku, yaitu 12,7475 Ghz. 

Hasil pengukuran level sinyal terima dikonversi ke dalam bentuk redaman dengan 

asumsi bahwa besarnya nilai redaman sinyal adalah selisih antara level sinyal 

terima sesaat dengan rata – rata level sinyal terima harian. Redaman yang terukur 

adalah redaman pada frekuensi pita-Ku. Dengan menggunakan teknik penskalaan 

frekuensi (frequency scaling technique) yang direkomendasikan oleh ITU pada 

dokumen ITU-R P.618 (ITU, 2009), maka dapat diketahui redaman pada frekuensi 

pita-K 18,9 GHz, dimana frekuensi ini adalah frekuensi sinyal beacon yang pada 

Satelit WINDS (Kizuna). Rekomendasi ITU-R P.618 (ITU, 2009) menyatakan 

bahwa jika terdapat redaman pada data yang diukur pada satu frekuensi, maka 

secara empiris dapat diketahui redaman pada frekuensi yang lainnya dengan asumsi 

lintasan propagasi yang sama. Penskalaan frekuensi pada rekomendasi ITU-R 

P.618 (ITU, 2009) dapat digunakan pada rentang frekuensi 7 hingga 55 GHz. 

Penskalaan frekuensi pada ITU-R P.618 (ITU, 2009) diformulasikan sebagai 

berikut: 

ଶܣ   = ଵܣ ቀ
ఝమ
ఝభ
ቁ
ଵିு

 ( 0.1 ) 
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dimana 

   ߮(݂) = మ

ଵାଵషరమ
 ( 0.2 ) 

ܪ   = 1.12x10ିଷ ቀఝమ
ఝభ
ቁ
.ହ

(߮ଵܣଵ).ହହ ( 0.3 ) 

dengan ܣ adalah redaman dan ݂ adalah frekuensi. Teknik penskalaan 

frekuensi yang tertera pada rekomendasi ITU-R P.618 sebagai salah satu premis 

yang digunakan pada penelitian ini. Formula penskalaan frekuensi ini ditunjang 

oleh beberapa penelitian lain untuk menguji validitas formula ini. (Huang J, dkk, 

2011) menguji formula ini dengan melakukan pengukuran di 58 titik stasiun bumi 

di Cina untuk frekuensi pita-K di rentang 20 GHz hingga 30 GHz. Kesimpulan dari 

penelitian (Huang J, dkk, 2011) adalah penskalaan frekuensi pada rekomendasi 

ITU-R P.618 dapat diaplikasikan pada rentang frekuensi yang lebar. Penelitian 

penunjang yang lain adalah yang dilakukan oleh (Kvicera dkk, 2010) untuk menguji 

validitas dari formula penskalan frekuensi ini. Pengujian validitas dilakukan dengan 

melakukan pengkuran di tiga tempat berbeda dan tiga frekuensi berbeda (38, 58 dan 

93 GHz). Hasil penelitian (Kvicera dkk, 2010) menunjukkan bahwa pengukuran 

dan penskalaan frekuensi memperlihatkan hasil yang mirip (very tight each other, 

very good agreement) pada frekuensi 38 dan 58 GHz dan pada frekuensi 93 GHz, 

perbedaan redaman antara hasil pengukuran dan hasil penskalaan di bawah 3 dB. 

Hasil pengukuran dan prediksi yang ditampilkan pada disertasi ini merupakan 

redaman pada frekuensi pita-K yang telah diskalakan dari redaman pada frekuensi 

pita-Ku. 
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IV.1. Hasil Pengukuran Curah Hujan  

Dalam sistem komunikasi satelit frekuensi di atas 10 GHz di daerah tropis, 

statistik kejadian hujan dan redaman propagasi merupakan hal yang penting untuk 

diketahui agar dapat dibuat suatu teknik mitigasi sehingga sistem yang dibangun 

memenuhi persyaratan kualitas dan reliabilitas yang diinginkan. Gambar 7 

menunjukkan grafik hasil pengukuran persentase waktu terjadinya hujan terhadap 

intensitas curah hujan. Dari Gambar 7 terlihat bahwa distribusi curah hujan yang 

terukur selama dua tahun berada di antara model prediksi curah hujan ITU dan 

model prediksi curah hujan Crane. Untuk kejadian hujan dengan persentase waktu 

melebihi 0,01%, nilai intensitas curah hujan yang terukur adalah 110 mm/jam. Bila 

dibandingkan dengan rekomendasi ITU-R P.837 (ITU, 2007), untuk persentasi 

waktu kejadian melebihi 0,01%, nilai intensitas curah hujan yang ditunjukkan 

adalah sebesar 100 mm/jam. Nilai antara curah hujan hasil pengukuran dengan 

curah hujan pada rekomendasi ITU tidak jauh berbeda. Dengan demikian, data 

distribusi intensitas curah hujan antara hasil pengukuran dan data rekomendasi 

saling mendukung. Distribusi curah hujan hasil pengukuran pertahun disajikan 

secara garis besar pada tabel 1 dan tabel 2 yang menunjukkan statistik orde pertama 

dan orde kedua curah hujan hasil pengukuran. 
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Gambar 7. Persentase waktu terhadap curah hujan hasil pengukuran 

 

Statistik orde pertama dari pengukuran curah hujan yang dilakukan pada 

tahun 2000 dan 2001 yang ditunjukkan pada tabel 1 ini diketahui bahwa rata – rata 

durasi terjadinya hujan untuk tahun 2000 adalah 5,461 menit dan untuk tahun 2001 

adalah 4,399 menit. Sebagai perbandingan, pada referensi (Maruddani, 2010), rata 

– rata durasi hujan yang terukur adalah 8 menit. Tabel 1 memperlihatkan bahwa 

walaupun rata – rata durasi terjadinya hujan pada tahun 2000 adalah 5,461 menit, 

namun terdapat durasi hujan yang cukup lama yaitu 282 menit sehingga standar 

deviasinya cukup besar yaitu 18,489. Begitu pula kejadian hujan yang terukur pada 

pada tahun 2001, durasi hujan memiliki rata – rata 4,399 menit dengan durasi hujan 

terlama adalah 277 menit dan standar deviasi adalah 14,7077 menit. Nilai standar 

deviasi yang besar ini kemungkinan besar disebabkan oleh karakteristik dari 

intensitas hujan, yaitu intensitas curah hujan yang kecil mempunyai kecenderungan 
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durasi yang lama dan intensitas hujan yang besar memiliki kecenderungan durasi 

hujan yang singkat. 

 

Tabel 1. Statistik orde pertama pengukuran curah hujan 

 

 

Tabel 2. Statistik orde kedua pengukuran curah hujan 
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Tabel 2 menunjukkan statistik orde kedua dari hasil pengukuran curah hujan 

tahun 2000 dan 2001. Secara umum, distribusi intensitas curah hujan antara hasil 

pengukuran tahun 2000 dan 2001 memberikan hasil yang mirip walaupun jumlah 

kejadian atau total durasi hujan dengan intensitas tertentu lebih banyak terjadi pada 

tahun 2000 dibandingkan pada tahun 2001. 

 

IV.2. Program Link budget 

Program perhitungan link budget ini dibuat pada perangkat lunak Microsoft Excel. 

Porgram dibuat dalam enam sheets.  

IV.2.1. Program Perhitungan Sudut Elevasi 

Sheet pertama adalah data tentang satelit dan stasiun bumi. Perubahan pada 

arah propagasi gelombang radio yang disebabkan oleh perubahan indeks pembiasan 

pada jalur transmisi. Posisi satelit di orbit dan posisi stasiun bumi pengirim dan 

stasiun bumi penerima dimasukkan pada sheet ini. Posisi yang dimaksud adalah 

posisi yang dinyatakan dalam latitude dan longitude. 

 

Gambar 8. Program perhitungan sudut elevasi 

 

Pada sheet ini, data yang dimasukkan adalah data posisi satelit (yang 

berwarna merah). Lalu kemudian secara otomatis program mengubah ke dalam 
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bentuk radian. Data lain yang diisikan pada sheet ini adalah data latitude dan data 

longitude stasiun bumi pengirim dan stasiun bumi penerima. Sama seperti posisi 

satelit, posisi stasiun bumi juga diubah dalam bentuk radian. Data lain yang 

dibutuhkan adalah data ketinggian stasiun bumi dari permukaan laut (altitude). 

Setelah data posisi satelit, posisi dan ketinggian stasiun bumi pengirim dan posisi 

dan ketinggian stasiun bumi penerima dimasukkan, maka secara otomatis, program 

menghitung sudut elevasi antara satelit dan stasiun bumi. 

IV.2.2. Program Perhitungan Redaman Awan/Redaman Hidrometeor. 

Sheet yang berikutnya adalah sheet untuk menghitung redaman dari 

awan/redaman hidrometeor. Redaman hidrometeor adalah pengurangan amplituda 

sinyal yang dikarenakan oleh awan, kabut, salju, dan partikel es pada jalur 

transmisi. Redaman akibat awan dan kabut berpengaruh lebih kecil dibanding 

redaman akibat hujan, namun redaman tersebut tetap harus diperhitungkan pada 

link budget. Redaman akibat salju kering dan partikel es biasanya sangat rendah 

dan tidak dapat diteliti pada jalur komunikasi luar angkasa dengan frekuensi 

dibawah 30 GHz (Kandella, 2008). Redaman awan adalah redaman yang 

diakibatkan kandungan air yang terdapat pada awan di atmosfer yang berakibat 

pada penurunan amplituda sinyal. Terdapat tiga model yang dipakai pada 

penghitungan redaman awan pada sistem komunikasi satelit, yaitu model Salonen 

dan Upala dan model DAH (Kandella, 2008). 
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Gambar 9. Program perhitungan redaman awan/redaman hidrometeor. 

 

Pada sheet ini, data yang dibutuhkan adalah data frekuensi satelit yang 

digunakan dan suhu air/uap air pada awan. Pada sheet ini, redaman awan sangat 

bergantung pada tipe awan antara jalur satelit dan stasiun bumi. Terdapat empat tipe 

awan, yaitu: 

- Cumulonimbus 

- Cumulus 

- Nimbostratus 

- Stratus. 

Pada masing tipe awan ini tedapat nilai-nilai konstanta, seperti vertical exten, 

horizontal extent dan water constant. Setelah data frekuensi dan suhu air 

dimasukkan, maka program akan menghitung water rectrativity. Water rectrativity 

yang dihitung adalah: 

- Recipprocal temperature 

- Fp dari Recipprocal temperature 

- Fs dari Recipprocal temperature 

- Epsilon nol 

- Epsilon aksen satu, yang bergantung pada frekuensi, suhu air, reciprocal 

temperature dan epsilon nol. 
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- Epsilon aksen dua, yang bergantung pada frekuensi, suhu air, reciprocal 

temperature dan epsilon nol. 

Lalu untuk mencari redaman awan, digunakan dua buah model yang dapat 

dipilih salah satunya. Model tersebut adalah: 

- Salonen & Uppala model 

- DAH model. 

Salonen & uppala model, menghitung redaman awan lebih sederhana 

dibandingkan dengan DAH model. Sedangkan pada DAH model, lebih kompleks 

karena model ini menghitung redaman awan dengan mempertimbangkan tipe awan. 

 

Gambar 10. Program perhitungan redaman awan/redaman hidrometeor dengan model Salonen & 

Uppala. 

 

 

Gambar 11. Program perhitungan redaman awan/redaman hidrometeor dengan model DAH 

 

Pada perhitungan redaman awan ini, dilakukan perhitungan redaman untuk 

kanal sheet dan untuk kanal downlink, karena frekuensi dan jalur kanal antara kanal 

sheet dan kanal downlink pasti berbeda.  
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IV.2.3. Program Perhitungan Redaman Gas 

Sheet yang berikutnya adalah sheet untuk menghitung redaman gas. Sinyal 

radio yang berpropagasi melalui atmosfer bumi akan mengalami pengurangan level 

sinyal karena komponen gas yang ada di dalam jalur transmisi. Besarnya 

pengurangan sinyal bergantung pada frekuensi, temperatur udara, tekanan dan 

konsentrasi uap air. Ada banyak gas di atmosfer bumi yang dapat berinteraksi 

dengan jalur radio, namun redaman yang umumnya dihitung pada atmosfer adalah 

redaman karena gas oksigen dan uap air. Prinsip interaksi yang melibatkan unsur-

unsur gas dan gelombang radio adalah penyerapan molekular yang akan 

menghasilkan pengurangan amplituda di dalam gelombang radio. Penghitungan 

redaman ini pun dapat menggunakan model ITU (ITU, 2009) maupun model 

Dissanayake-Allnutt-Haidara (DAH). Parameter – parameter yang diperlukan 

untuk menghitung redaman ini adalah frekuensi, sudut elevasi antena, ketinggian di 

atas laut dan kerapatan uap air. Pada sheet ini, data yang dibutuhkan adalah: 

- Frekuensi 

- Kepadatan uap air di udara 

- Sudut elevasi 

- Tekanan 

- Suhu 

Data frekuensi yang dibutuhkan adalah data frekuensi sheet dan data 

frekuensi downlink dikarenakan redaman gas pada kanal sheet dan redaman gas 

pada kanal downlink pasti berbeda.  
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Gambar 12. Program perhitungan redaman gas. 

 

Untuk menghitung redaman gas pada kanal satelit – stasiun bumi, dapat 

digunakan salah satud dari dua model berikut, yaitu: 

- Model ITU-R 

- Model DAH 

Perbedaan antara model ITU-R dan model DAH dapat dilihat pada gambar di 

bawah. 

 

 

Gambar 13. Program perhitungan redaman gas dengan model ITU-R. 
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Gambar 14. Program perhitungan redaman gas dengan model DAH. 

 

IV.2.4. Program Perhitungan Redaman Sintilasi 

Sheet berikutnya adalah program untuk menghitung redaman sintilasi. 

Sintilasi menggambarkan fluktuasi cepat dari parameter-parameter sinyal 

(amplituda, fasa, sudut kedatangan dan polarisasi) gelombang radio yang 

disebabkan oleh ketidakteraturan yang bergantung waktu di sepanjang lintasan 

transmisi. Sintilasi dapat terjadi di ionosfer maupun di troposfer, dimana yang 

paling berpengaruh pada komunikasi satelit adalah sintilasi pada troposfer. Sintilasi 

troposfir umumnya dihasilkan oleh fluktuasi indeks refraktif pada lapisan troposfir 

pada ketinggian beberapa kilometer yang mengakibatkan perbedaan small scale 

index oleh karena kelembaban serta temperatur yang tinggi. Kejadian ini berakibat 

pada fluktuasi cepat pada amplituda sinyal dan fasa yang akan diterima. Pada 

sintilasi troposfir, sinyal berfluktuasi dengan cepat sehingga untuk menghitung 

redaman yang terjadi digunakan nilai standar deviasi. Terdapat tiga model yang 

dipakai pada penghitungan sintilasi troposfir untuk sistem komunikasi satelit, yaitu 

model Karasawa, model ITU-R dan model Otung (Kandella 2008). 
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Gambar 15. Program perhitungan redaman sintilasi. 

Pada sheet program perhitungan redaman sintilasi ini, data yang dibutuhkan adalah 

data frekuensi sheet, frekuensi downlink, efisiensi antena dan diameter antena. 

Model yang digunakan untuk menghitung besarnya redaman sintilasi ada dua, 

yaitu: 

- Model karasawa 

- Model ITU-R 

Model karasawa merupakan model yang sedikit lebih kompleks 

dibandingkan dengan model ITU-R. Model karasawa mempertimbangkan ukuran 

antena dan efisiensi antena. Berikut ini adalah gambar program perhitungan 

redaman sintilasi dengan model karasawa dan model ITU-R. 

 

 

Gambar 16. Program perhitungan redaman sintilasi dengan model Karasawa 

 

 

Gambar 17. Program perhitungan redaman sintilasi dengan model ITU-R 
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IV.2.5. Program Perhitungan Redaman Hujan 

Sheet berikutnya adalah sheet untuk menghitung redaman hujan. Redaman 

hujan adalah redaman yang paling mempengaruhi di dalam sistem komunikasi 

satelit pita-K terutama untuk daerah dengan curah hujan yang tinggi. Redaman 

hujan ini bergantung dari intensitas curah hujan yang terjadi di tempat dimana SB 

dipasang. Di setiap tempat yang berbeda, maka curah hujannya pun akan berbeda. 

Model-model yang dapat digunakan untuk menghitung redaman ini adalah model 

ITU (ITU, 2005), DAH dan Global Crane. Rumus redaman hujan secara umum 

adalah (Olsen, 1997) ditunjukkan pada persamaan (II-6). Setiap model mempunyai 

konstantanya sendiri serta cara penghitungan panjang lintasan dengan rumus yang 

berbeda. 

ܮ   = ܮఉܴߙ =  ( 0.4 )  ܮߛ 

dimana  ܮ  adalah nilai redaman (dB), ߙ   adalah konstanta yang bergantung pada 

frekuensi, ߚ adalah konstanta yang bergantung pada frekuensi, ܴ adalah curah 

hujan (mm/h) dan ܮ adalah panjang lintasan hujan. 

 

Gambar 18. Program perhitungan redaman hujan 

 

Pada sheet program perhitungan redaman hujan ini, data yang dibutuhkan adalah 

data lokasi satelit dan lokasi stasiun bumi pemancar dan penerima. Model yang 

digunakan pada perhitungan redaman hujan ini ada tiga model, yaitu: 

- Model ITU-R  

- Model DAH 
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- Model Global Crane.  

Ketiga model pada perhitungan redaman hujan ini memiliki perhitungan yang 

sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan perhitungan redaman yang lainnya. 

Program perhitungan redaman hujan dengan menggunakan ketiga model di atas 

dapat dilihat pada gambar di bawah. 

 

 

Gambar 19. Program perhitungan redaman hujan dengan model ITU-R 

 

 

Gambar 20. Program perhitungan redaman hujan dengan model DAH 
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Gambar 21. Program perhitungan redaman hujan dengan model Global Crane 

 

IV.2.6. Program Perhitungan Redaman Total dan Link budget 

Pada sheet untuk menghitung redaman total ini, semua jenis redaman yang telah 

dijelaskan di atas dimasukkan ke dalam perhitungan redaman total. Parameter yang 

dimasukkan pada redaman total ini adalah: 

- Parameter satelit 

- Parameter stasiun bumi 

- Parameter carrier 

- Total redaman sheet 

- Total redaman downlink 

Lalu kemudian dihitung Eb/N0 dari stasiun bumi pemancar ke satelit, dengan 

menghitung parameter 

- EIRP Station pemancar 

- Total Losses pada stasiun bumi pemancar ke satelit 

- Satellite Noise Figure (G/T) 

- C/N0 sheet 

- C/I sheet 

- Eb/N0 
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Lalu kemudian dihitung Eb/N0 dari satelit ke stasiun bumi penerima dengan 

menghitung parameter 

- EIRP Satellite 

- Total Losses at Jkt 

- Rx Noise Temperature 

- Rx Antenna Noise Temperature 

- Feeder Noise temperature 

- Station A Antenna G/T 

- C/N0 downlink 

- C/I downlink 

- Eb/N0 downlink 

- C/No total 

- Eb/N0 total 

- Eb/N0 required 

- Margin 

Berikut adalah tampilan program total redaman dan link budget. 

 

Gambar 22. Program perhitungan redaman total dan link budget 
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Gambar 23. Program perhitungan redaman total dan link budget pada parameter redaman sheet dan 

redaman downlink 

 

 

Gambar 24. Program perhitungan redaman total dan link budget pada jalur stasiun bumi pemancar 

ke satelit dan satelit ke stasiun bumi penerima. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

Kesimpulan pada penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut: 

 Link budget merupakan salah satu hal yang penting pada perencanaan 

komunikasi satelit dikarenakan link budget akan sangat menentukan seberapa 

besar daya yang diperlukan dan margin yang didapatkan untuk mendapatkan 

komunikasi satelit yang layak 

 Pada perencanaan link budget pada sistem komunikasi satelit di frekuensi di 

atas 10 GHz seperti halnya pada Satelit Nusantara Satu, ada beberapa 

redaman yang harus diperhitungkan antara lain redaman awan/hydrometeor, 

redaman gas, redaman sintilasi dan redaman hujan. 

 Redaman hujan merupakan redaman yang paling mendominasi dibandingkan 

redaman gas, redaman awan dan redaman sintilasi. 

 Pada perhitungan redaman awan/hydrometeor, model yang digunakan adalah 

model Salonen & Uppala dan model DAH 

 Pada perhitungan redaman gas, model yang digunakan adalah model ITU-R 

dan model DAH 

 Pada perhitungan redaman sintilasi, model yang digunakan adalah model 

Karasawa dan model ITU-R 

 Pada perhitungan redaman hujan, model yang digunakan adalah model ITU-

R, model DAH dan model Global Crane. 

 Pada calculator link budget ini, menggunakan Microsoft Excel untuk 

menghitung masing-masing redaman dan total redaman keseluruhan. Dan 

calculator link budget ini sangat mudah untuk dipahami.  
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Abstract. This study aims to evaluate the performance of Satellite Nusantara Satu 
which has just been launched. Nusantara Satu Satellite is a broadband satellite that 
uses High Throughput Satellite (HTS) technology and uses Ku-band transponders 
to cover all regions in Indonesia. However, the use of Ku-band frequencies in 
Indonesia, which is located at a tropical region, must be evaluated because of the 
characteristics of the Ku-band frequency are very vulnerable to rain attenuation. In 
general, a broadband service requires link availability of 99.9% with a minimum 
speed of 100 Mbps. Our simulation results show that in the western part of 
Indonesia, to reach 100 Mbps with 99.9% link availability, the EIRP of the earth 
station VSAT is minimum at 79 dBW. In the central part of Indonesia, to reach 
speeds of 100 Mbps with 99.9% link availability, the EIRP of the earth station 
VSAT is minimum at 83 dBW. And in the eastern part of Indonesia, to reach 
speeds of 100 Mbps with 99.9% link availability, the EIRP of the earth station 
VSAT is minimum at 84 dBW. 

Introduction 
An industrial revolution 4.0 era requires high-speed data services. In order to improve 

internet quality and broaden the network, Indonesian government launched a satellite called 
Nusantara Satu Satellite on February 18th, 2019. Nusantara Satu Satellite was placed in a 
position above the equator at 146°E and moved simultaneously with the earth rotation. To 
cover all regions in Indonesia, Nusantara Satu Satellite has the capacity of 26 C-band 
transponders and 12 Extended C-band transponders, as well as 8 Ku-band spot beams with 
a total bandwidth capacity of 15 Gbps. The use of Ku-band frequencies on Nusantara Satu 
Satellite is to avoid terrestrial microwave systems interference that use more C-Band 
frequencies, and Ku-band frequencies also have greater bandwidth. Thus, the use of Ku-
band frequencies can support high-speed services. Indonesia is a developing country that 
has a tropical climate. The implementation of Ku-band satellite in this country is a challenge 
because Ku-band has a frequency of 12 GHz for downlink and 14 GHz for sheet. The tropics 
have quite high rainfall, while satellite frequencies above 10 GHz are very vulnerable to 
rain. This causes greater attenuation to the Ku-Band frequency, increases signal quality in 
satellite communications, and decreases its availability link. In implementing satellite Ku-
bands in the tropical area, a link budget with the right calculation is required. 
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Rain attenuation limits the communication distance from radio communication 
systems and also limits the use of higher frequencies, both in terrestrial microwave link 
communication systems and in satellite communication systems. In general, there are two 
approaches used in research on rain attenuation, namely theoretical approaches and 
empirical approaches [1]. In the theoretical approach, the difference in random rainfall 
(including the shape of the raindrops, the diameter of the raindrops and the distribution of 
precipitation) causes electromagnetic waves to experience diffraction, absorption and 
multipath effects on their propagation. Theoretical approach uses a scattering volume 
model and a rain grain size distribution model to estimate and calculate the amount of rain 
attenuation. In the empirical approach, the relationship between rainfall and signal 
attenuation, the influence of climate regional differences and the efficiency of 
communication are collected statistically to create an empirical model.  

In the tropics there have been many studies on attenuation due to raindrops. In 
Singapore [2,3] conducted several studies of rain attenuation on electromagnetic waves 
with empirical and theoretical models. Reference [4-7] had carried out several researches 
about empirical model from cumulative rainfall obtained by changing cumulative rainfall 
model from rain gauge and rain attenuation. Rainfall attenuation researches were also 
carried out on satellite links - earth stations on [4,8-11] in contribution to make a satellite 
channel model - earth station. International Telecommunication Union (ITU) through its 
other body, International Radio Consultative Committee (CCIR), built several earth 
stations to observe and analyze various propagation attenuation mechanisms in the 
atmosphere throughout the world. The rain zones in various parts of the earth have been 
mapped by the ITU and documented in [7]. The importance of this paper is Nusantara Satu 
Satellite just launched few months ago and it is important to simulate its performance to 
cover few places/cities in Indonesia for broadband communication. This paper describes 
the calculation of a one-way link budget from Jakarta - Medan, Jakarta - Banjarmasin and 
Jakarta - Jayapura with Ku-band HTS which is divided into 8 spot beams where Jakarta is 
located on beam 3, Medan on beam 1, Banjarmasin on beam 7 and Jayapura on Beam 8.  

Theoretical Foundations 

Gain 
Gain is how much output power compared to the input power of a system. If there is a 
strengthening in the system, then the output power will be greater than the input power. 

 effAG 
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where Gmax is the maximum gain, λ is the wavelength (m), Aeff is the effective aperture of 
the antenna (m2) and π is 3.14. The wavelength value is obtained from λ = c/f where c is 
the speed of light (3.108 m / s) and f is the frequency used by the antenna. For an antenna 
with an aperture or a circular reflector, the formula is 
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where η is the efficiency of an antenna with a value of 60% to 75% and D is the antenna 
diameter (m). Therefore, by combining (1) and (2), the gain in dBi unit is obtained as 
follows: 
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Transmitted and Received Power  
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To calculate the transmit power and antenna receiving power, the antenna power value 
multiplied by the antenna gain will produce an antenna EIRP with the formula as follows 
[8]: 
 (W) . tGtPEIRP   (4) 
where Pt is antenna power (watts) and Gt is antenna gain. Furthermore, a receiving antenna 
that has an effective area of Ae, will have the power of Pr with the following formula: 
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The above equation can also be stated as follows: 
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where Gr is the strengthening of the receiving antenna,   is the wavelength used, and 
(4d/λ)2 is a quantity known as free space loss which can also be stated as follows: 
 LFSL = 92.45 + 20 log f + 20 log d (7) 
where LFSL is free space loss (dB), f is the frequency (GHz) and d is the distance between 
the satellite and the earth station (km). 

Rain Attenuation 
The rain attenuation formula in general is [9]: 

 )()( RLbaRdBA   (8) 
where A is the attenuation value (dB), a and b are constants that depend on frequency, R is 
rainfall (mm/h), L(R) is the parameter of the path length which is the R function. 

Distance and Elevation Angle 
With this data, the elevation angle of the antenna and the actual distance from the earth 
station to the satellite can be found in [10]: 
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where E is the elevation angle (°), r is the distance from the center of the earth to the satellite 
(42164.2 km), Re is the radius of the earth (6378,155 km),  is the earth station latitude (°), 
θS is the satellite longitude (°) and θSB is the longitude of the earth station (°). From the 
value of the elevation angle obtained, the distance between the earth station and the satellite 
can be calculated by the following formula: 
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where H is the height of the geostationary satellite from the earth surface, which is about 
36000 km.  

Method and Parameters   

Satellite Parameter 
Nusantara Satu Satellite is a broadband satellite that uses High Throughput Satellite (HTS) 
technology and uses Ku-band transponders to cover all regions in Indonesia. There are eight 
beams to cover all of Indonesia region. Table 1 describes the parameters of the Nusantara 
Satu Satellite. EIRP and G/T value are vary depending on the beam of satellite.  
 

Table 1. Satellite Parameters 
Parameters Value Unit 
Satellite Location 146 Degree East 
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Beam 1-6 (Jakarta & Medan) 
EIRP  59 dBW 
Satellite G/T 11.8 dB/K 
Beam 7 (Jakarta & Banjarmasin) 
EIRP  54 dBW 
Satellite G/T 8 dB/K 
Beam 8 (Jayapura) 
EIRP  53 dBW 
Satellite G/T 7 dB/K 

 

Rainfall Rate Measurements Cities in Indonesia 
Every place has rainfall rate. In the ITU-R P.837 recommendation [7], it is stated that 
Indonesia is in the rain zone type P with rainfall values for a percentage of time of more 
than 0.01% having less or equal rainfall intensity values with 100 mm/hour. The rainfall 
prediction model Crane [1] stated that Indonesia is in the H type rain area with rainfall 
values for a percentage of time more than 0.01% having a rainfall intensity value of less 
than or equal to 209.3 mm/hour [11].  

Basically, ITU and Crane rain prediction model are a point rain rate, which means that 
the intensity of rainfall is measured at a certain point and the cumulative rainfall distribution 
calculation procedure for rain attenuation calculations can be done by using the point 
rainfall model. Differences in rainfall prediction models between ITU and Crane can occur 
due to differences in measurement data held including the place where measurements are 
made, length of measurement and age of the model. 

Table 2 shows the rainfall rates in Jayapura, Jakarta, Medan and Banjarmasin are strong 
(R0.01). At high frequencies such as Ku-band, satellite performance is affected by high 
rainfall levels [10]. 

Table 2. Rainfall Rate 
City Altitude Latitude Longitude R0.01 

Jayapura 210 -2.37 140.69 113.9 
Jakarta 5 -6.15 106.8 120.4 
Medan 49 3.57 98.6 126.2 

Banjarmasin 0 -5.27 105.1 123.3 

Link budget Calculation and Simulation Results 
The following tables will shown the parameters in the Ku-band beam of Nusantara Satu 
Satellite link and the results of the calculation of link budget Ku-Band satellites for 
broadband applications with 99.9% link availability and 100 Mbps speed. Table 3, Table 4 
and Table 5 show link budget calculation for Jakarta – Medan link, Jakarta – Banjarmasin 
link and Jakarta – Jayapura link, respectively. 

 

Table 3. Link budget calculation for Jakarta – Medan satellite link 
No Link Parameters Jakarta – Satellite – Medan 

Sheet (Jakarta – Satellite) 
1 EIRP Station at Jakarta 79 dBW 
2 Total Losses at Jakarta 232.28 dB 

Satellite Parameter 
3 Satellite Noise Figure (G/T) 11.8 dB/K 
4 C/N0 sheet 86.88425045 dB 
5 C/I sheet 15 dB 
6 Eb/N0 5.980754507 dB 

Downlink (Satellite – Medan) 
7 Total Losses at Medan 212.368861 dB 
8 Rx Noise Temperature 61 K 
9 Rx Antenna Noise Temperature 26 K 
10 Feeder Noise temperature 290 K 
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No Link Parameters Jakarta – Satellite – Medan 
11 Medan Station Antenna G/T 22.33093212 dB/K 
12 C/N0 downlink 97.5620711 dB 
13 C/I downlink 15 dB 
14 Eb/N0 downlink 11.87 dB 
15 C/N0 total 86.52 dB 
16 Eb/N0 total 4.98 dB 
17 Eb/N0 required 4.7 dB 
18 Margin 0.28 dB 

 
From the link budget calculation that shows in Table 3, to reach 100 Mbps with 99.9% 

link availability, the EIRP of the earth station VSAT at Jakarta is minimum at 79 dBW. 
The greatest attenuation is contributed by free space loss and rain attenuation. With the 
parameters described in Table 1 and Table 2, Eb/N0 is obtained in the Earth station in Medan 
about 4.98 dB. The Eb/N0 required setting is 4.7 dB, so the satellite channel link margin is 
0.28 dB.  

Table 4. Link budget calculation for Jakarta – Banjarmasin satellite link 
No Link Parameters Jakarta – Satellite – Banjarmasin 

Sheet (Jakarta – Satellite) 
1 EIRP Station at Jakarta 83 dBW 
2 Total Losses at Jakarta 32.23 dB 

Satellite Parameter 
3 Satellite Noise Figure (G/T) 8 dB/K 
4 C/N0 sheet 87.27 dBHz 
5 C/I sheet 15 dB 
6 Eb/N0 6.29 dB 

Downlink (Satellite – Banjarmasin) 
7 Total Losses at Banjarmasin 212.07 dB 
8 Rx Noise Temperature 61 K 
9 Rx Antenna Noise Temperature 26 K 
10 Feeder Noise temperature 290 K 
11 Banjarmasin Station Antenna G/T 22.33 dB/K 
12 C/N0 downlink 92.85 dB 
13 C/I downlink 15 dB 
14 Eb/N0 downlink 10.03 dB 
15 C/N0 total 86.21 dB 
16 Eb/N0 total 4.76 dB 
17 Eb/N0 required 4.7 dB 
18 Margin 0.06 dB 

 
From the link budget calculation that shows in Table 4, to reach 100 Mbps with 99.9% 

link availability, the EIRP of the earth station VSAT at Jakarta is minimum at 83 dBW. 
Same with the other link, the greatest attenuation is contributed by free space loss and rain 
attenuation. With the parameters described in Table 1 and Table 2, Eb/N0 is obtained in the 
Earth station in Banjarmasin about 4.76 dB. The Eb/N0 required setting is 4.7 dB, so the 
satellite channel link margin is 0.06 dB.  

Table 5. Link budget calculation for Jakarta – Jayapura satellite link 
No Link Parameters Jakarta – Satellite - Jayapura 

Sheet (Jakarta – Satellite) 
1 EIRP Station at Jakarta 84 dBW 
2 Total Losses at Jakarta 231.48 dB 

Satellite Parameter 
3 Satellite Noise Figure (G/T) 7 dB/K 
4 C/N0 sheet 88.96 dBHz 
5 C/I sheet 15 dB 
6 Eb/N0 7.58 dB 

Downlink (Satellite – Jayapura) 
7 Total Losses at Jayapura 211.82 dB 
8 Rx Noise Temperature 61 K 
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No Link Parameters Jakarta – Satellite - Jayapura 
9 Rx Antenna Noise Temperature 26 K 
10 Feeder Noise temperature 290 K 
11 Jayapura Station Antenna G/T 22.33 dB/K 
12 C/N0 downlink 92.10 dB 
13 C/I downlink 15 dB 
14 Eb/N0 downlink 9.62 dB 
15 C/N0 total 87.24 dB 
16 Eb/N0 total 5.47 dB 
17 Eb/N0 required 4.7 dB 
18 Margin 0.77 dB 

 
From the link budget calculation that shows in Table 5, to reach 100 Mbps with 99.9% 

link availability, the EIRP of the earth station VSAT at Jakarta is minimum at 84 dBW. 
Same with the other link, the greatest attenuation is contributed by free space loss and rain 
attenuation. With the parameters described in Table 1 and Table 2, Eb/N0 is obtained in the 
Earth station in Jayapura is about 5.47 dB. The Eb/N0 required setting is 4.7 dB, so the 
satellite channel link margin is 0.77 dB.  

Conclusion  
The link budget calculation on the Ku-Band satellite link for communication between 
Jakarta – Medan, Jakarta – Banjarmasin and Jakarta – Jayapura, is an appropriate link with 
speeds of 100 Mbps with 99.6% link availability. Besides of that, the magnitude of the 
transmission power at the earth station in Jakarta is highly different from the earth station 
in Medan, Banjarmasin and Jayapura. The EIRP of the earth station VSAT in the western 
part of Indonesia is minimum at 79 dBW. In the central part of Indonesia, the EIRP of the 
earth station VSAT is minimum at 83 dBW. And in the. eastern part of Indonesia, the EIRP 
of the earth station VSAT is minimum at 84 dBW. However, in general, the simulation of 
the link budget calculation can be used to get an accurate results by putting the accurate 
parameters. 
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