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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar  Belakang  

Perencanaan steel antena tower sangat penting dan banyak dijumpai pada 

saat ini. Hal ini akibat semakin berkembang pesatnya teknologi komunikasi, 

misalnya semakin banyaknya pengguna layanan komunikasi mobile phone dengan 

teknologi Code Division Multiple Access ( CDMA ) maupun Global System for 

Mobile Communication ( GSM ). Oleh karena itu pihak pengembang teknologi 

tersebut banyak membangun maupun merencanakan ulang tower untuk 

memperluas jaringan atau sinyal komunikasi. Perencanaan ulang tower yang 

sudah ada dilakukan untuk meningkatkan kapasitas beban antena, sehingga 

jaringan sinyal dapat menjangkau area yang lebih luas. 

Hal yang paling dibicarakan di dunia telekomunikasi saat ini adalah 

semakin banyaknya tower baru yang sangat merusak pemandangan terutama di 

wilayah perkotaan. Oleh karena itu sangat perlu dibuatkan solusi untuk mengatasi 

masalah tersebut. Sekarang pemerintah telah mulai bertindak protective terhadap 

wilayahnya dari pembangunan menara BTS (Base Transceiver Station) tersebut.  

Berbagai inisiatif telah dikemukakan baik dari kalangan akademis maupun para 

instansi yang bergerak dalam dunia ini misalnya para perencana atau desainer 

struktur tower. Perlunya tower sharing untuk multi-operator sekarang sudah mulai 

dikembangkan. Terutama sisten colocation yaitu penggunaan tower existing suatu 

operator untuk bisa digunakan oleh beberapa operator lain. Dan hal ini telah mulai 

dikembangkan oleh para provider dan vendor telekomunikasi. 

 

Salah satu cara untuk meningkatkan jaringan sinyal telepon seluler 

adalah dengan memperluas coverage area. Dalam memperluas coverage area, 

tower telekomunikasi seluler /tower BTS (Base Transceiver Station) adalah alat 

yang berfungsi untuk menempatkan antena pemancar sinyal (jaringan akses) 

untuk memberikan layanan kepada pelanggan di sekitar tower. Selain itu 

penggunaan tower juga berfungsi untuk penempatan antena pemancar sinyal 

transmisi untuk menghubungkan pelanggan di daerah tersebut melalui BSC (Base 
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Station Controller). Sebagai akibat dari peningkatan teknologi telekomuniksi 

seluler ini terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Tower 

telekomunikasi seluler ini mempunyai jarak antar tower yang relatif dekat yaitu 

radius sekitar antar tower 20 km. Oleh karena itu untuk daerah perkotaan 

pembangunan tower sedikit terkendala oleh beberapa faktor, diantaranya adalah 

masalah lahan yang berdekatan dengan pemukiman warga, masalah mengurangi 

keindahan lingkungan kota, masalah terganggunya siaran radio dan televisi.  

 

Pada akhir tahun 2009, pemerintah daerah telah mengeluarkan regulasi 

baru tentang perencanaan dan pelaksanaan tower BTS di dalam kota, dikarenakan 

semakin maraknya tower BTS di dalam kota. hal itu memberi dampak buruk 

terhadap lingkungan sekitar. Dalam waktu yang tidak lama lagi, pemerintah 

daerah akan mengeluarkan peraturan mengenai cell coverage planning atau 

perencanaan cakupan seluler yang mengatur lokasi dan jumlah tower. Regulasi 

baru ini berisi tentang penggunaan tower bersama yang mengharuskan adanya 

kerjasama dari beberapa vendor telepon untuk menggunakan satu tower. 

(02/PER/M.KOMINFO/3/2008) 

 

Pada perencanaan tower, beban lateral yang berpengaruh secara dominan 

adalah beban angin, karena pengaruh perbandingan antara ketinggian dan lebar 

struktur yang sangat besar (langsing). Beban angin diperhitungkan berdasarkan 

peraturan Telecommunications Industry association and Electronic Indrustries 

Alliance (TIA/EIA) standart structural standards for steel antenna tower and 

antenna supporting structure (TIA/EIA-222-f, 1996), perencanaan perkuatan 

tower di indonesia lazimnya dilakukan dengan bantuan software Ms.Tower  versi 

6 dimana program ini sudah diakui oleh para praktisi dibidang ini. (jemi-

astomo.blogspot.com) 

 Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana 

modifikasi perkuatan antena tower. Bagian utama struktur tower adalah main leg 

dan bracing, sehingga analisa kemampuan profil dari kedua elemen tersebut 

menjadi hal yang utama. Sedangkan struktur bawah atau pondasi tidak dilakukan 

analisis karena pondasi sudah diperhitungkan menahan beban tambahan. Dari 
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analisa dapat diketahui toleransi penambahan beban yang dilakukan. Optimalisasi 

penggunaan antena tower sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika Republik Indonesia nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang 

Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. 

 
1.2.  Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam tugas akhir ini antara lain : 

a. Berapa kekuatan main leg, bracing dan redundant? 

b. Bagaimana struktur tower jika ditambah antena agar tetap aman? 

 

1.3. Maksud Dan Tujuan 

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan 

tower existing  dan mengetahui struktur tower yang perlu dilakukan perkuatan 

agar tetap aman apabila di pasang antena tambahan dan melakukan analisa ulang 

kekuatan pada baja antena tower akibat adanya penambahan beban antena agar 

mampu menerima beban tambahan.  

 

1.4. Batasan Penelitian 

Untuk membatasi luasnya ruang lingkup masalah maka dilakukan 

batasan masalah, yaitu perkuatan dilakukan langsung pada struktur baja tower, 

tanpa perkuatan pondasi dan baseplate, struktur tower menggunakan struktur 

existing yang ditambah dengan perkuatan, beban adalah beban maksimal setelah 

perkuatan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain : 

a. Memberikan gambaran tentang struktur tower telekomunikasi. 

b. Memberikan pengetahuan tentang model perkuatan yang ada pada tower. 

c. Mengetahui cara perhitungan pada tower. 

d. Dapat melakukan perkuatan tower akibat penambahan beban sesuai 

anjuran pemerintah pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008, tentang Pembangunan dan 

Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.  
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1.6. Lokasi  

Dusun Sidorogo, RT 05/05 , Trosobo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo , Jawa 

Timur. 

 
1.7. Sistematika Penulisan 

 
Sistematika penulisan Tugas Akhir / Skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang, maksud dan tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, perumusan masalah, pembatasan masalah dan 

sistematika penulisan Tugas Akhir. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dibahas mengenai teori yang akan digunakan dalam 

penyelesaian masalah yang ada. 

BAB III METODOLOGI 

Dalam bab ini akan membahas kerangka pikir dan prosedur dari 

pemecahan permasalahan. 

BAB IV  DATA DAN ANALISIS 

Dalam bab ini akan dilakukan prosedur penyajian data, pengolahan data 

dan analisis. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan diambil kesimpulan mengenai hasil pengolahan data 

dan analisa. 
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