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Gambar 4-1. Studio siaran audio 

  
 

 
 
 

4.1. Sistem Radio Penerima 
4.1.1 Radio Frekuensi AM dan FM  

Dilihat dari jenis modulasinya radio penerima dibedakan dalam  dua macam 
yaitu radio AM jika modulasi yang digunakan modulasi amplitudo yang 
mempunyai sifat amplitudo sinyal termodulasi bervariasi mengikuti variasi 
amplitudo sinyal informasi. Radio penerima jenis yang kedua adalah radio FM jika 
modulasi yang digunakan modulasi frekuensi, yaitu sinyal termodulasi frekuensi 
bervariasi mengikuti variasi amplitudo sinyal infotmasi. Frekuensi pembawa radio 
modulasi amplitudo (AM) dalam cakupan 535 sampai 1605 kHz. Pembawa 
frekuensi dari 540 sampai 1600 kHz ditandai dengan interval 10 kHz. Radio FM 
mempunyai band dari 88 sampai 108 MHz antara televisi kanal 6 dan 7  VHF. 
Stasiun FM ditandai dengan frekuensi senter pada 200 kHz pemisahan dimulai 
pada 88,1 MHz untuk maksimum 100 stasiun. Stasiun FM ini mempunyai deviasi 
maksimum 75 kHz dari frekuensi senter upper 25 kHz dan lower “jalur pemandu’ 
untuk meminimkan interaksi dengan pengaturan band frekuensi. 
4.1.2 Pengertian Radio AM 

Informasi dipancarkan dari stasiun radio AM,  secara listrik gambaran suara 
(yang diambil dari mikropon atau sumber program lain) digunakan untuk 
memodulasi amplitudo gelombang pembawa kemudian dipancarkan dari antena 
pemancar stasiun radio. Ini kontras dengan radio FM dimana sinyal digunakan 
untuk modulasi frekuensi pembawa. Spektrum frekuensi antara 535 kHz dan 1605 
kHz dan gelombang pembawa dipisahkan dengan 10 kHz. 

Penerima radio dapat di tune 
untuk menerima satu dari sejumlah 
frekuensi pembawa radio dalam area 
penerimaan. Ini membuat praktis 
dengan memindahkan sinyal dari 
pembawa pada frekuensi menengah 
dalam radio dengan proses yang 
dinama-kan heterodyne. Penerima 
hetero-dyne, kebanyakan secara 
elektronik mempertahankan pengaturan 
frekuensi mene-ngah  sehingga hanya   
sebagi-an kecil dari rangkaian pene-
rima  harus diatur bila stasiun berubah. 

 
 
 

    
 

  BAB 4 
 

 

REPRODUKSI SINYAL AUDIO 
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4.1.3 Prinsip Heterodyne  
Heterodyne merupakan metode pemindahan sinyal  siaran dari 

pembawanya  pada frekuensi menengah lokal yang telah ditetapkan dalam 
penerima sehingga kebanyakan pada penerima tidak harus disetel kembali ketika 
kanal berubah. Interferensi  dua gelombang akan menghasilkan suatu layangan 
frekuensi dan teknik ini menyediakan pengaturan radio untuk memaksa radio 
menghasilkan layangan frekuensi tertentu yang dinamakan frekuensi menengah 
atau disingkat IF.    

 
Gelombang elektromanetik pembawa yang membawa sinyal  dengan 

pertolongan modulasi amplitudo atau modulasi frekuensi dapat memindahkan 
sinyal pembawa dari frekuensi yang berbeda-beda dengan proses yang 
dinamakan heterodyning. Perpindahan ini terpenuhi dengan mencampurkan 
pembawa yang dimodulasi dengan gelombang sinus frekeunsi yang berbeda. 
Proses ini menghasilkan layangan frekuensi sama dengan perbedaan antar 
frekuensi.  

Penyampuran antara layangan frekuensi yang berasal dari pembawa dan 
osilator lokal menghasilkan frekuensi menengah (IF) yang besarnya tetap. 
Kebanyakan radio penerima dapat dikonstruksi digunakan dengan sinyal radio 
yang banyak. Osilator lokal diatur untuk menghasilkan layangan frekuensi yang 
sama dengan  frekuensi tetap IF. Dengan sistem heterodyning hanya dengan 
satu radio penerima,  dapat diatur untuk  penerimaan stasiun pemancar radio 
lokal yang manapun, tetapi jika tidak menggunakan heterodyning  maka 
diperlukan satu radio penerima untuk masing-masing stasiun pemancar.  
 
4.1.4 Sinyal Siaran 

Radio komunikasi pada umumnya dalam bentuk transmisi radio AM atau 
FM. Sinyal siaran tunggal, demikian merupakan sinyal audio monophonic, dapat 
dikerjakan dengan modulasi amplitudo  secara langsung atau modulasi frekuensi. 
Transmisi lebih kompleks menyediakan jalur sisi yang muncul dari penjumlahan 
dan perbedaan frekuensi yang dihasilkan superposisi dari  beberapa sinyal 
gelombang pembawa. Misal dalam transmisi FM stereo, jumlah kanal kiri dan 
kanan (L+R) digunakan untuk modulasi frekuensi pembawa dan memisahkan sub 
pembawa pada 38 kHz juga dilapiskan pada pembawa.  Sub pembawa 
dimodulasikan dengan perbedaan sinyal (L-R) sehingga sinyal  yang 
ditransimisikan kanan dan kiri menjadi terpisah untuk menghasilkan stereo pada 
saat diplayback.  

Dalam transmisi televisi, tiga sinyal harus dikirimkan pada pembawa yaitu 
audio, intensitas gambar dan krominansi gambar. Proses ini menggunakan dua 
sub pembawa. Transmisi lain seperti TV satelit dan transmisi telepon jarak jauh 
menggunakan banyak sub pembawa untuk memancarkan beberapa sinyal secara 
serentak.     
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Gambar 4-3. Meccano Crystal Radio 
Receiver                 

 

 

Gambar 4-4. Antique style crystal radio 
 

 
 Gambar 4-2. Sistem modulasi Radio AM 

 
Radio AM menggunakan gambaran listrik dari suatu sumber suara yang 

amplitudonya dimodulasikan dengan suatu gelombang pembawa. Pada akhir 
penerima dalam proses deteksi gambaran ini dilepaskan kembali dari pembawa 
dan distel kembali ke dalam suara dengan loudspeaker.   

 
4.1.5 Jenis-jenis Radio Penerima 

 
Jenis-jenis radio  penerima radio ada 4 melputi  : (1) Seperangkat kristal 

dasar, (2) Penerima ATRF, (3) Superheterodyne. (4) Penerima reflex.  Secara 
rinci di bahas di bawah ini. 

 
4.1.5.1. Radio Seperangkat Kristal Dasar  

  Penerima radio pertama kali dibangun dengan seperangkat Kristal tua. 
Jika tidak biasa dengan rancangan ini, cobalah cek keluaran Kristal. 
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4.1.5.2. Penerima radio TRF (Tuned radio frequency)  

  Penerima radio TRF merupakan rancangan yang tersedia diawal-awal 
penggunaan penguat.  Prinsip dasar bahwa semua tingkatan RF secara serentak 
distel untuk menerima fekuensi, sebelum dideteksi dan kemudian sinyal audio 
dikuatkan. 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

Kelemahan prinsip RTF:  
� Semua tingkat RF harus menjejaki satu sama lain dan ini secara teknis cukup sulit 

dicapai, 
� Karena pertimbangan rancangan, lebar band yang diterima menambah frekuensi. 

Misal jika rangkaian Q telah dirancang  pada 55 sampai 550 kHz lebar band yang 
diterima akan menjadi 550/55 atau 10 kHz dan ini sebagian besar memuaskan. 
Bagaimanapun pada sisi lain dari band AM 1650 kHz, lebar band yang diterima 
masih 1650/33 atau 30 kHz.  

� Faktor bentuk dapat sangat lemah. Kesalahan pada umumnya keandalan  dengan 
jenis filter RF yang menyaring hanya satu sinyal.   

Contoh Aplikasi :  
Jika sinyal radio AM berada dalam kanal  lebar band 10 kHz misal 540 kHz, 550 

kHz, 560 kHz dst dan sinyal ditransmisikan plus/minus 4 kHz, sinyal kanal 550 kHz 
maka akan meluas dari 546 sampai 554 kHz. Ini hanya sebagai ilustrasi saja, jelaslah 
sinyal turun -3dB dari 10 kHz dan tidak ada pengurangan nilai. 

 

Dalam penerima yang ideal diinginkan mempunyai faktor bentuk 1:1 pada 
jarak pengaturan kanal dengan attenuasi -3dB dimana sinyal akan berkurang 
sampai 0,0316 atau 3,16 % dari aslinya. Filter RF menduduki lebar pada 
puncak dan dasar hanya 3,16% dari sinyal original. Dalam kenyataannya tidak 
pernah terjadi. Faktor bentuk 2:1 akan baik untuk filter LC. Artinya jika dasar  
lebar 20 kHz kemudian bagian tengah setengah dari  puncak menjadi lebar 10 
kHz  dan ini dipandang baik. 

  

Gambar 4-5 Meissner10-1106 Broadcast TRF chassis (1920s TRF Blair Radio Receiver) 
http://oak.cats.ohiou.edu/~postr/bapix/meisTRF.jpg    http://www.vintageradio.info/images/mys-radior.jpg 
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Kembali pada penguat TRF faktor bentuk tidak seperti ini. Sebagai ganti 
dibentuk cenderung kelihatan lebih menyerupai bukit. Alasannya adalah sangat 
sulit atau hampir tidak mungkin membangun filter LC dengan jarak kanal dan 
faktor bentuk  mengesankan pada frekuensi setinggi band siaran.  

4.1.5.3. Superheterodyne 

Pada tahun 1930 Major Amstrong telah mengembangkan prinsip 
heterodyne.  Penerima heterodyne bekerja dengan prinsip penerima  memiliki 
osilator lokal dengan frekuensi osilasi dapat divariasi (Variable Frequency 
Oscilator). Ini menyerupai pemancar kecil yang diletakkan dalam penerima. 

Dalam radio AM tradisional sinyal diterima dalam cakupan 540 kHz 
sampai 1650 kHz sedangkan sinyal VFO selalu konstan 455 kHz lebih tinggi 
atau 995 kHz sampai 2105 kHz. Beberapa kelebihan akan digunakan, sebagai 
contoh sinyal 540 kHz. Beberapa kelebihan radio penerima heterodyne:  
� Tingkat sinyal masukan diatur pada 540 kHz. Pada 540 kHz VFO pada 

995 kHz memberikan perbedaan yang tetap 455 kHz  dinamakan 
frekuensi IF. Bagaimanapun frekuensi yang diterima dari VFO+IF akan 
menghasilkan frekuensi 995 kHz + 455 kHz atau 1450 kHz yang 
dinamakan image IF. Cara lain jika sinyal berada pada 1450 kHz dan 
dicampur sengan VFO dari  995 kHz dapat diambil sinyal IF = 1450-995 = 
455 kHz. Rangkaian dirancang ditune dari 540 kHz hingga mampu 
menekan sinyal pada 1450 kHz. 

� waktu sinyal IF 455 kHz. Ini relatIF mudah untuk dirancang agar 
penguatan konstan, lebar band beralasan dan faktir bentuk pada satu 
frekuensi tetap. Rancangan radio menjadi sedikit lebih sederhana tanpa 
banyak masalah berkaitan.  
 

4.1.5.3.1.  Radio Transistor Superheterodyne 
 

Radio penerima AM dirancang dengan murah karena :   
� Hampir semua orang mempunyai satu atau dapat membeli satu radio dengan 

harga cukup murah. Jangan membeli jenis AM/FM. Karena ini hanya 
membingungkan dalam Mengidentifikasi bagian-bagian. Hal serupa jangan 
mengambil sistem dengan satu jenis IC. 
Jenis radio tua sederhana sedikitnya menggunakan 3 trafo. Satu merah 
sebagai inti dan yang lain kuning dan hitam atau putih. Di dalamnya terdapat 
batere, speaker kecil, papan rangkaian yang tampak komponennya, tombol 
pengatur volume, serta pemindahan gelombang. kebanyakan penerima hampir 
pasti sebagian besar mengikuti diagram di bawah ini. 
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Gambar 4-6.  Rangkaian radio penerima AM 

 
Rangkaian radio AM kebanyakan seperti ditunjukkan dalam gambar di 

atas terdiri converter, penguat IF, detektor, penguat AF dan speaker. Converter 
terdiri dari penguat frekuensi tinggi (RF), mixer dan osilator lokal. Transistor Q1 
berkaitan dengan sinyal masukan bertindak sebagai penguat frekuensi tinggi, 
juga sebagai penguat osilator lokal sekaligus berfungsi sebagai mixer. Mixer 
berfungsi mencampur sinyal masukan frekuensi tinggi dari pemancar (fs) dan 
sinyal frekuensi tinggi yang dihasilkan osilator lokal (fo) untuk menghasilkan 
frekuensi menengah. Terdapat empat sinyal keluaran rangkaian mixer yaitu 
(fs), (fo), (fs-fo) dan (fo-fs) selain harmonisasinya.  

Sinyal menengah IF merupakan selisih antara sinyal osilator lokal (fo) dan 
sinyal siaran (fs)  dapat ditulis secara matematis (fo-fs). Pemilihan ini dilakukan 
dengan pemasanan filter LC dari trafo IFT1 dan kapasitor. Sinyal keluaran dari 
converter diteruskan ke penguat tertala IF untuk dikuatkan sehinga 
menghasilkan amplitudo yang cukup untuk dideteksi. Penguat tertala artinya 
penguat yang dapat memberikan penguatan maksimum pada frekuensi 
tertentu, untuk mencapai frekuensi tertentu tersebut disediakan rangkaian 
penala L variable,  C berupa trafo IFT2, IFT3 dan kapasitor. Disini digunakan 
penguat IF tertala dua tingkat dimaksudkan untuk mencapai penguatan yang 
besar disamping lebar bidang datar respon frekuensi yang cukup lebar.  

Setelah melalui penguat IF sinyal diteruskan ke rangkaian detektor yang 
berfungsi untuk memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa. Melaui pra 
penguat sinyal dikuatkan untuk selanjuntnya dikuatkan pada penguat daya. 
Penguat daya yang digunakan jenis puh pull dengan kopling trafo ke beban 
yang berupa loudspeaker. Loudspeaker berfungsi mengubah besaran listrik 
menjadi sinyal suara yang dapat didengar. 

 
4.1.5.3.2. Rangkaian Konverter 
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Gambar 4-7. Rangkaian Penala 

Konverter berfungsi untuk menurunkan frekuensi pembawa RF menjadi 
frekuensi menengah, dengan cara mencampurkan frekuensi tinggi sinyal 
masukan (fs) dan frekuensi osilator lokal (fo). Campuran sinyal ini 
menghasilkan frekuensi menengah (IF) yang tidak lain adalah selisih dari 
kedua sinyal masukan. Frekuensi osilator (fo) dapat dibuat lebih kecil atau 
lebih besar dari pada frekuensi sinyal masukan (fs) jika fo dibuat lebih kecil 
maka: 

IF = fs – fo 
Jika fo lebih besar maka IF = fo –fs.  
 
Permasalahan: 
Hitunglah cakupan talaan kapasitor dalam sebuah penerima 

superheterodyne yang bekerja pada cakupan sinyal dari 500 kHz sampai 1600 
kHz, menggunakan IF sebesar 455 kHz jika : 
a. fo lebih besar dari fs 
b. fo lebih kecil dari fs 
 
Penyelesaian : 
Besarnya frekuensi osilator fo = 1/ (2 ∏ (L Co)1/2 ) 

fs = 1/ {2 ∏ (L Cs)1/2 } 
sehingga   

(Csmaks /Csmin) = ( fsmaks/fsmin)2 =           
(1600/500)2 = 10,24 
 

a. Untuk fo>fs  cakupan fo adalah : 
465 + (500 sampai 1600) = 965 sampai 
2065 kHz 
Ini memberikan perbandingan frekuensi   

          Comaks/Comin = (fomaks/fomin)2 = 
(2065/965)2 = 4,58 

 
b. Untuk fo<fs  cakupan frekuensi  fs-fo = 

465 sehingga cakupan fo adalah -465 + 
(500 sampai 1600) 35 sampai 1135 kHz 
sehingga perbandingan Comaks/Comin = 
(1135/35)2 = 1052 (tidak praktis). 

Dengan fo > fs cakupan penalaan kapasitor 
lebih kecil mudah dicapai dengan kapasitor 
variable, itulah mengapa dalam rangkaian 
converter digunakan fo>fs. 
 

4.1.5.3.3. Penerima AM Superheterodyne  
Pada gambar 4-8, dapat dilihat blok diagram siaran radio 

superheterodyne. Rangkaian masukan (UK) menyaring sinyal stasiun dari 
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semua tegangan yang dibangkitkan dalam antena (A) dengan pemancar radio 
yang bervariasi karena sumber-sumber gangguan. Misal sinyal dengan 
frekuensi pembawa fs dimodulasi single tone, sebagaimana ditunjukkan pada 
gambar di atas. Sinyal akan menuju ke tingkat berikutnya yang dinamakan 
mixer. Tegangan dari osilator lokal mempunyai frekuensi fo dan amplitudo 
tetap. Sinyal keluaran mixer berupa sinyal AM dengan frekuensi 455 kHz. 
Sinyal ini dinamakan frekuensi menengah (IF). Sinyal IF ini mempunyai 
selubung yang sama seperti sinyal yang memasuki mixer. Ini berarti bahwa 
informasi dari pemancar ke mixer dibawa oleh sinyal frekuensi fs dan dicampur 
dengan asumsi pembawa baru dengan frekuensi fm. Bila memindahkan 
stasiun, pengguna mengubah kapasitansi dari kapasitor variable C dengan 
memutar knob. Mengatur frekuensi resonansi rangkaian sama dengan salah 
satu stasiun pemancar radio. Kapasitor variable lain Co ditempatkan pada 
pergeseran yang sama dengan C, sehingga perubahan kapasitansi terjadi 
secara serentak terhadap C. Kapasitor ditempakan dalam rangkaian osilator 
lokal dan mengambil frekuensi osilasi baru, yang mempunyai perbedaan selisih 
antara frekuensi osilator dan frekuensi stasiun sama   dengan harga frekuensi 
menengah (IF).       

Contoh numeris. Frekuensi menengah yang digunakan pada piranti 
kebanyakan fm=455 kHz. Pada saat penerima diatur pada stasiun lain yang 
mempunyai frekuensi 684 kHz maka osilator lokal (fo) harus diatur (fo) = 684  
kHz + 455 kHz = 1139 kHz. 

Bila dioperasikan pada stasiun yang mempunyai frekuensi fs = 1008 kHz, 
pendengar akan mengubah kapasitansi dari dua kapasitor sampai frekuensi 
resonansi rangkaian masukan menjadi fs=1008 kHz dan frekuensi osilator lokal 
fo=1463 kHz. Oleh karena itu akan menghasilkan perbedaan frekuensi = 1463 
kHz – 108 kHz = 455 kHz = fm.      

Jika penerima mempunyai waveband yang lebih besar (LW, MW,SW1, 
SW2), akan dikonstruksi pada nilai frekuensi menengah yang sama untuk 
kesemuanya. Rangkaian masukan tidak pernah cukup selektIF, untuk 
meramalkan kemungkinan hanya memperoleh satu sinyal dari stasiun yang 
ditune, dari semua sinyal yang ada dalam antena. Keluaran rangkaian ini, 
disamping sinyal stasiun juga sinyal-sinyal kuat dan pemancar yang 
berdekatan dengan stasiun yang diterima, khususnya sinyal dari kanal yang 
berdekatan (frekuensi sangat dekat dari stasiun yang diterima). Semua sinyal 
pembawa baru ini diterima dalam tingkat pencampuran,   dengan frekuensi 
penyimpangan fs sebanyak perbedaan frekuensi pembawa terhadap fs. Misal 
jika sinyal rangkaian masukan diatur pada stasiun yang mempunyai frekuensi 
1008 kHz, dua sinyal lain dari kanal berdekatan dapat juga muncul pada 
keluaran. 
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Gambar 4-8.  Blok diagram radio superheterodyne 

Frekuensi keduanya  999 kHz dan 1017 kHz. Pada penerima TRF  dalam 
kasus seperti ini tidak mampu menekan sinyal tersebut, hal yang tidak masalah 
bagi penerima superheterodyne.     Semua sinyal keluaran mixer ke penguat IF 
(IFA), terdiri dari beberapa tingkat penguat dengan rangkaian osilator diatur 
pada 455 kHz membuatnya sangats elektIF, sehingga hanya menguatkan 
sinyal 455 kHz dan menekan yang lain supaya tidak mengganggu penerimaan. 
Sinyal keluar penguat IF diarahkan ke detektor, penguat tegangan rendah 
(Pre) frekuensi rendah dan diteruskan pada tingkat selanjutnya sebagaimana 
telah dibicarakan di atas hingga suara bisa terdengar.  ARP merupakan 
rangkaian umpan balik komponen DC dari deteksi sinyal penguat IF, untuk 
mencapai pengaturan penguatan otomatis. 

Setiap blok gambar di atas dapat dilihat bentuk sinyal yang ada dalam 
blok, seperti yang tampak pada osiloskop, dalam kasus modulasi dalam 
pemancar yang dikerjakan dengan nada berbentuk sinusoida. Bagian atas 
gambar berisi rerata tegangan yang dikuatkan untuk masing-masing blok, 
untuk piranti produksi masal. Penguatan tegangan total merupakan 
perbandingan tegangan pada loudspeaker terhadap tegangan dalam antena 
yaitu A= 750 000. Penguatan dalam desibel : A (dB) = 20 log A = 117,5 dB. 

 

4.1.5.3.4. Penerima AM Superheterodyne Sederhana   

Masalah utama membuat alat superheterodyne bukanlah kompleksitas 
rangkaian namun pengaturannya yang membutuhkan banyak pengalaman 
praktis dan beberapa instrument khusus. Namun dari sensitivitas dan 
selektivitasnya lebih baik dari pada penerima TRF, oleh karena itu dengan 

RFA IFA Pre AFA 
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membuat pengaturan lebih sederhana tanpa memerlukan alat selain telinga. 
Rangkaian ini direalisasi dengan IC NE612, diskripsi pin ditunjukkan dalam 
blok diagram dan fitur utama yang diberikan pada gambar 4-9a dan b.     

 IC merupakan bagian  kritis suatu penerima superheterodin AM, mixer 
dan osilator lokal, sinyal siaran diarahkan ke salah satu kaki 1 atau kaki 2. 
Sinyal IF diperoleh pada kaki 4 atau 5. Rangkaian osilator yang menentukan 
frekuensi osilator lokal dan merupakan rangkaian umpan balik positip 
dihubungkan antara kaki 6 dan 7. Kaki 3 dihubungkan ke ground dapat berupa 
polaritas negatip dari sumber tegangan DC. Kaki 8 menerima tegangan positip 
sumber tegangan DC antara 4,5 sampai 8 volt. Harga tegangan ini tidak kritis, 
namun penting untuk penerima bekerja pada tegangan normal yang stabil. 

Diagram elektronik peenrima AM superheterodyne paling sederhana, 
dengan reproduksi melalui speaker ditunjukkan dalam gambar 4.9.-c. Piranti 
hanya mengambil rangkaian osilator dalam penguat IF (diatndai sebagai MTF), 
frekuensi tidak perlu diatur pada harga tertentu (maksudnya penrima akan 
bekerja dengan baik meskipun frekuensi lebih besar atau lebih kecil dari 
455kHz). Lebih jauh lagi penyederhanaan dilakukan dengan menghilangkan 
rangkaian masukan, menghindari masalah dengan pengaturan yang cukup 
kompleks antara rangkaian masukan dan rangkaian osilator lokal. 
Penyederhaan ini dilakukan dengan membawa konsekuensi piranti kurang 
sensitip dan selektip dibandingkan dengan superheterodyne lengkap, juga 
lebih mudah terkena gangguan. Meskipun demikian, sensitivitas dan 
selektivitasnya masih lebih baik dari pada TRF. 

Semua sinyal siaran diarahkan ke antena pada kaki nomor 1 yaitu mixer. 
Disisi lain mixer juga penerima tegangan HF dari rangkaian osilator lokal, yang 
mana frekuensinya sama dengan frekuensi resonansi dari rangkaian osilator 
parallel Co, Cto dan Lo. Frekuensi ini, jika kapasitansi parasite diabaikan 
adalah :   

                         
Semua sinyal keluaran mixer diperoleh, namun sekarang mempunyai 

frekuensi pembawa baru  yang sama dengan perbedaan dari frekuensi osilator 
dan originalnya. Meskipun demikian, salah satu dari sinyal ini yang mempunyai 
frekuensi sama dengan frekuensi resonansi dari MFT dan ini hanya akan 
muncul diakhir rangkaian osilator. 
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Gambar 4-9.  Rangkaian penerima AM superheterodyne 

 

Asumsikan bahwa terdapat  sinyal 3 MW pada antena, frekuensi dari fs1 = 
711 kHz (Nis), fS2 = 855 kHz (Bucharest) dan fS3 = 1008 kHz (Belgrade2). 
Frekuensi transformator IF fm = 455 kHz, frekuensi osilator diatur pada 
fm=1166kHz (dengan CO), mengikuti sinyal yang dimodulasi oleh program 
stasiun radio, keluaran mixer akan :  
 

fm1=f0-fS1=1166-711=455 kHz, 

fm2=f0-fS2=1166-855=311 kHz dan 

fm3=f0-fS3=1166-1008=158 kHz. 
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Karena rangkaian osilator pada keluaran mixer (MFT) diatur 455 kHz, 
akan diperloeh sinyal radio dari ini, sedangkan yang lain ditekan. Jika 
mendengar Bucharest , frekuensi osilator diatur pada 1310 kHz dan Belgrade 2 
1463 kHz. Tentunya Pendengar tidak perlu tahu semua frekuensi, hanya perlu 
memutar knob osilator sampai mendengar siaran stasiun yang dikehendaki. 
JIka sinyal IF diberikan pada kaki 3 detektor dengan diode AA121, sinyal 
frekuensi rendah diambil pada resistor R1 melalui kapasitor C4 dilanjutkan ke 
potensiometer pengatur volume P dan penguat audio. 

MFT juga dinamakan tranformator frekuensi menengah. Ini merupakan 
komponen khusus yang susah didapatkan pada toko elektronik biasa, oleh 
karena itu radio amatir biasanya mendapatkannya dari pabrik yan sudah tidak 
dipakai lagi. Trafo IF ditunjukan pada gambar 4-10. a,b,c dan d. Sebagaimana 
dapat dilihat pada gambar 4-10.a. MFT faktanya merupakan rangkaian osilator 
parallel  dengan kaki kumparan. Body kumparan berupa inti ferit (symbol 
ditunjukkan dengan garis lurus keatas ) yang dapat digerakkan (dengan drei 
skrup)  yang mengijinkan mengatur frekuensi resonansi fm=455 kHz. Dengan 
body yang sama berisi  kumparan lain yang lebih sedikit. Bersama-sama 
dengan yang lebih besar membentuk trafo HF yang mengambil sinyal dari 
rangkaian osilator ke penerima tingkat berikutnya. Kedua kumparan dan 
kapasitor C ditempatkan dalam rumah kotak logam ukuran 10X10X11 mm 
(gambar 4-9,b.). dari sisi bawah dapat dilihat kaki 5 muncul dari sumbat plastic, 
yang tersambung MFT ke PCB, dihubungkan ke dalam MFT seperti gambar 4-
10.1. Disamping itu terdapat dua terminal yang diletakkan pada bagian dasar 
disolder dan dihubungkan dengan ground.  MFT mempunyai kapasitor C yang 
ditempatkan dalam rongga sumbat plastic sebagaimana ditunjukkan dalam 
gambar 4-10.c. Bagian inti yang dapat digerakkan dengan drei skrup dapat 
dilihat melalui sisi atas gambar 4-10.d. Bagian ini diwarnai untuk membedakan 
antar MFT itu sendiri, karena ada putih, kuning dan hitam (kumparan dari 
osilator lokal juga dditempatkan dalam rumahan), tapi diberi warna merah 
untuk membedakan dari MFT). 

Gambar 4-10.a, b, c dan d hampir diterapkan penuh untuk kumparan 
osilator seperti LO. Bedanya hanya LO tidak mempunyai kapasitor C, dilihat 
dari luar LO dan MFT hanya dapat dibedakan dengan tanda warna sampai 
diangkat dari PCB.  
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Gambar 4-10. Bagian-bagian MFT 

 
LO diberi warna merah, sementara MFT (IFT) putih, hitam atau kuning. 

Selama perancangan CB pengambilan kaki 1 dan 4, sebaik seperti 2 dan 3 
jangan mengubah. Jika itu terjadi, yang diperoleh umpan baik negatip 
(menggnati positip) dan osilator tidak dapatberfungsi. Bagaimanapun selama 
tahap perancangan akan lebih menyenangkan menghubungkan kaki 4 ke 
ground menggantikan kaki 1, ini dapat dkerjakan hanya jika kaki 2 juga 
dihubungkan ke ground (menggantikan kaki 3). Yang perlu diperhatikan 
diantaranya: 

o Pengaturan halus (fine tuning( jika diperlukan LO dan MFT harga induktansi 
dikerjakan dengan mengatur posisi dari inti ferit dengan menggunakan drei. 

o Dengan kapasitor variable CO dan CtO dan kapasitor trimmer dalam osilator 
yang diberi tanda. 

o Penerima gambar 4-9 dapat disediakan untuk menerima stasiun SM dalam 
gelombang SW. Semua dapat dikerjakan dengan membuat kumparan 
osilator gambar 4-10 g dan h dibuat dari kabel 0,4 mm ( dapat juga 
digunakan yang lebih tebal)  pada diameter 32mm, body karton.  Agar dapat 
menerima stasiun SW kapasitor yang digunakan lebih kecil untuk C1 dites 
katakanlah C1 = 33 pF.  
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o Dalam contoh sebelumnya pengaturan telah dilakukan dengan mengatur 
frekuensi osiltaor lokal fm = 455 kHz. Radio Nis akan terdengar bila 
frekuensi osiltor fo = 1166 kHz. Apa yang terjadi jika terdapat stasiun 
yangberoperasi pada 1621 kHz?. Pencampuran sinyal tegangan dari 
osilator lokal memodIFikasi sinyal frekuensi menjadi 1621-1166 = 455 kHz. 
Sekarang terdapat dua sinyal MFT. Keduanya mempunyai frekuensi 
pembawa yang sama (455 kHz), satu program radio dan yang lain dari 
stasiun pemancar 1621 kHz. Keduanya akan diperdengarkan oleh 
loudspeaker, akan terjadi interferensi. Sinyal stasiun simetris ditekan harus 
dikerjakan sebelum tingkat mixer. Jika berpengalaman menangani 
gangguan dengan penerima seperti gambar 4-9. (pencampuran stasiun 
atau beberapa stasiun bersama nada bersiul atau mencicit)cobalah ubah 
frekuensi osilasi MFT (dengan mengatur inti ferit) kemudian atur kembali 
penerima. 

o Jika penerima gambar 4-9 diberi power suplay dari batere (adaptor) 
tegangan diatas 6 volt, penstabil tegangan disisipkan jalur (+) power suplay 

4.1.5.3.5.  Penerima Superheterodyne Penuh  

Penerima gambar 4-11 dengan  ditambahkan penguat IF ZN 415 E. 
Dengan penambahan IC ZN 415  berbagai peningkatan dilakukan. Rangkaian 
osilator MFT diatur menghasilkan selektivitas lebih baik. Sensitivitas piranti 
secara maksimum ditambah  IC ini mempunyai penguatan besar  dan 
dilengkapi AAR (regulasi penguatan otomatis), membuat pemakaian lebih 
mudah dan nyaman. 

Sangat penting untuk mencapai harga tegangan DC pada kaki 6 dari IC 
ZN415 agar bekerja sesuai. Pengaturan dilakukan melalui trimmer TP1. 
Penerima diatur pada beberapa stasiun lemah, volume suara dibuat sangat 
rendah dengan potensiometer P.dan slider TP1 secara hati-hati digerakkan 
sampai diperoleh penerimaan yang terbaik. 

Jika tidak bekerja, coba ubah nilai resistor R5, ini juga dikerjakan jika 
tegangan suply yang digunakan selain 12 Volt. Dalam kasus tegangan pada 
kaki lebih besar dari pada 1,3 Volt, tidak dapat dikurangi dengan trimmer 
hubung singkat salah satu diode. 

 
Penstabil tegangan dengan 78L06 tidak diperlukan jika penerima disuplay 

batere 6 volt. Penerima dari gambar 4-11 membutuhkan rangkaian masukan 
lengkap 100%. Ini dapat menjadi tidak tergantung rangkaian masukan dari 
gambar 4-11 atau rangkaian masukan dan penguat HF. Jika rangkaian yang 
digunakan, pengaturan stasiun dipenuhi dengan pengaturan dua tombol 
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. 
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Gambar 4-11. Penerima Superheterodyne dengan IC  

  
4.1.6 Penerima Radio FM 

Lebar band masing-masing stasiun FM cukup lebar untuk menyiarkan 
fidelitas tinggi. Frekuensi senter secara langsung dimodulasi dijumlahkan dari 
sinyal audio kanal kiri dan kanan. Sinyal subpembawa 38 kHz dimodulasikan 
dengan pembawa dan sinyal sub pembawa dimodulasi untuk membedakan sinyal 
audio kiri-kanan. FM tuner mengkodekan sinyal dan memisahkan kanal audio kiri 
dan kanan.    Radio FM menggunakan penggambaran listrik dari sumber suara 
untuk memodulasi frekuensi gelombang pembawa.Pada penerima berakhir dalam 
proses pendeteksian gambaran dilepaskan dari pembawa dan dikembalikan ke 
dalam suara oleh speaker. 

Pada saat informasi siaran dari stasiun radio FM, gambaran listrik suara 
(yang diambil dari mikrophon atau sumber program lain) digunakan untuk 
memodulasi frekuensi pembawa yang dipancarkan dari antena pemancar stasiun 
radio. Ini sangat berbeda dengan radio AM dimana sinyal digunakan untuk 
memodulasi amplitudo sinyal pembawa. 
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Gambar 4-12.  Prinsip modulasi FM 

 
Band FM spektrum elektromagnetik berada diantara 88 MHz dan 108 MHz, 

gelombang pembawa untuk stasiun secara individu dipisahkan 200 kHz 
maksmimum untuk 100 stasiun. Stasiun FM mempunyai deviasi maksmimum 75 
kHz dari frekuensi senter, yang berada 25 kHz di atas dan dibawah band 
pemandu untuk untuk meminimkan interaksi dengan bidang frekuensi yang 
bersebelahan (http://hyperphysics.phy.astr.gsu.edu/hbase/ems1.html). 

Pemisahan stasiun FM lebih lebar dari pada untuk stasiun AM, 
memungkinkan band frekuensi siaran lebih lebar untuk menyiarkan musik fidelitas 
lebih tinggi. Ini juga mengijinkan penggunaan sub pembawa yang memungkinkan 
sinyal siaran FM stereo. 

 
4.1.6.1 Modulasi Frekuensi 

 

 
 

Gambar 4-13 Perubahan frekuensi pada FM 
 

Perubahan frekuensi besar-besaran sebanding dengan amplitudo sinyal 
informasi. Pembawa radio FM sekitar 100 Mhz terbatas pada  modulasi +/- 0,1 
MHz. 



TEKNIK AUDIO VIDEO                                                                                                      Sri Waluyanti dkk 

 

178                                                                                             DIREKTORAT PEMBINAAN SMK (2008) 

 

4.1.6.2 Penerima FM Superheterodyne  
Ini alat sangat sederhana, yang [itu] tidak bisa melaksanakan penyetelan 

yang tidak bersuara, peraturan frekwensi osilator otomatis dan fitur lain 
memastikan kualitas reproduksi sangat tinggi, diharapkan dari penerima FM 
UHF. Solusi yang benar adalah penerima FM heterodyne yang blok 
diagramnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  

 

 
Gambar 4-14. Rangkaian Penerima FM Superheterodyne 

 

Sinyal stasiun diperoleh dari antena dipole dan diteruskan melalui kabel 
khusus ke dalam rangkaian masukan (UK). Didalamnya dilakukan pemilihan 
sinyal dari stasiun yang mempunyai frekuensi fs, sinyal dikuatkan dalam 
penguat HF dan diteruskan ke mixer. Seperti pada penerima AM, frekuensi 
menengah diperoleh pada keluaran mixer, frekuensi sinyal menengah fm=10,7 
MHz (nilai standar yang digunakan semua penerima siaran stasiun FM). Sinyal 
IF dikuatkan dalam IF amplIFier dan diteruskan ke pembatas amplitudo (Ogr). 
Dalam tingkat ini sinyal yang amplitudonya melampaui tingkatan yang diijinkan 
dipotong, dipenuhi dengan penghapusan modulasi amplitudo parasit.  

Modulasi amplitudo parasit yang dimaksud adalah pencampuran 
tambahan yang berasal dari berbagai sumber nois sepanjang transmisi 
(muatan atmosphere, berbagai peralatan elektrik dll) yang secara signIFican 
meningkatkan kualitas sinyal. Sinyal diteruskan ke detektor sinal FM, informasi 
yang dimodulasikan dalam pemancar, dikeluarkan dari sinyal, diikuti dengan 
bagian frekuensi rendah dari penerima. 

 
4.1.6.3 Penerima FM Dengan IC TDA7000  

Sekarang banyak dijumpai penerima FM yang bekerja pada frekeunsi 
tinggi yang cantik dalam pembuatannya cukup sulit. Kumparan yang 
digunakan dalam penerima FM ada dua membuat praktis dan mudah 
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direalisasi. Data dasar tentang IC Philip yang terkenal digunakan dalam proyek 
ini adalah TDA 7000, diberikan dalam data berikut.   

 
Tabel 4-1. Data sheet IC TDA 7000      Diagram elektrik bagian HF 

peralatan (dari antena 
sampai keluaran 
frekuensi rendah) 
dibangun dengan TDA 
7000 ditunjukkan 
dalam gambar 4.15.  

 
Sebagaimana yang dapat dilihat piranti ini sederhana, jumlah komponen 

relatIf sedikit. IC berisi semua tingkat penerima superheterodyne meliputi : 
mixer, osilaor, penguat IF, pembatas amplitudo, detektor FM dan beberapa 
yang lain. 

Sinyal stasiun dari antena dilanjutkan ke rangkaian masukan terdiri dari 
L2, C13, C12 dan C14. Ini merupakan rangkaian osilator parallel  dengan 
resistor R3, yang mempunyai lebar band dari 88 MHz sampai 108 MHz. Di 
dalam IC sinyal diteruskan ke mixer dimana frekuensi pembawa baru 
diperoleh. Penguat IF memungkinkan penguatan hanya sinyal yang 
bersangkutan, yaitu sinyal yang mempunyai frekuensi sama dengan frekuensi 
menengahnya. Sinyal diteruskan ke limiter, detektor FM, rangkaian frekuensi 
rendah pra penguat. Keluaran dari tingkat akhir  kaki 2 (R2 berupa beban 
kolektor dari transistor terakhir dalam pra penguat frekuensi rendah). 
Rangkaian osilator dari osilator lokal (L1, Cp, Cs, C dan C5) dihubungkan 
antara kaki 5 dan 6. 

Gambar 4-16 menunjukan PCB dari piranti gambar 4-15, sedangkan 
gambar 4-16b. berisi komponen layout (pada PCB). Piranti lengkap dapat 
dilihat pada gambar 4-16c. L1 dan L2 merupakan kumparan self-bearing 
(tanpa inti). Kumparan ini mempunyai ciri terbuat dari kawat yang realtip tebal, 
karena itu tidak membutuhkan body itulah mengapa dinamakan self-bearing 
ditunjukkan dalam gambar 4-17. IC TDA7000 juga berisi rangkaian mute (untuk 
penyetelan noiseless) diaktifkan dengan membuka saklar S2. Penerima jenis 
pocket biasanya tidak mempunyai S2 dan elemen R1. 

Bagian penerima yang membutuhkan perhatian terbesar selama 
pembuatan adalah rangkaian osilator dari osilator lokal, yang dihubungkan 
antara kaki 5 dan 6. Bila kapasitansi muatan C dapat divariasi, sehingga  
frekuensi resonansi dapat bervariasi  dari 88 MHz (C=Cmaks) sampai 108 
MHz (C=Cmin) maka semua stasiun dapat didengar..  Untuk itu beberapa 
eksperimen diperlukan dengan kapasitansi Cp dan Cs, untuk awal Cp 
dihilangkan. Jika terdapat masalah, kapasitansi Cs dikurangi (pada 15 pF, 10 
pF dst) atau dapat dihubung singkat.    

Tegangan Sumber +2,7 10 V 

Konsumsi arus (Us=4,5V) 8 mA 

Bandwidth  1,5 100 MHz 

Sensitivitas 1,5 mV 

Sinyal pada kaki 2 LF 75 mV 

Paket DIL-1,8, SOT102-1 - - 
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Gambar 4-15. Rangkaian Penerima FM dengan IC TDA7000 

 
Dapat juga dicoba dengan memampatkan atau meregangkan kumparan 

L1. Penyetelan osilator lokal diselesaikan ketika C=Cmaks stasiun yang 
beroperasi pada frekuensi sekitar 88 Mhz dapat didengar, dan dengan C=Cmin 
bekerja pada frekuensi atas 108 MHZ. Penyetelan rangkaian masukan 
(dihubungkan antara kaki 13 dan 14), dilakukan dengan penyetelan penerima 
pada stasiun cakupan memengah (sekitar 98 MHz). Kemungkinan penrimaan 
terbaik dicari, dengan mengubah-ubah kapasitansi C13 dan C12 dan 
induktansi L2.  
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Gambar 4-16. Layout dan jalur rangkaian 

 
Gambar 4-17. Ketentuan kumparan induktansi 

 

4.1.6.4 Penerima Stereophonic dengan IC TDA7088T 
Radio siaran stereophonic dilakukan dalam gelombang ultra pendek (ultra 

short waveband), dari 88 MHz sampai 108 MHz. Semua pemancar radio 
beroperasi pada saluran stereophonic, namun sinyal dirancang penerima 
monophonic dapat membacanya, dilakukan secara kompatibel.  



TEKNIK AUDIO VIDEO                                                                                                      Sri Waluyanti dkk 

 

182                                                                                             DIREKTORAT PEMBINAAN SMK (2008) 

 

 

Gambar 4-18. Blok diagram penerima Sterephonic 

Pengenalan pada prinsip kerja radio penerima stereoponic dapat dilihat 
dalam blok diagram ditunjukkan pada  gambar 4-18. Bandingkan dengan blok 
diagram penerima monophonic dalam gambar 4-8, dari identifikasi terdapat 
blok yang dinamakan The Decoder. Artinya bahwa sebagaimana yang telah 
diuraikan keberadaan detektor FM sinyal frekuensi rendah dapat dicapai, 
seperti informasi yang digunakan untuk membentuk modulasi frekuensi dalam 
pemancar. Bagaimanapun ini bukan merupakan sinyal frekuensi rendah biasa, 
dinamakan sinyal composed (KS) atau multiplexed (Mpx). Disamping sinyal 
frekuensi rendah skala penuh yang digunakan oleh penerima monophonic, 
juga berisi apa yang dinamakan sinyal auxiliary yang memungkinkan 
pemisahan kanal kiri dan kanan dalam penerima stereophonic.  Jika   siaran 
langsung  band musik, bagian kiri direkam dengan microphone (sinyal ditandai 
sebagai L/kiri), sisi kanan direkam dengan yang lain (sinyal R/kanan).  
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Gambar 4-19. Rangkaian Penerima FM dengan IC TDA7088 

 
Terdapat dua sinyal yang diarahkan pada pemancar FM yang dinamakan 

the coder (pengkode). Sinyal telah dimultiplexkan Mpx   berisi, dua sinyal kiri 
dan kanan tak langsung. Frekuensi modulasi dari pemancar dilakukan dengan 
sinyal Mpx. Dalam penerima sinyal Mpx diperoleh pada keluaran detektor FM 
dan kemudian diteruskan ke decoder. Pada decoder dilakukan hal sebaliknya 
dengan coder dalam pemancar, oleh karena pada tingkatan ini dihasilkan  dua 
sinyal L dan D.   

Sinyal dikuatkan dengan dua penguat audio yang dientik, kemudian 
direproduksi melalui dua speaker yang sama. Sekarang pendengar dapat 
mendengar setengah kiri berasal dari loudspeaker yang ditempatkan pada sisi 
kiri dan setengah dari kanan yang ditempatkan pada sisi kanan.   

Situasi ditengah orchestra akan sama dengan yang direproduksi dari 
kedua lordspeaker, membuat suatu kesan pada pendengar  seolah-olah ada 
loudspeaker ketiga ditempatkan ditengah antara sisi kiri dan kanan. 
Berdasarkan semua ini pendengar mempunyai gambaran tentang layout 
ruang, yang secara signIFican meningkatkan kesan musik total.  

Rangkaian elektronik dari penerima radio stereophonic portable dengan 
reprodusi headphone, dibuat dengan IC TDA 7088T ditunjukkan pada gambar 
4-19. Ini merupakan perwujudan praktis penerima dengan decoder TDA7040T 
dan dua penguat  audio dengan IC TDA7050T. 
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Choke (kumparan) L3, L4 dan L5 merupakan kumparan HF yang 
memungkinkan kabel headphone digunakan sebagai antena penerima. Ini 
terpenuhi dengan menghubungkan salah satu kontak headphone dari plug-in, 
melalui kapasitor 10 pF pada titik dimana keluaran antena dihubungkan. 
Kumparan mempunyai hambatan besar terhadap sinyal stasiun, mencegah 
hubungan ground melalui kapasitor 47 mF atau melalui keluaran TDA7050T. 

 
4.1.6.5 ClockWatch Radio Sync 

 
Terdapat jenis penerima radio yang menawarkan Radio Sync  

menyediakan ketelitian dan ketepatan pada suatu harga. Penerima 
menerima siyal siaran radio VLF (Very Low Frequency) yang dipancarkan 
oleh WWVB dioperasikan oleh National Institut of Standard and Technology 
(NIST). Informasi waktu dan tanggal akurat menjadi acuan di United State 
Atomic Clock Standard. Fitur penerima terdiri dari : 
� Microprocessor based control 
� Faktory tuned internal ferrite loop stick antena 
� Internal real-time-clock backup 
� Serial connection to komputer via COM port 
� Seamless integration with optional Radio Sync software 

 
4.1.6.6 Model RSBS2  

Perusahaan penerima kualitas tinggi dengan perangkat lunak Beagle  
WWVB antena loop batang ferit, 
pabrik menyetel untuk sensitivitas dan 
selektivitas maksimum.  Penerima 
menggunakan penguat base band 
dengan filter kristal base band.  Suatu 
demodulator menyediakan suatu 
keluaran digital sesuai dengan data 
sinyal yang diterima. Mikroprosesor  
memproses sinyal WWVB, terutama 
waktu jam riil dengan akurat dan 
interface komunikasi serial. Data yang 
diterima     dihubungkan dari waktu ke waktu untuk menetapkan suatu waktu 
rill jam internal ( RTC). RTC (Real Time Clock) dikendalikan dengan kristal 
kuarsa presisi. untuk acuan waktu akurat terus menerus. Power rangkaian 
diberikan melalui tegangan operasi internal. Penerima dihubungkan dengan 
kabel interface 6 foot dan sebuah power suplly.   

 
 
 
 
 

 

Gambar 4-20.  Radio model RSBS2 



 Sri Waluyanti dkk                                                                             TEKNIK AUDIO VIDEO 

 

DIREKTORAT PEMBINAAN SMK (2008)                                                                                                   185 

 

 

Gambar 4-21. Instalasi Radio Syn 
 

� Instalasi Radio Syn 
Langkah-langkah instruksi instalasi antena dan penerima 
1. Instalasi  Perangkat  Keras 
o Bongkar penerima, kabel data 

dan power supply. Tempatkan 
CD-ROM Radio Syn. 

o  Lokasikan penerima  jauhkan 
dari komputer dan monitor 
idealnya didekat jendela. Posisi 
akhir penerima ditentukan 
selama pengujian perangkat 
lunak penerima. 

o Sambungkan  power supply 
o Penerima akan mengambil daya dari power supply luar. LED hijau 

bercahaya bila power penerima dalam posisi on.  
o Hubungkan penerima dengan port serial komputer menggunakan konektor 

kabel data DB-9. VerIFikasi bahwa konektor telah menyambung kedua 
port serial dan peenerima. 
 

2. Instalasi Perangkat Lunak  
o Install perangkat lunak Radio Syn dari CD-ROM, ikuti menu install 

ClockWatch>Radio Syn. 
o Buka program ClocWatch. Buka layar WWV Setup (Option 

>WWV>Setup). Pilih WWV model (BS2) dan pilih nomor port COM dimana 
penerima diinstall.   

o Uji  Penerima radio Syn 
o Buka layar test  (Option>WWV>Test). Buka koneksi dan amati data dari 

penerima. Orientasi penerima untuk memberikan keterbacaan tertinggi. 
Penerima akan membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk memvalidasi 
sinyal waktu. Validasi sinyal waktu dikerjakan secara mandiri dari 
perangkat lunak radio Syn.  

o Atur radio syn pada penggunaan WWV sebagai sumber waktu   
o Atur  radio Syn menggunakan penerima WWVB dengan menggunakan 

WWV sebagai seumber waktu (Option>WWV). Atur interval (dalam menit)  
Radio Syn akan melakukan cek waktu.  Tutup opsi, atur dan tes layar.   

o Monitor Penerima radio Syn  
o Proses validasi dan penerimaan sinyal dapat dimonitor dari jendela pada 

layar utama Radio Syn. Selama validasi jendela akan menunjukan waktu 
yang dilalui penerima. Setelah validasi jendela akan menunjukkan waktu 
dari NIST.  
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Gambar 4-22 Instalasi Perangkat Lunak 

o Jendela Pelayanan Dimulai 
setelah Radio Syn 
diverIFikasi komputer yang 
telah disinkronkan dengan 
Clockwatch Service dapat 
dimulai dan menjadi 
komputer tetap sinkron.  
Layanan diberikan kapan 
saja selama komputer on 
dan aplikasi Radio Syn 
hanya diperlukan untuk 
mengubah pengesetan.  

 
3. Instalasi Penerima  

o Penempatan Penerima 
Unit antena/penerima dirancang untuk digunakan didalam ruangan 
dalam struktur terbingkai kayu. Operasi dalam bangunan metal atau 
bangunan dengan penguat metal mungkin tersisihkan.  

o Orientasi 
Antena / penerima  diletakkan  di sisi horizontal. Mungkin diletakkan 
salah satu mendatar pada meja atau rak, atau  tergantung   tegak lurus 
pada   dinding dengan konektor pada  di sisi bawah.  Antena / penerima 
pada arah penerimaan terbaik dengan sisi panjang tegak lurus Collins, 
Colorado. Orientasi antena / penerima untuk keadaan mantap LED 
sinyal /power berkedip. Setelah akhir orientasi  amankan penerima 
cegah tergeser karena gerakan tak sengaja. 

o Sumber-sumber Noise 
Hindari penempatan didekat sumber interferensi seperti  : Penerang 
Lampu,   CRT,  pemantik elektronik, pengisi baterei, pensaklaran daya, 
sistem pengapian mobil, pemancar radio terdekat.  
Gangguan interferensi berkurang dengan kuadrat jarak (misal bila jarak 
digandakan pengaruh akan berkurang dengan kelipatan 4) 

o Penerimaan Siaran 
Dalam beberapa negara kemungkinan sinyal tidak tersedia selama 24 
jam sehari. Dalam kasus demikian stel dan awal penerimaan terbaik 
biasanya dikerjakan malam hari. Unit dirancang untuk dijaga akurasi 
waktunya selama perioda penerimaan setelah diperlukan inisialisasi 
waktu.  

o Pemasangan Kabel Data 
Direkomendasikan jenis kabel yang digunakan adalah jenis RS-232,  
pemasangan kabel perluasan telepon 4 konduktor dapat digunakan. 
Dalam pemasangan kabel hindari tekukan tajam dan dekat kisaran arus 
bolak-balik atau kabel yang bermuatan arus. 

o Kabel Serial Panjang Terbatas (RS-232) 
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Tabel di bawah ini berisi daftar panjang kabel maksimum yang diijinkan 
untuk variasi protocol pada variasi kecepatan penunjukkan data. 
Panjang ini dispesIFikasikan dalam EIA RS232, CCITT V.55 dan 
RS422 interface standar.    

        
Kebutuhan Bahan : 
� Ukuran konduktor24 AWG,  jenis pasangan terpilin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Kapasitansi nominal 15,5 pF per foot (antar masing-masing 

pasangan konduktor ) ; 27,5 pF perfoot ( konduktor dengan 
pelindung). 

� Resistansi DC nomina (setiap konduktor) 24 ohm per 1000 feet. 
� Resistansi DC  (pelindung) : 23,5 ohm per 1000 feet. 
� Jenis pelindung  : Overall braided with drain wire. 

 
o Catatan Kabel Serial RS 232 

Kecepatan peripheral bawah lebih dari 9600 baud, kecepatan normal 
baud  yang digunakan pada Radio Syn, interface serial dapat 
dioperasikan melalui kabel biasanya di atas 100 feet panjangnya. 
Penggunaan kabel khusus kualitas tinggi mungkin dalam beberapa 
kasus mungkin membatasi perluasan sebesar 200 feet.    

 
� Trouble Shooting Radio Syn 
Masalah dengan pemakaian penerima Radio Syn ClockWatch WWVB dapat 
dkatagorikan ke dalam 3 katagori : 
o   Masalah Penerimaan WWVB 

Masalah penerimaan WWVB dalam kaitannya dengan pesawat penerima 
adalah antena penerima lemah atau masalah atmosphere. Masalah 
koneksi  meliputi koneksi penerima WWVB pada komputer yang mungkin 
diselesaikan dengan pengaturan khusus. Penerima memerlukan kabel 
data khusus untuk menghubungkannya dengan komputer. Langkah 
inisialisasi pencarian gangguan penerima WWVB dengan radio Syn :  

 

Gambar 4-23.  Konduktor 24 AWG 
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� Cek bahwa penerima telah terhubung dengan sumber daya, diatndai 
dengan lampu indikator menyala hijau. 

� Cek pengkabelan antara penerima dan komputer 

� Gunakan  layar pengetesan WWVB dalam Radio Syn, konfirmasikan 
bahwa penerima bekerja dan sinyal dapat dibaca. 

 
 

Gambar 4-24 Test screen WWVB receiver output 

 

� Inisialisasi validasi sinyal waktu penerima WWVB dapat 
membutuhkan waktu 1 sampai 3 jam. Data waktu dapat dipercaya 
hanya setelah sinyal waktu divalidasi. 

� Instalasi yang sesuai antena penerima adalah kritis untuk 
pengambilan 24/7 informasi waktu. Penerimaan terbaik pada 
umumnya setelah gelap dan beberapa posisi antena mungkin bekerja 
hanya  beberapa jam perhari. 

o Masalah Pemasangan Kabel 
Cek ulang semua pengkabelan 

� Sisi Penerima : cek kabel yang menghubungkan penerima. 
� Sisi Komputer : dalam hal pemakaian port COM, verIFikasi kerja port 

serial. VerIFikasi nomor port com dalam layar opsi Radio Syn, Cobalah 
port serial yang berbeda jika tidak ada data yang dapat dibaca. 
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Gambar 4-25. Head perekam tape 

 

o Masalah Data Keluaran  
Untuk mendapatkan waktu siaran, sinyal waktu yang diterima harus divalidasi 
terlebih dahulu dengan melihat data dari WWVB :  
� Pertama, cek pengaturan layar untuk melihat bahwa model WWVB dan 

port seial yang digunakan sudah benar. Tekan tombol Reset pada layar 
pengaturan dari perangkat lunak jika model tidak diatur. 

� Buka layar pengetesan WWVB Radio Syn. 
� Buka koneksi dengan penerima. Radio Syn membuat suatu file data  

keluaran yang akan disimpan dari penerima untuk ditinjau ulang 
kemudian. 

� Verifikasi data yang dikeluarkan, daftar data menunjukan tanda huruf dan 
angka yang berasal dari penerima ketika koneksi terbuka. 

� Amati keluaran penerima 
    Hal keterbacaan sinyal. Jika keterbacaan konsisten di bawah 3 kemudian 

penerima WWVB akan sulit memvalidasi sinyal waktu untuk posisi 
sekarang. Coba pindahkan penerima pada posisi yang berbeda untuk 
mendapatkan perubahan keterbacaan.  

� Awal pengesahan dapat dilakukan 1 sampai 3 jam. Snyal WWVB 
divalidasi kemuadian layar tes akan menunjukkan waktu dan tanggal 
sekarang.  

 
4.2. Tape Recorder 

Perekam tape paling 
sederhana tentu saja sangat 
sederhana, dan dari 
segalanya Walkman 
merupakan deck mutakhir 
bagi audiophile yang 
merupakan dasar 
kesederhanaan. Gagasan 
dasar meliputi sebuah 
elektromagnetik yang 
diaplikasikan  sebuah fluksi 
magnetic pada oxide di atas 
tape. Oxide secara permanen 
mengingat perubahan fluksi. 
Head perekam tape sangat 
kecil, dikelilingi  
elektromagnetik dengan celah kecil di dalamnya, i ditunjukkan pada gambar.  

Elektromagnetik ini sangat kecil, barangkali ukurannya sama dengan kacang 
polong yang diratakan. Elektromagnetik terdiri dari sebuah inti besi yang dibelit 
dengan kawat, seperti ditunjukkan pada gambar. Selama merekam, sinyal audio 
dikirim melalui kumparan kawat untuk menciptakan medan magnit dalam inti. 
Pada celah fluksi magnet membentuk suatu pola menjembatani celah 
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(ditunjukkan warna merah), fluksi ini merupakan apa yang dimagnetkan oxide 
pada tape. Selama playback, gerakan tape menarik medan magnet bervariasi 
melintasi celah. Ini menciptakan suatu medan magnet yang bervariasi dalam inti 
dan oleh karena itu terdapat sinyal dalam kumparan. Sinyal ini dikuatkan untuk 
mengendalikan speaker. 

Dalam cassette player pada umumnya, benar-benar terdapat dua 
elektromagnetik kecil selebar sekitar separuh lebar hasil rekaman.  Dua head 
merekam dua kanal dari program stereo seperti gambar 4-26.  

 

 
Gambar 4-26. Jalur magnetik pada tape 

 

Pada saat tape diputar, akan membariskan separoh tape hasil rekaman yang 
lain dengan dua elektromagnetik. Jika dilihat didalam tape perekam, pada 
umumnya akan terlihat seperti gambar 4-27. 
  

  

Gambar 4-27. Bagian dalam tape perekam 

Pada gambar bagian atas tedapat dua gigi yang melibatkan kumparan 
didalam kaset. Gigi ini memutar salah satu kumparan untuk mengambil tape 
selama rekaman, playback, maju dan mundur cepat. Dibawah dua gigi terdapat 
dua buah head.  Head pada sisi kiri berupa batangan head penghapus untuk 
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Gambar 4-29. Jenis kontrol  
untuk bias 

 

menyapu sinyal pada tape hingga bersih, sebelum perekaman. Head yang berada 
ditengah adalah untuk rekam danplayback berisi dua elektromagnetik tipis. Pada 
sisi kanan capstan yang berfungsi mengangkat dan berputar serta pinch roller 
(jepitan penggulung) dapat dilihat pada gambar 4-28. 

 

 
Gambar 4-28.  Posisi capstan,pita dan pinch roller 

 

Capstan berputar pada kecepatan yang sangat presisi untuk menarik tape 
melintasi head pada kecepatan yang tepat. Standar kecepatan adalah 1 875 inchi 
perdetik (4,76 cm perdetik). Roller sederhana menerapkan   tekanan sedemikian 
sehingga tape  ketat   terhadap capstan. 

 
4.2.1 Jenis tape dan bias 

 
Kebanyakan tape deck akhir mempunyai kontrol seperti di bawah untuk bias 

dan formulasi yang berbeda. 
Terdapat empat jenis tape yang sekarang 
umum digunakan: 

 
Jenis 0 :   tape ferric-oxide asli. Sekarang jenis 
ini sudah jarang ditemuai. 
Jenis 1  :  tape ferric-oxid standar, juga diacu 
sebagai bias normal. 
Jenis 2  :  ini chrome atau tape CrO2. Partikel   
ferric-oxide dicampur dengan chromium 
dioxide. 
Jenis 4 :   ini tape metal. Partikel metal lebih 
baik dari pada partkel metal-oxide yang 
digunakan dalam tape.  
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Gambar 4-30. Kaset umum 60 menit 

Kualitas suara ditingkatkan dari satu jenis ke jenis berikutnya, dengan tape 
metal mempunyai kualitas suara terbaik. Tape deck normalnya tidak dapat 
merekam pada tape metal, deck harus mempunyai pengaturan tape metal dalam 
rangka merekam didalamnya. Bagaimanapun terdapat banyak tape player dapat 
memainkan tape metal. Kontrol pada tape deck harus sesuai dengan bias 
rekaman dan kekuatan sinyal pada jenis tape digunakan sehinngga dapat 
diperoleh suara sebaik mungkin.  

Bias merupakan sinyal khususnya yang diaplikasikan selama perekaman. 
Alat  perekam pertama hanya menerapkan sinyal audio yang metah pada 
elektromagnetik dalam head. Tapi kerja ini menghasilkan banyak distorsi pada 
suara frekuensi rendah.  Sinyal bias adalah sinyal 100 kHz yang    ditambahkan 
dalam sinyal audio. Bias menggerakkan sinyal direkam atas porsi linier dari kurva 
magnetisasi tape. Gerakan ini berarti bahwa tape mereproduksi suara yang 
direkam. 

Compact Kaset  seringkali direferensikan sebagai audio kaset , kaset tape, 
kaset atau sederhana tape, merupakan format perekaman suara tape magnetik. 
Compact Kasets terdiri dari dua kumparan miniatur, antara   tape plastic yang 
dilapisi magnetic yang dilewatkan dan belitan. Kumparan ini dan pemegang di 
dalamnya bersIFat melindungi kulit plastic. Dua pasangan track stereo atau track 
monophonic diplay atau direkam ketika tape bergerak kesuatu arah dan pasangan 
kedua ketika bergerak dalam arah lain.  Pembalikan arah ini dicapai dengan salah 
satu dengan memindahkan kaset secara manual atau dengan mesin itu sendiri 
mengubah arah putaran kaset (auto reverse).   
 

4.2.2 Sejarah Perkembangan Kaset 
 

Kaset audio menengah dikenalkan Philip untuk menyimpan audio dalam 
tahun 1963, dan di Amerika 1964 dibawah merek  dagang Compact Cassete. 
Meskipun terdapat sistem cartride tape magnetic lain, Compact Cassete menjadi 
dominan.  Produksi kaset audio masal dimulai tahun 1964 di Hanover Jerman. 
Kaset musik pra rekaman (juga 
dikenal sebagai Musikassete  
disingkat M.C. ) diluncurkan di 
Eropa tahun berikutnya 1965.  
Perusahaan Mercury Record  
Amerika berganung Philip, 
mengenalkan M.C. ke Amerika 
dalam bulan September 1966, 
terdiri dari 49 judul. 
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                        Tabel 4-2 Properti kaset   secara umum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagaimanapun, sistem  dirancang untuk pemakaian tetap dan portabel, 
dengan kualitas audio pada awal player tidak cocok untuk musik. Beberapa model 
awal rancangan mekanis juga tidak dapat diandalkan. Pada tahun 1971 Advent 
Corporation mengenalkan tape deck model 201  yang mengkombinasi   Dolby 
type B nois dikurangi dan tape chromium dioxide (CrO2), dengan  kelas komersial 
dilengkapi perjalanan kaset mekanis oleh Wollensak divisi kamera dari 
perusahaan 3M.  Akibatnya format ini diambil 
secara serius untuk pemakaian musik dan 
dimulailah era kaset fidelitas tinggi dan player.   
Selama tahun 1980, kaset tumbuh popular lebih 
jauh lagi dihasilkan perekam saku potable dan 
player fidelitas tinggi seperti Walkman Sony yang 
menggunakan body sedikit lebih besar dari tape 
kaset itu sendiri.  

Sebagaimana radio transistor diacu musik 
kecil tahun 1960, CD player portable tahun 1990 
dan player MP3 tahun 2000, Walkman musik 
portable sangat kecil tahun 1980. Terlepas dari 
pengembangan kaset, juga bertindak sebagai 
katalisator perubahan sosial.  Salah satu 
penggunaan tape kaset terkenal adalah 
penyebaran khotbah Ayatullah Khomeini keseluruh 
Iran sebelum revolusi bangsa Iran tahun 1979. 

Jenis media Tape magnetik  
Encoding Sinyal  analog  

Kapasitas 

Panjang tape pada umumnya  
7.5 menit per sisi (C15) 
15  menit per sisi  (C30) 
22.5  menit per sisi (C45) 
30  menit per sisi (C60) 
37.5  menit per sisi (C75) 
45  menit per sisi (C90) 
52.5  menit per sisi (C105) 
60  menit per sisi (C120) 

 Mekanisme 
pembacaan  

Tape Head 

Mekanisme 
penulisan  

Head perekam magnetik 

Pemakaian Penyimpan audio dan data  

 

Gambar 4-31. Sony walkman 
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Kaset tetap popular untuk aplikasi khusus, seperti audio hingga tahun 1990. 
Kaset dan player umumnya lebih 
bersifat tahan terhadap debu, panas, 
goncangan dari pada pesaing utama 
digital (CD). Fidelitas lebih rendah 
namun bukanlah kelemahan  yang 
harus dipertimbangkan serius 
khususnya nois interior otomobil. 
Bagaimanapun, kedatangan teknologi  
dalam CD player, mengurangi tingkatan 
nois dalam mobil  dan umumnya telah 
diharapkan konsumen, akhir tahun 
1990 CD telah menggantikan kaset. 

Sementara perekam suara digital 
compact disc cenderung lebih muraj 
dan memberikan kualitas cukup untuk bertindak sebagai tambahan atau 
pengganti pengaturan dalam bisnis dan pendidikan. Selagi kasets dan peralatan 
yang terkait sudah  terus meningkat dalam penjualan  musik komersil, perekaman 
tape analog tinggal suatu pilihan dari beberapa yang diinginkan. 
 

4.2.3 Fitur Kaset 
Kaset merupakan suatu langkah kemajuan besar kenyamanan dari reel-to-

reel tape audio rekaman, meskipun demikian ukuran  dan kecepatan kaset 
terbatas, pada awalnya dibandingkan kualitas dengan kurang baik. Tidak seperti 4 
track stereo format reel terbuka, dua track stereo dari setiap sisi berada 
bersebelahan satu sama lain  bukan saling tumpang tindih dengan track dari sisi 
yang lain. Berkenaan dengan cassette player mono untuk play rekaman stereo 
akan  dijumlahkan seperti track mono dan mengijinkan player stereo untuk play 
rekaman mono melalui kedua speaker. Tape mempunyai lebar 3,81 mm(0,15 
inchi), dengan masing-masing track stereo lebar 0,6 mm dan jalur pemandu antar 
track tidak direkam. Tape bergerak dari kiri ke kanan 4,76 cm/detik. Sebagai 
perbandingan, pelanggan format riil terbuka umumnya menggunakan lebar ¼ 
inchi (6,35 mm), masing-masin track stereo nominal 1/16 inchi (1,59 mm), dan 
running pada salah satu 9,5 atau 19 cm/detik (3,75 atau 7,5 inchi/detik). 

Pita kaset umumnya terbuat dari polyester tipe plastik film dengan lapisan 
magnet. Bahan megnetik yang asli tersusun dari ferric oxide (Fe2O3). Sekitar 
tahun 1970, perusahaan 3M mengembangkan cobalt dengan proses dopping 
volume yang menghasilkan lapisab ganda untuk meningkatkan kekuatan pita. 
Label yang diberikan adalah “low niose” tetapi umumnya memiliki respon 
frekuensi kurang bagus pada daerah frekuensi tinggi.   
Pada saat yang bersamaan chromium dioxide (CrO2) dikenalkan oleh BASF dan 
lapisan magnet magnetite (Fe3O4) untuk menghasilkan  suara dengan kualitas 
sedang. 

Gambar 4-32. Jenis-jenis kaset 
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Perekam-perekam suara sederhana dirancang untuk bekerja berdasarkan 
standar formulasi ferric. Tape deck dengan fidelitas tinggi biasanya menggunakan 
switch atau detektor untuk membedakan bias dan penyamaan (limiter) sehingga 
tidak terjadi cacat pada hasil rekaman. Kebanyakan, pita dengan bahan oksida 
besi (iron oxide) menggunakan equalization (perataan) 120 µs,  sedangkan yang 
berbahan chrome dan cobalt-absorbed membutuhkan equalization 70 µs. 

4.2.4 Panjang dan durasi playback Kaset 
Panjang kaset umumnya diukur dalam satuan menit dari total waktu 

playback. Jenis yang paling populer adalah C46 (dengan durasi 23 menit per 
side), C60 (durasi 30 menit per side), C90, dan C120. untuk C46 dan C60 
umumnya memiliki ketebalan 16 µm, tetapi C90s ketebalannya 10–11 µm dan 
C120s ketebalannya hanya 9 µm, menyebabkan jenis ini mudah mengalami 
kerusakan. Beberapa merk lebih panjang dibanding dengan yang lain, 
menyediakan panjang 132 meter atau 135 meter lebih panjang daripada 129 
meter untuk kaset jenis C90. Pita kaset C180 dan C240 tersedia pertama kali, 
tetapi pita-pita ini sangat rapuh dan tipis serta mudah mengalami kerusakan 
seperti tembus cetak sehingga membuatnya jarang digunakan. Ukuran 
Panjangnya kaset juga tersedia dalam beberapa seri, termasuk C10 dan C15 
(bermanfaat untuk menyimpan atau mengamankan data pada komputer rumah), 
C30, C50, C54, C64, C70, C74, C80, C84, C100, C105, dan C110.  

Beberapa perusahaan termasuk 
pembuat kaset kosong dan perekam 
kaset portable mulai bermunculan awal 
1980. Panasonic mengeluarkan C14 
dan membuaat lagu rekaman pada 
salah satu side, dan side lain (side 
kedua) dibiarkan kosong. Kecuali C74 
dan C100, yang panjangnya tidak 
standard susah untuk ditemukan, dan 

harganya cenderung lebih mahal 
dibanding panjang kaset dengan panjang 
yang telah populer. Perekaman dapat 
dilakukan pada satu atau kedua sisi pita. 
Sebagai contoh, waktu putar ulang 
(playback) maksimum dari kaset adalah 
74 menit, maka menjadi populer dengan 
sebutan kaset C74. 

Di dalam kaset terdapat Supply reel 
dan takeup reel yang dapat dilihat dengan 
membongkar penutupnya atau dari sisi 
luar jika bungkusnya transparan. Jika 

 

Gambar 4-33. Panjang track kaset 

 
Gambar 4-34. Isi di dalam kaset 
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dipandang dari depan mesin, kaset akan diputar dari kiri ke kanan (meskipun 
deck auto revese dapat memutar dalam arah yang sama). Pita kaset ditekan 
sehingga menempel pada head, dengan cara menekan tombol Play. Guide rollers 
membantu menjaga pita agar tetap dalam posisi yang benar. Putaran yang halus 
(pelan) dibantu oleh suatu lapisan licin yang berada diantara spools dan shell. 
Lapisan ini merupakan garis yang transparan. Magnetic shield berguna 
mengurangi dari kemacetan yang disebabkan oleh head tape recorder. 

4.2.5 Proteksi Rekaman (Write-protection) 
Semua kaset memiliki mekanisme proteksi terhadap proses perekaman 

untuk mencegah perekaman kembali dan penghapusan isi kaset. Setiap sisi 
(side) kaset mempunyai suatu lubang plastik di bagian atas, meninggalkan satu 
lekukan kecil di dalam pembungkus (shell). Lekukan ini mengijinkan masuknya 
sebuah tuas guna mencegah pengoperasian merekam bila kaset dimasukkan ke 
dalam deck (tempat memutar kaset). Jika kemudian akan melakukan perekaman, 
sebuah potongan isolasi dapat ditempatkan di atas lekukan untuk mem-bypass 
perlindungan, atau (di beberapa deck) tuas dapat ditekan secara manual untuk 
merekam pada pita yang diproteksi. Perlu hati-hati  untuk menghindari 
perlindungan tekukan-tekukan tambahan pada tape. 

4.2.6 Penuntun Tape (Tape leaders) 
Di dalam lilitan tape kaset disisipkan sebuah leader yang biasanya terbuat 

dari plastik yang kuat. Leader ini melindungi tape perekam dari kejutan (tarikan 
yang cukup kuat) ketika tape digulung sampai habis. Warna lapisan ini cenderung 
transparan, tidak seperi tape untuk bagian rekaman yang berwarna cokelat. 
Kelemahannya dengan adanya leader yaitu proses perekaman maupun 
pemutaran (play back) tidak dimulai dari awal pita sehingga memaksa 
penggunanya untuk menunggu sampai memasuki area pita magnet. Adapula 
kaset yang tanpa menggunakan leader tetapi tape tersebut terbuat dari bahan 
yang cukup kuat. Kaset ini digunakan pada mekanik yang tidak memiliki sistem 
prediksi bahwa kaset telah habis diputar.  

4.2.7 Cara Tape Recorder Bekerja 
Perekaman magnetis adalah proses perekaman ke dalam piringan yang 

paling mudah sebab dapat diubah dengan mudah. Tape dapat dipotong dan 
disambung dengan mudah. Sebagai tambahan, tape  dapat digunakan kembali 

dengan tak terbatas meskipun telah 
digunakan dan mengalami proses 
penghapusan maupun perekaman 
berkali-kali. Dalam melakukan 
rekaman tape, langkah pertama 
adalah menghapus isi rekaman 
sebelumnya. Untuk memenuhi ini, 
bias osilator akan membangkitkan 
arus yang digunakan untuk 
mengumpan head hapus. Tujuannya 
adalah menetralkan kemagnetan 

 
Gambar 4-35. Susunan track pada tape 
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yang mungkin masih ada pada tape. 
Langkah berikutnya tergantung pada mesin perekam stereo atau mono. 

Sebuah perekam mono akan merekam dengan dua track, satu untuk masing-
masing sisi tape. Perekam stereo menggunakan 4 track, satu untuk setiap kanal 
dari masing-masing sisi. Head perekaman dan playback ditempatkan  se-
demikian jalan sisi satu menggunakan track pertama dan ketiga, sementara sisi 
dua menggunakan track kedua dan keempat. Bila tape dikembalikan melalui sisi 
lain, dua track berlawanan digunakan untuk merekam dan playback.  

Proses rekaman relatif sederhana. Suara atau musik diumpankan ke dalam 
mikrophon, kemudian diubah ke arus listrik dan dikuatkan sebagai rekaman disc. 
Sinyal kemudian diumpankan ke dalam suatu  elektromagnetik yang dinamakan 
head perekam. Variasi arus listrik menghasilkan derajat variasi dan pola 
magnetisasi, seperti yang dilewatkan pada head playback, menginduksi arus 
listrik dalam elektromagnetik. Sinyal ini kemudian dikuatkan dan direproduksi 
melalui speaker. Penting disadari bahwa penempatan magnet dekat tape akan 
menyebabkan penghapusan.  Proses perekaman ini dapat dilihat pada ilustrasi di 
bawah.  

                

Gambar 4-36. Proses perekaman dan penghapusan 

http://web.bryant.edu/%7Eehu/h364proj  
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4.2.8 Dasar Teknologi dan Surround   

Teknologi quadraphonic meliputi penggunaan empat track stereo (lebih baik 
dari pada dua track stereo). Teknologi ini menempatkan dua sumber suara  di 
depan dan dua di belakang pendengar yang mampu menciptakan efek surround. 
Masing-masing track sepenuhnya tidak tergantung pada yang lainnya, artinya 
bahwa pemantulan suara kembali dari dua kanal diganti dengan dua kanal baru. 
Teknologi quadraphonic tidak akan dikacaukan dengan teknologi suara surround, 
yang mana sangat diutamakan dua track stereo rekaman disalurkan kembali 
secara elektronis ke dalam track.  

Terdapat dua metode utama yang digunakan dalam perekaman sumber 
suara quadraphonic. Metode pertama menempatkan dua microphone pada 
belakang hall rekaman atau studio selama satu sesi, sehingga gema dari suara 
utama dapat diambil. Pada saat di playback  akan dirasa hidup oleh pendengar. 
Metode ke dua menerapkan sumber suara yang sama ke semua arah, sehingga 
dapat diperoleh dua kali sebanyak suara yang terpisah.  

Dalam rekaman suara quadraphonic pada tape magnetic relatif sederhana. 
Beberapa track mempunyai panjang  yang sama, sehingga pemindaha ke empat 
track suara dicapai dengan mudah dengan peralatan yang tepat. Rekaman disc 
lebih komplek. Sistem matrix melalui tahapan empat kanal pada dua kanal disc 
stereo. Dekoder dalam peralatan mendeteksi empat kanal terpisah dan 
mengirimkan sinyal ke speaker yang sesuai. Sistem diskrit melibatkan sinyal 
supersonic disela track sepanjang kanal. Jarum khusu membaca sinyal ini, dan 
penyandi mengkombinasi sinyal dengan sinyal standar untuk menciptakan 
kembali empat kanal. Karena teknologi membutuhkan peningkatan dan peralatan 
penyandian kembali mahal secara komersial ini tidaklah begitu berhasil di 
pasaran.  

Teknologi surround berbeda dari teknologi quadraphonic dan tidak 
tergantung  teknologi yang digunakan pada master rekaman. Peralatan 
mengambil sinyal dari setiap kanal dan mencampur kembali melalui equalizer. 
Sinyal baru kemudian dikirimkan secara bervariasi ke speaker lain untuk 
menghasilkan efek surround ketika  speaker diatur pada semua sisi pendengar. 
Teknologi surround mengkin dapat  
menambahkan echo, atau mungkin aspek 
perekaman tertentu seperti tone atau bass. 

 
4.2.9 Kaset player dan recorder 
Untuk pertama kalinya, mesin pemutar kaset 
masih cukup sederhana dan menggunakan 
sistem suara mono, baik pada perekaman 
maupun saat playback. Awalnya, mesin-
mesin ini (player) memerlukan pemasangan 
suatu mikrofon dinamik eksternal. Tetapi 
setelah tahun 1970, mikrofon kondensor telah 

 

Gambar 4-37. Portable kaset 

recorder (walkman) 
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dipasang di dalam player, dimana mikrofon ini memiliki respon frekuensi tinggi 
yang tinggi. Tetapi juga terpengaruh oleh suara bising dari motor perekam.  

Secara umum, alat perekam portabel yang ada saat ini adalah sebuah kotak 
yang panjang dengan kaset yang lebar dilengkapi dengan speaker pada sisi 
atasnya. Tempat kaset berada di tengah dan papan piano berada di bagian 
bawah. Bentuk lainnya adalah walkman, sebuah pemutar kaset dengan ukuran 
yang kecil seperti pada gambar 4-37. Fasilitas yang disediakan juga hampir sama 
dengan pemutar kaset lainnya. Ukuran kaset yang diputar juga berukuran sama. 
Dilengkapi dengan penerima radio AM/FM dan fasilitas merekam. Tombol yang 
digunakan ada yang masih manual (analog) dan adapula yang menggunakan 
sistem digital. 

Perekam stereo terus ditingkatkan 
menjadi perekam dengan fidelitas tinggi 
didukung sistem digital. Alat ini kita kenal 
sebagai "kaset decks". Terdapat VU 
meter dan tampilan indikator level 
perekaman. sebuah player Nakamichi 
memiliki respons frekuensi dari 20–
20,000 Hz, dengan derau rendah serta 
tingkat wow and flutter yang sangat 
kecil. 

 

 
Mulai tahun 1980 berkembang 

"boom box" dimana player ini 
merupakan portabel kaset deck dengan 
kemapuan speaker yang cukuo 
signifikan dalam menghasilkan suara. 

 
4.2.10 Perbaikan 

Kaset terdiri dari bagian-bagian 
yang bergerak dimana bagian tersebut 
bisa mengalami kerusakan, kaset menjadi terlalu cepat atau bahkan merusak pita 
kaset itu sendiri. Keadaan kesatuan ulir-ulir (baud) harus tetap terjaga sehingga 
dapat dibongkar dan dipasang kembali. Hal ini prosedur dapat diterapkan pertama 
kali pada kaset yang kosong. Perawatan juga harus dilakukan untuk memastikan 
bahwa pita bergerak mengikuti lintasan sebelum dibongkar dan semua bagian-
bagian yang kecil ditempatkan sebagaimana mestinya. Jika sekrup terpaku dan 
tidak dapat dilepas dengan obeng maka ulir (sekrup) ini harus dipecahkan denga 
memasukkan pisau kecil yang terbuat dari logam (semacam obeng) diantar kedua 
shell kaset, selama tidak merusak gulungan-gulungan pita. Gulungan pita sering 
dimasukkan sedemikian rupa sehingga ujung pita terbebas dari gulungan dan 

Gambar 4-38. Nakamichi RX-505 

audio kaset deck 

Gambar 4-39. Boomboxes 
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membentuk gulungan yang baru. Dua masalah yang umum terjadi adalah: 1) pita 
menggulung tidak rata di dalam plasik pembungkusnya, terkadang menyebabkan 
kemacetan ketika akan diputar (play) atau digulung mundur (rewind) 2) alas yang 
menekan (menjepit) pita magnetik sering terlepas. Solusinya yaitu: 1) menarik 
kaset pada permukaan yang rata beberapa kali kemudian menggulung mundur 
(rewind) seluruh pita dan ketika berjalan jangan ditekan pause (hal ini dapat 
dicoba beberapa kali) 2) mengganti bagian yang terdiri atas tembaga dan alas 
pita dari kaset yang tidak terpakai. 

  

 
Gambar 4-41. Bagian-bagian pemutar kaset 

Jika kita identifikasi gamar 4-41, maka pemutar kaset di atas memiliki bagian 
sebagai berikut : 

 

 

 

 
Gambar 4-40. Contoh pemutar kaset 
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1 pengatur hari  13 Knob volume 
2 pengatur jam 14 Tombol aktivasi suara 
3 pengatur menit 15 Record 
4 Internal mikfopon 16 Play 
5 Lampu indikator  17 Tombol aktivasi suara (ON/OFF) 
6 Pemanggil waktu 18 Rewind 
7 Jam 19 Forward 
8 Program 20 Stop/Eject 
9 Timer ON/OFF 21 Kecepatan normal 
10 Terminal headphone 22 Pause 
11 Nada telepon 23 Reset penghitung pita 
12 Input mic 24 Tampilan penghitung pit 

� Posisi  kontrol 

 
Gambar 4-42. Posisi tombol kontrol 

 
Gambar 4-43. Cara memegang player 

 
 

� Menghubungkan sumber tegangan 
Player dengan merk “VersaCorder” ini dapat bekerja dengan 
menggunakan adaptor AC atau dengan menggunakan 4 buah batere 
berukuran C maupun batere isi ulang (rechargeable batteries). Batere 
penting untuk menjaga kondisi jam dan memori program jika kabel power 
adaptor dicabut dari player ini lebih dari 3 menit 

 
Gambar 4-44. Hubungan  

adaptor 
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� Pemasangan batere 
Untuk memasang batere, penutup batere ditekan ke bawah sampai 
pengait terlepas kemudian dorong keluar seperti gambar di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4-45.  Melepas tutup batere 

Perhatikan posisi batere. Jika akan diganti maka posisi penempatan 
batere harus urut. Biasanya posisi polaritas dicantumkan di dalam kotak 
tempat batere. Setelah selesai, tutup kembali dengan kuat seperti kondisi 
semula. 

 
 

           Gambar 4-46. Urutan polaritas batere 
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� Mengatur jam dan hari 

 

Gambar 4-47. Letak tombol setting jam 

 

Cara mengatur hari dan jam yaitu: 
Tekan dan tahan tombol CLOCK ketika hendak mengubah waktu 
o Selama tombol CLOCK ditahan, tekan tombol DAY kemudian pilih hari 

yang sesuai seperti yang ditampilkan pada display. 
o Selama tombol CLOCK ditahan, tekan tombol HOUR sampai tanda 

AM/PM tampil pada display 
o Selama tombol CLOCK ditahan, tekan tombol MIN kemudian pilih setting 

waktu yang sesuai. Setiap kali tombol MIN ditekan, maka secara otomatis 
SECONDS direset kembali ke 0. 

 

Gambar 4-48. Tampilan layar pada LCD 
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� Memasukkan pita kaset 
Tekan tombol STOP/EJECT untuk membuka tempat kaset. Untuk kualitas 
yang tinggi, direkomendasikan menggunakan kaset yang berdurasi 110 
menit untuk “VersaCorder” ini. Untuk pengujian, alat ini dilengkapi dengan 
balance antara durasi maksimum dan pita kaset yang diperanjang. 
Perpanjangan waktu dapat dilakukan, meskipun material pita sangat tipis 
dan dapat meregang atau rusak selama pemakaian.  

 
Gambar 4-49. Membuka tempat kaset 

Setelah deck kaset terbuka, masukan pita kaset seperti gambar di bawah. 
Setelah kaset dimasukkan, 
tutup kembali tempat 
kaset/deck dengan kuat 
supaya benar-benar menutup. 
VersaCorder ini memiliki 
kemampuan merekam pada 
kecepatan normal untuk 
mendapatkan kualitas audio 
yang tinggi. Ketika sumber 
rekaman diambilkan dari 
suara pembicaraan di radio, 
diskusi, pelajaran, percakapan 
telepon atau suara lain yang 
tidak membutuhkan kualitas tinggi, maka VersaCorder ini dapat dipindah 
ke mode kecepatan QUARTER (putaran lambat). Mode ini memberikan 
waktu perekaman empat kali lebih panjang dari kondisi normalnya, dengan 
konsekuensi bahwa kualitas perekaman musik akan menurun. Jika 
perekaman dilakukan pada mode QUARTER, maka kaset tersebut juga 
harus diputar (playback) pada mode QUARTER juga, agar suara yang 
direkam tadi tidak terpotong atau terlewati karena perbedaan kecepatan.  

 

 

Gambar 4-50. Cara memasukkan kaset 
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� Melakukan perekaman 

• Cara merekam dari radio 

 
Gambar 4-51. Koneksi antar VersaCorder dengan radio 
 

VersaCorder ini juga dapat dipakai melalui terminal headphone atau jalur 
keluar (line out). Dengan demikian kita tetap dapat mendengar meskipun 
proses perekaman sedang dilakukan. Cara merekam dari dari radio adalah 
sebagai berikut: 
o Putar volume radio sehingga suara dapat terdengar jelas. Jika volume radio 

terlalu nyaring, maka suara hasil rekaman akan cacat ketika diputar ulang 
o Masukkan pita kaset kemudian pilih mode kecepatan yang akan dipakai 
o Hubungkan konektor stereo ukuran 1/8” ke terminal LINE OUT radio atau 

terminal headphone. Kemudian salah satu ujung yang lain, dihubungkan 
dengan terminal LINE IN yang terdapat pada VersaCorder. 

o Tekan tombol RECORD dan PLAY pada saat yang bersamaan. Lampu 
indikator merah akan berkedip. Atur volume pada VersaCorder sesuai 
dengan kebutuhan untuk perekaman. Yang perlu diperhatikan, bahwa jika 
saklar TIMER pada kondisi ON maka perekaman dengan cara normal tidak 
akan bekerja. Jadi pastikan tombol ini dalam kodisi OFF. 

Ada beberapa daftar pertanyaan sebagai langkah pengecekan untuk melakukan 
perekaman dari radio, antara lain: 
o Apakah pita kaset sudah dimasukkan dengan benar? 
o Apakah counter telah direset? 
o Apakah timer telah diaktifkan 
o sudah pastikan tombol RECORD dan PLAY ditekan? 
o Apakah kecepatan sudah dipilh dengan benar? 
o Sudahkah volume radio diatur sesuai dengan perkiraan?  
o Apakah VOICE ACTIATED dalam kondisi off? 
o Apakah tombol PAUSE benar-benar dilepas?. 
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Periksa waktu ON dan OFF. Pastikan hari dan mode AM/PM. Jika 
menginginkan perekaman dengan suara yang sunyi, maka pastikan volume 
VersaCorder telah diturunkan. 

o Cara merekam menggunakan pewaktu (timer) 
o Untuk mengaktifkan ON time, tekan tombol program satu kali. Angka “1” 

dan “ON” akan terlihat pada layar LCD. 
o Tekan tombol DAY sampai hari yang telah diset terlihat pada layar. 

VersaCorder ini dapat merekam pada hari apapu baik akhir minggu, akhir 
hari maupun setiap hari. 

o Pilih perkiraan waktu (jam) dengan menekan tombol HOUR sampai jam 
ditampilkan pada layar. 

o Pilih perkiraan waktu (menit) dengan menekan tombol MIN sampai menit 
ditampilkan pada layar. 

o Untuk mengaktifkan OFF time, tekan tombol PROGRAM satu kali 
sehingga tulisan OFF tampil pada layar. Lakukan seperti langkah 2-4 di 
atas untuk menentukan lamanya waktu OFF. Contohnya jika kita akan 
merekam selama 4 jam, dimulai dari hari senin malam jam 11:00, maka 
aturlah waktu OFF untuk DAY diset pada hari selasa. 

o Atur saklar TIMER ke posisi on lalu tekan tombol RECORD dan PLAY 
pada saat yang bersamaan. Pastikan bahwa Voice Activation pada posisi 
off. Setelah kita mengatur timer seperti langkah di atas, kita dapat 
menekan tombol CLOCK untuk kembali ke menu dengan tampilan jam. 

 
Gambar 4-52. Tombol-tombol untuk mengeset timer 

 
� Cara merekam menggunakan aktifasi suara (voice actiation) 

o Atur VersaCorder pada posisi kecepatan QUARTER untuk 
mendapatkan durasi perekaman yang cukup lama 

o Pindah saklar voice actiated ke posisi on 
o Tekan tombol PLAY and RECORD pada saat yang bersamaan 
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o Atur SENSITIVITY sehingga perekaman dapat dimulai ketika ada 
suara orang (suara pembicaraan) 

 
       
       Gambar 4-53. Tombol-tombol untuk aktifasi suara 

 

Sensitifitas dapat diatur pada angka 1, 2, atau 3. Nomor “1” adalah 
yang paling sensitif dana dapat digunakan ketika latar belakang 
perekaman memiliki noise (gangguan) yang kecil sehingga dapat 
merekam suara pembicaraan seperti di dalam ruang. Nomor “2” akan 
bekerja dengan baik jika seseorang berbicara dengan jarak 2 kaki dari 
mikrofon. Nomor “3” adalah yang tidak sensitif dan umumnya digunakan 
untuk merekam suara seseorang yang langsung mengarah ke mikrofon 
(cocok untuk ruang dengan tingkat noise/gangguan cukup tinggi).  

Perekaman dengan aktifasi suara (voice actiation) juga dapat 
dikombinasikan dengan timer. Tujuannya yaitu agar dapat merekam 
secara otomatis ketika ada suara sebagai pemicu dan dapat diset agar 
mati secara otomatis. Langkahnya sama seperti cara di atas, kemudian 
diteruskan dengan pengaturan timer seperti yang telah di bahas di atas. 

� Merekam pembicaraan telepon 
o Kita dapat merekam suara pembicaraan dari telepon, caranya yaitu: 
o Hubungkan konektor ganda ke saluran phone beep dan input mic yang 

terdapat di bagian depan VersaCorder 
o Hubungkan pemisah jalur telepon (phone line splitter) ke terminal telepon 
o Hubungkan jalur telepon yang ada ke splitter 
o Hubungkan phone plug dari patch cord ke splitter 
o Atur kecepatan VersaCorder ke mode QUARTER untuk mendapatkan 

durasi maksimum. 
o Pindah saklar voice actiated ke posisi on 
o Tekan tombol PLAY and RECORD pada saat yang bersamaan 
o Atur SENSITIVITY ke nomor 2 kemudian dites untuk memastikan bahwa 

perekaman dapat dimulai ketika ada suara pembicaraan 
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Gambar 4-54 Posisi tombol BEEP 

 

� Melakukan Playback (memutar ulang) kaset 
o Masukkan pita kaset, pilih side pita yang akan diputar. 
o Untuk memulai putaran dari awal gulungan kaset, gunakan tombol 

FORWARD atau REWIND sampai tape tergulung semua 
o Setelah selesai menggulung pita, tape akan berhenti otomatis. 

Kemudian dilanjutkan dengan menekan tombol PLAY. Jika ingin 
menguji hasil perekaman, posisikan volume pada ukuran yang sesuai 
sehingga suara tidak cacat. Gunakan kecepatan normal/standar pada 
saat playback, kecuali kita menggunakan pita kaset yang memiliki 
kecepatan tidak standar. 

 

Gambar 4-55. Posisi tombol 
PLAY dan REWIND 

Jalur input merupakan koneksi 
yang kompatibel dengan jalur 
output (terminal headphone) dari 
player CD atau yang sejenisnya 
seperti penerima radio, output 
komputer dan sebagainya. LINE 
LEVEL digunakan pada level 
audio yang rendah, jadi jangan diubah jika kita akan menaikkan volume 
dari penerima atau perlatan lain. Terminal headphone yang terdapat pada 
radio atau peralatan lain, dapat digunakan jika peralatan itu tidak  

 
Gambar 4-56.  LINE IN/OUT 
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dilengkapi dengan LINE OUT. Untuk MIC IN, hanya mic condensor yang 
dapat bekerja dengan optimal pada VersaCorder ini. Ukuran jack yang 
digunakan adalah 1/8” atau 3,5mm. 

 
4.2.11  Melakukan pengecekan kerusakan 

1. Forward dan Rewind berputar dengan lambat atau dengan kecepatan yang 
bervariasi sebelum merekam/playback. Hal ini umunya terjadi karena batere 
melemah. Hubungkan adaptor sebagai cara untuk mengatasinya. 
Direkomendasikan untuk menghubungkan adaptor ketika mengisi batere 
untuk menghindari hilangnya setingan jam dan timer. Jika batere dilepas 
dan adaptor tidak terhubung, maka semua setingan timer dan jam akan 
hilang setelah periode 3 menit. 

2. Tidak dapat merekam. Perhatikan posisi proteksi perekaman (record 
protection) pada bagian bawah kaset yang dapat dibuang untuk mencegah 
pita dari proses penghapusan atau perekaman berlebih. Jika lubang ini 
dilepas, kita tidak dapat merekam pada pita. 

3. Hanya noise yang terekam ketika melakukan perekaman. Periksa jack LINE 
IN yang berada di sebelah samping VersaCorder, dan pastikan bahwa 
sumber suara dengan level rendah telah terhubung. Jika tidak ada konektor 
yang menancap pada LINE IN, maka internal mikrofon akan aktif dan 
merekam suara ruangan di sekitanya. 

4. Suara playbcak menjadi cacat. Jika suara cacat timbul pada saat playback, 
maka pastikan bahwa suara dari penerima berada pada level rendah. Suara 
cacat ini juga bisa timbul karena pita kaset yang sudah tua atau karena 
batere yang mulai melemah. 

5. Terdapat nada beep pada hasil rekaman. Cek saklar beep di bawah player 
dan pastikan berada di posisi off. 

6. Sering terdengar bunyi “klik” dari tape. Periksa counter apakah telah 
menunjukkan hitungan 9999. Jika ini tejadi, maka jangan diputar tetapi 
cukup dengan menekan tombol reset agar counter kembali ke posisi awal. 

7. Player (VersaCorder) merusak pita kaset. Gunakan pita kaset yang tidak 
lebih dari 110 menit untuk mencegah kerusakan. Coba tombol rewind dan 
forward untuk menguji putaran kaset. Jika player kemacetan yang 
berkelanjutan, maka perlu perbaikan atau bahkan penggantian mekanik.  

8. Level suara yang dihasilkan ketika playback terlalu lemah dan terdengar 
suara desis. Kemungkinan perekaman dibuat dari sumber suara yang diset 
terlalu lemah. Untuk itu, pastikan bahwa VersaCorder benar-benar 
terhubung dengan sumber suara. Langkah selanjutnya adalah menaikkan 
volume suara dan melakukan perekaman ulang dan dites dengan 
perubahan volume untuk perekaman yang baru ini. Jika level suara dari 
sumber (input) terlalu lemah, maka hanya suara desis dari putaran motor 
yang akan terekam dan sinyal suara menjadi cacat. 
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4.2.12 . Melakukan Perawatan 
1. Baca dan pahami cara pengoperasian dengan benar 
2. Ikuti peringatan yang tertera pada player 
3. Jangan didekatkan dengan air atau benda cair  
4. Cabut kabel adaptor sebelum melakukan pembersihan. Gunakan kain kering 

dan halus untuk membersihkannya 
5. Jangan menaruh VersaCorder ini di tempat yang panas misalnya seperti 

terkena sinar matahari langsung 
6. Jangan memasukkan benda atau yang lain ke dalam VersaCorder ketika 

terbuka. Benda ini dapat tersentuh dan menyebabkan aliran arus yang 
akhirnya terjadi hubung singkat. 

7. Jika tidak digunakan dalam waktu yang lama, lepas batere dan beserta 
adaptor dari listrik jala-jala. 
 

4.3.  DVD Player 
4.3.1 Sejarah Perkembangan Compact Disc 

Sejarah compact disc (CD) dimulai dengan video disc dalam bentuk 
sistem hanya membaca Video Long Play (VLP). Secara komersial Video disk 
jenis ini tidak berhasil, bahkan sedikit sekali dikenalkan. Ini adalah sistem 
analog.  

Sekitar tahun 1982, CD-DA (Compact disc-digital audio) diperkenalkan 
dalam pemasaran hasil kerjasama Philip dan Sony. CD-DA mampu 
menyimpan sinyal audio stereo berkualitas tinggi dalam bentuk digital. Dalam 
tahun 1985 teknologi CD-DA ditingkatkan untuk penyimpan data atau 
informasi komputer ini masih merupakan kerjasama Philip dan Sony. CD-DA 
ini dinamakan CD-ROM (Compact Disk – Read Only Memory) dan selanjutnya 
menjadi standar ECMA-119 dengan format pisik khusus CD-ROM. Format 
logic dari CD-ROM dalam standar ISO 9660  memungkinkan memasukkan 
data melalui nama file dan direktori.  

Perkembangan selanjutnya adalah CD-I (Compact Disk – Interactive) lagi-
lagi merupakan ciptaan kerjasama Philip dan Sony diumumkan pada tahun 
1986. CD-ROM/XA (extended architecture) dikenalkan pada tahun 1988. 
Philip, Sony dan Microsoft dikhususkan format digital optic untuk beberapa 
media dan publikasi tertentu. 

Teknologi CD-WORM (Write Once Read Many Times) tahun 1990, sebaik 
seperti CD-MO (Magneto – optical). Alasan utama untuk sukses besar 
teknologi CD-DA dan CD-ROM adalah diatur standar yang dikembangkan 
kerjasama Sony dan Philip yang mempunyai spesifikasi sebagai berikut : 

• Makroskopik, susunan pisik mikrokospik dan rancangan compact disk. 

• Format data compact disk untuk ruang data tertentu, informasi alamat dan 
kode koreksi kesalahan. 

• Skema kode koreksi kesalahan, dengan ruang tambahan data dan ECC.  
Standar CD-ROM, juga dibuat oleh Sony dan Philip, menggunakan disk  
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dan teknologi scanning yang sama, dan teknik mastering dan replikasi sama 
seperti yang digunakan untuk CD-DA. Perbedaan antara CD-DA dan CD-
ROM hanya format data, lebih powerfull ECC dan data pengalamatan lebih 
teliti untuk CD-ROM. Kebanyakan penjelasan aplikasi berikut sama yang 
diterapkan pada CD-DA dan CD-ROM. 

Menambah koleksi kaset ke dalam  perpustakaan media PC dengan 
menyimpan musik dari phonograph, tape deck, atau piranti musik analog lain. 
Satu disimpan sebagai kumpulan file digital yang dapat dimainkan dari komputer, 
MP3 player portable atau membuat CD sendiri. Untuk itu dibutuhkan piranti: 
• Phonograph atau piranti analog lain meliputi stereo, tape deck atau piranti lain 

yang dengan apa ingin dilakukan perekaman. 
• Penguat stereo : Jika merekam dari suatu phograph atau modular tape deck, 

akan diperlukan untuk menghubungkan piranti dengan komputer atau 
dihubungkan melalui kabel stereo kemudian dihubungkan amplifier pada 
komputer. 

• Sumber masukan : Merekam dapat dari piranti analog ke player sebananrnya 
melalui dua cara : melalui microphone yang dihubungkan ke perangkat stereo 
atau piranti lain pada komputer. 

• Sound Card : Dapat dikonsultasikan pada ahlinya sound card komputer untuk 
mendapatkan konfigurasi sound card terbaik. Sound card yang baik diperlukan 
untuk merekam kualitas tinggi. 

• Pilihan perangkat lunak untuk pengeditan / pemfilteran suara : perangkat lunak 
ini  memindahkan noise yang dibawa oleh media, piranti dan lingkungan. 
Perhatkan spesifikasi perangkat lunak untuk rekomendasi.  

• CD kosong : sampaikan pada komputer professional untuk menentukan 
konfigirasi media terbaik. Media dapat sangat bervariasi, sehingga membuat 
suatu pilihan untuk hasil terbaik. 

Catatan : 
Sumber-sumber suara analog akan diproses dengan sound card pada 
komputer. Perhatikan sistem operasi / manual perangkat keras komputer 
untuk pembatasan informasi lebih. 
 

4.3.2   Compact Disc 
  CD dan DVD sekarang ini ada dimana-mana. Pemakaian beragam dapat 

digunakan untuk menyimpan musik, data atau 
perangkat lunak. Komputer ini menjadi standar 
kemasan distribusi informasi menengah  terpercaya 
dalam jumlah yang besar. Compact Disc (CD) mudah 
dan murah untuk dihasilkan, di Amerika setiap tahunya 
mengirimkan berjuta juta CD   pada pemakai melalui 
pengiriman on line.  

 
Gambar 4-57. Bentuk CD 
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Jika komputer mempunyai CD-R drive,  dapat membuat CD sendiri termasuk di 
dalamnya informasi yang diinginkan.   
 Ketentuan bahan CD :   

• CD dapat menyimpan musik sampai 74 menit lebih sehingga total data 
yang harus disimpan dalam CD adalah 44.100 sampel/kanal/detik X 2 
byte/sampel X 2 kanal X 74 menit X 60 detik/menit = 783.216.000 byte. 

• Lebih sesuai dari pada 783 megabyte (MB) pada disc hanya 
membutuhkan diameter 4,8 inchi (12 cm) yang masing-masing bit sangat 
kecil. Dengan menguji konstruksi pisik dari CD, dapat mulai dipahami 
seberapa kecil byte yang ada. 

• CD mempunyai kemampuan menyimpan 783 MG lebih pada sebuah disc 
yang hanya berukuran  diameter 4,8 inchi (12 cm) secara individual byte 
sangat kecil. Dengan pengujian konstruksi pisik CD, dapat diketahui 
seberapa kecilnya byte ini.  

• CD  jelaslah hanya sekeping plastic sederhana, kira-kira 4/100 inci (1,2 
mm) tebalnya. Kebanyakan CD terdiri dari sebentuk potongan  suntikan   
polycarbonate plastik jelas bersih. Selama dihasilkan, plastic ini  terkesan 
dengan bengkak mikroskopik yang disusun sebagai satuan, kontyinyu,  
panjang spiral jalur data dibuat secara ekstrem. Ketika sekeping 
polycarbonate dibentuk, tipis, dilapisi alumunium reflektif  pada disc 
termasuk bump. Kemudian dilapisi acryic disemprotkan diatas alumunium 
untuk melindunginya. Label dicetak pada acrylic. Susunan lengkap 
ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.  
 

4.3.3 Lintasan Spiral Dalam Compact Disc 
Track pada data CD mempunyai  

lintasan spiral tunggal, melingkar dengan 
arah dari dalam keluar CD. Kenyataannya 
bahwa track spiral dimulai pada tengah 
alat, jika diinginkan CD dapat dibuat lebih 
kecil dari pada 4,8 inchi (12 cm) dan 
faktanya sekarang terdapat plastic kartu 
baseball dan kartu bisnis yang dapat 
diambil datanya dengan menggunakan 
CD player. CD bisnis dapat menyimpan 
data sekitar 2 MB sebelum ukuran dan 
bentuk kartu memotong spiral.Pada 
gambar  terkesan bagaimana   kecilnya 
jalur data dengan lebar  kira-kira 0.5 
mikron dengan jalur satu sama lain 
dipisahkan jarak 1.6 mikron (satu mikron adalah satu per satu juta meter.)  

 
 
 

 
 
Gambar 4-58. Lintasan CD 

http://electronics.howstuffwor
ks.com/cd2.htm 
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Gambar 4-60. Susunan lubang CD 

http://usbyte.com/common/copact_disk
_3.htm 

4.3.4 CD Bump 
Bump  dibangun dengan lebar jalur masing-masing 0,5 mikron, panjang 

minimum 0,83 mikron dan tinggi 125 namometer (satu nano meter adalah 
seper satu juta meter). Lapisan polycarbonate pada bump dapat dilihat pada 
gambar berikut.  

 
 

 

 

 

 

Seringkali pembacaan dilakukan disekitar lubang pada CD sebagai ganti 
bump. Tampak seperti  lubang kecil pada sisi aluminumi, tetapi pada sisi 
pembacaan  laser inilah bump. Dimensi bump kecil  pada CD dengan jalur  
dibuat dalam lintasan  spiral menjadi ekstra panjang. 

Jika jalur data dapat diangat dari CD dan meregangnya ke dalam garis 
lurus, ini akan sama 0,5 mikron lebarnya dan hamper 3,5 mil (5 km) 
panjangnya. Membaca jalur yang kecil ini diperlukan mekanis pembaca disk 
yang presisi.  

4.3.5 Rancangan Dasar CD 
Gambar di bawah ini mengilustrasikan susunan dan prinsip operasi  

compact disk. Diameter CD 12 cm, 
tebal 1,2 mm dengan lubang ditengah 
dengan diameter 15 mm dan diputar 
pada kecepatan konstan linier 
(Constant Linier Velocity) atau 
kecepatan sudut konstan (Constant 
Angular Velocity). Tidak sebagaimana 
hard disk atau floppy disk, hanya 
terdapat satu lajur pada disk optic dan 
semua data disimpan dalam spiral 
sekitar 2 nillion small shallow pits pada 
permukaan. Terdapat sekitar 20 000 
winding pada CD jalur semua bagian 
sama.  

Ini diterjemahkan ke dalam sekitar 
16 000 lajur per inchi (TPI)dari 
kepadatan lajur dan kepadatan 

 
 

Gambar 4-59. CD bump 

http://electronics.howstuffworks.com/cd3.htm 
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sesngguhnya 1 Mb/mm2. Panjang total jalur pada Cd hamper 3 mil ( 4,5 km).   
Low magnetion (x32) gambar dari yang ditunjukkan CD akhir dari zona 

data. Polycarbonat trnsparan (PC) Polymeric substrate (layer) mempunyai 
bentuk galian kecil  (pit) pada permukaan. Pit ini merupakan kode data dan 
membawa informasi. Area antara pits  panjang 0,9 mm (micron) sampai 3,3 
mm dinamakan lands. Lapisan substrate  diselimuti dengan lapisan reflektif 
tipis dari logam (alumunium)  dan dengan lapisan pelindung dari pernis atau 
acrylic. Pada bagian atas CD merupakan lapisan label. Selengkapnya 
susunan Compact Disk terdiri dari : 
• Label 
• Lapisan pelindung 
• Lapisan reflektif 
• Lapisan substrate. 

 
Panjang gelombang berkas laser hamper 780 nm difokuskan pada sisi 

data dari disk ke dalam suatu titik dengan diameter sekitar  1 mikron. Laser 
bergerak dalam arah radial melampaui kecepatan putaran disk dan scan lajur 
data untuk intensitas dari cahaya yang direfleksikan.  

 

Gambar 4-61. Posisi lubang terhadap laser 

Kedalaman pit atau juga dikenal dengan 
nama bump data sekitar 0,125 mikron (125 
nanometer) dan lebar sekitar 0,6 mikron. 
Jarak antar  lajur lilitan berdekatan sekitar 
1,6 mikron. Penyebaran berkas laser terjadi 
pada saat scan pit, yang diterjemahkan ke 
dalam berkas sempit dalam intensitas 
berkas yang direfleksikan. Sebegai bahan 
pelindung digunakan acrylic dan bahan 
reflektif  aluminum.  

 
Gambar 4-62. Kedalaman pit 
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Gambar 4-63. Susunan bit pada CD 

Perubahan intensitas cahaya yang direfleksikan terjadi setiap  saat titik 
laser berpindah dari pit ke dalam 
land dan sebaliknya. Sinyal 
modulasi frekuensi tinggi dihasilkan 
oleh perubahan intensitas cahaya 
menunjukkan data yang disimpan 
dalam CD.  

Alasan CD realiabilitas tinggi 
merupakan proteksi data yang baik 
dari kedua kerusuakan didalam dan 
diluar CD drive. Di luar, lapisan 
data dilindungan dengan tough 
lapisan tebal 1,2 mm dari 
polycarbonate pada satu sisi dan 
10-20 mikron pelindung dari lapisan 

lacquer pada sisi lain.Sedikit goresan pada permukaan CD tidak secara 
langsung meghapus data, namun membuat area pemendara cahaya 
tambahan.  

Ini dapat membingungkan drive elektronik. Yang juga sangat sensitip 
terhadap goresan radial dari pada melingkar. Gentle polishing dari goresan 
(dalam banyak kasus) dapat membuat membuat CD dapat dibaca kembali, ini 
sangat membantu   besarn ukuran titik laser pada permukaan lapisan PC 
sekitar 1 mm. Diamater titik sebesar ini mema-dukan sinyal area luas 
membuat sistem sangat kurang sensitip terhadap kotor dan guratan pada 
permukaan disk. Didalam drive, disk dan drive optic dipisahkan oleh jarak 
sekitar 1mm, membuat interaksi mekanis dan hancur, disc berombak, 
terpotong tidak sempurna hamper mustahil.   

4.3.6 Pengkodean Data 
Dalam compact disk, setiap transisi dari pit (juga diistilahkan bump) ke 

land (permukaan datar) dan kembali diinterpretasikan sebagai 1. Tidak ada 
transisi diartikan 0, dan panjang setiap unsur land dalam aliran data 
menampilkan banyaknya 0. Prinsip ini diilustrasikan dalam gambar di bawah, 
yang mana lairan menunjukan aliran dari pit dan land serta merupakan respon 
aliran data digital di atasnya.   

Semua kode bit perlu diubah ke dalam penampilan pisiknya dan kembali 
dinamakan kode kanal. Kode kanal untuk CD-DA dan CD-ROM dinamakan 
EFM. EFM diterjemahkan sebagai pemakaian data panjang dengan koreksi 
kesalahan data, alamat data, sinkronisasi data dan isi lain dalam aliran bit 
kanal. Bit kanal adalah yang diubah ke dalam kode biner dan seringkali 
dikembalikan ke dalam pit oleh mesin mastering.   

Selama playback, pengkode EFM dari CD-ROM bekerja dalam posisi arah 
yang berlawanan mengubah modulasi cahaya pada bit ke dalam aliran data 
biner, yang kemudian diperjelas dari banyak data serupa oleh drive elektronik.  
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Sayangnya. Resolusi dari drive optic CD tidak mencukupi untuk membaca 
secara langsung antrian 1 atau 0 yang mengikuti satu sama lain dengan 
sangat dekat missal 111111. Keterbatasan lain adalah panjang maksimum 
yang diberikan pit atau land,  dalam rangka untuk clock sinkronisasi data.  
Bagaimanapun, perlu untuk dipertahankan sekurang-kurangnya dua 0 antara 
dua 1 dan panjang maksimum pit dibatasi hingga 10 bit berderet. Pembatasan 
mengarah pada sistem  konversi 8 ke 14 yang menampilkan 8 bit pemakai 
dengan (minimal memerlukan) 14 kanal bit kode modulasi.     

Masalah lain dapat muncul jika dua symbol bit 14 mengikuti satu sama lain 
missal 1 pada ujung dari symbol 1 dapat sangat dekat dengan 1 pada awal 
symbol yang lain. Untuk menyelesaikan masalah ini gabungan 3 kanal bit 
istimewa ditempatkan antara symbol kanal 14 bit. Jadi untuk setiap 8 bit 
pemakai data digunakan kanal 17 bit.    

Unit dasar informasi disimpan pada CD yang dinamakan frame. Frame 
sama dengan 24 simbol 17 bit yang dikombinasikan dengan pola sinkronisasi, 
symbol kendali dan peraga, dan 8 symbol koreksi kesalahan. 
Pengelompokkan frame bersama-sama membentuk blok (juga dinamakan 
sector). Setiap blok mempunyai 2352 bit dari data standar CD-DA atau 2048 
bit dalam standar CD-ROM  (dalam kaitannya dengan teknik koreksi 
kesalahan dan kelebihan byte). Gambar berikut menunjukkan susunan dari 
blok CD-ROM. 

  
00 FF x 10 00 MIN SEC SECTOR MODE DATA LAYERED ECC 

12 bytes (synch) 4 bytes (ID) 2048 bytes 288 bytes 

<--------------------------------------- 2352 bytes ----------------------------------------------->  

CD drive playback pertama kal 75 blok perdetik, yang diterjemahkan ke 
dalam kecepatan peralihan data 1X sama dengan sekitar 0,15 MB/detik. 

 
4.3.7 Prosedur Pembuatan CD 

Satu alasan keberhasilan teknologi disk optik adalah mudah dan murah 
dalam membuat replikasi dalam jumlah yang besar. Pembuatan CD meliputi 2 
langkah utama yaitu premastering dan mastering. 

Premastering meliputi persiapan data yang akan direkam. Data diberi 
indeks, disusun, diformat kembali dan dipindahkan ke pita magnetic. 
Sekarang data siap untuk imprinted ke dalam CD. Mastering meliputi 
peralihan pisik dari data ke dalam pit dan land.  

Pertama, lapisan diberi phoresist yang sensitip cahaya diputar dilapisi 
pada kaca disk mastering yang bersih dari a solvent solution.  

Kemudian phoresist disinari berkas dimodulasi cahaya gelombang 
pendek, yang membawa kode data. Berikutnya master ditingkatkan kedalam 
proses basah dengan menyinarinya, etsa dilakukan dengan cara menyinari 
area sehingga bagian yang tinggal sama dengan pola yang akan diperoleh 
pada CD. Selanjutnya master dilapisi (dengan menggunakan teknik elektro 
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plating) dengan ketebalan lapisan logam sekitar 300 µm membentuk a 
stamper replica negatip dari disk. 

Lapisan photoresist selama proses ini dihilangkan, namun kebanyakan 
stampler tahan lama dibentuk dan dapat digunakan untuk replikasi CD. 
Biasanya stamper dapat digunakan untuk menghasilkan beberapa puluh dari 
ratusan CD sebelum lusuh. 

Akhir proses dari injeksi molding yang digunakan untuk menghasilkan 
permukaan compact disk. Plastik panas diinjeksikan ke dalam cetakan, dan 
kemudian ditekan berlawanan stampler dan didinginkan menghasikan CD. 
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Gambar 4-64. Urutan pembuatan CD 
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Pada setiap ujung, pit dan land pada permukaan CD dilapisi dengan 
lapisan logam reflektif, kemudian dilapisi dengan acrylic  dan diberi label. 
Pengepakan biasanya merupakan akhir proses pembuatan CD. 

 
4.3.8 Rancangan Dasar CD Drive 

 
Gambar 4-65. Konsep rancangan CD drive 

http://www.usbyte.com/common/compact_disk_2.htm 
 

Secara skematik tiga berkas optic yang diambil dari CD drive ditunjukkan 
dalam gambar 4-65. berkas sinar laser berjalan melalui sistem. Berkas laser 
dari diode laser dilewatkan melalui terali defraksi untuk menghasilkan dua 
berkas sekunder yang diperlukan guna mempertahankan penjejakan disk. 
Kemudian berkas dilewatkan prisma polarisasi (beam spliter) dan hanya 
melewatkan cahaya  polarisasi vertikal.  

Berkas cahaya ini kemudian dipusatkan kedalam berkas parallel  (oleh 
collimator) dan dilewatkan melalui plate ¼ gelombang dimana polarisasi 
berkas rata diputar 45o.  Berkas kemudian oleh lensa difokuskan pada 
permukaan disk   dan dikendalikan servo mekanis yang dinamakan piranti 
sumbu 2. Polarisasi datar dari berkas direfleksikan diputat dengan 45o lain 
mengembalikan polarisasi vertikal ke dalam horizontal. Setelah beberapa kalli 
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direfleksikan semua berkas mencapai 6 poto detektor : 4 titik detektor utama 
dan 2 titik sisi detektor membaca dari pit information dari disk.   

4.3.9 Komponen CD Player 

 CD player mempunyai tugas menemukan dan membaca data yang 
disimpan sebagai bump/pit pada CD. Dengan mempertimbangkan 
bagaimana kecilnya bump, CD player merupakan peralatan yang 
presisi. CD player terdiri dari tiga komponen dasar yaitu : 

• Motor pengendali putaran cakram (disc). Motor  pengarah ini dikendalikan 
secara tepat untuk berputar antara 200 dan 500 rpm tergantung pada jalur 
yang dibaca. 

• Laser dan sistem lensa pemfokus dan baca bump 
• Mekanik penjejak gerakan susunan laser sehingga berkas laser dapat  

mengikuti jalur spiral. Sistem penjejak harus mampu menggerakkan laser 
pada resolusi micron.    
CD player mempunyai tugas menemukan dan membaca data yang 

disimpan  sebagai bump dalam CD. Pikirkan bagaimana bump ukuran kecil 
ini, kecuali CD player merupakan alat yang dapat memotong secara tepat. 
Drive terdiri dari tiga komponen dasar :  
� Motor driver memutar disc. Motor driver secara akurat dikendalikan pada 

putaran antara 200 dan 500 rpm tergantung pada track mana yang dibaca. 
� Sistem laser dan lensa pemfokus pembaca bump. 
� Sebuah mekanisme penjejak alur menggerakkan susunan laser sehingga 

berkas laser dapat mengikuti alur spiral sistem penjejakan harus mampu 
menggerakkan laser pada resolusi micron. 

 
Gambar 4-66. Bagian-bagian CD player 
http://electronics.howstuffworks.com/cd4.htm 

CD player, mempunyai teknologi bit komputer yang baik meliputi 
pembentuk data hingga blok data dikirim ke salah satu DAC (kasus CD audio) 
atau ke komputer (dalam kasus CD ROM). Dasar kerja CD player adalah 
memusatkan laser pada jalur bump. Berkas laser dilewatkan melalui lapisan 
polikarbonat, dipantulkan lapisan alumunium dan dikenakan pada perangkat 
opto elektronik pendeteksi. 
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Gambar 4-67. Blok diagram http://electro nics.howstuffworks.com/cd5.htm 

Bump memantulkan cahaya secara berbeda dibandingkan dengan lapisan 
alumunium, sensor elektronik mendeteksi perubahan reflektivitas. Elektronik 
dalam pengarah menginterpretasikan perubahan reflektivitas  pembacaan bit.  

Bagian terkeras adalah mempertahankan berkas laser yang senter pada jalur 
data. Pemusatan dikerjakan oleh sistem penjejak (tracking sistem).  Tracking 

sistem sebagai CD player harus 
bergerak terus menerus 
mengeluarkan laser. Laser 
berpindah keluar dari senter disc, 
bump bergerak lebih cepat ini 
terjadi karena linier, atau 
tangensial, kecepatan bump 
sama dengan jari-jari kali 
kecepatan putaran cakram (rpm). 
Cara ini bump berjalan 
melampaui laser pada kecepatan 
tetap dan data cari cakram pada 
kecepatan konstan.  

4.3.10  Pengkodean CD pada Driver 
Dengan driver CD-R dapat menghasilkan audio dari CD audio atau CD 

ROM,  dengan perangkat lunak telah mampu menangani keseluruhan detil 
pekerjaan ini. Ibaratnya tinggal berkata pada perangkat lunak, tolong simpan 
lagu ini dalam CD atau tolong simpan file data pada CD-ROM  perangkat 
lunak akan mengerjakan dengan baik. Oleh karena itu untuk membuat 
rekaman CD  tidak dibutuhkan pengetahuan format data. Bagaimanapun 
memformat data CD kompleks dan menarik karena itu perlu pelajari.  Untuk 
memahami bagaimana data disimpan pada CD, diperlukan pengetahuan 
perbedaan kondisi semua perancang metodologi pengkodean data yang akan 
ditangani. Jelasnya diuraikan di bawah ini. Untuk memahamai bagaimana 
data disimpan pada CD, diperlukan pemahaman semua perbedaan kondisi 
perancang  metodologi penyandian data yang sedang dicoba ditangani. 
Secara lengkap dalam daftar berikut :  

 

Gambar 4-68. Posisi disc motor dan 
tracking motor 
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Gambar 4-69. Recordable CD 

Photo courtesy Ernest von Rosen, 
AMGmedia 

 

• Karena laser harus mengikuti data spiral dengan menggunakan bump. 
Celah  tidak bisa diperluas dimana tidak terdapat bump dalam pelacakan 
data. Untuk menyelesaikan masalah ini, data dikodekan dengan 
menggunakan EFM (Eight fourteen modulation). Dalam EFM 8 bit byte 
diubah ke dalam 14 bit dan dijamin 
dengan EFM beberapa bit akan 
menjadi 1.  

• Karena laser dinginkan mampu 
memindahkan antar algu, dperlukan 
data untuk dikodekan ke dalam musik 
yang member tahu pengarah dimana 
lagu ini ada dalam cakram. Masalah ini 
diselesaikan dengan menggunakan apa 
yang dikenal sebagai subcode data. 
Subcode data dapat mengkodekan 
posisi absolute dan relatip dari laser 
pada jalur, dan dapat juga 
mengkodekan judul lagu. 

• Karena laser ada kemungkinan salah baca bump, diperlukan error-
correcting codes untuk menangani adanya kesalahan bit tunggal. Untuk 
menyelesaikan masalah ini, bit data ekstra ditambahkan sehingga 
memungkinkan pengarah mendeteksi kesalahan bit tunggal dan 
membetulkannya.  

• Sebab suatu goresan atau suatu kotor pada bagian atas CD mungkin 
menyebabkan salah baca byte ( dikenal sebagai burst error),  perlu 
diarahkan agar mampu memulihkan  peristiwa seperti itu. Masalah ini 
sebenarnya diselesaikan dengan penyisipan data pada disc, sedemikian 
sehingga disimpan secara tidak berurutan disekitar rangkaian disc. 
Pengarah sungguh-sungguh membaca   setiap saat data  berubah dan 
dalam melayani permainan ini data tidak bersisipan 
(http://electronics.howstuffworks.com/cd7.htm). 
• Jika beberapa byte musik salah baca,  hal yang paling buruk bisa 

terjadi selama playback sedikit mendirikan bulu roma. Bila data disimpan 
dalam CD, bagaimanapun kesalahan data merupakan petaka. Oleh karena itu 
penambahan koreksi kode kesalahan digunakan bila data disimpan pada 
sebuah CD-ROM. Thomas Edison telah mengawali  menciptakan alat yang 
pertama kali untuk merekam dan memainkan kembali suara di tahun 1877. 
Pendekatan yang digunakan mekanis yang sangat sederhana untuk 
menyimpan gelombang analog secara mekanis. Dalam phonograph Edison 
asli, membrane secara langsung dikendalikan sebuah jarum dan jarum  
mengindra  sinyal analog pada lembaran timah silinder.  
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Gambar 4-70. Phonograph 
http://communication.howstuffworks.com/ 
analog-digital1.htm 

 

Berbicara piranti Edison memutar silinder,     
dan membutuhkan jarum perekam apa 
yang dikatakan pada timah. Yaitu 
membran digetarkan, sehingga jarum 
bergetar  menekan timah.  Untuk 
memainkan suara kembali, jarum 
digerakkan di atas  jalur selama rekaman. 
Selama playback, getaran menekan 
kedalam timah disebabkan jarum 
bergetar, menyebabkan membrane 
bergetar dan menghasilkan suara. 
Sistem ini dikembangkan oleh Emil 
Berliner pada tahun 1887 menghasilkan 
gramophone, yang juga murni piranti 

mekanis menggunakan jarum dan membran. Kebanyakan gramophone 
dikembangkan menggunakan rekaman datar dengan  alur spiral, membuat 
produksi rekaman masal mudah. Phonograph modern cara kerjanya sama, 
namun sinyal dibaca dengan jarum dikuatkan secara elektronik agak lebih 
baik dari pada getaran mekanis membrane langsung. 
 

4.3.11 Kapasitas Penyimpanan CD 
 Masalah ketepatan dan kecepatan pencuplikan CD berkanaan dengan 

banyak data yang dihasilkan. Pada CD jumlah digit yang dihasilkan oleh ADC 
disimpan sebagai byte, dan diambil 2 bit untuk   menunjukkan 65 536 gradasi. 
Ada dua aliran suara yang direkam (satu untuk masing-masing speaker pada 
sistem stereo). Sebuah CD dapat menyimpan musik hingga di atas 74 menit, 
sehingga total data digital yang harus disimpan pada CD adalah : 

44100 sampel / (kanal * detik) * 2 byte/sampel*2 kanal * 74 menit * 60 
detik/menit = 783 216 000 byte. 

Ini merupakan jumlah byte yang besar!. Untuk menyimpan banyak bit 
pada kepingan plastic murah yang cukup untuk bertahan terhadap 
penyalahgunaan kebanyakan orang mengambil CD melalui tanpa tugas kecil, 
khususnya pada saat mempertimbangkan CD yang dikeluarkan pertama kali 
tahun 1980.     

Terdapat beberapa format standar distribusi musik. MP3 dan Compact 
Disc (CD) merupakan dua hal yang sangat umum saat ini, namun masih pita 
kaset sekitar  33 rpm vinil LP masih dapat ditemukan dalam penyimpan. Sony 
MiniDisc  meru-pakan format lain yang telah Sony coba populerkan selama 
bertahun-tahun. 

 MiniDisc tampak seperti floppy disc namun sedikit lebih kecil.  CD 
menyimpan 74 menit musik dalam suatu format yang tidak dapat  dihapus dan 
diuntungkan dalam bentuk format digital, tetapi sampai sekarang tidak bisa 
merekam pada suatu CD.  MiniDisc keutamaannya adalah selalu bisa 
merekam.  
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Gambar 4-71.  Ukuran CD dan mini disc 
  

Cara mudah untuk memikirkan tentang mini disk seperti flopy disc, dapat 
merekam dan menghapus file pada 
Minidisc semudah yang dikerjakan 
pada flopy disc. Perbedaan besar 
antara minidisc  dan floppy disc 
adalah minidisc dapat menangani 
seitar 100 kali data lebih banyak 
(sekitar 140 megabyte dalam mode 
data, 160 megabyte dalam mode 
audio dibandingkan 1,44 megabyte 
untuk  floppy). 
MiniDisc tersedia dalam dua format 
: pre-record dan kosong dapat 
merekam.   

Suatu Minidisc pre-recorded 
persisnya seperti suatu CD, kecuali 

lebih ukuran  lebih kecil. CD mampu menangani data sekitar lima kali lebih 
banyak dari pada minidisc  (650 megabyte dalam mode data dan 740 
megabyte dalam mode audio). Oleh karena itu, keduaCD dan Minidisc dapat 
menyimpan musik 75 menit.  Perbedannya bahwa minidisc pada saat 
menyimpan musik menggunakan teknik kompresi digital yang dinamakan 
ATRIAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) 

Teknik kompresi data ATRIAC dengan faktor 5 sampai 1. ATRIAC 
merupakan algoritma kompresi merugi artinya bahwa merubah musik menjadi 
sangat kecil ketika didekompresi. Modifikasi ini tidak  nyata untuk kebanyakan 
orang (lebih baik dari pada cassette tape yang keduanya tidak dapat 
diperbandingkan. Mini disc merupakan piranti magnetic optis yang mampu 
menyimpan informasi 140 megabyte. Musik dapat disimpan dengan semua 
disk dan dapat diambil kembali denganplayer yang tepat. Artinya bahwa lagu 
dapat dihapus dan sisimpan kembali pada Minidisc tanpa harus khawatir 
tentang kesesuaiannya.  Ini merupakan perbandingan yang sangat 
menyenangkan untuk cassette tape  pada dasarnya perekaman kembali 
dilakukan pada keseluruhan tape jika ingin mengubah nyanyian didalamnya. 
Minidisc recorder terdapat 4 jalur (track) untuk musisi, sebagian besar untuk 
merekam lagu sebagaimana  adanya dan kemudian track dicampurkan. 

4.3.12 Cara Kerja CD-RW 
CD pada umumnya menggunakanpit (bump) mikroskopis untuk 

menyimpan data. Permukaan CD berupa cermin dan bump penghalang 
cermin permukaan sempurna. Laser pembaca CD  dapat mendeteksi 
perbedaan antara cermin sempurna dan tak sempurna yang disebabkan oleh 
adanya perbedaan reflektivitas bump. Dengan menterjemahkan cermin 
sempurna sebagai 1 dan bump sebagai 0, ini mudah untuk menyimpan 
informasi digital pada CD. Bump pada CD dibentuk ke dalam plastic ketika 
dipabrikasi sehingga permanen. 
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Gambar 4-72. CD burner 

http://komputer.howstuffworks.com/cd-burner.htm 
 

Untuk menciptakan CD yang dapat ditulis (CD-R), diperlukan modifikasi 
permukaan CD sehingga data dapat di burn ke dalamnya. Tidak ada bump 
pada CD-R. Suatu  lapisan dye jernih  meliputi cermin CD. Laser tulis 
memanaskan hingga lapisan dye cukup dibuat buram, sehingga memberikan 
reflektivitas yang berbeda.  

Untuk membuat CD yang dapat ditulis kembali (CD-RW), diperlukan 
lapisan yang dapat diubah-ubah transparan dan buram.  Bahan bersifat dapat 
diubah transparan tegantung 
pada suhu. Dipanaskan pada 
suatu temperature, bahan 
didinginkan pada keadaan 
transparan, dipanaskan ke 
temperature yang berbeda, 
didinginkan keadaan buram. 
Dengan mengubah tenaga 
(temperature) laser 
penulisan, data pada CD 
dapat diubah atau ditulis 
kembali. CD-R dapat dibaca 
dengan CD player manapun. 
Disc CD-RW tidak demikian 
serbaguna sehingga player 
tua tidak bisa membacanya. 

Kedatangan  CD burner menandai suatu pergeseran yang sangat besar. 
Teknologi memungkinkan   mengumpulkan lagu-lagu dan membuat  CD 
sendiri. Tiba-tiba menjamur  pembuat  musik campuran rata-rata ditangani 
sendiri dengan alat produksi. Sekarang, drive CD yang dapat menulis (CD 
burner) berupa alat standar dalam PC baru,  dan lebih-lebih penggemar audio 
menambahkan CD burner terpisah ke sistem stereo mereka. Kurang dari lima 
tahun yang lalu, CD telah mengalahkan cassette tape sebagai pilihan media 
campur. Dalam pembahasan ini akan dipaparkan bagaimana CD burner 
mengkodekan lagu dan informasi lain ke dalam disc kosong. Juga teknologi 
penulisan kembali CD, bagaimana file data diletakkan bersama dan 
bagaimana mencampur musik sendiri dengan CD burner.Pada bagian akhir, 
CD konvensional data digital disimpan sebagai pola dari bump dan area datar, 
disusun sepanjang jalur spiral. CD fabrikasi mesin menggunakan laser daya 
tinggi untuk mengetsa pola bump ke dalam lapisan bahan photoresist pada 
pelat kaca. Melalui  elaborasi proses imprinting, pola ini ditekan pada disc 
acrylic.  

Disc dilapisi dengan alumunium (atau logam lain) untuk membuat 
permukaan reflektif dapat dibaca. Akhirnya disc dilapisi dengan lapisan bahan 
plastic transparan yang melindungi logam reflektif dari tekukan, goresan. 

Pembacaan informasi ini, CD player melewatkan berkas laser di atas 
track. Pada saat laser dilewatkan di atas area track, berkas dipantulkan 
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Gambar 4-74. Lapisan permukaan CD 
http://komputer.howstuffworks.com/cd-
urner4.htm 
 

secara langsung pada sensor optic pada susunan laser. CD player 
menterjemahkan sebagai 1. Pada saat dilewatkan di atas bump, cahaya 
dipantulkan menjauhi sensor optic, CD player menandai sebagai 0.   

Bump disusun dalam jalur spiral, dimulai dari tengah disc. CD player 
memutar disc, sementara susunan laser bergerak mengarah keluar dari 
tengah CD. Pada kecepatan kerjanya, bump bergerak melewati titik-titik luar 
CD lebih cepat dari pada gerakan melewati titik-titik didekat tengah CD. Untuk 
menjaga gerakan bump melewati laser pada tingkat kecepatan tetap, 
kecepatan player pada disc harus melambat seperti gerakan susunan laser 
keluar dari titik tengah CD. 

 
Gambar 4-73. Proses pengolahan hasil pembacaan CD 

Sebagaimana proses manufaktur komplek, pabrikasi CD konvensional 
tidak praktis digunakan di rumah. Ini hanya  mungkin untuk pabrikasi yang 
menghasilkan ratusan, ribuan atau jutaan copy CD. Akibatnya, CD 
konvensional tetap merupakan media penyimpan “read only” untuk pelanggan 
rata-rata, seperti DVD konvensional. Untuk  audiophile biasa dapat merekam 
cassette sebaik pemakaian komputer dengan kapasitas memory terbatas 
berupa flopydisc, batasan ini nampak sebagai kelemahan CD kebanyakan. 
Pada awal tahun 1990 semakin 
banyak pelanggan dan 
professional mencari cara untuk 
membuat perekaman CD 
digitalnya berkualitas.   

Sebagai jawaban atas 
permintaan ini, pabrikan 
elektronika memperkenalkan 
suatu jenis alternatif CD yang 
bisa disandikan dalam beberapa 
langkah-langkah yang mudah. 
CD disc yang dapat merekam 
atau CD-R, tidak memiliki bump 
ataupun area datar. Sebagai 
agntinya memiliki lapisan logam 
licin, yang pada bagian atas 
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diberi lapisanpeka cahaya (photosensitive dye). Bila disc kosong, dye tembus 
cahaya, cahaya dapat menembus dan direfleksikan oleh permukaan logam. 
Namun bila panas cahaya dikonsentrasikan pada dye dari suatu frekuensi u 
dan   intensitas tertentu dye akan menjadi buram.  

Suatu CD-R tidak mempunyai  bump yang sama sepertii CD konvensional. 
Sebagai gantinya, disc lapisan licin dye di bawah permukaan reflektif. Pada 
CD kosong, lapisan dye tembus cahaya, sehingga semua cahaya 
dipantulkan.Tulisan laser akan menggelap-kan titik dimana bump dalam CD 
konvensional akan membentuk area permukaan non reflektif.     

Dengan memilih titik-titik gelap sepanjang jalur CD, dan meninggalkan 
area dye tembus cahaya, dapat diciptakan pola digital yang standar dapat 
dibaca CD player. Berkas cahaya laser dari player  hanya akan dipantulkan 
kembali ke sensor bila dye tidak lagi tembus cahaya, dengan cara yang sama 
ini hanya akan dipantulkan kembali dari area datar pada CD konvensional. 
Sehingga meskipun disc CD-R tidak mempunai bump dapat bertindak seperti 
disc standar. CD burner tugasnya tentu saja membakar pola digital pada CD 
kososng. 
� Susunan Laser  

Bila diperhatikan  pembakar CD itu menggelapkan area disc CD-R yang 
mikroskopik untuk merekam suatu pola digital dari  area  reflektif fan non 
reflektif yang dapat dibaca dengan CD player standar. Karena data harus 
dikodekan secara akurat pada skala yang sedemikian kecilnya, sistem burning 
harus akstrim akurat.  

CD burner mempunyai susunan laser yang bergerak, seperti CD player 
biasa. Ditambah pembaca laser standar, memiliki laser penulis. Laser penulis 
lebih kuat dari pada laser pembaca sehingga interaksi dengan disc berbeda.  
Permukaan diubah sebagai ganti pantulan cahaya. Laser baca tidaklah cukup 
keras untuk menggelapkan bahan dye, sehingga pada saat CD-R diplay 
dalam CD drive tidak akan merusakkan informasi yang dikodekan.   
� Burning CD Laser Tulis 

Laser tulis bergerak secara pasti caranya sama dengan laser baca. 
Gerakan ini mengarah keluar sementara disc berptar. Plastik lapisan dasar 
mempunyai alur sebelum ditekan ke dalam, memandu laser sepanjang jalur 
yang benar. Dengan mengkalibrasi kecepatan putar gerakan susunan laser, 
burner mempertahankan laser sepanjang jalur pada kecepatan tetap. Untuk 
merekam data, burner hanya memutar penulis laser on dan off secara 
serempak dengan pola 1 dan 0. Laser menggelapkan bahan untuk 
mengkodekan 0 dan meninggalkannya  tembus cahaya pada kode 1.    

CD burner kebanyakan capat membuat CD pada kecepatan ganda. 
Kecepatan 1X CD berputar sekitar sama dengan kecepatan saat player 
membaca. Ini berarti akan mengambil sekitar 60 menit untuk merekan musik 
60 menit. Pada kecepatan 2X, akan mengambil waktu sekitar setengah jam 
untuk merekan 60 menit dan seterusnya. Semakin cepat putaran burner, perlu 
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peningkatan sistem kontrol laser dan semakin cepat koneksi antara komputer 
dan burner.    

Keuntungan utama dari disc CD-R adalah kerjanya hamper disemua CD 
player dan CD-ROM, yang  paling lazim digunakan media player sekarang ini. 
Sebagai tambahan terhadap keluasan kompatibilitas  CD-R relative tidak 
mahal.  Kelemahan utama format disc adalah tidak bisa digunakan kembali . 
Sekali telah dibakar dalam pola digital, tidak dapat dihapus dan ditulis 
kembali. Pada pertengahan tahun 90 dikenalkan format CD baru pabrikan 
yang dialamatkan untuk penyelesaian masalah ini. CD dapat ditulis kembali, 
umunya dinamakan  CD –RW ini berbeda dengan disc CDR standar.     
� Penghapus CD 

Di dalam bagian akhir,  teknologi CD lazim bisa menulis, CD-R. Disc CD-R 
menangani banyak data, bekerja dengan CD player kebanyakan dan tidak 
mahal. Namun tidak seperti tape, floppy disc dan banyak media penyimpan 
data lain, sekali telah mengisi tidak dapat merekam kembali pada disc CD-R. 

 Disc CD-RW  sudan berinisiatip mengembangkan tahap lebih jauh 
dengan CD dapat dituliskan kembali, dibangun  dibangun dalam suatu fungsi 
penghapusan sehingga dapat merekam di atas data lama yang tidak 
diperlukan lagi. Disc ini didasarkan pada fasa perubahan teknologi. Dalam 
disc CD-RW, unsure fasa perubahan adalah suatu campuran kimia dari perak, 
antimonium, tellurium dan indium.  Keanyakan dengan pisik bahan, dapat 
berubah format campuran karena panas pada temperatur tertentu. Bila 
campuran dipanaskan di atas temperatur lebur (sekitar 600 derajat celcius), 
menjadi cair, pada temperatur kristalisasi (± 200 derajat celcius) kembali cair.  
� Fasa Perubahan Campuran 

Dalam fasa perubahan campuran, pergeseran ini dalam bentuk yang 
dapat dipertahankan ditempatnya. Artinya keadaan tetap berlaku setelah ahan 
didinginkan. Jika disc CD-RW dipanaskan sampai temperatur leleh dan 
didinginkan secara cepat, ini akan tetap berupa cairan, tak berbentuk, 
sunguhpun di bawah temperatur kristalisasi. Dalam tingkat kristalisasi, 
campuran harus disimpan pada suhu kristalisasi untuk lama waktu tertentu 
sehingga kembali dalam bentuk padat sebelum didinginkan lagi.    

Di dalam campuran yang digunakan disc  CD-RW, kristal  tembus cahaya 
sementara cairan tak berbentuk  menyerap banyak cahaya. Pada CD kosong 
baru bahan dalam area dapat ditulis kembali dalam bentuk kristal, sehingga 
cahaya akan melalui lapisan ini ke logam reflektif   dan dipantulkan kembali ke 
sensor cahaya. Informasi dikodekan pada disc, CD burner menggunakan 
laser tulis,  cukup kuat untuk memanaskan campuran hingga temperatur leleh. 

Dalam CD-RW land reflektium non reflektif  CD konvensional ditunjukkan 
dengan pergeseran fasa dalam campuran tertentu. Bila campuran berupa 
kristal jernih, tembus cahaya sehingga cahaya dapat menembus lapisan 
logam dan dipantulkan kembali ke susunan laser. Pada saat campuran 
dilelehkan menjadi tak berbentuk, area tersebut menjadi bersifat non reflektif. 
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Campuran yanga digunakan dalam disc CD-RW berbentuk kristal tembus 
cahaya, sementara bentuk cairan tak berbentuk akan menyerap sebagian 
besar cahaya. Pada CD kosong semua bahan  dapat ditulis berbentuk Kristal, 
sehingga sinar melalui lapisan ini ke logam reflektif di atasnya dan dipantulkan 
kembali ke sensor cahaya. Pengkodean informasi ke dalam disc, CD burner 
menggunakan laser tulis, yang cukup kuat untuk memanaskan campuran 
hingga titik leleh. Titik ini melayani sama  seperti bump pada CD konvensional 
dan merupakan titik  buram pada CD-R.  Titik buram ini menghalangi laser 
baca sehingga lapisan metal menjadi tidak reflektif. Setiap area non reflektif 
menunjukkan kode digital 0. Setiap titik tinggal di dalam kristal dan masih 
bersifat reflektif menunjukkan 1.  
� Kecepatan Putar dan Pemindahan data 

Rating dari drive CD-ROM didasarkan pada perbandingan dengan drive 
gesi pertama kecepatan pemindahan data 150 KB/detik atau 1X. Drive 
sekarang ini bekerja lebih dari 32X boosting data kecepatan pemindahan 
beyond 4,8 MB/detik, dan kecepatan putar ditingkakan. Komponen lain 
kebanyakan tetap tak berubah. 

Sebelumnya driver CD-ROM (lebih lambat 12X) telah dirancang  dengan 
prinsip dasar  kecepatan linier konstan (CLV) , dimana kecepatan sudut dari 
drive (rpm) diatur kontinyu mengikuti pembacaan head mempertahankan 
gerakan titik laser di atas permukaan disk pada kecepatan konstan. Untuk 
memberikan jarak yang seragam sepanjang pit lajur dan kecepatan 
pemindahan data konstan tidak tergantung posisi head di atas disk. Pada titik 
yang sama, prinsip ini telah dipertahankan dengan  kebutuhan motor yang 
semakin cepat, lebih mudah untuk mencapai kecepatan sudut motor konstan. 

Tabel 4-3 Kecepatan CD dan kecepatan transfer datanya 

             

Drive speed 
rating   

Principle   
Minimum rate 

(MB/s)   
Maximum rate 

(MB/s)   
Average 

rate (MB/s)   

1 X CLV 0.15 0.15 0.15 

2 X CLV 0.30 0.30 0.30 

4 X CLV 0.60 0.60 0.60 

6 X CLV 0.90 0.90 0.90 

8 X CLV 1.20 1.20 1.20 

10 X CLV 1.50 1.50 1.50 

12 X CLV 1.80 1.80 1.80 

12 X to 20 X CAV 1.80 3.00 2.40 

12 X to 24 X CAV 1.80 3.60 2.70 

12 X to 32 X CAV 1.80 4.80 3.30 

12 X to 48 X CAV 1.80 7.20 4.50 
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Gambar 4-75. Pembiasan cahaya pada laser 

Oleh karena itu, driver CD terbaru bekerja dengan prinsip kecepatan sudut 
tetap (CAV). Sekarang kecepatan pemindahan data merupakan fungsi dari 
jari-jari data. Ini juga berarti bahwa kecepatan pemindahan data rata-rata dari 
drive lebih rendah dari pada kecepatan maksimum drive tertentu dengan 
rating X. 

Drive CD-ROM pertama kali 1X mempunyai kecepatan pemindahan data 
hingga 0,15 MB/detik. Bagaimanapun drive 2X mempunyai kecepatan 0,3 
MB/detik, drive 4X 0,6 MB/detik hingga 12 X . Untuk drive lebih cepat, bekerja 
pada prinsip CAV, satu  kebutuhan untuk 2 kali kecepatan pemindahan data  
tertentu minimum dan maksimum. Tabel berikut merupakan rangkumannya.  
� Interface (Antar Muka)  

Kebanyakan drive CD-ROM asalnya menggunakan antar muka ATAPI  
(Enhanced IDE), yang dapat dihubungkan secara langsung ke motherboard. 
CD-ROM kesternal membutuhkan antar muka SCSI.  
� TrueX Multibeam CD / DVD technology  

Driver CD dan DVD tradisional bekerja dengan berkas laser tunggal 
diarahkan pada satu lajur yang kontinyu membentuk disk spiral. Iluminasi lajur 
tunggal pada permukaan CD atau disk CD-ROM atau DVD-ROM. Teknologi 
yang diajukan oleh pengamatan Zen iluminasi lajur ganda, mendeteksi bit 
secara serentak dan membacanya secara parallel. Teknologi ini dapat 
digunakan tanpa harus mengubah ke disk CD atau DVD standar atau 
merancang drive dasar dan bekerja dengan kedua CAV (Constan Angular 
Velocity) dan CLV (Constant Linier Velocity), untuk meng-antarkan kece-patan 
pemin-dahan data 
konstan. 

Teknologi 
multiberkas pada CLV 
memung-kinkan driver 
optic membaca dan 
memindah data dari disk 
pada kecepatan 
konstan, yang 
berhubungan dengan 
putaran drive yang 
sebenarnya rating X.    
Penambahan kecepatan 
data pada pendekatan 
multi berkas 
memungkinkan 
mengurangi kecepatan putaran disk dan mengurangi vibrasi dan nois yang 
berhubungan dengan putaran kecepatan tinggi. 

Metode Berkas ganda TrueX menggunakan berkas laser konvensional 
dikrim melalui diffraction grating yang menyisipkan berkas ke dalam tujuah 
ruang berkas. Berkas ini diiluminasikan pada tujuh lajur yang berbeda secara 
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Gambar 4-76. Diameter CD 

serentak. Berjalan di atas permukaan disk, berkas dilewatkan melalui cermin 
pemuntir berkas pada lensa yang dituju dan mengarah pada permukaan disk. 
Fokus dan penjejakan dibentuk menggunakan berkas sentral. Tiga berkas 
pada masing-masing sisi dari berkas sentral dapat dibaca dengan susunan 
detektor jika berkas sentral fokus pada lajurnya.     

Melalui pembacaan tujuh lajur pada  satu waktu, drive berkas ganda 
TrueX dapat mencapai kecepatan pemindahan data lebih tinggi dari pada 
pemutaran drive secara kovensional pada kecepatan yang sama. Hal serupa 
drive berkas ganda TrueX beroperasi pada kecepatan lebih rendah, dapat 
mencapai kece[atan data yang sama seperti drive konvensional dan 
mempertahankan getaran dan nois pada tingkat sangat lebih rendah. 

� Bentuk Disc Ukuran Diameter 
Data digital pada CD dimulai titik tengah disc dan berproses ketepi, sehingga 
memungkinkan untuk menyediakan CD dengan format ukuran yang berbeda-
beda. Standar CD disediakan pada dua ukuran. Kebanyakan diameter 120 mm 
dengan kapasitas audio 74 atau 80 menit atau kapasitas data 650 atau 700 
MB. Diameter ini selanjutnya dikembangkan dalam format disc CD Super 
audio, DVD, HD DVD dan Blu-ray. Mini CD 
mempunyai diameter 80 mm aslinya dirancang 
untuk CD tunggal dan kapasitas 21 menit 
untuk musik atau 184 MB untuk data namun  
jenis ini tidak popular. Sekarang ini hamper 
semua CD tunggal diluncurkan dengan 
diameter 120 mm yang dinamakan Maxi 
single. 

 
Tabel 4-4 Ukuran-ukuran CD serta 

kapasitasnya 
 

Hal-hal baru bentuk CD juga disediakan sejumlah bentuk dan ukuran yang 
banyak digunakan dan dijumpai dipasaran. Suatu varian umum CD kartu 
bisnis, berupa CD tunggal dengan bagian yang dipindahkan pada pncak dan 
dasar lebih menyerupai bentuk kartu bisnis. 

  
4.3.13 Format Logik 
4.3.13.1 Audio CD 

Format logika dari CD digital audio atau CD-DA diuraikan dalam dokumen 
produksi tahun 1980 oleh kerjasama pembuat format. Format merupakan 

Ukuran pisik Kapasitas Audio       Kapasitas data CD-ROM   Catatan 

12 cm 74–80 min 650–703 MB Standard size 

8 cm 21–24 min 185–210 MB Mini-CD size 

 ~6 min ~55 MB 
"Business card" 

size 
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pengkodean PCM dua kanal 16 bit pada kecepatan sampling 44,1 kHz 
perkanal. Empat kanal suara dimungkinkan dipilih dalam format Red Book , 
namun tidak pernah diimplementasikan.     

Pemilihan kecepatan sampel terutama didasarkan pada kebutuhan 
reproduksi freluensi audible dalam cakupan 20 Hz-20 kHz. Teori pencuplikan 
Nyquist-Shannon menyatakan bahwa kecapatan pengambilan sampel lebih 
besar dari pada frekuensi maksimum dari sinyal yang direkam, menghasilkan 
kecepatan 40 kHz. Kecepatan pengambilan sampel sesunguhnya adalah 44,1 
kHz merupakan warisan dari metode pengubahan audio digital ke dalam 
sinyal analog untuk penyimpanan tape video U-matic.  Dilakukan dengan cara 
memindahkan data dari studio perekaman ke CD pabrikan pada CD tertentu 
elah dikembangkan. Piranti yang mengembalikan sinyal audio analog ke 
dalam audio PCM, yang mana mengembalikan ke dalam sinyalvideo analog 
dinamakan PCM adaptor. Teknologi ini dapat menyimpan 6 sampel (tiga 
sampel masing-masing kanal setereo) dalam garis horizontal tunggal. Standar 
sinyal video NTSC dapat menggunakan garis perbidang 59,94 bidang 
perdetik, yang bekerja pada kanal 44 056 sampel perdetik per stereo. PAL 
mempunyai 294 garis dan 50 bidang, kanal sampel  44 100 perdetik per 
stereo. Salah satu sistem ini  dapat menyimpan 14bit sampel dengan  error 
correction atau 16 bit sampel dengan hamper tak ada koreksi kesalahan.  

Ada suatu perdebatan penggunakan kuantisasi 14-bit ( Philips) atau 16-bit 
( Sony) , dan 44,056 atau 44,100 samples/s ( Sony) atau di sekitar 44,000 
samples/s ( Philips). Pada saat Sony / Philip merancang Compact Disc. Philip 
siap mengembangkan D/A converter 14 bit sedangkan Sony Sony diminta 
tegas 16 bit. Akhirnya diberlakukan 16 bit dan 44,1 kilo sampel perdetik. Philip 
menemukan cara untuk menghasilkan kualitas 16 bit dengan menggunakan 
DAC 14 bit dengan menggunakan empat kali oversampling. 

Bagian terkecil dari CD dinamakan frame atau bingkai. Frame terdiri dari 
33 byte berisi enam 6 sampel stereo lengkap (2 byte X 2 kanal X 6 sampel 
sama dengan 24 byte). Sembilan byte lain terdiri dari delapan byte koreksi 
kesalahan dan satu byte subcode, digunakan untuk kendali dan peraga. 
Setiap byte diterjemahkan ke dalam 14 bit word mengunakan Eight-to-
Fourteen Modulation. Secaratotal terdapat 33 X (14+3) = 561 bits. 
Ditambahkan 27 bit khusus sinkronisasi sehingga jumlah total bit dalam frame   
588 bit ( untuk musik hanya 192). 

Lima ratus delapan puluh delapan (588)  bit dalam frame dikelompokkan 
dalam sector. Setiap sector terdiri 98 frame sehingga total 08 X 24 = 2352 
byte musik. Diperagakan CD dalam kecepatan 75 sektor perdetik,  
menghasilkan 176 400 byte perdetik. Dibagi dengan 2 kanal dan 2 byte per 
sampel, menghasilkan kecepatan sampel 44 100 sampel perdetik.  

Untuk disc data CD-ROM, pisik frame dan ukuran sector sama. Karena 
kesalahan tidak dapat diaplikasikan pada data non audio dalam kasus koreksi 
kesalahan CIRC gagal untuk meliputi pemakai data, lapisan ke tiga dari 
koreksi kesalahan mengurangi beban kerja sampai 2048 byte pers sector 
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untuk format CD-ROM mode 1. Untuk menambah kecepatan data pada CD 
video, digunakan CD-ROM mode-2, lapisan ketiga mempunyai dihilangkan, 
beban kerja ditambah untuk menyediakan pemakaian 2336 byte per sector, 
hanya 16 byte (untuk sinkronisasi dan header data) kurang dari yang 
disediakan dalam audio Red-Book . 

Untuk CD audio stereo Red Book, waktu format biasanya diukur dalam 
menit, detik dan frame (mm:ss:ff), dimana satu frame setara dengan satu 
sector atau 1/75 dari suara stereo kedua.    

 
 
 
 
 
 

Bagian terbesar pada CD dinamakan track. CD dapat berisi sampai 99 
track lebih. Setiap track dapat mempunyai 100 indeks lebih,  meskipun player 
yang menangani fitur ini  jarang ditemukan diluar pro audio, khususnya 
pemancar radio. Mayoritas nyanyian direkam di bawah indeks 1, dengan pre-
gapm sebagai  indeks 0. Seringkali terdapat track tersembunyi ditempatkan 
pada ujung track terakhir dari disc, sering menggunakan indek 2 atau 3. 
Beberapa disc menawarkan 101 efek suara dengan 100 dan 101 menjadi 
indeks 2 dan 3 pada track 99.  Jika indeks digunakan, adakalanya track 
dikenakan sebagai bagian decimal dari nomor track seperti 99,2 atau 99,3. 
Susunan track dan indeks dari CD  dipindahkan DVD berturut-turut sebagai 
judul dan bab.   

Proses pabrikan sekarang ini memungkinkan suatu CD audio berisi 80 
menit lebih tanpa memerlukan isi pencipta untuk menandai pemilik pabrik 
yang bertanggung jika CD yang dihasilkan secara   sebagian besar atau 
keseluruhan tidak dapat dibaca oleh peralatan playback kebanyakan. Dalam 
prakteknya sekarang ini waktu memainkan CD maksimum lebih lama dengan 
mengurangi toleransi rancang bangun minimum, tanpa mengurangi 
reliabilitas.  

4.3.13.2 CD Teks   
CD teks merupakan perluasan dari spesifikasi Red Book untuk CD 

audio yang memungkinkan untuk menyimpan informasi teks tambahan (nama 
album, nama lagu, artis) memenuhi CD audio standar. Informasi disimpan 
dalam salah satu area awal CD, disediakan ruang 5 kB atau kanal sub kode 
kanal R  ke W pada disc, yang dapat disimpan sekitar 31 MByte.  

4.3.13.3  CD + Grafik 
Compact disk + Grafik (CD+G) merupakan compact disc yang berisi 

data grafis tambahan dalam disk data audio. Disk dapat dimainkan dengan 
CD player reguler, namun pada saat dimainkan dengan  CD+G player 
khusus, dapat menghasilkan sinyal grafis (umumnya CD+G player 
dihubungkan dengan perangkat televisi atau monitor komputer), grafik ini 

Catatan : 
Dalam konteks ini istilah frame tidak sama dalam aplikasi pengeditan dan 
tidak ada frame pisik. Dalam pengeditan  frame adalah bagian terkecil yang 
dapat dialamatkan, waktu interval  untuk CD audio, artinya posisi awal dan 
akhir track langkah yang hanya dapat digambarkan dalam 1/75 detik.  
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secara hamper sempurna digunakan untuk memperagakan lirik pada 
perangkat televisi untuk performansi karaoke dengan lagu yang panjang.   

4.3.13.4  CD + Extended Graphics 
Compact disk+Extended Graphics (CD+EG), juga diketahui sebagai 

CD+XG) merupakan peningkatan variasi format Compact disk+Graphic 
(CD+G). Sebagaimana CD+G, CD+EG  menyediakan CD-ROM dasar fitur 
untuk memperagakan teks dan informasi video tambahan berupa musik yang 
dimainkan. Data ekstra ini disimpan dalam subcode kanal R-W.   

4.3.13.5 CD Super Audio  
CD super audio (SACD) hanya membaca format disc audio optic 

ditujukan pada reproduksi audio digital fidelitas tinggi dibandingkan CD audio 
Red Book. Dikenalkan pada tahun 1999, dikembangkan oleh Sony dan Philip 
electronic perusahaan yang sama dengan yang menciptakan CD audio Red 
Book.  SACD berupa format tandingan dengan audio DVD, namun tidak 
untuk menggantikan CD audio. SACD mempunyai kelemahan fitur DVD-
audio, kebanyakan disc SACD merupakan gabungan yang berisi lapisan 
audio standar yang dapat dimainkan dengan CD player.    

4.3.13.6  CD-MIDI 
Compact Disc MIDI atau CD-MIDI merupakan jenis CD dimana format 

MIDI digunakan untuk menyimpan data musik diplayback menggunakan 
instumen elektronik yang memperdengarkan audio tiruan. Jadi tidak seperti 
CD audio Red Book, yang direkam bukan audio.  

4.3.13.7  CD-ROM 
Untuk beberapa tahun awal keberadaannya, Compact Disc menengah 

digunakan murni untuk audio.  Bagaimanapun dalam Yelow Bok tahun 1985 
CD-ROM standar ditetapkan oleh Sony dan Philip, mendefinisikan sebagai 
penyimpan data komputer menengah non-volaile optic yang menggunakan 
format pisik sama seperti compact disc audio, dapat dibaca komputer dengan 
drive CD-ROM.   

4.3.13.8  CD Video 
Video CD (VCD, View CD, Campact Disc Digital Video) merupakan 

format digital standar untu menyimpan video pada Compact Disc. VCD dapat 
diplayback dengan VCD player, player DVD video modern kebanyakan, 
komputer PC dan beberapa konsol video game. VCD standar diciptakan 
tahun 1973 oleh Sony, Philip, Matsushita dan JVC dan diacu sebagai standar 
White Book.  Secara keseluruhan kualitas gambar dapat dapat dibandingkan 
dengan video VHS. Kompresi VCD   video  yang kurang baik   kadang-
kadang   menurunkan kualitas  dibanding VHS video. 

Resolusi dipilih 352X240 (atau SIF) karena berupa setegah resolusi 
vertikal dan setengah horizontal NTSC. Serupa 352X288 berupa seperempat 
resolusi PAL/SECAM. Ini mendekati resolusi keseluruhan dari tape VHS 
analog, yang meskipun mempunyai jumlah garis scan (vertikal)  dobel, 
mempunyai resolusi horizontal  lebih rendah. 
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4.3.13.9 CD Super Video 
CD super video (SVCD) berupa format yang digunakan untuk 

menyimpan pada compact disc standar. SVCD dimaksudkan sebagai 
pengganti CD video dan sebagai alternative DVD video  dan mengalami 
penurunan antara kedua hal dari kemampuan teknis dan kualitas gambar.  
SVCD mempunyai dua pertiga resolusi DVD dan 2,7 kali lebih besar resolusi 
VCD. Disc CD-R dapat menangani 60 menit lebih kualitas SVCD standar 
format video. Selagi tidak ada spesifikasi yang membatasi panjang  video 
SVCD  yang diamanatkan, kecepatan bit video harus diturunkan, karenanya 
berkualitas dalam hal video yang sangat panjang dapat diakomodasi.  

Biasanya sulit untuk disesuaikan video pada SCVD lebih dari 100 
menit, tanpa mengakibatkan kerugian kualitas dan kebanyakan perangkat 
keras player tidak mampu memainkan video dengan kecepatan bit lebih 
rendah dari 300 sampai 600 kB perdetik. 

4.3.13.10  CD Photo   
CD photo merupakan sistem yang dirancang oleh Kodak untuk 

digitalisasi dan menyimpan photo pada CD. Diluncurkan pada tahun 1991, 
disc dirancang mampu menangani sekitar 100 gambar kualitas tinggi, scan 
cetakan dan slide dengan menggunakan pengkodean tertentu. Disc CD  
photo digambarkan dalam Beige Book dan disesuaikan dengan spesifikasi 
CD-ROM XA dan CD-I Bridge dengan baik. Dapat dimainkan pada CD-I 
player, CD photo player dan kebanyakan komputer  dengan perangkat lunak 
yang sesuai tidak teragntung sistem operasi. Gambar juga dapat dicetak 
pada kertas photo dengan mesin khusus Kodak.   

4.3.13.11  CD Gambar  
CD gambar merupakan produk lain dari Kodak,diawali produk CD 

photo. I photo dari roll tunggal film warna, disimpan pada resolusi 1024 X 
1536  menggunakan  kompresi JPEG. Produk ditujukan untuk pelanggan, 
perangkat lunak untuk melihat danmelakukan edit  gambar  sederhana  
sekalian diberikan dalam CD.  

4.3.13.12  CD-i Philip Green Book  
Philip menspesifikasi Green Book standar untuk multimedia interaktif 

compact disc yang dirancang untuk CD-I player. Format ini tidak biasa 
digunakan karena menyembunyikan inisial track yang berisi file software dan 
data yang digunakan Cd-I player dengan 0 yang menandai track  TOC (table 
of contenst) disc. Karena audio CD player akan melompati track data CD-i. Ini 
berbeda dengan format CD-i Ready, perangkat lunak CD-i mengambil data 
pada celah sebelum track 1.   

4.3.13.13  CD Audio Recordable 
CD audio recordable dirancang untuk digunakan pelanggan CD 

rekaman audio. Pelanggan CD audio recordable menggunakan SC MS 
(Serial Copy Management Sistem), mengawali bentuk Digital Rights 
Management (DRM), untuk membentuk  AHRA (Audio Home Recording Act). 
CD audio recordable umumnya lebih mahal dari pada  jenis CD-R.   
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4.3.13.14    CD Rekam Kapasitas Tinggi  
  Format rekam kepadatan tinggi dapat menangani sekitar : 

• 98,5 menit audio pada disc 12 cm (dibandingkan audio Red Book 80 
menit) 

• 30 menit audio pada disc 8 cm (dibandingkan audio Red Book sekitar 24 
menit). 

4.3.13.15  CD Rewritable (CD-RW) 
CD-RW merupakan media yang dapat merekam menggunakan 

campuran logam metalik mengganti dye. Laser tulis dalam kasus ini 
digunakan untuk memanaskan dan menjadikan logam bersifat tak berbentuk 
(bandingkan tak berbentuk dengan mengkristal)  sehingga reflektivias 
berubah. CD-RW tidak  mempunyai banyak  perbedaan dengan reflektivitas 
sebagaimana ditekankan pada CD atau CD-R, dan  CD player  versi awal 
tidak dapat membaca disc CD-RW dan bahkan DVD player. CD-RW  
termasuk standar Orange-Book.   

4.3.13.16  CD-RW kecepatan Tinggi 
Berkaitan dengan keterbatasan teknis, CD-RW original dapat menulis tidak 
lebih cepat dari 4X lebih cepat. CD-RW kecepatan tinggi mempunyai 
racangan yang berbeda sehingga memungkinkan menulis pada  cakupan 
kecepatan dari 4X sampai 12X . 

Drive CD-RW original hanya dapat menulis pada CD-RW original. Drive 
CD-RW kecepatan tinggi  umumnya dapat menulis pada kedua disc CD-RW 
original dan CD-RW kecepatan tinggi. Kedua jenis CD-RW dapat dibaca 
dalam drive CD kebanyakan.  Terdapat disc CD-RW yang lebih cepat,  ultra 
cepat (16X sampai 24X kecepatan tulis) dan sekarang tersedia ultra speed+ 
(32X kecepatan tulis).  

4.3.13.17  CD-RW audio 
CD-RW audio dirancang untuk digunakan dalam pelanggan perekam 

CD audio, yang  tidak menginginkan (tanpa modifikasi) memenuhi standar 
disc CD-RW. Pelanggan perekam CD audio menggunakan SCMS (Serial 
Copy Management Sistem) pada awalnya berbentuk Digital Rights 
Management (DRM), untuk disesuaikan dengan  AHRA ( Audio Home 
Recording Act) . CD-RW audio merupakan CD-RW pada umumnya lebih 
mahal dari CD-RW.  

4.3.14 Proteksi Pengkopian Compact Disc  
Spesifikasi Red Book audio, menerima bit anti copy sederhana dalam 

subcode, tidak termasuk mekanisme copy serius.  
Dimulai awal tahun 2002, perusahaan rekaman telah berusaha 

memasarkan CD standar nons standar anti copy, yang tidak dapat dicopy 
pada hard drive atau diubah ke MP3 dengan mudah. Satu kelemahan disc  
anti copy kebanyakan tidak dapat diplay pada drive CD-ROM, sebaik seperti 
CD player standar yang menggunakan mekanik CD-ROM.   Philip telah 
menyatakan bahwa disc yang demikian ini tidak dijinkan untuk dipasarkan 
dengan logo Compact Disc Digital Audio  karena ini melanggar sepsifikasi 
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Red Book. Sejumlah sistem anti copy telah dilayani dengan menyediakan 
perangkat lunak gratis.  

4.3.15 Perawatan CD 
Banyak orang yang hobi mengkoleksi CD atau DVD tapi tak tahu 

bagaimana harus merawatnya. Tak jarang, keping ajaib itu hanya berserakan 
di kamar saja. Padahal untuk bisa tetep awet,   membutuhkan perlakuan yang 
baik. 

 Perhatikan pemukaan CD/ DVD 
Perawatan CD/DVD yang baik biasanya bisa dibaca pada petunjuk pada 
saat membeli keping CD/DVD. Perawatan dasar untuk CD/DVD adalah 
tidak memegang CD/DVD pada permukaannya, tapi peganglah lubang di 
tengahnya, tidak mencuci CD/DVD dengan air dan sabun biasa, tidak 
menulisi label dengan alat tulis berujung runcing, dan selalu menempatkan 
CD/DVD dalam suhu antara -5 - 55 derajat celcius. 

 Tempat CD/DVD 
Menyediakan tempat dijaga tetap bersih. Selain itu, tempat CD/VCD juga 
dapat menghindarkannya dari resiko tergores.  CD atau DVD yang 
tergores dapat mengurangi kualitasnya. Kalau tergoresnya hanya sedikit 
mungkin nggak terlalu berpengaruh, tapi kalau goresan tersebut makin 
banyak dan parah bisa-bisa CD ROM atau player  tidak bisa lagi membaca 
data yang tersimpan di dalamnya. Kalau sudah begitu, artinya CD/DVD  
rusak. 

 Jauhkan dari Sinar Matahari 
Jauhkan  CD/DVD   dari sinar matahari langsung.   Karena sinar matahari 
yang mengenai CD/DVD secara langsung bisa menghilangkan data yang  
tersimpan 

 Membersihkan Secara Berkala 
Membersihkan CD/DVD secara berkala sudah menjadi hal wajib. Kalau 
hanya berdebu, bisa dibersihkannya dengan 'blower’.  Dapat juga 
dibersihkan menggunakan kain lembut, usapkan secara perlahan dari 
dalam ke arah luar. Bilama perlu gunakan cairan yang biasa dijual umum 
untuk membersihkan CD. Tapi yang perlu diingat adalah jangan pernah 
membersihkan CD/DVD dengan gerakan memutar. 
 

 CD/DVD Holder 
Kalau tempat CD/DVD bisa mengindarkan kemungkinan tergores,  rak 
yang satu ini dapat membantu dalam penyimpanan CD/DVD. Selain CD 
dapat terlihat rapi, CD Holder juga bisa memudahkan mencari CD/DVD 
yang diinginkan.   

4.4. Compact Disc Player 
Sebuah compact disc player seringkali ditulis sebagai CD player, merupa-

kan piranti elektronik yang dapat play CD audio. CD player seringkali diinstal 
dalam sistem hoe stereo, sistem audio mobil dan  komputer personal.  Juga 
berupa piranti pabrikan portable. Unit modern didukung format lain 
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Gambar 4-77. Denon CD Deck 

ditambahkan pada CD seperti DVD, CD-ROM dengan file audio dan  CD 
video. Disc Jockey seringkali menggunakan player dengan kecepatan sampel 
playback dapat diatur untuk memasuki pitch program musik. Kebanyakan CD 
player modern juga meliputi kemampuan play CD MP3. Fungsi playback CD 
juga disediakan pada semua drive CD-ROM / DVD-ROM  modern  untuk 
komputer sebaik seperti pada player DVD dan CD-ROM / DVD-ROM 
berdasarkan konsol video game. 

4.4.1  Diskripsi Fisik  
Denon CD Deck  era tahun 

1980-an, kebanyakan CD player 
kebanyakan diisikan dalam 
plastic dan dilapisi casing baja 
yang juga ditempatkan sistem 
listrik  menggunakan interface. 
CD player portable juga berisi 
port dihubungkan player  pada 
power dan speaker pasif, 
headphone dan atau sistem 
power. CD player portable 
umumnya berisi sumber daya 
internal dalam bentuk batere. 
CD player berisi speaker dan 
mungkin radio atau tape deck. 

CD player digunakan dalam  komponen video sistem berisi sumber daya, 
menggunakan interface dan sejumlah port untuk dihubungkan ke player untuk 
variasi bagian dari sistem audio.  

4.4.2 Landasan putaran CD (Tray) 
Pada tahun 1983 diluncurkan format CD, Philip dengan CD player FD-

3000 (dijual sebagai Magnavox di Amerika), merupakan rancangan tray 
dengan pencepit dan pembuka CD dari bagian atas.    

Rancangan mempunyai pengapit bagian atas yang menutup maksudnya 
harus menutup terlebih dahulu ketika ditempatkan di dalam mesin. Terlepas 
dari ada tidaknya motor  yang dapat menggerakkan tray untuk memasukkan 
CD, mempengaruhi   kualitas suara player sebagaimana disc terangkat ke 
bawah player yang disiratkan kualitas suara lebih baik. Ini merupakan alas an 
utama pabrikan Meridan menciptakan CD player MCD, yang merancang 
chasis yang digunakan Philip FD 1000.      

Terlepas dari adopsi  berbagai rancangan peralatan stereo  seperti 
komponen mini, dari tahun ke tahun hanya sedikit berkualitas  hi-fi.Telah 
dibuat CD player tray pembebanan atas. Yang perlu dikenal untuk CD player 
tray pembebanan atas diantaranya Luxman D-500 dan player seri 500X dan 
Denon DP-S1 keduanya diluncurkan tahun 1993. 
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Gambar 4-79. Tray Dengan 

Dorongan Mekanis 

 
4.4.2.1  Tray Dengan Dorongan 

Mekanis   
Meridian 200 dan 203 player 

menggunakan pembenanan tray dengan 
menggunakan tray pembebanan dengan 
dorongan  mekanis. 

Pada dasarnya ketika tray muncul 
untuk mengumpulkan CD keseluruhan 
sistem pengangkutan player sebagai 
satu kesatuan. Player juga 
menggunakan rancangan peng-
angkutan CD pertama kali dimana 
elektronik audio terpisah dari drive 
makenis itu sendiri sehingga dapat 
mengurangi jitter dan distorsi.  

4.4.2.2 Tray dengan pelat logam 

Beberapa perusahaan telah menghasilkan CD player dengan tray 
pelat logam. Pelat logam dilapisi karet untuk membentuk tray untuk 
mengurangi distorsi. Contoh rancangan tray jenis ini pada CD player YAMAHA 
CDX-1000. 

        

Gambar 4-78. Pengapit CD bagian atas 

http://www.zenn.com.sg/original_da_vinci__A9.8_cd_player.jpg 

 



TEKNIK AUDIO VIDEO                                                                                                      Sri Waluyanti dkk 

 

240                                                                                             DIREKTORAT PEMBINAAN SMK (2008) 

 

 

 
 

4.4.2.3 Pembebanan Slot  (Slot Loading) 
 Slot Loading merupa-kan acuan 

pembebanan mekanis untuk unit head 
audio mobil  Apple Mac-Book, dan 
beberapa audio player lain. Disini tidak 
terdapat tray dan motor digunakan untuk 
mem-bantu menyisipkan dan 
memindahkan disc. Mini CD dan CD 
non-circular mungkin mempunyai 
gangguan untuk me-masukkan dan 
menge-luarkan.  
 

4.4.3 Mekanik Pengambilan CD 
 
Ada dua jenis penjejakan optic 
mekanis yaitu :  

• Mekanik ayunan lengan (swing-arm)  aslinya rancangan Philip, lensa 
bergerak diujung lengan,  sangat mirip dengan piringan putar lama. 

 

Gambar 4-80. Tray dengan pelat logam 
http://www.tarad.com/vintage-audioshop/img-
lib/spd_20080510214423 
 

 

Gambar 4-81. Slot Loading Tablet 
DVD Player 
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Gambar 4-83. Radial mechanism 

     
Gambar 4-82. Ayunan lengan mekanis 

http://www.siber-sonic.com/audio/etc/swing-armCDM4.jpeg  
 

• Mekanis radial, dirancang 
oleh Sony untuk menghindari 
patent Philip yang digunakan 
CD player kebanyakan 
sekarang ini (karena murah), 
lensa berbergerak pada 
lintasan radial. Ini juga 
dikenal sebagai penjejakan 
linier 3 berkas. Mekanis 
ayunan lengan mempunyai 
kele-bihan dalam mem-
bedakan tidak melompati rel  
ketika menjadi kotor. Mekanis 
ayunan lengan cenderung 
tahan lama dari pada radial.  

4.4.4 Bagian CD Player pada umumnya 
CD player mempunyai tiga komponen utama meliputi drive motor, sistem 

lensa dan mekanik penjejakan. Motor drive memutar disc antara 200 sampai 
500 putaran permenit. Mekanik penjejakan menggerakkan sistem lensa  
sepanjang track spiral, informasi dikodekan dan lensa membaca informasi 
dengan menggunakan berkas laser, umumnya laser yang dihasilkan diode. 
Laser membaca informasi dengan memfokuskan berkas pada CD, 
dipantulkan kembali ke sensor. Sensor mendeteksi perubahan berkas dan 
menterjemahkan kembali perubahan sebagai bacaan data. Keluaran data 
berupa suara menggunakan pengubah digital ke analog. 
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Gambar 4-84. Bagian-bagian CD Player 

http://www.bcae1.com/images/gifs/lzrpkup1.gif 

 

 

Gambar 4-85. CD. changers dengan 
cartridge eksternal 

 

Subkode dalam CD 
audio berisi informasi 
pada sejumlah total 
dari track audio,  pada 
saat CD dijalankan 
setiap saat track dan 
informasi lain dibaca. 
Informasi ini 
memungkinkan motor 
drive  berputar dengan 
kecepatan serendah 
yang diperlukan untuk 
membaca data pada 
kecepatan konstan. 

Interface CD player 
dari pabrikan tidak 
mempunyai variasi 
yang luas. Biasanya berupa campuran beberapa tombol dan piranti peraga. 
Tombol pada umumnya meliputi play, pause, stop, fast forward, peraga 
memberikan informasi seperti nomor track, waktu track, nomor disc dalam CD 
changer ganda dan CD-text.   

4.4.4.1 CD changer 
CD changer pemegang 

beberapa CD, biasa dalam satu 
cartridge dan memungkinkan 
pemakai memasukkan (play) 
dalam satu waktu.  CDil dan  
changer umumnya dijumpai 
dalam sistem home cinema, 
mobil, sedikit dijumpai pada 
perangkat komputer. 

Sebelum CD changer 
diperkenalkan, suatu usaha telah 
dilakukan untuk membuat copy 
player cassette ganda yang 
dijumpai pada sistem audio 
kebanyakan. Akibatnya dua piranti terpisah, membuat fungsi CD player 
lengkap. Beberapa cassette changer dihasilkan terutama karena alasan deck 
cassette ganda yang dapat mengcopy dari satu kaset ke yang lain. Pada sisi 
lain deck CD ganda, tidak mempunyai fungsi copy karena CD yang dapat 
merekam kembali tidak disediakan secara komersial. 

 
a. CD changers dengan cartridge eksternal 
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Gambar 4-87. CD changer Carousel 

 Gambar 4-86. CD changers dengan 
cartridge internal 

CD changer ini mempunyai satu atau lebih cartridge yang bias dibebani 
hingga 12 lebih CD yang berbeda (tergantung pabrikan) dan kemudian 
disisipkan ke dalam CD changer. CD 
changer dapat memindahkan satu 
CD pada saat playing. Player  jenis 
ini biasanya dijumpai pada kenda-
raan karena pemakai dapat 
memindahkan dengan mudah diban-
dingkan dengan  sejum-lah media 
yang diisikan pada cartridge yang 
berbeda. 

b. CD changers  cartridge internal 
CD changer cartridge internal 

bekerja pada prinsip dasarnya adalah 
sama seperti player cartridge 
eksternal, kecuali cartridge tidak 
pernah meninggalkan CD player. Jenis CD player ini menerima beberapa 
CD melalui slot tunggal dan menyimpan di dalam-nya. 

c. Carousel 
Jenis CD changer Carousel terdiri dari piring besar melingkar yang 

dapat diisi 3 CD atau lebih. CD player Carousel tradisional memungkinkan 
memasukan tiga, lima atau tujuh 
disc pada tray datar carousel.    
Pada bagian belakang, CD changer 
dapat memutar carousel untuk 
memasukkan semua CD. 

CD changer carousel yang 
demikian sering memungkinkan 
bagi pemakai untuk memutar 
carousel selagi dibuka dan 
mengubah semua CD, jika tidak 
ada CD yang sedang dimainkan. 
Jenis lain dari CD player carousel 
adalah mega-disc juga dikenal sebagai CD player jukebox. 

Biasanya mampu menangani dimana saja dari 50 sampai 300 disc. CD 
player mega disc memegang disc dalam posisi vertikal dalam slot yang 
diposisikan 360o mengitari carousel. Ketika disc dipilih untuk di play, 
carousel memutar disc  mengambil dengan pengambil mekanik dan 
ditempatkan pada unit CD playback.  CD player mega disc biasanya 
mempunyai alat yang dapat memasukkan judul CD yang disimpan 
didalamnya, seperti  model sistem masukan tulisan telepon yang dapat 
dijumpai pada remote control, pada unit keypad penuh tulisan atau dengan 
menggunakan keyboard eksternal yang diletakkan  pada unit. 
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Gambar 4-89.  iPod 

 
d. Komputer-based changers 

CD-ROM changer dibuat awal tahun 1990 sebagai drive eksternal 
mahal, seringkali dihubungkan dengan interface SCSI. Konsep changer  
dilihat seperti pada komputer drive menulis masing-masing nomor disc yang 
sesuai. Komputer mengacu disc dengan tulisan drive dan mesin changer 
dibebani disc.  

 

     
Gambar 4-88. CD Changer kecepatan tinggi Enam Disc 

http://www.sistemsolutions.com.au/image/drm6324x.jpg 
Changer sering digunakan oleh perusahaan pemilik perangkat lunak 

(Encarta Encyclopedia, perpustakaan perangkat lunak) pada suatu server 
pada saat yang sama kapasitas drive diukur dalam ratus megabyte. 
Changer  diganti oleh pertumbuhan kepadatan penyimpan hard drive, 
sehingga memungkinkan data beberapa CD disimpan pada drive dan 
mengganti tujuan changer yang 
demikian.  

4.4.4.2 Perkembangan CD changer 
Player  audio digital melebihhi 

konsep CD changer. Misal generasi 
player audio digital generasi pertama 
iPod dapat menangani ekuivalen 
dengan 50 disc (1000 lagu) dengan 
kecepatan 128 kbit untuk setiap lagu 
oleh karena itu iPod ukuran 1/10 dari 
cartridge CD changer dan sekitar 
1/20 ukuran changer corausel.  

4.5. Keselamatan, Pengoperasian dan Perawatan 
Instalasi dan pengopersaian pada materi ini difokuskan terhadap drive CD-
ROM.   

4.5.1. Keselamatan Alat 
 Tindakan keselamatan, meliputi: 

• Sumber tegangan. CD ROM umumnya bekerja dengan menggunakan 
catu daya +12V dan +5V atau sesuai dengan yang tertera pada label 
CD ROM tersebut. 
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• Untuk menghindari hubung singkat maupun sengatan listrik, maka: 
o Jangan terkena air atau benda cair lainnya 
o Jangan membuka tutup CD-ROM terutama ketika sedang berputar 

karena dapat menyebabkan luka akibat terkena putaran CD yang 
keras 

o Jangan menaruh benda-benda (terutama benda yang berat) di atas 
CD-ROM 

o Jangan menggunakan CD-ROM jika tidak terpasang sebagaimana 
mestinya 

o Pastikan hubungan kabel menancap dengan kuat 

• Jika hal-hal di bawah ini terjadi, segera matikan SISTEM termasuk 
CD-ROM drive lalu cabut kabel power dari jala-jala listrik. Masalah 
tersebut diantaranya: 
o Jika ada sembarang benda yang masuk ke dalam CD-ROM 
o Bila ada cairan yang tumpah dan masuk ke CD-ROM 
o Jika CD-ROM tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, padahal 

langkah-langkah pengoperasian sudah benar. 
o Jika CD-ROM akan dilepas 
o Jika CD-ROM mempengaruhi kinerja bagian yang lain. 

4.5.2. Bagian-bagian kontrol dan fungsinya 
  Perhatikan bagian-bagian pada CD-ROM seperti gambar 4-90, terdapat 

banyak bagian dan mempunyai fungsi yang spesifik.  

 
Gambar 4-90. Bagian-bagian pada CD-ROM 

o Lampu indikator loading/unloading/busy. Lampu ini akan berkedip 
hijau ketika tray CD membuka atau menutup atau ketika CD-ROM 
mengakses CD 

o Disc tray, merupakan tempat masuknya CD. Tray tidak dapat  
dibuka/ditutup jika CD-ROM dimatikan 

o Terminal headphone (3,5 mm) 
o Kontrol volume headphone 
o Tombol OPEN/CLOSE 
o Lubang untuk membuka tray jika diperlukan (emergency). Di dalam 

lubang ini terdapat tombol yang dapat difungsikan jika CD-ROM tidak 
dapat membuka/menutup meskipun tombol OPEN/CLOE ditekan. 

o Terminal output audio 



TEKNIK AUDIO VIDEO                                                                                                      Sri Waluyanti dkk 

 

246                                                                                             DIREKTORAT PEMBINAAN SMK (2008) 

 

o Jumper (soket) untuk memilih konfigurasi. Digunakan untuk memilih 
mode master, slave atau cable select. 

 
Gambar 4-91. Konfigurasi jumper 

• Konektor ATAPI, ATAPI konektor bus dengan pin berjumlah 40 kaki 
digunakan  untuk lalu lintas data dengan komputer 

• Terminal catu daya. 
     4.5.3. Instal Perangkat Keras 

Menginstal drive CD-ROM ke dalam  komputer, mengacu pada buku petunjuk   
masing-masing  komputer. Sedangkan install kartu antar muka  dalam 
komputer, mengacu pada buku petunjuk masing-masing komputer dan kartu 
antar muka (card interface).  
Instal drive CD ROM umumnya dengan prosedur di bawah ini. 
o Cek konfigurasi pengaturan jumper drive CD-ROM seperti master, slave, 

CSEL. 
o Matikan komputer dan lepas kabel power supplay dari komputer. 
o Pindahkan tutup komputer. 
o Instal drive CDROM ke dalam komputer dan kencangkan dengan skrup. 
o Cek pengaturan kartu antarmuka. 
o Instal kartu antarmuka ke dalam slot. 
o Kencangkan kabel antarmuka dari kartu antarmuka ke drive CD-ROM. 
o Kencangkan koneksi kabel audio sebagaimana diperlukan. 
o Kencangkan kabel DC power supplay dari power supplay kopmuter ke 

drive CD-ROM. 
o Instal tutup komputer.   
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Gambar 4.92. Driver CD-ROM 

 

4.5.4. Instal Perangkat lunak 
Instal driver piranti CD-ROM dalam komputer untuk mengoperasikan drive 
CD-ROM, dengan mengacu buku petunjuk dari masing-masing driver 
piranti CD-ROM. 
4.5.5. Mengoperasikan Drive 
o On kan SYSTEM meliputi drive CD-ROM 
o Tekan tombp; OPEN/CLOSE drive CD-ROM untuk membuka tempat 

disc. 
o Tempatkan disc ditengah-tengah tempat disc dengan sisi label diatas 

sebagaimana ditunjukkan dalam gambar. Tempat disc akan terbuka 
berhenti sejenak secara otomatis.  

o Operasikan dengan mengacu buku petunjuk piranti driver CD-ROM.   
 

 
Gambar 4-93. Disc tray 
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4.5.6. Perawatan : Membersihkan Lensa CD-ROM  
Dipasaran tersedia pembersih lensa laser disc yang dapat digunakan untuk 
membersihkan lensa drive CD-ROM.  Gunakan pembersih lensa compact 
disc laser. Langkah-langkah membersihkan sebagai berikut :  
o Siapkan “laser lens cleaning disc yaitu sebuah CD yang digunakan untuk 

membersihkan lensa optic 
o Masukkan cleaning disc ke dalam tray kemudian tekan tombol 

OPEN/CLOSE 
o Biarkan selama kurang lebih 20 detik, hingga optik bersih. 
o Tekan tombol OPEN/CLOSE untuk mengeluarkan disc. 

 
4.5.7. Trouble shooting 
Perhatikan tabel di bawah ini, kemudian cocokkan dengan gejala 
kerusakan yang terjadi. 
 

Tabel 4-5 Klasifikasi kerusakan berdasarkan gejalanya 

Gejala Kemungkinan kerusakan Solusi 

CD-ROM tidak 
bekerja tiap 
kali CD 
dimasukkan 

1. CD kotor  
2. Lensa (optic) kotor 
3. Kabel salah 

memasang 
4. CD yang dimasukkan 

terbalik 

1. Cek posisi penempatan disc 
2. Bersihkan permukaan  
3. Bersihkan optik dengan 

cleaning disc 
4. Matikan power kemudian 

hubungkan kabel dengan 
benar 

Disc tray tidak 
dapat dibuka 

Kesalahan pada program, 
ini terkunci karena 
program 

Periksa program 

CD-ROM tidak 
terdeteksi oleh 
komputer 

Terdapat peralatan 
dengan konfigurasi yang 
sama 

Ubah konfigurasi jumper 

 


