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RADAR 

 

A. Pendahuluan  

Radar kependekan dari Radio Detection and Ranging. Radar merupakan sistem 

gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mendeteksi, mengukur jarak dan 

membuat map benda-benda seperti pesawat terbang, kendaraan bermotor dan informasi 

cuaca/hujan.. 

Gelombang radio/sinyal yang dipancarkan dari suatu benda dapat ditangkap oleh 

radar kemudian dianalisa untuk mengetahui lokasi dan bahkan jenis benda tersebut. 

Walaupun sinyal yang diterima relatif lemah, namun radar dapat dengan mudah mendeteksi 

dan memperkuat sinyal tersebut.  

B. Sejarah Radar  

Tahun 1865 seorang ahli fisika Inggris “James Clerk Maxwell“ mengembangkan 

dasar-dasar teori terntang elektromagnetik. Dan satu tahun kemudian, “Heinrich Rudolf 

Hertz” seorang ahli fisika Jerman berhasil membuktikan teori Maxwell dengan menemukan 

gelombang elektromagnetik. 

Sejarah Singkat Radar 

Tahun Perkembangan Radar 

1886 Hertz (Jerman) mendemonstrasikan pemantulan gelombang radio dari berbagai 

obyek 

1904 Hulsmeyer (Jerman) membangun pertama kali rudimentary radar 

1930 Taylor (Rusia) dan kemudian Watson-Watt (U.K) melakukan eksperimen dengan 

pulsa radio beam (pulsed radio beam) untuk mendeteksi obyek pada suatu jarak 

1940-an Pengembangan dengan teratur (classified) Radar untuk pesawat dan kapal laut 

selama PD II  

1960-an De-classification dari SLAR dan SAR di USA; civilian (orang sipil) 

menggunakannya untuk analisa terrain dan survei sumberdaya alam selama tahun 
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1960-an dan 1970-an 

1970-an Pengembangan sistem multi-channel airborne SAR (ERIM, JPL) untuk riset 

1978 Peluncuran SEASAT (USA) untuk pertama kali non-military spaceborne SAR 

1979 SURSAT Study Canadian Program yang memasukkan sebagian besar  jumlah 

pengguna baik data airborne (SAR-580) dan satellite borne (SEASAT)  

 1983 COSMOS (USRR) satellite diluncurkan untuk aplikasi percobaan dalam oseanografi 

1980-an Pengembangan Spaceborne SAR’S di USA, Kanada, Eropa dan Jepang untuk 

penggunaan operasional (aplikasi sumberdaya bumi = earth resource application)  

1980-an Kampanye eksperimental SAR (US Shuttle Imaging Radar Eksperiment) pada tahun 

1981 dan 1984 

1980-an Kesuksesan komersial SAR untuk/dan terrain mapping oleh intera-worldwide 

1991 Peluncuran ERS-1 

1995 Peluncuran Radarsat milik Kanada 

1996 Peluncuran ERS-2 dan IFSAR 

2002 Peluncuran Cryosat 

Penggunaan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi keberadaan suatu benda, 

pertama diterapkan oleh Christian Hülsmeyer pada tahun 1904 dengan mempertunjukkan 

kebolehan mendeteksi kehadiran dari suatu kapal pada cuaca berkabut tebal, tetapi belum 

sampai mengetahui jarak kapal tersebut. 

Pada tahun 1921 “Albert Wallace Hull” menemukan Magnetron sebagai tabung 

pemancar sinyal/transmitter efisien. Tahun 1922 “A. H. Taylor and L.C.Young” dan tahun 

1930 L. A. Hyland dari Laboratorium Riset kelautan Amerika Serikat, berturut-turut berhasil 

menempatkan transmitter pada kapal kayu dan pesawat terbang untuk pertama kalinya. 

Sebelum Perang Dunia II yakni antara tahun 1934 hingga 1936, ilmuan dari 

Amerika, Jerman, Prancis dan Inggris mengembangkan sistem radar. Namun setelah Perang 

Dunia II sistem radar berkembang sangat pesat, baik tingkat resolusi dan portabilitas yang 

lebih tinggi, maupun peningkatan kemampuan sistem radar sebagai pertahanan militer. 

Hingga saat ini sistem radar sudah lebih luas lagi penggunaannya yakni meliputi kendali lalu 

lintas udara (Air Traffic Control), pemantau cuaca dan jalan 
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C. Jenis-jenis Radar  

1. Doppler Radar Radar Doppler merupakan jenis radar yang menggunakan Efek Doppler 

untuk mengukur kecepatan radial dari sebuah objek yang masuk daerah tangkapan radar. 

Radar jenis ini sangat akurat dalam mengukur kecepatan radial. Contoh Radar Doppler yaitu 

Weather radar yang digunakan untuk mendeteksi cuaca. 

  

2. Bistatic Radar Radar Bistatic adalah jenis sistem radar yang mempunyai kompenen 

pemancar sinyal (transmitter) dan penerima sinyal (receiver) dipisahkan oleh suatu jarak yang 

dapat dibanding dengan jarak target/objek. Objek dideteksi berdasarkan pantulan sinyal dari 

objek tersebut ke pusat antena. Contoh Radar Bistatic yaitu Passive radar.  
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D. Prinsip Kerja Radar  

Sistem radar mempunyai tiga komponen utama yakni: Antena, Transmitter 

(Pemancar sinyal), Receiver (penerima sinyal)  

 

 

1. Antena 

 

Antena radar adalah suatu antena reflektor berbentuk parabola yang menyebarkan 

energi elektromagnetik dari titik fokusnya dan dicerminkan melalui permukaan yang 

berbentuk parabola sebagai berkas sempit (gbr.A). Antena radar merupakan dwikutub 

(gbr.B). Input sinyal yang masuk dijabarkan dalam bentuk phased-array yang merupakan 

sebaran unsur-unsur objek yang tertangkap antena dan kemudian diteruskan ke pusat sistem 

radar (gbr.C). 
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Contoh Reflektor antena  

  

 

2. Pemancar Sinyal (Transmitter) 

Transmitter pada sistem radar berfungsi untuk memancarkan gelombang 

elektromagnetik melalui reflektor antena agar sinyal objek yang berada pada daerah 

tangkapan radar dapat dikenali, umumnya Transmitter mempunyai bandwidth yang besar dan 

tenaga yang kuat serta dapat bekerja efisien, dapat dipercaya, tidak terlalu besar ukurannya 

dan juga tidak terlalu berat serta mudah perawatannya. Contoh Transmitter berupa tabung :  
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3. Penerima sinyal (Receiver) 

Receiver pada sistem radar berfungsi untuk menerima pantulan kembali gelombang 

elektromagnetik dari sinyal objek yang tertangkap radar melalui reflektor antena, umumnya 

Receiver mempunyai kemampuan untuk menyaring sinyal agar sesuai dengan pendeteksian 

serta dapat menguatkan sinyal objek yang lemah dan meneruskan sinyal objek tersebut ke 

signal and data processor (Pemroses data dan sinyal) serta menampilkan gambarnya di layar 

monitor (Display).  

E. Prinsip Pengoperasian Radar  

 

Radar pada umumnya beroperasi dengan menyebar tenaga elektromagnetik terbatas 

di dalam piringan antena yang bertujuan untuk menangkap sinyal dari benda yang melintas 

pada daerah tangkapan yang bersudut 20o – 40o. Ketika suatu benda masuk dalam daerah 

tangkapan antena, maka sinyal yang ditangkap akan diteruskan ke pusat sitem radar dan akan 

diproses hingga benda tersebut nantinya akan tampak dalam layar monitor/display. 

Kode huruf untuk berbagai pita (bands) yang aslinya dipilih dengan sewenang-

wenang oleh militer untuk meyakinkan keamanan ketika tahap awal perkembangan teknologi 

radar.  Mereka terus meneruS didalam penggunaannya sebagai masalah konvini 

(kepercayaan).  Kebanyakan imaging radar dioperasi pada frekuensi antara 1.25 dan 35.2 

GHz (24 cm – 0.8 cm).  Panjang gelombang sinyal radar menentukan luas (extent) yang mana 

gelombang mikro (microwave) dilemahkan (attenuated) dan/atau dibubarkan (disperse) oleh 

atmosfir.  Atmosferik yang serius (serious atmospheric) adalah typically confined dengan 

panjang gelombang yang lebih pendek, kurang dari 3 cm.  Bahkan pada wavelength ini 
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didalam banyak kondisi operasi normal, maka atmosfir hanya slightly (sedikit) melemahkan 

sinyal.   

Diagram di atas menyediakan sebuah skematik dari panjang relatif dari radars bands.  

Tabel di bawah menggariskan band yang umum digunakan dalam pengideraan jauh.   

 

Band Frequency/wavelength Aplikasi Sistem 

X-band 8-12,5GHz/3,75-2,4 cm 1) mata-mata militer 

(military reconnaissance) 

2) Survey lapangan luas 

komersil (Commercial 

terrain surveys) 

3) Image mapping 

1) Canadian 

intermaps 

STAR-1 

dan 

STAR-2 

2) Canadian 

CCRSCV

-580 

C-band 4-8 GHz/7,5 – 3,75 cm 1) research on multi-frequency 

radar for mission payload 

studies 

2) Aplikasi riset untuk 

Canadian Radarsat satellite 

3) Image mapping 

1) European ERS-

1/2 

2) Canadian 

Radarsat 

3) USA JPL-

AirSAR 

S-band 2-4 GHz/15 – 7,5 cm 1) Commercial terrain survey 

2) Image mapping 

1) USSR ALMAZ 

L-band 1-2 GHz/30 – 15 cm 1) tested on US space shuttle 

mission and Radar satellite 

1) USA Seasat 

2) Japanese JERS-

1 

3) USA JPL-Airsat 

P-band 300 MHz – 16 Hz/100-30 

cm 

1) Image mapping 1) USA JPL-Airsat 
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 F. Kegunaan Radar 

1. Keperluan Militer 

a. Airborne early warning (AEW)  

Sistem ini adalah sistem radar untuk mendeteksi pesawat terbang lain. Sistem radar 

ini sering digunakan untuk pertahanan dan penyerangan udara. 

  

b. Radar Pengendali/pemandu peluru kendali 

 

Pesawat tempur Amerika Serikat F-14 yang menembakkan peluru kendali udara ke 

udara (air-to-air missile) “AIM-54 Phoenix” yang menggunakan radar pemandu untuk 

mencapai target penembakkan. 
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2. Keperluan Kepolisian 

Radar Gun dan Microdigicam radar merupakan contoh radar yang sering digunakan 

pihak kepolisian untuk mendeteksi kecepatan kendaraan bermotor di jalan.  

 

3. Keperluan Penerbangan 

Air traffic control (ATC) adalah Kendali lalu lintas udara yang bertugas mengatur 

kelancaran lalulintas udara bagi pesawat terbang yang akan lepas landas, ketika terbang di 

udara maupun ketika akan mendarat serta meberikan layanan informasi bagi pilot tentang 

cuaca, situasi dan kondisi Bandara. 

 

 

 

 

 

4. Keperluan Cuaca  
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a. Weather radar merupakan jenis radar cuaca yang mampu mendeteksi intensitas 

curah hujan dan cuaca buruk seperti adanya badai.  

 

b. Wind profiler merupakan jenis radar cuaca yang menggunakan gelombang suara 

(SODAR) untuk mendeteksi kecepatan dan arah angin.  

 

G. Keuntungan dan Kerugian Radar 

Ada banyak keuntungan penggunaan radar untuk remote sensing.  Sensor radar 

tersedia pada semua kapabilitas cuaca sebagaimana energi gelombang mikro 

menembus awan dan hujan, biarpun, hujan menjadi sebuah faktor pada radar 

wavelength < 3 cm.  Sensor radar merupakan system penginderaan jauh yang aktif 
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(active remote sensing system), independen terhadap cahaya matahari, menyediakan 

sumber energi sendiri, dan juga mampu meneyediakan kemampuan pada siang/malam.  

Ada penetrasi partial terhadap vegetasi dan tanah.   

Data radar menawarkan informasi berbeda dari daerah visible dan infra merah 

dari spektrum elektromagnetik.  Sebagaimana dengan yang ada terdapat/ada 

kekurangan dengan (drawback) dengan data radar.   Radar imagery menampilkan 

“distorsi” yang melekat (inherent) pada geometry citra radar.  Juga satu yang harus 

dikoreksi untuk speckle (bintik, bercak, kurik) atau coherent fading (warna yang pudar, 

kehilangan saling berlengketan).  Radar sensitive terhadap topografi, permukaan yang 

kasar seperti tanah lapang (terrain) dan penutup tanah (ground cover), sifat-sifat 

dielektrik (dielectric properties) (moisture content), dan gerakan.  Semuanya ini bisa 

dihubungkan dengan cirri-ciri permukaan seperti landform dan morfologinya, 

landcover (penutup tanah), dan cirri-ciri hidrologis (hydrological features). 

 

 H. PENGOLAHAN SINYAL RADAR (RADAR SIGNAL PROCESSING) 

1. Pengolahan Radar (Radar Processing)  

 Data mentah radar (Raw data Radar) tidak dapat diview sebagai sebuah citra 

(image), tetapi merupakan dalam bentuk sebuah data ‘hologram’ yang dibutuhkan 

dalam bentuk sebuah citra (image).  Di dalam kisaran dimensi (range dimension) 

bahwa data mentah (raw data) secara typical dikerik (chirped) atau bubaran frekuensi 

(frequency dispersed) dan harus dikompres (compressed).  Dalam azimuth, history 

Doppler (Doppler history) harus mirip dikompres untuk menciptakan synthetic 

aperture.  Data mental radar secara tipical ‘complex’, yang berisi dua pengukuran dari 

energi yang kembali untuk setiap pixel.  Hal ini merepresentasikan phase dan 

amplitudo dari energi yang kembali di dalam sebuah sistem koordinat 2 dimensi seperti 

I dan O.  Pengolahan data mentah radar menjadi citra (imagery) secara komputasi 

sangat intensif. 

  

2. Pengolahan secara Digital Data Mentah (Digital Processing of Raw Data) 

Menurut sejarah, prosesor optikal koheren (coherent optical processor) 

memakai kombinasi laser/lensa dengan pencatat film (film recorder) telah digunakan 

untuk memproses data radar yang dalam bentuk holographic.  Sejak akhir 1970-an, 

prosesor optik (optical processor) secara besar-besaran menghilang karena tersedianya 
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prosesor digital (digital processors) yang cepat dan lebih murah.  Digital radar 

processors mampu mengkonversi slant-range ke ground range (slant-range to ground-

range conversion), dan koreksi perolehan kisaran yang terikat (range dependent gain 

correction).  Sejumlah bebas (independent) terlihat dalam dimensi azimuth yang 

divariasikan dalam sebuah quantitative fashion.  Citra dicontoh ulang (image 

resampling) ke berbagai ukuran pixel dan menempatkan data dalam Geographical 

Information System (GIS).  Kalibrasi radiometric dan geometric data citra dibutuhkan.  

Digital radar processing merupakan pengkonversian (conversion) dan penciutan 

(compression) dari Sejarah sinyal radar (radar signal histories) di dalam arah azimuth 

dan kisaran (azimuth and range direction) ke dalam sebuah format citra (an image 

format) yang dapat ditafsirkan oleh pengguna.  Langkah-langkah dalam pengolahan 

biasanya dilakukan kompresi range (range compression), kompresi azimuth (azimuth 

compression), pendeteksian sinyal (detection of sinyal), pengolahan lihatan ganda 

(multi-look processing), dan penyimpanan data (data storage) ke dalam Computer 

Compatible Tape (CCT) atau Exabyte, dsb.  Prosesor digital (digital processor) dapat 

berupa time domain atau frequency domain, beserta keuntungan untuk kedua tipe 

tersebut.  Prosesor time domain (Time domain processor) menggunakan convolutions 

atau matched filtering, dan frequency domain menggunakan transformasi Fourier dan 

simpler’s multiplication’s.  Produksi hasilnya (Output product) adalah sebuah citra 

yang rumit (a complex image) yang dapat dideteksi baik ke dalam real image atau 

dibawa keberikutnya ke dalam operasi yang lebih canggih (more sophisticated 

operations) seperti pengolahan interferometric.  

 

3.   Digital Image Analysis 

Setelah memproduksi sebuah citra real yang berguna (a usable real image) dari 

data yang kompleks (complex data), maka Digital Image Analisys (DIA) bisa 

dilakukan pada citra hasil (resulting imagery).  Analisa citra (image analysis) dari data 

inderaja (remotely sensed data) biasanya termasuk langkah-langkah berikut: Geometric 

correction and Registration (geocodedor georeferenced); Radiometeric calibration 

(return related to relative or absolute standards); Data enhancement (contrast stretches, 

radiometric enhancement), Filtering (speckle reduction, edge detection), Digital 

Mosaicing; Information Extraction (MLC, Texture, PCA, etc.), and Radar Mapping 

Technique.  DIA akan diterangkan mendetail dalam ban interpretasi radar. 


