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Deskripsi Laboratorium 

Laboratorium  adalah  tempat  riset ilmiah,   eksperimen,   pengukuran atau    pun    

pelatihan    ilmiah    di lakukan,     dan     tempat     belajar mengajar         melalui         

metode pratikum              yang              dapat menghasilkan  pengalaman  belajar dimana  

siswa  berinteraksi  dengan berbagai   alat   dan   bahan   untuk mengobservasi  gejala-

gejala  yang dapat diamati secara langsung dan dapat        membuktikan        sendiri 

sesuatu        yang        di       pelajari. Laboraturium   biasanya     di   buat untuk    

memungkinkan    dilakukan nya    kegiatan-kegiatan    tersebut sacara terkendali 

(Anonim,2007). 

Terdapat  banyak  laboratorium  di  fakultas  Teknik  Elektro  baik itu tingkat dasar 

maupun tingkat lanjut. Di dalam laboratorium tingkat lanjut  khususnya  bagi  jurusan  

S1  Teknik  Telekomunikasi  terdapat  3 bidang    keahlian    laboratorium,    antara    

lain    pengolahan    sinyal, transmisi,  dan  jaringan.  Laboratorium  Dasar  Transmisi  

adalah  salah satu laboratorium yang bergerak di dalam bidang keahlian transmisi. 

Dasar    dari    ilmu    transmisi    tingkat    lanjut    akan    dipelajari    oleh mahasiswa  

di  laboratorium  ini  tepatnya  melalui  kegiatan  praktikum yang dilaksanakan setiap 

tahunnya. 

Tak   halnya   seperti   sebuah   organisasi   laboratorium   juga   memiliki   

beberapa   divisi   yang bertanggung jawab terhadap tugasnya masing masing. Adapun 

beberapa divisi tersebut adalah . 

1. Koordinator Asisten 

Koordinator asisten dapat dapat dikatakan menjadi pengayom setelah pembina 

bagi anggota laboratorium    dasar transmisi  . Tugas utama  dari  koordinator  asisten  

antara  lain  memimpin  dan mengendalikan   kegiatan   para   anggota   pengurus   dalam   

melaksanakan   tugasnya,   mewakili laboratorium  mengenai  urusan  dalam  maupun  

luar,  serta  memimpin  pelaksanaan  program  agar tidak melanggar peraturan yang 

sudah ditetapkan oleh fakultas. 

2. Wakil Koordinator Asisten 

Tugas utama dari wakil koordinator asisten adalah untuk membantu 

tanggungjawab dari koordinator asisten itu sendiri. Selain itu, ia juga bertugas untuk 

membackup ketua ketika sedang berhalangan dalam suatu acara atau program 

3. Divisi Administrasi 

Adapun tugas - tugas dari divisi administrasi laboratorium dasar transmisi 

adalah membuat laporan mengenai pengeluaran uang dan laporan. Selain itu juga 

memiliki tugas untuk menjadi penghubung bagi laboratorium dengan laboran maupun 

para mahasiswa. 
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4. Divisi Praktikum 

Divisi praktikum memiliki peran penting untuk mengkoordinsai penyusunan 

persiapan kegiatan praktikum yang dilakukan setiap tahunnya. Baik itu jadwal 

pelaksanaan perizinan dan lain sebagainya. 

5. Divisi Alat 

Divisi ini bertanggung jawab terhadap pengontrolan, pengecekan, serta 

perawatan seluruh alat yang ada di laboratorium dasar transmisi. 

6. Asisten Riset & SG 

Asisten riset & SG ( Study Group ) beranggotakan seluruh asisten praktikum 

pada tahun ajaran 2018/2019 yang memiliki tugas untuk melakukan sebuah riset 

terhadap sesuatu hal atau alat. Umumnya alat yang sering dilakukan sebuah riset adalah 

slotted line. Slotted line ini memiliki peran penting pada proses jalannya sebuah 

praktikum di Laboratorium dasar transmisi. 

  

Hasil Riset 

  Hasil riset yang serik dihasilkan oleh para asisten laboratorium adalah sebuah 

slotted line. Slotted line adalah suatu saluran bercelah yang mempunyai lomstruksi 

dasar menyerupai kabel coaxial yang mempunyai nilai impedansi karakteristik sebesar 

50 Ω. Alat ini dapat digunakan untuk mengukur impedansi melalui VSWR dan 

koefisien pantul, konstanta saluran sekunder dan konstanta primer serta frekuensi dan 

panjang gelombang. Gambar di bawah ini merupakan gambar slotted line.  
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Dokumentasi  
  Di bawah ini merupakan gambar suasana laboratorium dasar transmisi. 
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   Gambar di atas menunjukkan antena horn yang akan digunakan ketika kegiatan 

praktikum berlangsung. Nantinya antena horn ini akan digunakan sebagai pemancar 

dan penerima gelombang elektromagnetik. Tujuan dari pemancar gelombang 

elektromagnetik tersebut adalah untuk menganalisis dan mengamati konsep dari radiasi 

gelombang berhubungan dengan polarisasi gelombang, trasmisi dan refleksi gelombang 

serta VSWR. 

 

Kontak Laboratorium 
 

Gedung N Ruang 113, Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom 

 

@cjo5280x 
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