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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dengan melihat perkembangan teknologi informasi pada saat ini dan 

perkembangan teknologi dibidang telekomunikasi yang berkembang sangat pesat 

serta layanan komunikasi yang bergerak di dunia Mobile Evolutions 

memungkinkan penggunanya dapat saling berinteraksi satu sama lain tanpa media 

kabel. Kebutuhan perangkat telekomunikasi ini tidak hanya untuk komunikasi 

suara, tetapi sudah merupakan tuntutan untuk komukasi data, gambar, dan video 

membentuk komunikasi multimedia. 

Long Term Evolution (LTE) adalah teknologi radio 4G yang masih dalam 

tahap pengembangan 3rd Generation Partnership Project (3GPP) yang 

mempunyai kemampuan tinggi dalam sistem komunikasi bergerak (mobile). 

Jaringan 4G/LTE menyediakan penggunaan dengan kecepatan data jauh lebih 

cepat dibandingkan data 3G/UMTS (Fauzi, Harly, & Hs, 2013). Teknologi 

komunikasi nirkabel 4G yang dikembangkan dari teknologi 3G jauh lebih cepat 

dalam hal kemampuan mentransfer data hingga 100 megabit per detik. Indonesia 

sendiri merupakan negara yang belum lama menikmati jaringan 4G. Jaringan 4G 

hanya bisa dijangkau oleh kawasan tertentu saja dan belum menjangkau seluruh 

kawasan di Indonesia. 

Frekuensi yang di pakai untuk jaringan LTE di Indonesia berada pada 

rentang frekuensi 850 MHz – 2300 MHz (DITJEN POSTEL, 2008). Oleh karena 

itu, teknologi baru seperti LTE juga memerlukan adanya perangkat baru yang 

digunakan untuk mendukung sistem komunikasi nirkabelnya.    

Salah satu perangkat dari sistem komunikasi nirkabel yang sangat penting 

adalah antena. Pemilihan antena yang tepat, perancangan yang baik, dan 

pemasangan yang benar akan menjamin performansi sistem telekomunikasi 

tersebut. Antena yang menunjang hal tersebut adalah antena mikrostrip. Antena 

mikrostrip merupakan antena yang tersusun atas suatu bagian tipis konduktor 

metal yang menempel di atas ground plane, di antara lapisan tersebut terdapat 

bahan dielektrik yang dapat merambatkan gelombang elektromagnetik.  
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Literatur yang dijadikan acuan dalam tugas akhir ini, yaitu “Perancangan 

dan Analisa Antena Mikrostrip dengan Frekuensi 850 MHz untuk Aplikasi 

Praktikum Antena” (Nugraha & Christyono, 2011), dan “Analisis Antena 

Mikrostrip Array Bentuk Lingkaran dan Persegi Panjang Menggunakan Simulasi 

untuk Aplikasi LTE Frekuensi 2,3 GHz” (Hendra, Rahayu, & Safrianti, 2015). 

Dari hasil kedua penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa antena 

mikrostrip dengan patch elemen tunggal memiliki gain yang rendah, kemudian 

antena mikrostrip patch persegi panjang empat elemen yang disusun secara planar 

memiliki bandwidth yang cenderung sempit dengan nilai VSWR yang lebih tinggi 

dibanding antena mikrostrip patch lingkaran empat elemen yang tersusun secara 

planar (Hendra et al., 2015), dan hasil simulasi antena mikrostrip patch lingkaran  

memiliki nilai VSWR dan return loss terendah dibandingkan dengan antena 

mikrostrip patch lainnya (Nugraha & Christyono, 2011).  

Mengacu pada literatur tersebut, pada tugas akhir ini akan dirancang desain 

antena mikrostrip dengan bagian peradiasi gelombang elektromagnetik berbentuk 

circular atau lingkaran sebanyak empat elemen. Konfigurasi antar elemen 

tersusun secara array menggunakan konfigurasi Linear Array dan Planar Array 

agar dapat meningkatkan gain antena mikrostrip (Alaydrus, 2011). Untuk 

memudahkan fabrikasi antena maka digunakan teknik pencatuan mikrostrip line 

feed pada saluran transmisinya, kemudian di analisis agar diperoleh konfigurasi 

antar elemen paling efektif dalam mendukung frekuensi kerja teknologi 4G di 

Indonesia.  

Hasil yang diharapkan berupa desain antena mikrostrip yang dapat 

diimplementasikan pada komunikasi wireless atau nirkabel yang memiliki design 

compact, berukuran kecil, bandwidth lebar, serta dapat memenuhi frekuensi 

operasi dari sistem komunikasi tersebut. Antena mikrostrip yang didesain pada 

tugas akhir ini diharapkan memenuhi parameter-parameter kerja antena 

diantaranya, memiliki nilai VSWR ≤ 2 sesuai nilai standar VSWR yang 

digunakan untuk antena, nilai return loss dibawah -9,54 dB yang berarti saluran 

transmisi sudah matching, dan memiliki bandwidth atau rentang frekuensi sesuai 

dengan frekuensi kerja 4G LTE di Indonesia. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka rumusan masalah dalam 

penulisan tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana mendesain antena mikrostrip circular patch array empat elemen 

dengan konfigurasi antar elemen berbentuk suatu garis lurus atau linear 

array? 

2. Bagaimana mendesain antena mikrostrip circular patch array empat elemen 

dengan konfigurasi antar elemen berbentuk bidang datar atau array planar ? 

3. Bagaimana unjuk kerja antena mikrostrip circular patch array empat elemen 

meliputi Gain, VSWR, Return Loss, Bandwidth, dan pola radiasi antena ? 

4. Bagaimana perbandingan performasi antena array yang di konfigurasi secara 

linear dan planar ? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas, maka pada penulisan 

tugas akhir ini diberikan batasan dalam hal berikut: 

1. Desain antena mikrostrip berbentuk patch lingkaran sebanyak empat elemen 

2. Teknik pencatuan antena mikrostrip yang digunakan adalah mikrostrip line 

feed.  

3. Simulasi dan optimasi menggunakan software perancangan CST Microwave 

Studio 2016. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini ada beberapa tujuan yang diharapkan. Tujuan yang akan 

dicapai adalah: 

1. Mendesain antena mikrostrip circular patch array empat elemen dengan 

konfigurasi antar elemen berbentuk suatu garis lurus atau linear array.   

2. Mendesain antena mikrostrip circular patch array empat elemen dengan 

konfigurasi antar elemen berbentuk bidang datar atau array planar. 

3. Mengoptimalkan unjuk kerja antena mikrostrip circular patch array empat 

elemen meliputi Gain, VSWR, Return Loss, Bandwidth, dan pola radiasi 

antena. 

4. Membandingkan unjuk kerja antena mikrostrip array yang dikonfigurasi 

secara linear dan planar.   
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1.5 Metodologi 

Dalam proses perancangan desain antena mikrostrip circular patch empat 

elemen, digunakan beberapa metodologi. Metodologi yang digunakan dalam 

penyusunan tugas akhir ini adalah : 

1. Studi literatur tentang analisis antena mikrostrip circular patch array empat 

elemen, konfigurasi antar elemen, dan segala perangkat yang dibutuhkan 

dalam penelitian. 

2. Mengumpulkan data-data primer dan sekunder tentang perangkat yang 

digunakan untuk merancang antena mikrostrip circular patch array empat 

elemen. 

3. Memodelkan alur kerja dari sistem pada proses perancangan antena 

mikrostrip circular patch array empat elemen dalam bentuk blok diagram 

sistem. 

4. Merancang dan melakukan simulasi agar antena dapat bekerja secara 

optimal. 

5. Melakukan pengujian sistem dari hasil rancangan secara menyeluruh 

menggunakan software CST Microwave Studio. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan tugas akhir ini terdiri dari lima 

bab, yaitu : 

BAB  I    : PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

metodologi pembahasan, dan sistematika penulisan. 

BAB  II   : LANDASAN TEORI 

Membahas teori dasar mengenai antena mikrostrip, struktur penyusun 

antena, serta perencanaan dalam merancang antena mikrostrip. 

BAB  III  : METODOLOGI 

Membahas tentang studi literatur, pengumpulan data, pemodelan 

sistem, perancangan sistem, pengujian, analisis, serta pengambilan 

kesimpulan dan saran. 
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BAB  IV  : PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Berisi tentang langkah-langkah pengujian, hasil pengujian, analisis 

terhadap hasil simulasi antena, dan performansinya. 

BAB  V   : PENUTUP 

Memuat kesimpulan dan saran berdasarkan apa yang telah dicapai 

dalan penyelesaian tugas akhir ini. 


