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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Long Term Evolution (LTE) 

Untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan layanan, dan memanfaatkan 

integrasi spectrum yang lebih baik maka dibangunlah teknologi baru yang disebut 

LTE. Hasil dari LTE ini merupakan bentuk evolusi dari UMTS standar yang 

sistemnya telah dimodifikasi. LTE menjadi lanjutan dari evolusi teknologi 3G 

yang lebih dikenal dengan sebutan 4G dan hasilnya akan jauh lebih effisien dari 

teknologi sebelumnya. Kecepatan upload dan download teknologi LTE pada 

jaringan nirkabel mampu melebihi kecepatan teknologi 3G hingga ratusan Mbps. 

Teknologi ini dipersiapkan untuk format jaringan nirkabel masa depan yang 

kemampuannya jauh lebih baik dibanding teknologi 3G, HSUPA, maupun 

HSDPA. Teknologi ini dapat mengalirkan data hingga 100 Mbps untuk downlink 

dan 50 Mbps untuk kecepatan uplink sehingga teknologi 4G dapat mendukung 

jaringan nirkabel yang berbasis IP (Fauzi, Harly, & Hs, 2013).  

LTE merupakan salah satu standar komunikasi akses data nirkabel tingkat 

tinggi yang berbasis pada jaringan GSM/EDGE dan UMTS/HSPA. Jaringan antar 

muka dari teknologi LTE tidak cocok dengan jaringan 2G dan 3G, sehingga harus 

dioperasikan melalui spektrum nirkabel yang terpisah. Penerapan teknologi LTE 

membutuhkan biaya yang jauh lebih murah sehingga mampu menekan tingkat 

kemajuan teknologi yang sudah ada sebelumnya. Ada 3 hal utama yang menjadi 

perubahan siginifikan dari teknologi LTE dibandingkan teknologi sebelumnya, 

yaitu air interface, jaringan radio, serta jaringan core. Diharapkan untuk 

kedepannya pelanggan atau pengguna teknologi ini dapat melakukan download 

maupun upload video high definition, mengakses e-mail dengan attachment yang 

besar, serta dapat melakukan video conference dimanapun dan kapanpun.  

Teknologi LTE di Indonesia dapat beroperasi pada salah satu pita spektrum 

seluler yang telah diatur oleh standar IMT tahun 2000 frekuensi (450MHz, 

850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz, 2100MHz) maupun pada pita spektrum 

yang baru ditetapkan yaitu pada frekuensi 700 MHz dan 2,5 GHz. (DITJEN 

POSTEL, 2008) 



7 

 

Berikut merupakan kelebihan lain dari teknologi 4G LTE yaitu :  

a. Kecepatan download hingga 299.6 Mbis/s dan kecepatan upload hingga 

75.5 Mbis/s sesuai dengan perangkat yang digunakan.  

b. Meningkatkan dukungan untuk mobilitas, contohnya untuk pendukung 

terminal bergerak dengan kecepatan hingga 350km/jam atau 500 

km/jam sesuai dengan spektrum pita frekuensinya.  

c. Mendukung semua spektrum pita frekuensi yang digunakan oleh sistem 

IMT dan ITU-R  

d. Mendukung kecepatan mobile broadband pada daerah perkotaan 

maupun daerah dengan frekuensi band lebih tinggi (contohnya 2600 

MHz di Uni Eropa).  

e. Mendukung MBSFN (Multicast Broadcast Single Frequency Network). 

MBSFN merupakan fitur layanan seperti TV Mobile dengan 

infrastruktur LTE dan merupakan saingan dari layanan siaran televisi 

DVB-H.  

2.2 Antena 

Antena adalah suatu alat listrik yang dapat merubah sinyal listrik menjadi 

gelombang elektromagnetik. Antena berfungsi untuk meradiasikan gelombang 

elektromagnetik ke ruang bebas maupun menangkap gelombang elektromagnetik 

dari ruang bebas dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Salah satu komponen 

penting atau elemen penting pada rangkaian perangkat elektronika yang berkaitan 

dengan frekuensi radio ataupun gelombang elektromagnetik adalah antena. 

Antena juga tergolong sebagai tranduser karena mampu merubah suatu bentuk 

energi ke bentuk energi yang lain. Perangkat elektronika yang membutuhkan 

peran dari antena  adalah perangkat komunikasi yang sifatnya tanpa kabel atau 

wireless seperti (radio, TV, radar, handphone, Wi-Fi, GPS dan bluetooth). Antena 

diperlukan oleh perangkat yang berfungsi untuk menerima sinyal maupun 

perangkat yang memancarkan sinyal karena merupakan perangkat perantara 

antara saluran transmisi dan udara. Oleh karena itu, antena juga harus mempunyai 

sifat yang matching dengan saluran transmisi pencatunya. Dalam bahasa Inggris, 

antena disebut juga dengan Aerial. 
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Gambar 2.1 Konsep Dasar Antena 

2.3 Antena Mikrostrip 

Antena mikrostrip awalnya diperkenalkan pada sekitar tahun 1950 an, dan 

mulai dikembangkan dengan serius pada tahun 1970. Hasil dari beberapa dekade 

penelitian menunjukkan bahwa antena mikrostrip bekerja sesuai dengan bentuk 

dan dimensinya. Antena mikrostrip juga menjadi salah satu antena terpopuler 

pada zaman sekarang. Hal ini karena antena mikrostrip  sangatlah cocok untuk 

digunakan pada perangkat telekomunikasi modern yang mempertimbangkan 

bentuk dan ukurannya.  

Antena mikrostrip sendiri berasal dari dua kata, yaitu micro (sangat 

kecil/tipis) dan strip (bilah/potongan). Antena mikrostrip terdiri dari tiga bagian 

utama diantaranya: 

a. Patch 

Secara umum patch terbuat dari bahan logam atau konduktor seperti 

tembaga, emas, perak, maupun lainnya yang dibentuk sesuai dengan bentuk yang 

kita inginkan. Bentuk patch sendiri pada umumnya berbentuk lingkaran atau 

circular, persegi, segitia, persegi panjang, maupun anular ring. Patch berfungsi 

sebagai elemen peradiasi gelombang elektromagnetik ke ruang bebas maupun 

menerima gelombang elektromagnetik. Letak dari patch sendiri berada diatas 

sebuah substrat dan dibuat sangat tipis (t <<  λ0; t = tebal patch).  
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Gambar 2.2 Bentuk Patch Antena Mikrostrip 

b. Substrate Dielectric 

Substrat merupakan media penyalur gelombang elektromagnetik dari 

saluran transmisi atau catuan yang terbuat dari bahan – bahan dielektrik. 

Ketebalan substrat (h) biasanya antara 0,002λ0 – 0,005λ0. Ketebalan dari substrat 

mempengaruhi parameter – parameter dari antena yang dihasilkan. Salah satunya 

adalah lebar bandwidth yang dipengaruhi oleh tebal substrat dielektrik substrat 

nya. Adapun jenis – jenis substrat adalah sebagai berikut:  

Ɛr Bahan Supplier 

1.0 Aeroweb (honeycomb) Ciba Geigy, Bonded Structures Div., 

Duxvord,  Cambridge, CB2 4QD 

1.06 Eccofoam PP-4 (flexible 

low-loss plastic foam sheet) 

Emerson & Cumming Inc, Canton, 

Massachusetts, USA 

(Colville Road, Acton, London. 

W3 8BU, UK) 

1.4 Thermoset microwave 

foam material 

Rogers Corp., Bo 700, Chandler, AZ 

85224, USA. (Mektron 

Circuit  Systems Ltd., 119 Kingston 

Road, Leatherhead, 

Surrey, UK) 

2.1 RT Duroid 5880 (microfiber 

Teflon glass laminate) 

Rogers Corp 

2.32 Polyguide 165 (polyolefin) Electronized Chemical Corp., 
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Burlington, MA 01803, USA 

2.52 Fluorglas 6001 1 (PTFE 

impregnated glass cloth) 

Atlantic Laminates, Oak Materials 

Group, 174 N. Main St., Franklin, 

MH 0323, USA. 

(Walmore Defence Components, 

Laser House, 1321140 Goswell Road, 

London, ECIV 7LE) 

2.62 Rexolite 200  (cross-linked 

styrene copolymer) 

Atlantic Laminates 

3.20 Schaefer Dielectric 

Material, PT 

(polystyrene  with titania 

filler) 

Marconi Electronic Devices Ltd., 

Radford Crescent, Billericay, Essex, 

CM12 ODN, UK 

3.5 Kapton film (copper clad) Dupont (Fortin Laminating Ltd.,  Unit 

3, Brookfield Industrial Estate, 

Glossop, Derbyshire, UK) 

3.75 Quartz (fuzed silica) A & D Lee Co. Ltd., Unit 19, 

Marlissa Drive, Midland Oak 

Trading Estate, Lythalls Lane, 

Coventry, U 

6.0 RT Duroid 6006 (ceramic-

loaded PTFE) 

Rogers corp. 

9.9 Alumina Omni Spectra Inc, 24600 Hallwod Ct. 

Farmington, Michigan, 48024, US 

Omni Spectra, 50 Milford Road, 

eading, Berks, RGI 8LJ, UK) 

10.2 RT Duroid 6010 

(ceramic-loaded PTFE) 

Rogers Corp., 

11 Sapphire Tyco Saphikin 

(A & D Lee Co Ltd.,  Unit 19, 

Marlissa Drive, Midland Oak 

Trading Estate,  Lythalls Lane, 
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Coventry, UK) 

c. Ground Plane 

Ground plane merupakan bagian dari antena mikrostrip yang terbuat dari 

bahan konduktor. Ukuran panjang dan lebar dari ground plane sesuai dengan 

dimensi substrat. Ground plane sendiri berfungsi sebagai reflektor sinyal yang 

tidak diinginkan.  

2.3.1 Bentuk Umum Antena Mikrostrip 

Antena mikrostrip merupakan antena yang terdiri dari elemen konduktor 

sebagai elemen peradiasi, yang diletakkan di bidang tanah (ground plane), dimana 

diantara elemen peradiasi dan ground plane terdapat bahan dielektrik. Keunggulan 

antena mikrostrip diantaranya memiliki bobot yang ringan, mampu beroperasi 

pada single, dual, maupun multiband frekuensi, dan dapat menghasilkan polarisasi 

linear maupun sirkular. Akan tetapi antena mikrostrip memiliki kekurangan 

diantaranya memiliki gain yang rendah, bandwidth sempit, dan efisiensi yang 

kecil. 

Pada antena mikrostrip terdapat empat elemen sederhana yaitu patch sebagai 

elemen peradiasi, substrat dielektrik, mikrostrip feed, dan ground. 

  

 

Gambar 2.3 Bentuk Umum Antena Mikrostrip 

Adapun beberapa bentuk patch pada antena mikrostrip, setiap bentuk 

elemen peradiasi memiliki karakteristik masing-masing. 

2.3.2 Mikrostrip Array 

Antena mikrostrip array adalah gabungan dari beberapa antena mikrostrip 

single elemen yang tersusun secara array agar dapat memenuhi tujuan tertentu. 

Jenis dari antena array bermacam – macam tergantung konfigurasi antar elemen 

yang digunakan untuk menggabungkannya agar didapat bentuk pola radiasi yang 
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diinginkan. Pada umumnya antena yang tersusun secara array merupakan antena 

yang identik. Konfigurasi antar elemen array dapat disusun dalam berbagai 

macam bentuk. Konfigurasi antar elemen yang berbentuk suatu garis lurus  

disebut juga linear array, konfigurasi antar elemen yang berbentuk suatu bidang 

datar disebut juga  array planar, dan konfigurasi antar elemen yang berbentuk 

lingkaran disebut juga circular array.  

 

 

Gambar 2.4 Konfigurasi Antar Elemen Antena Array 

2.4 Parameter Parameter Antena 

Dalam merancang antena diperlukan parameter-parameter untuk 

menunjukkan suatu unjuk kerja antena. 

2.4.1 Dimensi Antena Mikrostrip 

Sebelum menentukan dimensi elemen peradiasi antena mikrostrip maka 

terlebih dahulu menentukan frekuensi kerja antena yang dinginkan (fr) untuk 

mencari panjang gelombang di ruang bebas (  ).  

   
 

  
 

Setelah didapat nilai    maka kita dapat menentukan panjang gelombang 

pada saluran transmisi   . 

 

   
  

√  
 

Dimana : Ɛr= Konstanta dielektrik substrat (F/m) 

(2-1) 

(2-2) 
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2.4.2 Dimensi Elemen Peradiasi Bentuk Lingkaran 

Berdasar frekuensi kerja (fr) yang diinginkan maka dapat ditentukan 

dimensi elemen peradiasi antena mikrostrip berbentuk lingkaran. 

 

Gambar 2.5 Geometri Antena Mikrostrip Circular Patch 

 

  
 

,  
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Dimana: a = dimensi radius circular (mm)  

h  = tebal substrat (mm )  

F = fungsi logaritmik elemen peradiasi  

Ɛr = konstanta dielektrik substrat (F/m) 

Sedangkan untuk menentukan fungsi logaritmik elemen peradiasi antena 

mikrostrip dapat menggunakan persamaan: 

  
         

  √  
 

 

Dimana: fr = frekuensi resonansi (Mhz)  

Ɛr= konstanta dielektrik substrat (F/m) 

2.4.3 Dimensi Saluran Transmisi 

Model transmisi yang digunakan dalam perancangan ini menggunakan 

teknik pencatuan Microstrip Line. Lebar saluran mikrostrip (W) tergantung dari 

(2-3) 

(2-4) 
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impedansi karakteristik (    yang diinginkan. Adapun rumus untuk menghitung 

lebar saluran mikrostrip adalah: 

   
 

  
 

 

√  
 

Dimana:   = lebar saluran transmisi (mm)  

k = impedansi karakteristik ruang bebas (Ω) 

h = ketebalan substrat (mm) 

                    = impedansi karakteristik (Ω) 

    = konstanta dielektrik bahan (F/m) 

Untuk menghitung panjang saluran transmisi dapat menggunakan 

persamaan sebagai berikut: 

   
 

 
   

Dimana:   = panjang saluran transmisi (mm) 

      = panjang gelombang pada saluran transmisi (mm) 

Untuk menghitung panjang inset feed dapat menggunakan persamaan 

sebagai berikut: 

        

Dimana:   = kedalaman saluran transmisi yang menjorok ke dalam elemen 

peradiasi (mm) 

  d = diameter elemen peradiasi (mm) 

2.4.4 Teori Pembagi Daya (Power Devider) 

Teori pembagi daya digunakan untuk memperoleh polarisasi melingkar 

pada sebuah antena. Dengan cara membagi input daya menjadi dua dan mengatur 

panjangnya sebesar seperempat panjang gelombang (
 

 
  ) agar diperoleh sudut 

fase yang melewati kedua jalur tersebut berbeda 90 derajat. 

Persamaan yang digunakan pada tipe T-Juction Power Devider adalah 

          

Sehingga apabila input impedansi awal    sebesar 50 Ω, maka outputnya    

dan     masing - masing sebesar 100 Ω (Firmansyah, Purnomo, Fatonah, 

Hendarto, & Nugroho, 2015). 

 

(2-5) 

(2-6) 

(2-7) 

(2-8) 
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Gambar 2.6 Tipe T-Junction Power Devider 

2.4.5 Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) 

VSWR adalah rasio amplitudo tegangan maksimum terhadap amplitudo 

tegangan minimum dalam pola tegangan berdiri. Besar VSWR bervariasi antara 1 

sampai tak terhingga. Nilai VSWR dapat diperoleh dengan persamaan: 

      
     

     
 

Dimana   dapat diperoleh dengan persamaan: 

 

           

Dimana:       = koefisien pantul 

      = daya terpantul (W) 

     = daya keluaran (W) 

Jadi semakin besar nilai VSWR semakin besar pula ketidaksesuaian saluran 

transmisi dengan beban pada antena  (Rahmadyanto, 2009). 

2.4.6 Return Loss 

Return loss adalah parameter yang digunakan untuk mengetahui banyaknya 

daya yang hilang pada beban dan tidak kembali sebagai pantulan. Return loss 

merupakan parameter seperti VSWR yang digunakan untuk menentukan nilai 

matching antara antena dan transmitter. Koefisien pantulan adalah perbandingan 

antara tegangan pantulan dengan tegangan pancar. Antena yang baik akan 

mempunyai nilai return loss dibawah -10 dB, yaitu 90% sinyal dapat diserap, dan 

10%-nya terpantulkan kembali.   

(2-9) 

(2-10) 
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Gambar 2.7 Amplitudo Gelombang Datang dan Gelombang Pantul 

  
   

   
 

Dimana:     = tegangan pantul 

    = tegangan pancar 

Return Loss dinyatakan sebagai bentuk logaritmik dari koefisien pantul. 

               

Jika nilai   = 0 maka, keadaan saluran transmisi dengan beban pada antena 

mikrostrip dalam keadaan matching sempurna dan return loss = ~ atau berarti 

tidak ada daya yang dipantulkan, sebaliknya jika nilai   = 1 dan return loss = 0 

maka semua daya dipantulkan dan keadaan transmiter dengan beban tidak 

matching (Rahmadyanto, 2009). 

2.4.7 Gain 

Penguatan daya  berarti perbandingan daya yang dipancarkan oleh suatu 

antena kemudian dibandingkan dengan daya yang dipancarkan oleh suatu antena 

isotropis yang bentuk polanya seperti bola. Salah satu pengukuran yang penting 

untuk mendefinisikan unjuk kerja suatu antena adalah gain (penguatan). Gain 

adalah karakter antena yang terkait dengan kemampuan antena mengarahkan 

radiasi sinyalnya atau penerima sinyal dari arah tertentu. Gain antena dibagi 

menjadi dua yaitu absolute gain dan relative gain.  

Absolute gain suatu antena didefinisikan sebagai perbandingan intensitas 

radiasi antena pada arah tertentu terhadap intensitas radiasi yang akan diperoleh 

jika daya yang diterima antena diradiasikan secara isotropis. Intensitas radiasi dari 

(2-11) 

(2-12) 
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daya yang diradiasikan secara isotropis sebanding dengan daya yang diterima 

(pada terminal input) antena dibagi dengan 4  .  

 

Gambar 2.8 Terminal Referensi dan Penggambaran Pemancaran Intensitas 

Radiasi Daya 

       
     

   
     

Dimana: G  = gain antena (dB) 

  = intensitas radiasi antena (watt) 

   = daya input total yang diterima oleh antena (watt) 

Relative gain adalah perbandingan penguatan daya dari arah tertentu 

terhadap penguat daya antena referensi pada arah acuannya (kedua antena 

memiliki besar input daya yang sama).  

       
  

  
 

                 
  

  
 

                                 

Dimana :     = gain antena pengujian (dB) 

       = gain antena referensi (dB) 

        = daya yang diterima antena pengujian (dBm) 

        = daya yang diterima antena referensi (dBm) 

2.4.8 Bandwidth 

Bandwidth adalah jangkauan frekuensi performa antena yang didefinisikan 

sebagai rentang frekuensi kerja antena dengan mengacu pada beberapa 

(2-13) 

(2-14) 

(2-15) 

(2-16) 
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karakteristik antena agar dapat memenuhi standar yang telah ditentukan (Fauzi, 

2010). 

 

   
     

  
      

    
     
 

 

         

 

Dimana:    = lebar bandwidth dalam (%) 

       = lebar bandwidth 

         = jangkauan frekuensi atas (Hz) 

        = jangkauan frekuensi bawah (Hz) 

 

 

Gambar 2.9 Bandwidth atau Rentang Frekuensi Antena 

2.4.9 Pola Radiasi 

Pada umumnya bentuk pola radiasi antena terdiri berbagai macam, 

diantaranya bentuk pola radiasi Isotropic, Directional, dan Omnidirectional 

(Nugraha, 2009). Antena isotropis didefinisikan sebagai hipotesis antena tanpa 

rugi yang mempunyai nilai radiasi sebanding pada segala arrah. Meskipun pola 

radiasi seperti ini merupakan pola radiasi yang sangat ideal dan tidak dapat 

direalisasikan, namun sering dijadikan acuan untuk menentukan sifat keterarahan 

suatu antena. Antena directional merupakan antena yang memiliki sifat radiasi 

(2-17) 

(2-18) 

(2-19) 
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gelombang EM lebih efektif pada satu arah tertentu saja. Sedangkan antena 

omnidirectional adalah antena yang mempunyai pola radiasi directional pada 

bidang tertentu saja dan pola non-directional pada bidang tegak lurusnya. 

Pengukuran pola radiasi dilakukan dari sudut    sampai     . Hasil 

perhitungan dapat diplot pada grafik polar, yang selanjutnya dapat dicari nilai -3 

dB beamwidth setengah dayanya. Nilai -3 dB beamwidth setengah daya yang telah 

diketahui diplot terhadap fungsi frekuensi kerja, baik untuk pola radiasi horisontal 

maupun pola radiasi vertikal. Pola radiasi dapat diukur dengan menggerakkan 

probe antena di sekitar antena yang diukur pada jarak yang tetap, kemudian 

mencatat respon sebagai fungsi koordinat sudut ( , ) pada radius konstan. 

Pola Radiasi antena didefinisikan sebagai fungsi matematis atau representasi 

grafis dari sifat radiasi antena sebagai fungsi dari koordinat ruang, biasanya terdiri 

dari Lobe utama (mainlobe), Side lobe (cuping), dan Back lobe (Alaydrus, 2011: 

22). 

 

Gambar 2.10 Pola Radiasi Antena 

Dimana:1. HPBW (Half Power Beamwidth) : sudut yang terbentuk oleh titik 

setengah daya dari main lobe. 

2. Main Lobe : Bagian dari daerah radiasi dimana arah radiasi antena 

maksimum 

3. Minor Lobe : Daerah radiasi yang tidak diinginkan atau menyatakan 

besarnya densitas daya atau side lobe level. 

4. Back Lobe : Bagian dari minor lobe yang berlawanan dengan main 

lobe. 



20 

5. Side Lobe : Bagian dari minor lobe yang bersebelahan dengan main

lobe. 

2.5 CST Microwave Studio 

CST Microwave Studio (CST MWS) merupakan perangkat lunak yang 

digunakan untuk mendesain segala bentuk maupun jenis antena dan menganalisis 

semua jenis parameter kerja antena (“CST Guide For Newbie,” n.d.). Perangkat 

ini sangat berguna bagi desainer antena untuk melakukan penelitian meliputi 

parameter – parameter kerja antena, perhitungan SAR, perhitungan fasa, 

directivity atau mengkaji antena tunggal atau array dalam bentuk 3D, polar, 

maupun koordinat cartesius. Fitur yang disajikan pada perangkat ini juga sangat 

membantu desainer dalam mendesain maupun mensimulasikan segala macam 

parameter yang berhubungan dengan perangkat antena. 

Gambar 2.11 Pengenalan Software CST 


