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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Kajian yang diterapkan pada tugas akhir ini bersifat analisis dan aplikatif, 

yaitu tentang desain dan simulasi antena mikrostrip circular patch empat elemen 

dengan teknik planar dan linear array untuk aplikasi 4G di Indonesia. Dalam 

proses perancangan desain antena mikrostrip circular patch empat elemen 

digunakan beberapa metodologi untuk mendukung tugas akhir ini. Adapun 

metodologi yang digunakan dalam penyelesaian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Metodologi 

3.1 Studi Literatur 

Melakukan kajian pustaka diperlukan untuk memahami analisis antena 

mikrostrip circular patch array empat elemen. Pada metode studi literatur ini 

didapatkan beberapa point acuan dasar yang digunakan untuk menyusun tugas 

akhir ini. 
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3.2 Pengumpulan Data 

Data-data yang digunakan dalam menyusun tugas akhir ini berupa data 

primer dan data sekunder. 

a. Data primer adalah data yang didapatkan dari perhitungan secara manual 

dan hasil simulasi .  

b. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari studi literatur (buku, 

jurnal-jurnal ilmiah, internet). Data sekunder yang diperlukan pada tugas 

akhir ini antara lain:  

a) Menentukan spesifikasi dari dimensi susbtrat: 

1. Bahan substrat yang digunakan adalah epoxy fiberglass – FR4. 

2. Konstanta dielektrik bahan substrat epoxy fiberglass – FR4. 

3. Ketebalan lapisan dielektrik substrat epoxy fiberglass – FR4. 

b) Menentukan spesifikasi bahan pelapis substrat (konduktor): 

1. Konduktor yang digunakan adalah tembaga. 

2. Konduktifitas tembaga  

3.3 Pemodelan Sistem 

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah pemodelan alur kerja dari sistem 

yang dapat dilihat pada pemodelan sistem berikut : 

 

Gambar 3.2 Pemodelan Sistem 
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Untuk mengetahui unjuk kerja suatu antena maka diperlukan beberapa 

parameter-parameter kerja antena agar antena tersebut bekerja secara maksimal. 

Pada tahap awal pemodelan sistem adalah menentukan spesifikasi dimensi antena 

mikrostrip meliputi bentuk patch, spesifikasi substrat, bahan pelapis substrat, dan 

frekuensi kerja antena yang diinginkan. Setelah itu saluran transmisi pada 

konfigurasi antar elemen mikrostrip dapat ditentukan. Beberapa parameter kerja 

antena yang digunakan untuk mengetahui unjuk kerja antena mikrostrip meliputi 

nilai vswr, return loss, gain, bandwidth, dan pola radiasi antena. Hasil perhitungan 

dimensi antena mikrostrip kemudian disimulasikan menggunakan software 

perancangan agar hasil desain rancangan antena dapat bekerja sesuai dengan yang 

direncanakan.  

3.4 Perancangan Desain Sistem 

Dalam perancangan desain antena mikrostrip yang baik dan benar terdapat 

dua tahapan, yaitu perhitungan dimensi antena secara manual dan melakukan 

simulasi untuk mengetahui performa antena agar antena dapat bekerja secara 

optimal. Untuk perancangan desain antena mikrostrip pada tugas akhir ini dapat 

dilihat pada diagram alir desain sistem dan perancangan dimensi antena berikut : 

 

Gambar 3.3 Diagram Alir Desain Sistem 
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Gambar 3.4 Diagram Alir Perancangan Dimensi Antena 
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Perancangan antena mikrostrip dilakukan secara matematis berdasarkan 

pada materi dan referensi yang didapat dari studi literatur. Pada gambar diagram 

alir desain sistem 3.3 dan diagram alir perancangan dimensi antena 3.4 dapat 

dilihat terdapat beberapa tahapan dalam mendesain antena mikrostrip. Tahapan – 

tahapan tersebut diantaranya : 

1. Menentukan spesifikasi desain antena yang akan dirancang. 

a) Frekuensi kerja antena  : 2300 MHz 

b) VSWR       : < 2 

c) Gain       : > 3 dBi 

d) Return Loss      : < -9,54 dB 

2. Menentukan spesifikasi dari dimensi susbtrat. 

3. Menentukan spesifikasi bahan pelapis substrat (konduktor). 

4. Menentukan model antena mikrostrip. 

a) Perencanaan dimensi patch antena berbentuk lingkaran (circular patch) 

sebanyak empat elemen. 

b) Konfigurasi antar elemen berbentuk linear array dan planar array. 

c) Model transmisi yang digunakan dalam perancangan ini menggunakan 

teknik pencatuan microstrip line. 

5. Melakukan perhitungan manual dimensi antena mikrostrip 

a) Panjang gelombang di ruang bebas (   ) 

b) Panjang gelombang saluran transmisi (  ) 

c) Menghitung fungsi logaritmik elemen peradiasi (F) 

d) Menghitung radius elemen peradiasi (a) 

e) Menghitung dimensi saluran transmisi  

3.5 Spesifikasi Substrat dan Bahan Konduktor 

Terdapat beberapa macam jenis substrat yang bisa digunakan untuk 

membuat antena mikrostrip. Setiap jenis substrat memiliki nilai konstanta dieletrik 

yang berbeda, biasanya nilai konstanta dielektrik substrat untuk membuat antena 

mikrostrip pada range 2,2 ≤    ≤ 12. Substrat yang tebal dan memiliki nilai 

konstanta dielektrik rendah akan menghasilkan efisiensi yang lebih bagus dan 

bandwidth yang lebar (Mujahidin, 2015). Bahan substrat yang digunakan pada 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 



26 

 

a. Nama Substrat    : Epoxy – FR4 

Konstanta Dielektrik Substrat (  ) : 4,5 

Ketebalan Dielektrik (h)  : 0,0016 m = 1,6 mm 

Loss Tangent (tan δ)   : 0,018 

b. Bahan Pelapis Substrat  : Tembaga  

Ketebalan Bahan Konduktor (t) : 0,035 mm  

Konduktifitas Tembaga (σ)  : 5,80 ×     mho     

3.6 Perancangan Desain Antena Mikrostrip Circular Patch Single Elemen 

Sebelum menentukan dimensi elemen peradiasi (patch) terlebih dahulu kita 

menentukan frekuensi resonansi (  ) yang akan digunakan. Frekuensi resonansi 

pada antena yang akan didesain adalah 2200–2400 MHz, frekuensi tengahnya 

2300 MHz, dan nilai perambatan di ruang bebas (c) sebesar 3 ×     m/s. Dengan 

begitu kita dapat menentukan panjang gelombang di ruang bebas (  ) 

menggunakan persamaan (2-1): 

   
 

  
 

   
     

        
 

     = 0,13 m 

     = 130 mm 

Setelah nilai (  ) didapatkan, maka panjang gelombang pada saluran 

transmisi (  ) dapat dihitung menggunakan persamaan (2-2):  

   
  

√  
 

   
   

√   
 

= 0,0613 m 

= 61,3 mm 

Nilai konstanta dielektrik material (    mempengaruhi bagaimana 

gelombang elektromagnetik bergerak melalui sebuah material. Nilai dari 

konstanta dielektrik yang tinggi membuat jarak dalam material terlihat lebih 

besar. Ini berarti perambatan cahaya lebih lambat. Hal ini juga mempengaruhi 

(3-1) 

(3-2) 
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perambatan gelombang ketika melewati sebuah materi dimana gelombang 

berperilaku seolah-olah sinyal memiliki panjang gelombang      lebih pendek.  

3.6.1 Perencanaan Dimensi Elemen Peradiasi (Single Elemen) 

Untuk menentukan dimensi radius elemen peradiasi antena circular patch 

dapat menggunakan persamaan (2-3): 

  
 

,  
  
    

*  (
  
  )        +-

 
 

 

Terlebih dahulu menghitung fungsi logaritmik F, dengan nilai    = 2300 

MHz; (    = 4,5. Maka nilai fungsi logaritmik F dapat ditentukan menggunakan 

persamaan (2-4): 

  
         

  √  
 

  
         

       √   
 

    = 1,8081 

Maka dimensi radius elemen peradiasi (a) untuk frekuensi 2300 adalah 

  
 

,  
  
    

*  (
  
  )        +-

 
 

 

  
      

{  
           

            
[  (

        
           

)        ]}

 
 

 

  = 
      

     
 

  = 1,8 cm 

  = 18 mm 

Jadi, dimensi radius elemen peradiasi antena mikrostrip single patch pada 

frekuensi 2300 MHz adalah   = 18 mm 

 

 

(3-3) 

(3-4) 
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3.6.2 Perencanaan Dimensi Saluran Transmisi (Single Elemen) 

Diagram radiasi dari sebuah antena secara sendiri (single antena) biasanya 

relatif lebih besar, misalnya dipole setengah panjang gelombang (
 

 
  ) memiliki 

beamwidth 78 . Antena yang memiliki beamwidth lebar akan memiliki 

derektifitas dan gain yang relatif rendah (Alaydrus, 2011: 95). Sedangkan pada 

komunikasi jarak jauh dibutuhkan antena yang memiliki gain yang tinggi. Oleh 

karena itu, untuk mendapatkan antena yang menghasilkan gain dan direktifitas 

yang tinggi kita bisa menggunakan cara menggabungkan beberapa single antena 

yang disusun menurut konfigurasi geometris. Susunan antena ini disebut array 

(grup antena). 

Penggunaan saluran transmisi mikrostrip sebagai saluran pencatu  

memberikan kemudahan dalam perencanaan antena. Model saluran transmisi yang 

digunakan pada tugas akhir ini adalah mikrostrip line dengan inset feed.  

Agar nilai impedansi total pada desain antena mikrostrip circular patch array 

empat elemen diperoleh sebesar 50 Ω, maka nilai impedansi saluran transmisi 

yang direncanakan adalah sebesar 200 Ω. Desain untuk model ini didapatkan 

dengan persamaan (2-7):  

         

Maka elemen peradiasi dengan frekuensi 2300 MHz nilai    yang 

didapatkan adalah : 

         

               

           

Untuk menghitung dimensi saluran transmisi antena mikrostrip digunakan 

persamaan (2-5): 

   
    

  
 

 

√  
 

Dengan ketebalan substrat h = 1.6 mm dan konstanta dielektrik bahan   = 

4.5, maka lebar saluran transmisi      untuk setiap nilai impedansi adalah :  

   
    

   
 

   

√   
 

    1,42 mm 

(3-5) 

(3-6) 
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Sedangkan panjang saluran transmisi (  ) dapat ditentukan dengan 

persamaan (2-6): 

    
 

 
   

Dengan panjang gelombang pada saluran transmisi   = 61,3 mm, maka 

panjang saluran transmisi untuk frekuensi 2300 MHz adalah :  

    
 

 
   

    
 

 
      

    = 15,325 mm 

3.7 Perancangan Desain Antena Mikrostrip Circular Patch Dua Elemen 

Sebelum merancang sebuah desain antena mikrostrip array empat elemen, 

pada tugas akhir ini terlebih dahulu dirancang sebuah antena mikrostrip yang 

terdiri dari dua buah elemen peradiasi. Pada subbab ini akan menjelaskan 

perencanaan antena mikrostrip circular patch dua elemen dengan konfigurasi 

linier feed. 

3.7.1 Perencanaan Dimensi Elemen Peradiasi (Dua Elemen) 

Untuk menentukan dimensi radius elemen peradiasi antena circular patch 

dapat menggunakan persamaan (2-3): 

  
 

,  
  
    

*  (
  
  )        +-

 
 

 

Terlebih dahulu menghitung fungsi logaritmik F, dengan nilai    = 2300 

MHz; (    = 4,5. Maka nilai fungsi logaritmik F dapat ditentukan menggunakan 

persamaan (2-4): 

  
         

  √  
 

  
         

       √   
 

    = 1,8081 

Maka dimensi radius elemen peradiasi (a) untuk frekuensi 2300 adalah 

(3-7) 

(3-8) 
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  = 
      

     
 

  = 1,8 cm 

  = 18 mm 

Jadi, dimensi elemen peradiasi antena mikrostrip circular patch dua elemen 

pada frekuensi 2300 MHz adalah   = 18 mm sebanyak dua buah.  

3.7.2 Perencanaan Dimensi Saluran Transmisi (Dua Elemen) 

Nilai impedansi pada setiap saluran transmisi agar mendapatkan impedansi 

total sebesar 50 Ω, maka pada perencanaan antena mikrostrip circular patch dua 

elemen array ini nilai impedansi masukannya adalah sebesar 100 Ω. Untuk 

menghitung dimensi saluran transmisi dapat digunakan persamaan (2-5): 

   
    

  
 

 

√  
 

Dengan ketebalan substrat h = 1.6 mm dan konstanta dielektrik bahan   = 

4.5, makan lebar saluran transmisi      untuk setiap nilai impedansi adalah : 

   
    

   
 

   

√   
 

    2,843 mm 

Agar didapatkan nilai distribusi arus yang maksimal, maka jarak antar 

elemen dapat dihitung menggunakan persamaan : 

        

           

          

Dari hasil persamaan (3-11), jarak antara titik pusat elemen peradiasi satu 

dengan yang lain harus memiliki jarak minimum sebesar 36,78 mm. Agar hal 

tersebut dapat diwujudkan dengan mudah, maka panjang saluran transmisi    

(3-9) 

(3-10) 

(3-11) 
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dapat ditentukan sebesar dua kali panjang   . Dengan demikian syarat jarak antar 

elemen peradiasi dapat terpenuhi. 

           

               

             

3.8 Perancangan Desain Antena Mikrostrip Circular Patch Empat Elemen 

dengan Konfigurasi Planar Array 

Antena mikrostrip circular patch empat elemen dengan konfigurasi planar 

array merupakan gabungan dari antena mikrostrip single elemen sebanyak empat 

buah dengan konfigurasi antar elemen yang membentuk sebuah bidang (persegi). 

3.8.1 Perencanaan Dimensi Elemen Peradiasi (Empat Elemen Planar) 

Untuk menentukan dimensi radius elemen peradiasi antena circular patch 

dapat menggunakan persamaan (2-3): 

  
 

,  
  
    

*  (
  
  )        +-

 
 

 

Terlebih dahulu menghitung fungsi logaritmik F, dengan nilai    = 2300 

MHz; (    = 4,5. Maka nilai fungsi logaritmik F dapat ditentukan menggunakan 

persamaan (2-4): 

  
         

  √  
 

  
         

       √   
 

    = 1,8081 

Maka dimensi radius elemen peradiasi (a) untuk frekuensi 2300 adalah 
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(3-12) 

(3-13) 
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  = 
      

     
 

  = 1,8 cm 

  = 18 mm 

Jadi, dimensi elemen peradiasi antena mikrostrip circular patch empat 

elemen dengan konfigurasi planar array pada frekuensi 2300 MHz adalah   = 18 

mm sebanyak empat buah.  

3.8.2 Perencanaan Dimensi Saluran Transmisi (Empat Elemen Planar) 

Agar nilai impedansi pada setiap saluran transmisi mendapatkan impedansi 

total sebesar 50 Ω, maka untuk menghitung dimensi saluran transmisi pada 

perencanaan antena mikrostrip circular patch empat elemen dengan konfigurasi 

planar array dapat digunakan persamaan (2-5):  

   
    

  
 

 

√  
 

Dengan ketebalan substrat h = 1,6 mm dan konstanta dielektrik bahan   = 

4,5, maka lebar saluran transmisi      untuk setiap nilai impedansi adalah :  

   
    

  
 

   

√   
 

    5,687 mm 

Agar didapatkan nilai distribusi arus yang maksimal, maka jarak antar 

elemen dapat dihitung menggunakan persamaan : 

        

           

          

Dari hasil persamaan (3-16), jarak antara titik pusat elemen peradiasi satu 

dengan yang lain harus memiliki jarak minimum sebesar 36,78 mm. Agar hal 

tersebut dapat diwujudkan dengan mudah, maka panjang saluran transmisi    

dapat ditentukan sebesar dua kali panjang    dan panjang saluran transmisi 

   dapat ditentukan sebesar dua kali panjang   . Dengan demikian syarat jarak 

antar elemen peradiasi dapat terpenuhi. 

           

               

             

(3-14) 

(3-15) 

(3-16) 

(3-17) 
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    61,3 mm  

3.9 Perancangan Desain Antena Mikrostrip Circular Patch Empat Elemen 

dengan Konfigurasi Linear Array 

Antena mikrostrip circular patch empat elemen dengan konfigurasi linear 

array merupakan gabungan dari antena mikrostrip single elemen sebanyak empat 

buah dengan konfigurasi antar elemen yang membentuk sebuah garis lurus. 

3.9.1 Perencanaan Dimensi Elemen Peradiasi (Empat Elemen Linear) 

Untuk menentukan dimensi radius elemen peradiasi antena circular patch 

dapat menggunakan persamaan (2-3): 

  
 

,  
  
    

*  (
  
  )        +-

 
 

 

Terlebih dahulu menghitung fungsi logaritmik F, dengan nilai    = 2300 

MHz; (    = 4,5. Maka nilai fungsi logaritmik F dapat ditentukan menggunakan 

persamaan (2-4): 

  
         

  √  
 

  
         

       √   
 

    = 1,8081 

Maka dimensi radius elemen peradiasi (a) untuk frekuensi 2300 adalah 
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(3-18) 

(3-19) 
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  = 1,8 cm 

  = 18 mm 

Jadi, dimensi elemen peradiasi antena mikrostrip circular patch empat 

elemen dengan konfigurasi linear array pada frekuensi 2300 MHz adalah   = 18 

mm sebanyak empat buah.  

3.9.2 Perencanaan Dimensi Saluran Transmisi (Empat Elemen Linear) 

Agar nilai impedansi pada setiap saluran transmisi mendapatkan impedansi 

total sebesar 50 Ω, maka untuk menghitung dimensi saluran transmisi pada 

perencanaan antena mikrostrip circular patch empat elemen dengan konfigurasi 

planar array dapat digunakan persamaan (2-5):  

   
    

  
 

 

√  
 

Dengan ketebalan substrat h = 1,6 mm dan konstanta dielektrik bahan   = 

4,5, maka lebar saluran transmisi      untuk setiap nilai impedansi adalah : 

   
    

  
 

   

√   
 

    5,687 mm 

Agar didapatkan nilai distribusi arus yang maksimal, maka jarak antar 

elemem dapat dihitung menggunakan persamaan :  

        

           

          

Dari hasil persamaan (3-22), jarak antara titik pusat elemen peradiasi satu 

dengan yang lain harus memiliki jarak minimum sebesar 36,78 mm. Agar hal 

tersebut dapat diwujudkan dengan mudah, maka panjang saluran transmisi    

dapat ditentukan sebesar dua kali panjang    dan panjang saluran transmisi 

   dapat ditentukan sebesar dua kali panjang   . Dengan demikian syarat jarak 

antar elemen peradiasi dapat terpenuhi.  

           

               

             

           

(3-20) 

(3-21) 

(3-22) 

(3-23) 
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    61,3 mm  

3.10 Perancangan Dimensi Ground Plane 

Untuk menghitung panjang dan lebar minimal dari ground plane, masing-

masing didapatkan dari persamaan berikut:  

         

     = 6(1,6×    )+(2×18×    ) 

= 0,0456 m 

= 45,6 mm 

Wg = 6h+
 

 
  

= (6×1,6×    )+ 
 

 
(18×    ) 

= 0,0378 m 

= 37,8 mm 

Maka pada penulisan tugas akhir ini, diharapkan dimensi ground plane 

minimal sebesar 45,6 mm× 37,8 mm. 

3.11 Rencana Pengujian Sistem 

Setelah diperoleh hasil perhitungan manual dimensi antena, maka hasil 

rancangan kemudian disimulasikan dan dioptimasi menggunakan software 

perancangan CST 2016. Simulasi terhadap antena hasil perancangan meliputi : 

1. Pengujian besarnya nilai di setiap parameter antena yang meliputi: Gain, 

VSWR, Return Loss, Bandwidth, dan pola radiasi. 

2. Mensimulasikan desain antena mikrostrip pada ground substrat berdasarkan 

perhitungan manual dimensi patch yang kemudian akan dioptimasi agar 

diperoleh unjuk kerja desain antena terbaik. 

3. Mensimulasikan desain antena mikrostrip pada substrat dengan penambahan 

variasi dimensi elemen peradiasi. Variabel variasi dimensi elemen peradiasi 

kemudian disimulasikan dengan rentang frekuensi yang sama. 

3.11.1 Alat-Alat yang Digunakan untuk Desain dan Simulasi 

Alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengujian sistem berdasarkan 

perencanaan adalah sebagai berikut: 

1. Laptop Asus TP300L dengan spesifikasi: 

a. CPU       : Intel Core i3-4030U, 1.9GHz 

(3-24) 

(3-25) 

(3-26) 



36 

 

b. Memory   : 4GB 

c. HD        : 500GB 

d. Windows : Windows 7 Ultimate 

2. Software yang digunakan: 

a. CST Studio Suite 2016 

b. CST Microwave Studio 2016 

c. Microsoft Office Word 

d. Microsoft Office Excel 

e. Microsoft Office Visio 

3.11.2 Simulasi Menggunakan Software CST Microwave Studio 2016 

Langkah-langkah melakukan simulasi desain antena mikrostrip 

menggunakan CST Microwave Studio 2016 adalah sebagai berikut: 

1. Membuka software CST Microwave Studio 2016 

 

2. Pilih New Project – MW, RF, OPTICAL – Antennas – kemudian klik 

next 
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3. Setelah itu pilih workflow planar (patch, slot, etc.) - next 

 

4. Setelah itu pilih solver Time Domain - next 

 

5. Pilih satuan parameter yang diinginkan – next 
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6. Menentukan frekuensi kerja antena dan memilih monitoring parameter 

apa saja yang disimulasi 

 

7. Setelah itu memberi nama tamplate desain yang akan kita buat – klik 

finish 

 

 

8. Setelah itu perancangan desain dan simulasi dapat dilakukan dalam 

bentuk 3D 
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9. Simulasi dapat dilakukan berdasarkan parameter-parameter yang telah

ditentukan


