
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang 

Antena Radial Line Slot Array ( RLSA ) merupakan antena berbentuk piringan 

datar yang memiliki susunan tembaga dan polypropelene. Tembaga bertindak sebagai 

radiating element dan ground, sedangkan polypropelene sebagai isolator (cavity). Pada 

bagian radiating element terdapat beberapa pasang slot untuk mengirim dan menerima 

sinyal. 

Antena RLSA adalah salah satu jenis antena yang sedang dikembangkan. Dalam 

penelitian Awaludin Jamil, penelitian antena RLSA ini sudah dimulai sejak tahun 1946 

sebagai sistem komunikasi radio jarak jauh [1]. Kemudian pada penelitian T. Purnamirza, 

menjelaskan bahwa antena RLSA diperkenalkan pada tahun 1950 oleh seorang peneliti 

bernama K. C. Kelly dengan pola radiasi antena RLSA  berbentuk pensil [2].  

Antena RLSA ini terus berkembang hingga tahun 2004, peneliti asal malaysia M. 

Imran melakukan penelitian antena RLSA untuk aplikasi out door point-to-point pada 

frekuensi 5,8 GHz dengan jari-jari antena 300 mm [3]. Pada tahun 2007 MD. Rafi Ul Islam 

berhasil merancang antena RLSA poin-to-point pada frekuensi 5,8 Ghz [4]. Pada tahun 

2013 T. Purnamirza berhasil merancang antena RLSA pada frekuensi 5,8 GHz dengan 

menggunakan teknik flame Retardant 4 (FR 4) dan teknik extream beamsquint [5-6]. 

Selain itu T. Purnamirza juga berhasil mengembangkan aplikasi bahasa pemrograman 

VBA. Software ini berguna untuk mempermudah perancangan antena RLSA pada 

frekuensi 5,8 GHz dengan cepat dan akurat. Pada tahun 2015, Prayoga Budikesuma 

mahasiswa UIN SUSKA RIAU berhasil merancang antena RLSA dengan spesifikasi 

antena backfire 17dbi pada frekuensi 5,8 GHz [7].  

Dari hasil review studi pustaka penelitian sebelumnya, bagian antena RLSA yang 

dimanfaatkan sebagai tempat keluarnya sinyal adalah pada bagian radiating element saja 

dan membiarkan bagian ground antena hanya sebagai background, padahal pada bagian 

ground antena dapat memungkinkan untuk tempat keluarnya sinyal, dengan cara 

menambahkan slot ke bagian ground antena sama seperti slot yang ada pada bagian 

radiating element, sehingga antena RLSA akan mampu menerima dan mengirim sinyal 

dari dua sudut pancaran sinyal (dual beam)  yang berlawanan arah yaitu dari bagian 

radiating element dan ground antena, sehingga antena RLSA mampu melakukan 
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komunikasi dua arah sekaligus dengan satu antena saja, dan dapat mengurangi bahan 

pembuatan antena baru dan lebih hemat, tetapi tetap mempertimbangkan performansi 

antena, yaitu pada nilai gain antena. Jenis antena dengan kinerja dua sudut pancaran sinyal 

(dual beam) ini juga diaplikasikan pada antena yagi [8], antena sektoral [9], antena 

microstrip [10], antena dipole [11] tetapi belum ada untuk jenis antena RLSA. 

Dari penjelasan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian antena RLSA dengan 

judul “ Perancangan Prototype Antena RLSA 5,8 GHz Dual Beam Berlawanan Arah”.   

 

1.2.   Rumusan Masalah 

     Rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bagaimana 

merancang prototype antena RLSA 5,8 GHz dual beam berlawanan arah. 

 

1.3.   Tujuan Penelitian 

     Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menghasilkan rancangan 

prototype antena RLSA  5,8 GHz dual beam berlawanan arah dari hasil simulasi dan 

pengukuran. 

 

1.4.   Batasan Masalah 

     Penulis memberikan batasan pada penelitian yang dilakukan, diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Fokus dengan antena RLSA yang dapat mengirim dan menerima sinyal dari 

dua sudut arah sinyal ( dual beam ) yang berlawanan pada frekuensi 5.8 GHz.  

2. Perancanagan prototype antena RLSA  hanya sampai pada antena dapat 

mengirim dan menerima sinyal dari dua sudut pancaran yang berlawanan 

arah. 

3. Parameter antena yang diukur adalah bandwidth, beamwidth, pola radiasi, 

gain, dan S11. 

4. Bahan pembuatan antena RLSA terdiri dari tembaga dengan tebal 1 mm 

sebagai konduktor (radiating dan ground) antena dan polypropylene dengan 

tebal 8 mm sebagai isolator (cavity) antena dengan nilai epsilon = 2.33. 

5. Membangun prototype antena Radial Line Slot Array (RLSA) dengan proses 

pabrikasi yang dilakukan oleh pihak lain karena keterbatasan alat, waktu, 

biaya, dan tingkat akurasi pabrikasi. 
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6. Tidak dilakukan uji konektifitas antena dari hasil pabrikasi, hanya sampai 

pengukuran antena setelah dipabrikasi. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat dicapai  yaitu : 

1. Inovasi perkembangan antena RLSA dapat ditemukan. 

2. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 




