
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Penelitian Terkait 

Penelitian terkait merupakan penelitian yang sudah berhasil dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya. 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, antena RLSA kembali 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 berhasil merancang 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].  

 
2.2. Landasan Teori Antena Radial Line Slot Array (RLSA)  

Teori-teori dasar yang membahas mengenai antena RLSA akan membantu penulis 

dalam melakukan dan menyimpulkan analisa serta menjelaskan bagaimana antena RLSA 

dapat bekerja. 

 
2.2.1. Pengertian Antena RLSA 

Pengertian antena RLSA dilihat dari singkatannya yaitu “Radial Line Slot Array” 

memiliki arti, letak larik-larik garis yang tersusun di sekitar jari-jari antena. Susunan bahan 

antena RLSA diantaranya  tembaga sebagai radiating element, yang berada pada bagian 

depan antena dan terdapat beberapa pasang slot yang berfungsi sebagai tempat keluarnya 

sinyal dari sumber daya, polypropelene sebagai isolator (cavity) yang berada pada bagian 
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tengah antena, dan tembaga sebagai ground antena yang terletak di bagian belakang 

antena. Berikut bentuk antena RLSA [2]. 
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Gambar 2.1. Bentuk antena RLSA dari depan (a), dari belakang (b),  polypropelene (c), 

feeder (d) 

      (sumber : Thesis T. Purnamirza 2013) 

 
2.2.2. Struktur Antena RLSA 

 Struktur antena RLSA terdiri dari tembaga (radiating element), polypropelene 

(cavity), tembaga (background), dan feeder [2]. Radiating element berbentuk piringan datar 

yang terdiri dari banyak pasang slot dan tersusun. Bagian cavity berupa bahan isolator 

yang ukurannya sama dengan radiating element , berfungsi sebagai pembawa sinyal dari 

feeder dan menyebarkan sinyal secara radial ke seluruh permukaan radiating element [2]. 

Bagian background terletak dibagian belakang antena yang berupa tembaga tanpa slot, 

ukurannya sama dengan radiating element. Feeder merupakan bagian penting dari antena 

RLSA berbahan logam alumunium, tembaga atau kuningan yang terletak di tengah antena 



 

dan berfungsi sebagai pembawa sinyal d

adalah gambar struktur dasar antena RLSA dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Representasi struktur dasar antena RLSA

(Sumber : 

2.2.3. Sistem Kerja Antena RLSA

Sistem kerja antenna RLSA ditunjukkan pada gambar di bawah ini 

 

Gambar 2.3. Sistem kerja antena RLSA

(Sumber : 

 

Penjelasan sistem kerja antena RLSA sesuai gambar di atas, adalah sebagai berikut

[2] : 

1. Daya listrik yang masuk melalui kabel 

ditambahkan kepala 

dan berfungsi sebagai pembawa sinyal dari media transmisi ke antena

adalah gambar struktur dasar antena RLSA dan feeder [2]. 

 

 

Gambar 2.2. Representasi struktur dasar antena RLSA (a), feeder

(Sumber : Thesis T. Purnamirza 2013) 

 
Kerja Antena RLSA 

Sistem kerja antenna RLSA ditunjukkan pada gambar di bawah ini 

                     

Gambar 2.3. Sistem kerja antena RLSA 

(Sumber : Thesis T. Purnamirza 2013) 

Penjelasan sistem kerja antena RLSA sesuai gambar di atas, adalah sebagai berikut

Daya listrik yang masuk melalui kabel coaxial akan melewati 

ditambahkan kepala disc yang berfungsi untuk mengubah sinyal dari TEM 

 (a)  (b) 
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ari media transmisi ke antena [2]. Berikut ini 

feeder (b) 

Sistem kerja antenna RLSA ditunjukkan pada gambar di bawah ini [2]: 

      

Penjelasan sistem kerja antena RLSA sesuai gambar di atas, adalah sebagai berikut 

akan melewati feeder yang 

yang berfungsi untuk mengubah sinyal dari TEM 
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coaxial mode menjadi TEM cavity mode. Feeder yang digunakan adalah jenis 

Sub Miniature version A ( SMA) yang selanjutnya dimodifikasi  dengan 

menambahkan  kepala disc seperi gambar 2.2 

2. Sinyal yang disalurkan feeder akan merambat dalam TEM mode dengan arah 

radial pada seluruh bagian rongga (cavity). 

3. Banyak slot pada radiating element akan memancarkan sinyal dari sinyal yang 

merambat pada seluruh rongga (cavity). 

 
2.2.4 Spesifikasi Antena RLSA 

 Spesifikasi antena RLSA adalah karakteristik antena RLSA yang akan digunakan 

dalam pembuatan prototype antena, seperti ukuran, bentuk,  jenis bahan, frekuensi yang 

digunakan, besar tau dan teta dan yang lainnya. 

 
2.2.5. Polarisasi Antena RLSA 

Polarisasi antena RLSA adalah arah orientasi perambatan medan listrik dari 

gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh antena tersebut. Slot yang terdapat di 

radiating element memancarkan sinyal dari penggabungan sepasang slot, seperti gambar 

berikut ini [2] : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Pembentukan polarisasi antena RLSA 

(Sumber : T. Purnamirza 2013) 

 

 Gambar 2.4.(a) menunjukkan bahwa, ketika sinyal slot 1 meningkat ke nilai 

positif, sinyal slot 2 akan menurun ke nilai negatif, posisi keduanya tegak lurus satu sama 

lain, maka sinyal yang dihasilkan menjadi garis lurus di kuadran II. Kemudian ketika 

sinyal slot 1 menurun menuju nol dan sinyal slot 2 meningkat menuju nol, sinyal yang 

dihasilkan menjadi garis lurus di kuadran II, tetapi dengan panjang yang lebih pendek 

(a) (b) 
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dibandingkan dengan garis lurus sebelumnya. Namun, ketika sinyal slot 1 menurun dalam 

nilai negatif dan sinyal slot 2 meningkat dalam nilai positif, maka sinyal yang dihasilkan 

akan menjadi garis lurus di kuadran IV [2]. Kemudian ketika sinyal slot 1 meningkat 

menuju nol dan sinyal slot 2 menurun menuju nol, maka sinyal yang dihasilkan menjadi 

garis lurus di kuadran IV, tetapi dengan panjang yang lebih pendek dibandingkan dengan 

garis lurus sebelumnya. Sehingga sinyal yang dihasilkan dari slot 1 dan slot 2 

menghasilkan sinyal yang terlihat seperti linear (garis lurus) dimana perubahan panjang 

sebagai fungsi waktu yang disebut polarisasi linear [2]. 

 

Gambar 2.4.(b) menampilkan pasangan slot, slot 1 dengan slot 2 memiliki beda fasa 

sebesar 180o dengan jarak setengah panjang gelombang (0,5�g) satu sama lain. Slot 1 

dengan slot 2 tegak lurus satu sama lain, dan pada gambar 2.4.(a) sinyal dari slot 1 (warna 

hijau) dan slot 2 (warna biru) juga tegak lurus satu sama lain [2]. 

  
2.2.6. Pengaturan Slot Antena RLSA 

Pengaturan letak posisi setiap pasang slot pada antena RLSA menjadi benar untuk 

menghindari terjadinya overlapping [2]. Gambar berikut ini menampilkan pengaturan 

pasangan slot [2]. 

 

 

Gambar 2.5. Pengaturan geometri pasangan slot  

(Sumber : T. Purnamirza 2013) 

 

Gambar 2.5. diatas menunjukan pengaturan geometri letak posisi pasangan slot 

(slot A dan B) menggunakan teknik beamsquint untuk mendapatkan polarisasi linear. 

Adapun rumus persamaan dari pengaturan sudut pada slot yaitu sebagai berikut [2] : 
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  keterangan : 

θ� :  sudut kemiringan slot 1 

 θ� :  sudut kemiringan slot 2 

 θ�  :  sudut beamsquint pada arah elevasi 

 ∅ :  sudut azimuth dari posisi slot 1 dan slot 2 

 ∅�  : sudut beamsquint pada arah azimuth 

Contoh perhitungan terdapat pada Lampiran G 
 
2.2.7. Pasangan Slot Antena RLSA 

 Polarisasi linear pada slot yang terdapat pada radiating element dinamakan unit 

radiator [2]. Berikut ini gambar yang menampilkan pengaturan geometri unit radiator [2]. 

 

Gambar 2.6. Pengaturan geometri unit radiator 

(Sumber : T. Purnamirza 2013) 

 

Berdasarkan gambar 2.6. diatas jarak unit radiator dari titik pusat dapat dirumuskan 

dengan persamaan sebagai berikut [2]. 
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Sedangkan untuk parameter slot antena dapat dilihat pada gambar berikut ini [2]. 

 

Gambar 2.7. Parameter slot antena RLSA 

(Sumber : T. Purnamirza 2013) 

 

Jarak antara dua unit radiator yang berdekatan yang terletak pada dua ring yang berbeda 

(jarak dalam arah radial) dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut [2]. 

 

            �ρ =
��

��������(	� �� �)
               (2.4) 

 

Sedangkan jarak antara dua unit radiator yang berdekatan yang terletak pada ring yang 

sama (jarak dalam arah azimuth) dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut [2]. 

 

�ρ =
����

����������
�
       (2.5)  

  

 keterangan : 

λ_g :  panjang gelombang sinyal didalam cavity antena 

ε_r   :  permitifitas relatif cavity antena  

θ_T :  sudut beamsquint pada arah elevasi 

�  :  sudut azimuth dari posisi slot 1 dan 2 

�  _T :  sudut beamsquint pada arah azimuth 

n  :  nomor ring (1,2,3...) 

q  :  nomor integer (1,2,3...) menyatakan ring yang jauh dari titik pusat antena 

p  :  jumlah unit radiasi pada ring yang terdalam 
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Berdasarkan persamaan (2.5) dimana jarak dari pusat unit radiator untuk slot 1 atau slot 2 

adalah �g/4, maka dapat dirumus persamaan jarak antara slot  dari titik pusat sebagai 

berikut [2]. 

 

��� =
(�������.��)��

�����������(� �� �)
     (2.6) 

 

��� =
(�������.��)��

�����������(� �� �)
     (2.7) 

 

2.2.8. Panjang Slot Antena RLSA 

 Panjang slot antena RLSA adalah jarak antara slot dengan titik pusat antena 

tersebut. Antena RLSA memiliki panjang slot pada bagian radiating element yang 

bervariasi dengan tujuan setiap slot menghasilkan pola pancaran yang sama.  Panjang slot 

dengan variabel �	dapat dinyatakan dengan persamaan berikut ini [2]. 

 

 

���� = (4.9876�10���)
��.�	����

��
    (2.8) 

 
2.3. Parameter Antena RLSA 

 Parameter antena RLSA yang diukur meliputi bandwidth, beamwidth, pola radiasi, 

gain, dan S1,1 (koefisien refleksi). 

 
2.3.1. Bandwidth Antena 

 Bandwidth antena merupakan lebar pita atau rentang frekuensi kerja suatu antena. 

Bandwidth suatu antena dengan frekuensi yang lebar dapat dirumuskan dengan persamaan 

berikut ini [12]. 

�� = ���� − ����       (2.9) 

 

keterangan : 

BW : BandWidth 

 (fmin) : frekuensi terendah  

 (fmax) : frekuensi tertinggi 
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2.3.2. Beamwidth Antena 

Beamwidth antena merupakan besar berkas antena yang ditunjukkan dengan sudut 

pancaran antena. Berkas antena ini memiliki luas yang disebut luas berkas (beam area) 

yaitu luas sudut ruang yang mewakili arah pancaran daya dari antena [12]. Antena yang 

mempunyai dua sudut berkas pancaran sinyal disebut antena dual beamwidth. Berikut 

gambar beamwidth antena [4]. 

                                  

                                Gambar 2.8. Beamwidth antena 

                       ( sumber : Thesis MD. Rafi Ul Islam 2007) 

 
2.3.3. Pola Radiasi Antena 

Pola radiasi antena merupakan diagram radiasi yang menunjukan distribusi daya 

yang dipancarkan oleh suatu antena. Berdasarkan pola radiasinya, antena dikelompokkan 

menjadi 2 yaitu [13]: 

1. Antena terarah (directional antenna), yaitu antena yang mampu memancarkan 

atau menerima gelombang elektromagnetik pada arah tertentu saja. 

2. Antena tidak terarah (omnidirectional antenna), yaitu antena yang mampu 

memancarkan atau menerima gelombang elektromagnetik ke segala arah. 

Sebagai variasi pola radiasi, dikenal istilah kuncup, beberapa macamnya yaitu [13]: 

1. Kuncup utama (main lobe) adalah bagian pola radiasi pada arah tertentu yang 

memiliki nilai maksimum 

2 Kuncup kecil (minor lobe) adalah bagian pola radiasi yang terdiri dari kuncup 

samping dan kuncup belakang.  

3. Kuncup samping (side lobe) adalah bagian pola radiasi yang terletak disamping 

kuncup utama dan merupakan bagian kuncup kecil yang terbesar. 

4. Kuncup belakang (back lobe) adalah bagian pola radiasi yang berlawanan arah 

dengan kuncup kecil. 
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2.3.4. Gain Antena 

Gain antena merupakan faktor perbandingan antara daya output dengan daya input 

yang diberikan kepada suatu antena. Besarnya gain suatu antena dapat dihitung dengan 

membandingkan intensitas radiasi maksimum suatu antena dengan intensitas radiasi antena 

sumber dengan daya input yang sama. Gain mempunyai satuan decibel (dB) [12]. Untuk 

mencari nilai gain yang berhubungan dengan daya adalah sebagai berikut [1]: 

  

�� = �� − �� + 	��	(��)                               (2.10) 

 

keterangan : 

�� = Gain antena 

�� = Gain standar antena 

�� = Daya yang dikirim antena 

�� = Daya yang diterima antena 

       
2.3.5. Return Loss 

 Return Loss adalah parameter yang mengindikasikan banyaknya daya yang hilang 

karena terserap oleh beban dan kembali sebagai gelombang pantul. Antena yang baik akan 

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

terpantulkan kembali [14]. 

Return loss terjadi karena missmatch antara saluran transmisi dengan impedansi 

masukan antena dan dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut [14] : 

 

 ������	����	(��)= 	− 20 log|Γ|     (2.11)  

Γ = koefisien refleksi 

 
2.4. Faktor Penyebab Refleksi Signal Antena RLSA  

Ada dua faktor yang menyebapkan refleksi signal pada antena RLSA yaitu refleksi 

signal yang terjadi disebabkan oleh daya input [2], seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.9. 

dan refleksi signal yang disebabkan karena slot antena seperti yang ditunjukkan dalam 

Gambar 2.10 [2]. 
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2.4.1. Refleksi Signal Karena Sisa Daya 

Antena RLSA memiliki feeder yang terpasang ditengah antena, feeder antena 

memiliki fungsi sebagai pensupplay daya dari sumber ke antena RLSA, seperti ditunjukkan 

dalam Gambar 2.9, daya yang dikeluarkan dari feeder akan dipandu oleh cavity antena ke 

seluruh bagian cavity antena dan kemudian akan diradiasikan melalui slot yang dilaluinya. 

Hal ini menyebabkan semakin jauh posisi slot dari feeder antena maka daya yang 

didapatkan akan semakin kecil, dan semakin kecil permukaan antena RLSA maka akan 

membuat banyak daya yang tersisa [2]. 

 

Gambar 2.9. Refleksi signal disebabkan daya yang tersisah 

(Sumber: Thesis Teddy Purnamirza 2013) 

 
2.4.2. Refleksi Signal Karena Tercermin Daya dari Slot 

Slot antena RLSA juga dapat menyebabkan refleksi signal dari daya yang 

diinputkan ke dalam antena [2], seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.10. panah yang 

berwarna abu-abu menjelaskan daya yang datang dari feeder antena dan panah yang 

berwarna hitam menjelaskan daya yang direfleksikan oleh slot antena [2]. 

 

Gambar 2.10. Refleksi signal disebabkan slot antena RLSA 

(Sumber : Thesis Teddy Purnamirza 2013) 




