
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian kualitatif, karena 

cenderung menganalisa. Dasar teori dan penelitian terkait yang menjelaskan tentang antena 

RLSA dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan penelitian yang  dilakukan, serta analisa 

perancangan prototype antena RLSA 5,8 GHz dual beam berlawanan arah menggunakan 

software VBA dan simulasi menggunakan CST Studio Suite 2010, Sigma plot dan Autocad 

2010, dapat bermanfaat untuk analisa data sesuai hasil pengukuran. 

 

 3.2. Prosedur Penelitian 

 Prosedur yang dilakukan untuk menyelesaikan penelitian perancangan prototype 

antena RLSA 5,8 GHz dual beam berlawanan arah adalah sebagai berikut : 
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Gambar 3.1. Prosedur Penelitian 

Mulai 
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Melakukan studi 

pustaka 

Menentukan spesifikasi dan parameter input pada software VBA 

Membandingkan niali parameter ketika antena single beam dan 
ketika antena dual beam dari hasil simulasi 

Hasil simulasi sesuai 
dengan parameter antena 

yang diinginkan 

Merancang dan mensimulasikan prototype antena RLSA single 

beam dan dual beam dengan  CST Microwave Studio suite 2010  
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Gambar 3.1. Prosedur Penelitian (Lanjutan) 

 

3.3.  Studi Pustaka 

   Studi pustaka dalam penelitian ini merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk 

mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, informasi yang 

diperoleh bersumber dari jurnal, artikel, hasil presentasi dosen, wawancara dengan 

pembimbing dan sumber dari internet yang berhubungan dengan penelitian terkait, 

informasi yang diperoleh dimanfaatkan sebagai jawaban dari pertanyaan yang akan 

muncul dari penelitian dan membantu dalam menyelesaikan pokok permasalahan dari 

penelitian yang dilakukan oleh penulis. Informasi ini juga akan membantu penulis untuk 

memperkuat latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat dan masalah dalam 

penelitian terkait. 

 

3.3.1 Perangkat dan Aplikasi Perancangan Prototype Antena RLSA 

 Perangkat dan aplikasi yang digunakan untuk perancangan prototype antena RLSA 

dual beam berlawanan arah adalah sebagai berikut. 

1. Hardware yang digunakan untuk proses perancangan dan simulasi prototype 

antena RLSA, yaitu: 

a. Desktop PC intel core i3 Satelite L730, RAM 2 GB DDR 3VGA 32 bit, 

Hardisk 500 GB. 

2. Aplikasi dan Software yang digunakan untuk proses perancangan dan simulasi 

prototype antena   RLSA, yaitu: 

a. Software VBA (RLSA_untuk_5.8_GHz.mcs) 

1 

Pabrikasi  prototype antena RLSA dual beam 
berlawanan arah 

Selesai 

Pengukuran prototype antena RLSA dual beam 
berlawanan arah dan membandingkan hasil pengukuran 

dengan hasil simulasi  



III-3 
 

Software ini digunakan untuk merancang struktur dasar prototype antena 

RLSA pada frekuensi 5,8 GHz dengan cepat dan akurat. 

b. CST Microwave Studio 2010 

Software ini digunakan untuk menampilkan gambar rancangan stuktur dasar 

prototype antena RLSA dan untuk mensimulasikan rancangan tersebut, 

sehingga didapatkan paramater antena sesuai dengan spesifikasi antena 

yang digunakan. 

c. AutoCad 2010 

Software ini digunakan untuk menampilkan gambar rancangan prototype 

antena RLSA yang akan dipabrikasi dengan cara simulasi rancangan yang 

dihasilkandari CST Microwave Studio 2010 disimpan (dengan format 

*DXF), kemudian dikonversi menjadi format AutoCAd, dan data tersebut 

diolah oleh komputer yang selanjutnya dipabrikasi dengan mesin atau alat 

pabrikasi secara otomatis dengan cepat dan akurat. 

a. Microsoft Office Excell 2010 

Software  ini digunakan untuk mengolah data hasil pengukuran dalam 

bentuk data numerik dan tabel. 

b. SigmaPlot 10 

Software ini digunakan untuk menampilkan data hasil pengukuran dalam 

bentuk tabel, grafik, dan polar. 

 
3.4.   Menentukan Spesifikasi Prototype Antena RLSA  

   Tahap awal yang dilakukan sebelum merancang prototype antena RLSA dual beam 

berlawanan arah adalah menentukkan spesifikasi antena yang akan dimasukkan ke 

software VBA dan disimulasikan dengan CST Microwave Studio Suite 2010.  Pada Tabel 

3.1 terdapat spesifikasi antena yang akan dimasukkan dan dirancang menggunakan 

software VBA dan software CST Studio Suite 2010. 
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 Spesifikasi antena yang terdapat pada Tabel 3.1 adalah spesifikasi yang digunakan 

oleh peneliti sebelumnya dalam merancang antena RLSA [2-7], kecuali untuk nilai 

beamsquint dalam elevasi ditentukan oleh penulis sesuai dengan tujuan pembuatan antena, 

yaitu antena dual beam yang akan memancarkan sinyal pada bagian radiating element dan 

ground, antena yang dirancang harus memiliki pola radiasi yans sejajar pada satu garis 

lurus yaitu pada sudut 00 atau dengan nilai beamsquint 00, seperti terlihat pada gamabar 

3.2, yang digunakan untuk komunikasi point to point. Tetapi dengan nilai beamsquint 

sebesar 00, berefek pada nilai S11 yang buruk, untuk itu penulis membelokkan  sudut 

(beamsquint) menjadi 50, 80, 100, 130, 150,180, 200, 230, 250. 

                                                                     

Gambar 3.2. Pola radiasi pada sudut 00 

Spesifikasi Simbol Nilai 

Frekuensi Tengah F 5.8 GHz 

Panjang slot L 0,5 mm 

Lebar slot W 1 mm 

Jari cavity R 75, 85 dan 115 

Jari lubang cavity R1 1.4 mm 

Jumlah slot pada ring pertama P0 p012, p014 dan p016 

Cavity parmitivity ɛr 2.33 

Beamsquint dalam elevasi ᶲ 5 0, 80, 100, 130, 150,180, 

200, 230, 250 

Tebal radiating dan ground D 0.1 mm 

Tebal cavity d1 8 mm 

Bahan radiating dan ground - Tembaga 

Bahan cavity - Polypropelene 

Sudut  00 degree       Pola Radiasi 

Tabel. 3.1. Spesifikasi dan parameter antena 
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3.5. Merancang dan Mensimulasikan Prototype Antena RLSA Single Beam dan 

Dual Beam dengan Software CST Studio Suite 2010 

Perancangan dan simulasi tidak hanya dilakukan pada antena dual beam saja, tetapi 

terlebih dahulu dilakukan perancangan dan simulasi untuk antena ketika single beam, baru 

dilanjutkan perancangan dan simulasi antena dual beam, dengan tujuan untuk melihat 

perbandingan nilai parameter antena ketika antena dalam keadaan single beam dan pada 

saat dual beam. 

 

3.5.1. Perancangan dan Simulasi Prototype Antena RLSA Single Beam 

 Perancangan dan simulasi prototype antena RLSA single beam dilakukan dengan 

menggunakan software VBA dan disimulasikan dengan CST Microwave Studio Suite 

2010. Parameter input antena single beam yang dimasukkan ke software VBA dan 

disimulasikan dengan CST Studio Stuite terdapat pada Tabel 3.1. 

Pada saat penginputan spesifikasi antena single beam pada software VBA, 

spesifikasi antena yang diubah-ubah adalah ukuran jari-jari antena, p0 dan nilai tau, 

sedangkan untuk spesifikasi antena yang lain tetap sama. Sebagai contoh perancangan 

antena dengan jari-jari 85 mm, diinputkan ke software VBA dengan jari-jari cavity 85 mm, 

p0 = 12 dan tau = 50, kemudian dirancang dan disimulasikan. Selanjutnya inputkan lagi ke 

software VBA masih dengan jari-jari dan p0 yang sama tetapi dengn nilai tau yang 

berbeda-beda yaitu tau 50, 80, 100, 130, 150,180, 200, 230, 250, setelah semua nilai tau sudah 

disimulasikan untuk p0 = 12 dan jari-jari cavity 85, dilanjutkan lagi untuk p0 = 14 dan p0 

= 16 dengan semua nilai tau, begitu seterusnya untuk jari-jari 75 dan 115.  

Perancangan antena single beam pada software CST Studio Suite 2010 dilakukan 

dengan cara meletakkan slot pada bagian radiating element, sebagaimana prototype antena 

RLSA pada umumnya yang menghasilkan satu berkas pancaran sinyal ( single beam ) dari 

bagian radiating element. Tahapan perancangan dan simulasi antena single beam terdapat 

pada lampiran A.  

 

3.5.2. Perancangan dan Simulasi Prototype Antena RLSA Dual Beam 

 Perancangan dan simulasi prototype antena RLSA dual beam dilakukan dengan 

menginputkan spesifikasi antena ke software VBA dan disimulasikan dengan 

menggunakan software CST Studio Suite 2010. Spesifikasi untuk antena dual beam yang 

dimasukkan ke software VBA sama dengan spesifikasi antena single beam yang terdapat 
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pada Tabel 3.1 yang berbeda hanya pada saat perancangan antena dengan software CST 

Studio Suite 2010, yaitu pada antena single beam, slot diletakkan pada bagian radiating 

element saja, sedangkan pada antena dual beam, slot ditambahkan pada bagian ground 

sama seperti slot yang ada pada radiating element. Penambahan slot pada bagian ground 

antena dilakukan sebagai teknik untuk menghasilkan dua berkas pancaran sinyal ( dual 

beam) dari bagian radiating element dan ground antena yang berlawanan arah. Tahapan 

perancangan dan simulasi antena dual beam terdapat pada lampiran B.  

Hasil simulasi antena dual beam  akan dibandingkan dengan antena single beam 

untuk melihat bagaimana perubahan  nilai gain , S11 dan bandwidth  antena ketika single 

beam dan bagaiman ketika antena dual beam.  

 

3.6. Membandingkan Nilai Parameter Antena Ketika Antena Single Beam dan 

Ketika Antena Dual Beam dari Hasil Simulasi 

Dari hasil simulai antena single beam dan dual beam, akan dibandingkan 

bagaimana perubahan nilai parameter dari kedua antena tersebut. Perbandingan 

menentukan pemilihan antena dual beam yang akan dipabrikasi. Pemilihan antena RLSA 

dual beam yang akan dipilih untuk dipabrikasi memiliki penurunan nilai gain sebesar -3 db 

dari antena single beam dan grafik S11 antena menghasilkan nilai dibawah -10 db serta 

terdapat bandwidth antena pada frekuansi 5,8 GHz . 

  

3.7. Pabrikasi Prototype Antena RLSA  

 Pabrikasi prototype antena RLSA dilakukan oleh pihak lain yang berpengalaman 

yaitu Central Process Engraving Codi Melaka Malaysia. Hal ini dilakukan karena 

keterbatasan alat, bahan, waktu, biaya, dan tingkat akurasi pabrikasi jika dilakukan oleh 

penulis sendiri.  

 

3.8. Pengukuran Antena RLSA  

 Pengukuran dilakukan untuk mengetahui nilai parameter sebenarnya dari prototype 

antena RLSA setelah dipabrikasi. Pengukuran dilakukan di laboratorium Electrical 

Engineering Universiti Teknikal Malaysia, Melaka (UTeM) menggunakan perangkat 

Network Analyzer E5071C dan Anechoic Chamber Room oleh teknisi yang 

berpengalaman. Hasil pengukuran prototype antena RLSA akan dibandingkan dengan 

hasil simulasi.  




