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1.1 Latar Belakang 

Radial Line Slot Array (RLSA) merupakan antena yang digunakan untuk jarak jauh 

dan memiliki performansi untuk mengirim dan menerima sinyal dengan baik [1]. Antena 

RLSA merupakan sebuah antena yang tersusun dari bahan tembaga dan polypropylene. 

Antena RLSA memiliki beberapa susunan slot yang ada pada bagian radiating antena. 

Antena RSLA termasuk antena yang baru dan belum ada di pasaran, sehingga antena ini 

perlu dilakukan pengembangan.  

Antena RLSA memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan antena wifi di 

pasaran, antara lain antena RLSA ini memiliki ukuran yang rata dan tipis sehingga terlihat 

lebih portable. Selain itu antena RLSA memiliki feeder yang terletak dibelakang antena, 

sehingga keberadaan feeder tidak mengganggu keberadaan sinyal. 

Didalam penelitian M.I. Imran menjelaskan bahwa antena RLSA direkomendasikan 

oleh Kelly pada akhir tahun 1950 [4] dan di awal tahun 1960 antena ini mulai diusulkan 

untuk digunakan. Selanjutnya, antena tersebut dimodifikasi sehingga ia bisa menerima dan 

mengirimkan sinyal sesuai dengan desain polarisasi [4]. Ando salah satu peneliti dari 

jepang berhasil mengembangkan antena RLSA pada frekuensi 12 Ghz, tetapi antena ini 

hanya bisa digunakan sebagai penerima siaran televisi satelit pada tahun 1985 [3]. Tahun 

2005, M.I. Imran seorang peneliti dari Malaysia telah berhasil mengembangkan antena 

RLSA yang bisa digunakan untuk aplikasi jaringan wireless LAN, tetapi dibandingkan 

dengan antena RLSA yang dikembangkan oleh Ando, frekuensi antena dari M.I. Imran 

lebih rendah yaitu 5,8 Ghz [4]. 

T. Purnamirza salah satu peneliti dari Indonesia sekaligus dosen di UIN SUSKA 

RIAU juga meneliti antena RLSA. Dalam penelitiannya, T. Purnamirza meneliti 

bagaimana dengan frekuensi 5,8 Ghz yang dipakai oleh M.I. Imran dapat meningkatkan 

performansi terhadap antena RLSA, dengan menggunakan teknik Flame Retardant 4 (FR-

4) dan juga menggunakan teknik Extream Beamsquint (EB). Tak hanya itu, T. Purnamirza 

juga berhasil mengembangkan software Virtual Basic Application (VBA) pada frekuensi 

5,8 Ghz sehingga dapat mempermudah untuk merancang dan mendesain antena RLSA [1]. 

Dengan demikian, T. Purnamirza berhasil membuat dan merancang prototype antena 
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RLSA pada frekuensi 5,8 Ghz dengan hasil performansi yang baik untuk perangkat 

komunikasi Wireless LAN. 

Penelitian selanjutnya pada tahun 2014, beberapa mahasiswa dari UIN SUSKA 

RIAU jurusan Teknik Elektro juga meneliti antena RLSA. Peneliti pertama yaitu Prayoga 

Budi Kesuma, didalam penelitiannya ia merancang dan membangun antena RLSA pada 

frekuensi 5,8 GHz menggunakan spesifikasi jenis antena yang ada di pasaran. Salah satu 

jenis antena pasaran yang dipilih olehnya yaitu antena Backfire wireless LAN 17 dBi. 

Antena tersebut termasuk antena parabola (dish antenna) untuk perangkat komunikasi 

wireless LAN pada frekuensi 5,8 GHz yang ada di pasaran tiga tahun terakhir [5] 

Berbeda dengan jenis antena yang dipilih oleh prayoga, peneliti selanjutnya Puji 

Prowadi (2014) memilih jenis antena Yagi 5816 16,5 dBi. Ia juga merancang dan 

membangun antena RLSA pada frekuensi 5,8 Ghz untuk komunikasi wireless LAN [6]. 

Penelitian terakhir yang penulis ambil yaitu dari Doni Cristian (2014) yang memilih antena 

helical H2058 untuk diaplikasikan ke antena RLSA. Antena helic termasuk salah satu 

antena wifi yang berukuran kecil dibandingkan dengan antena pasaran lainnya [7] 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa Teknik Elektro UIN 

Suska Riau diatas, antena RLSA yang telah dibuat hanya dirancang dengan memilih salah 

satu spesifikasi dari sekian banyak jenis antena yang ada di pasaran, sehingga penulis ingin 

mengembangkan ke penelitian lebih lanjut yaitu dengan cara merancang antena RLSA 

berdasarkan spesifikasi rata-rata antena yang ada di pasaran. Oleh karena itu, untuk 

mengetahui apakah antena RLSA dapat dirancang dengan menggunakan spesifikasi dari 

rata-rata antena wifi point to point yang ada di pasaran, maka harus dilakukan penelitian 

terlebih dahulu. 

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul 

“Rancang Bangun Antena Radial Line Slot Array (RLSA) Untuk Jaringan Wifi Sesuai 

Spesifikasi Pasar. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian 

ini adalah bagaimana merancang dan membangun prototype antena Radial Line Slot Array 

(RLSA) menggunakan rata-rata spesifikasi antena wifi point to point di pasaran pada 

frekuensi 5,8 Ghz. 

 

 



I-3 
 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah merancang dan membangun 

prototype antena Radial Line Slot Array (RLSA) dengan spesifikasi antena di pasaran pada 

frekuensi 5,8 Ghz dan membuktikan bahwa antena RLSA mampu meningkatkan kinerja 

yang lebih baik dengan menggunakan spesifikasi dari rata-rata antena wifi di pasaran.  

 

1.4. Batasan Masalah 

 Untuk mencapai hasil yang diharapkan serta menjaga pembahasan agar lebih 

terarah dan tidak keluar dari penelitian ini, maka penulis menentukan cakupan batasan 

masalah sebagai berikut: 

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

pabrikasi dilakukan oleh pihak lain yang berpengalaman disebabkan keterbatasan 

alat, waktu, biaya, dan tingkat akurasi pabrikasi sesuai ukuran yang telah diperoleh 

dari hasil simulasi rancangan. 

2. Melakukan uji coba prototype antena RLSA pada frekuensi 5,8 Ghz untuk aplikasi 

jaringan wifi point to point. 

3. Antena yang dirancang sesuai dengan rata-rata antena yang ada di pasaran 

Internasional 

4. Simulasi antena menggunakan software Computer Simulation Technology (CST) 

STUDIO SUITE 2010 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian ini akan menghasilkan prototype antena RLSA sebagai antena yang 

berpotensi menjadi pilihan alternatif menggantikan jenis antena yang ada di pasaran 

untuk aplikasi wireless LAN  

2. Penelitian ini akan memastikan keberhasilan antena RLSA yang dapat dirancang 

dan dibangun menggunakan spesifikasi jenis antena di pasaran. 


