
III-1

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu berfikir yang dimulai dari menentukan suatu

permasalahan, pengumpulan data baik dari buku-buku panduan maupun studi lapangan,

melakukan penelitian berdasarkan data yang ada sampai dengan penarikan kesimpulan dari

permasalahan yang diteliti. Dalam metode penelitian direncanakan cara atau prosedur beserta

tahapan-tahapan yang jelas dan disusun secara sistematis dalam proses penelitian. Tiap

tahapan merupakan bagian yang menentukan tahap berikutnya sehingga harus dilalui dengan

cermat. Secara garis besar penelitian ini terdiri dari proses pendeskripsian masalah

menjalankan simulasi yang dilakukan dalam penelitian, dan analisa hasil. Disini penulis hanya

meneliti kebocoran antena RLSA dengan pemotongan ½ lingkaran penuh difrekuensi 5.8 GHz

dengan menggunakan software VBA, dan aplikasi CST microwave studio 2010.

3.2. Langkah Penelitian
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Gambar 3.1. Flowchart penelitian

3.2.1. Studi Pustaka

Dalam penelitian studi pustaka, penulis mengangkat permasalahan yaitu menganalisa

dan mensimulasikan kebocoran antena Radial Line Slot Array (RLSA) pada pemotongan ½

lingkaran dengan menggunakan CST 2010 difrekuensi 5.8 GHz. Pada tahap ini, penulis

melakukan studi pustaka lebih mendalam dengan mengumpulkan dan mempelajari teori-teori

serta konsep-konsep penelitian yang telah dikembangkan sebelumnya dan memiliki hubungan

tentang antenna RLSA sebagai bahan dasar menuju tahap selanjutnya.
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3.2.2 Menentukan Spesifikasi Antena RLSA

Dalam penelitian ini tahap awal yang dilakukan untuk perancangan antena Radial line

slot array (RLSA) adalah menentukan spesifikasi antena yang akan diaplikasikan, spesifikasi

tersebut antara lain  penguatan (gain), frekuensi dan polarisasi. Selain menentukan spesifikasi

antena yang akan diaplikasikan, parameter-parameter antena juga harus di tentukan. Karena

untuk mendapatkan spesifikasi antena RLSA harus melakukan simulasi terlebih dahulu

dengan memasukan parameter antena kedalam proses simulasi. Parameter-parameter tersebut

antara lain jari-jari cavity, jumlah slot pada ring pertama dan derajat antena.

Berikut spesifikasi antena Radial Line Slot Array (RLSA).

Tabel 3.1 Spesifikasi Antena RLSA (Teddy Purnamirza, 2013)

Parameter Nilai Satuan

Frekuensi 5.8 GHz

Radius antena 230 mm

Jari – jari cavity 115 mm

Jumlah slot pada ring pertama 14 -

Panjang slot 0.5 λg

Lebar slot 1 mm

Gain 16.81 dBi

Bandwitdh 622 MHz

Beamwitdh 25.1 Degree
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3.2.3. Perangkat Untuk Merancang Antena RLSA

Perangkat yang akan digunakan dalam penelitian untuk merancang antena RLSA

terdiri dari hardware dan software yaitu sebagai berikut:

1. Perangkat Hardware

a. Desktop PC (personal computer) dengan spesifikasi :

- Laptop : Acer

- Sistem Operasi : Windows 7

- Processor : Intel inside (1.8 Ghz, 2MB L3 Cache)

- Memory RAM : 2 GB

- HDD : 320 GB

2. Perangkat software

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

Software ini digunakan untuk menggambar dan menampilkan rancangan

struktur antena pada CST Microwave studio 2010 dengan cara menginputkan

nilai parameter pada software VBA

b. Software VBA (Memotong_RLSA_untuk_5.8_GHz)

Software ini digunakan untuk memotong dibagian sisi komponen antena

dengan titik potong yang sudah ditentukan dengan menginputkan nilai

parameter pada software VBA.

c. CST Microwave Studio 2010

Computer Simulation Technology (CST) Studio Suite 2010 digunakan untuk

mensimulasikan hasil desain antena.

d. Microsoft Excel 2013

Digunakan untuk pengolahan data hasil pengukuran dari simulasi antenna

RLSA.

3.2.4. Menentukan Parameter Input pada Software VBA

Nilai parameter input pada software VBA (RLSA_untuk_5.8_GHz.mcs)

digunakan untuk menggambar dan menampilkan rancangan struktur dasar antena pada

CST Microwave studio 2010 dengan langkah-langkah sebagai berikut.
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1. Buka software CST Studio Suite 2010 dengan mengklik icon nya sehingga

muncul tampilan seperti gambar 3.2. berikut ini

Gambar 3.2. Tampilan software CST Studio Suite 2010

2. Selanjutnya pilih software CST Microwave Studio 2010 dengan memilih dan

mengklik icon yang ditunjuk arah panah pada gambar 3.2. diatas sehingga

muncul lembar kerja seperti gambar 3.3. berkut ini.

Gambar 3.3. Lembar kerja CST Microwave Studio 2010
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3. Kemudian pada menu utama pilih Macros > Open VBA Macro Editor,

sehingga muncul lembar kerja seperti gambar 3.4. berikut ini.

Gambar 3.4. Lembar kerja Macro Editor

4. Langkah selanjutnya adalah pilih File > Open > Directory > Program Files >

CST Studio Suite 2010 > Library > Macros > pilih software VBA

(RLSA_untuk_5.8_GHz.mcs) untuk memasukan program VBA, sehingga

muncul tampilan seperti gambar 3.5. berikut ini

Gambar 3.5. Software VBA (RLSA_untuk_5.8_GHz.mcs)
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5. Selanjutnya, masukan nilai parameter input yang telah ditentukan untuk

merancang struktur dasar antena seperti gambar 3.6. berikut ini

Gambar 3.6. Parameter Input pada Software VBA (RLSA_untuk_5.8_GHz.mcs)

6. Keterangan nilai parameter input yang perlu ditentukan adalah sebagai berikut :

a. jari_kaviti, yaitu nilai jari-jari cavity dan dimensi spesifikasi antena yang

digunakan

b. po, yaitu jumlah slot pada ring pertama bagian radiating element

c. lebar_slot, yaitu panjang slot yang diukur pada ring pertama bagian

radiating element

d. tau, yaitu besar sudut elevasi yang digunakan untuk pengarahan antena

dengan nilai 60o - 87o

e. fo, yaitu frekuensi yang digunakan pada rancangan antena

f. tebal_elemen_radiasi, yaitu nilai ketebalan bahan untuk membuat bagian

radiating element (ketebalan logam tembaga atau kuningan) yang

digunakan  pada pabrikasi antena

g. jari_lubang kaviti, yaitu jari-jari lubang bagian cavity yang digunakan untuk

tempat disc feeder
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7. Setelah menentukan nilai parameter seperti gambar 3.6. diatas, maka data tersebut

dapat disimpan dengan memilihFile> Save. Kemudian pilih Macros >

RLSA_untuk_5.8_GHz > tekan Enter, sehingga dihasilkan gambar rancangan

sesuai nilai parameter yang ditentukan sebelumnya seperti gambar 3.7. berikut ini.

Gambar 3.7. Rancangan prototype antena RLSA

3.2.5 Rancangan Simulasi Pemotongan Antena RLSA

Dalam melakukan perancangan sebuah antena RLSA terlebih dahulu harus melalui

proses simulasi menggunakan software CST Microwave Studio 2010. Untuk mendapatkan

rancangan sesuai dengan tujuan penelitian ini, peneliti menganalisa kebocoran antena RLSA

dengan pemotongan ½ dari diameter penuh. Adapun tahapan proses simulasi menggunakan

software CST Microwave Studio 2010 adalah sebagai berikut.

1. Tahap pertama setelah diperoleh gambar rancangan sturktur dasar prototype

antena RLSA adalah proses melubangi slot pada radiating element dengan cara

memilih Navigation Tree > Components > Ring. Selanjutnya pada menu

utama pilih Objects > Boolean > Add seperti gambar 3.8. berikut ini.
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Gambar 3.8. Proses Melubangkan Slot pada Element Radiating

2. Selanjutnya pada Navigation Tree pilih Components > Antena > Radiating >
pilih Objects > Boolean > Insert >Ring > slot 0.2.2 > tekan Enter, maka slot-
slot pada radiating element telah berlubang semua seperti gambar 3.9. berikut
ini

Gambar 3.9. Hasil Proses Melubangi Slot Radiating Element

3. Tahap selanjutnya adalah melubangi bagian background dan cavity untuk

tempat  kepala disc feeder yang letaknya ditengah antena, caranya dengan

memutar prototype antena dengan Active Rotation Mode sebesar 180o dan
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Active Dinamic Zoom Mode untuk melihat letak kepala disc feeder pada

bagian background dengan lebih jelas, kemudian pilih Select point, edge or

face (s) > klik pada jari-jari kepala disc feeder lalu pilih Solve > Waveguide

port > tekan Enter, maka diperoleh hasilnya seperti gambar 3.10. berikut ini.

Gambar 3.10. Hasil Proses Melubangi Kepala Disc Feeder

4. Tahap selanjutnya adalah mengatur frekuensi yang digunakan pada rancangan

prototype antena RLSA dengan cara pilih Solve > Frequency > masukan nilai

rentang frekuensi (GHz) yang digunakan pada tabel > tekan Enter seperti

gambar 3.11. berikut ini.

Gambar 3.11. Pengaturan Rentang Frekuensi

5. Kemudian setelah mengatur frakuensi langkah selanjutnya adalah memutar

kembali rancangan prototype antena RLSA dan memotong antena ½  lingkaran
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dengan cara pilih Activate Rotation Mode > Marcos > Open VBA Marcos

Editor> File > OpenFolde r> kemudian pilih software VBA (Memotong_RLS

A_untuk_5.8_GHz). Lalu masukan nilai yang sama dengan nilai pada gambar

3.7 sebelumnya. Untuk memasukan program pemotongan VBA, sehingga

muncul tampilan seperti gambar 3.12

Gambar 3.12. Parameter Input pada Software VBA
(Memotong_RLSA_untuk_5.8_GHz)

6. Kemudian setelah memasukan nilai parameter ke Software VBA

(Memotong_RLSA_untuk_5.8_GHz). Langkah selanjutnya adalah pilih

Marcos> Memotong_RLSA_untuk_5.8_GHz. Maka akan tampil gambar 3.13

seperti dibawah ini.

Gambar 3.13. Hasil Pemotongan ½  antena dari bentuk lingkaran penuh
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7. Kemudian pilih Solve > Field Monitor > lalu pilih button Farfield/RCS >

tekan Enter. berikut ini untuk memilih parameter uji yang akan

disimulasikan,

pilih button Farfield/RCS untuk parameter medan jauh yang digunakan,

dapat dilihat pada gambar 3.14 dibawah ini.

Gambar 3.14. Pengaturan Field Monitor

8. Langkah selanjutnya simpan data rancangan yang akan disimulasikan

dengan cara pilih File > Save All > beri nama yang unik untuk

memudahkan mengenal data yang disimpan, misalnya R75-PO14-T75.cst

(berarti data antena dengan dimensi jari-jari cavity R = 75 mm, PO = 14

sudut T 75o). Simpan data dalam folder yang memiliki nilai yang sama

misalnya PO14 untuk mempermudah mengolah data karena data yang

dibuat dalam rancangan simulasi antena.
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9. Kemudian untuk proses simulasi data, pilih Solve > Transient Solver >

tekan

Enter seperti gambar 3.15. berikut ini.

Gambar 3.15. Proses simulasi data rancangan antena RLSA

10. Simulasi perancangan prototype antena RLSA dapat dilakukan secara bersama

dengan menggunakan CST Job Control Center dengan cara buka Star > pilih

All Program > CST StudioSuite 2010 > klik CST Job Control Center. Peneliti

hanya menjalankan simulasi sebanyak 7 simulasi karena ketahanan dari PC itu

sendiri. selanjutnya untuk memasukan data yang akan disimulasikan dengan

cara pilih Job Queue > Add Job(s), lalu masukan data satu persatu. Setelah

semua data dimasukan pilih Job Queue > Run (tekan F5) seperti gambar 3.16.

berikut ini.
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Gambar 3.16. Simulasi Semua Data  dengan CST Job Control Center


