
I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Penelitian dan pengembangan antena terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja

suatu antena. Salah satu antena yang dikembangkan itu adalah antena Radial Line Slot

Array (RLSA) yang memiliki kinerja yang sangat baik yang meliputi gain, beamwidth,

bandwidth, efisinsi, direktifitas, impedansi, polarisasi, pola radiasi, return loss, dan voltage

wave standing ratio.

Penelitian antena RLSA ini  sudah dimulai sudah sejak tahun 1946, yang dilakukan

oleh G.C Southworth berhasil merancang Radial Line Slot Antenna yaitu jenis antena yang

dapat digunakan untuk sistem komunikasi radio jarak jauh[1]. Kemudian pada tahun 1957,

seorang peneliti bernama K. C. Kelly memperkenalkan konsep Radial Line Slot Antenna

berupa lingkaran  yang memiliki slot – slot yang tersusun berbentuk cincin dengan

berbagai arah dengan pola radiasi berbentuk pensil [1]. Pada tahun 1960, Radial Slot

Antenna mengalami pengembangan dan penyempurnaan dan mulai digunakan sebagai

perangkat untuk mengirim dan menerima sinyal sesuai dengan desain polarisasi [2]. Pada

tahun 1980 antena RLSA mulai dikembangkan di Jepang, pengembangan antena ini

diawali  oleh peneliti Gato dan Yamato yang melakukan penelitian antena RLSA dengan

merancang struktur antena dua lapis berongga yang melingkar feeder di pusat antena yang

menggunakan teknik pengaturan slot yang melingkar [1]. Kemudian pada tahun 1985,

M.Ando berhasil mengembangkan antena RLSA untuk aplikasi TV satelit pada frekuensi

12 GHz[15]. Kemudian pada tahun 1988-1995 M. Ando dan lainnya di Jepang juga

berhasil melakukan pengembangan untuk meningkatkan kinerja antena RLSA yaitu

dengan teknik pengaturan slot[3], teknik beamsqunt[4], teknik variasi panjang slot, jarak

slot[5], teknik spiral penyesuian slot[6], dan teknik slot penghapus sinyal refleksi pada

antena RLSA[7] dimana pengembangan tersebut telah berhasil membuat antena RLSA

dapat diterapkan pada aplikasi Direct Broadcast Satellite (DBS) pada frekuensi Ku-Band

di Jepang[6],[7],[8].

Setahun kemudian Kechagias K telah memproduksi antena RLSA polarisasi

sirkuler yang memiliki gain sebesar 32 dBi. Setelah itu Jose I Herranz-Herruzo pula telah

memproduksi antena RLSA polarisasi linear berdiameter 600 mm dengan menggunakan
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metode “Multiple Sweep Method of Moment”. Setelah itu setahun kemudian Manuel

Sierra-Castener telah membangun antena RLSA polarisasi sirkuler dengan diameter 120

mm dan gain 18,2 dB [1]. Ini suatu pembaharuan dalam penelitian RLSA karena antena ini

berukuran kecil tetapi memiliki karakteristik antena berukuran besar telah berhasil

dibangun [1]. Setelah itu penelitian terus berlanjut hingga pada tahun 2002, Tharek A.R

dan Ayu I. K. memulai penelitian ini dengan membuat simulasi pada frekuensi 5,5 GHz.

Ini diusulkan untuk penggunaan Jaringan Area Lokal Nirkabel dalam bangunan. Simulasi

ini menunjukan pada empat lubang alur, lebar alur seluas 48° dapat dihasilkan. Farah Ayu

kemudian telah berhasil membangun antena RLSA polarisasi linear pada frekuensi 5,12

GHz [1]. Pada saat  yang sama K. Sudo, T. Mizutani, J. Hirokawa dan M. Ando telah

berhasil membangun antena RLSA polarisasi serkular pada frekuensi 5,8 GHz. Antena ini

telah dibangun untuk penggunaan pada satelit tenaga solar[1].

Kemudian pada tahun 2005 peneliti asal malaysia M.i. imran melakukan penelitian

antena RLSA untuk aplikasi LAN (wireless), tetapi dalam pengembangannya penerapan

antena RLSA untuk aplikasi (wireless) LAN mendapati masalah yaitu rendahnya kinerja

pada antena tersebut untuk frekuensi 5,8 GHz [9]. Sedangkan pada tahun 2013 peneliti dari

Indonesia Teddy Purnamirza telah melakukan penelitian terkait antena RLSA tersebut dan

berhasil melakukan peningkatan antena RLSA pada frekuensi 5,8 GHz dengan

menggunakan teknik flam Retardant 4 (FM 4) dan teknik extream beamsquint. Selain itu

beliau juga  berhasil mengembangkan aplikasi bahasa pemograman VBA. Sofware ini

berguna untuk mempermudah perancangan antena RLSA pada frekuensi 5,8 GHz dengan

cepat dan akurat. Sehingga T. Purnamirza berhasil merancang dan membangun prototype

antena RLSA dengan kinerja yang baik untuk perangkat (wireless) LAN pada frekuensi 5,8

GHz [10]. Disamping itu juga beliau meneliti  teknik pemotongan 1/4 lingkaran yang

sudah dilakukan pada antena RLSA, tetapi hanya sampai batas simulasi saja.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian akan dilanjutkan oleh penulis yaitu

membuktikan hepotesa teknik pemotongan 1/4 lingkaran dengan membuat prototype

antana RLSA kemudian mengukur dan membandingkannya dengan hasil simulasi.

Sehingga untuk mengetahui apakah antena RLSA dalam kinerjanya masih baik atau tidak

dalam segi parameter bandwidth, pola radiasi, gain, dan beamwidthnya, oleh karena itu

dilakukan penelitian terlebih dahulu dengan menganalisa prototype antena RLSA dengan

mengukur dan membandingkan hasil pengukuran dengan hasil simulasi yang didapatkan,
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untuk memastikan kebenarannya bahwa teknik pemotongan 1/4 itu dapat meningkatkan

bandwidth menjadi lebih lebar. Maka dari itu penulis tertarik dengan penelitian yang

berjudul “ Rancang Bangun Prototype Antena Radial Line Slot Array dengan Teknik

Pemotongan 1/4 untuk Frekuensi 5,8 GHz”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang akan diangkat yaitu bagaimana

cara membuktikan hipotesa teknik pemotongan 1/4 yang sudah diperkenalkan oleh

peneliti sebelumnya apakah benar dapat memperlebar bandwidth dengan memperkecil

bentuk fisik prototype antena RLSA.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan hipotesa

teknik pemotongan 1/4 pada antena RLSA apakah dapat memperlebar bandwidth dengan

memperkecil bentuk fisik prototype antena RLSA.

1.4. Batasan Masalah

Untuk mencapai hasil yang diharapkan serta menjaga pembahasan agar lebih

terarah dan tidak terlalu luas maka penulis menentukan batasan masalah yaitu penulis

hanya membuktikan hipotesa antena RLSA yang sudah diperkenalkan oleh peneliti

sebelumnya tentang teknik pemotongan 1/4 pada antena RLSA yang dapat memperlebar

bandwidth dengan memperkecil bentuk fisik prototype antena.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini akan memberikan hasil sebuah antena prototype Radial Line Slot

Array (RLSA) yang sudah terpotong 1/4 sehingga ukurannya  lebih kecil dalam

segi model.

2. Dapat memperlebar bandwidth pada antena RLSA

3. Kontribusi dalam pengembangan ilmu untuk antena RLSA


