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BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah

penelitian, tujuan dari penelitian, batasan masalah dalam melakukan penelitian, dan

manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

1.1. Latar Belakang

Antena Radial Line Slot Array (RLSA) merupakan salah satu antena yang

dikembangkan peneliti-peneliti sebelumnya yang memiliki performansi mengirim dan

menerima sinyal dengan baik pada jarak yang jauh [20]. Pada tahun 1985, M. Ando

peneliti  dari Jepang berhasil mengembangkan antena RLSA untuk aplikasi TV satelit

pada frekuensi 12 GHz [1]. Keberhasilan tersebut membuat para peneliti dari negara lain

berusaha mengembangkan antena RLSA agar dapat diterapkan pada aplikasi yang lain

salah satunya adalah wireless LAN [7-9].

Pada tahun 2005, M. I. Imran peneliti dari Malaysia berhasil mengembangkan antena

RLSA untuk aplikasi wireless LAN pada frekuensi 5,8 GHz [8]. Namun, penerapan

teknologi antena RLSA untuk aplikasi wireless LAN masih menghadapi masalah berupa

rendahnya performansi antena RLSA jika dirancang pada frekuensi 5,8 GHz [11].

Pada tahun 2013, T. Purnamirza peneliti dari Indonesia berhasil mengembangkan

teknik untuk meningkatkan performansi antena RLSA pada frekuensi 5,8 GHz yaitu

dengan teknik Flame Retardant 4 (FR-4) dan teknik extream beamsquint [20].  Beliau juga

berhasil mengembangkan software berbasiskan bahasa pemrograman Virtual Basic

Application (VBA) software. Software ini berguna untuk mempermudah proses

perancangan antena RLSA pada frekuensi 5,8 GHz dengan cepat dan akurat [19]. Selain

itu T. Purnamirza berhasil merancang dan membangun prototype antena RLSA dengan

performansi yang baik untuk perangkat komunikasi wireless LAN pada frekuensi 5,8 GHz.

Dengan mengembangkan VBA software, T. Purnamirza berhasil mensimulasikan antena

RLSA dengan teknik pemotongan ½ sehingga memiliki unjuk kerja yang baik didapat gain

yang tinggi dan S1.1 (koefisien refleksi) yang rendah serta mampu bekerja pada frekuensi

5,8 GHz [20].
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Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini akan dilanjutkan oleh penulis hingga

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

dalam  segi parameter bandwidth, gain, pola radiasi, S1.1 (koefisien refleksi), dan

beamwitdh antena. Pada penelitian ini dilakukan analisa prototype antena RLSA dengan

simulasi VBA Software dan membandingkan dengan hasil pengukuran secara manual.

Penelitian ini diberi judul “Pembuatan Prototype Antena RLSA Untuk Verifikasi Hasil

Simulasi Teknik Pemotongan ½ Antena RLSA Pada Frekuensi 5,8 GHz”,sehingga

diperoleh teknik pemotongan untuk menjadi referensi dalam merancang antena RLSA ke

depannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan pada penelitian ini

adalah “Bagaimana membuat prototype antena RLSA untuk verifikasi hasil simulasi teknik

pemotongan ½ antena RLSA pada frekuensi 5,8 GHz”.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Membuat prototype antena RLSA untuk verifikasi hasil simulasi teknik

pemotongan ½ antena RLSA pada frekuensi 5,8 GHz.

2. Menganalisa hasil pengukuran antena.

1.4. Batasan Masalah

Untuk mencapai hasil yang diharapkan serta menjaga agar pembahasan lebih terarah

dan tidak terlalu luas maka penulis menentukan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Verifikasi hasil simulasi antena RLSA pada teknik pemotongan ½ antena RLSA.

2. Bahan pembuat antena terdiri dari tembaga dengan tebal 0,1 mm sebagai konduktor

(radiating dan ground) antena dan polypropylene dengan tebal 8 mm sebagai

isolator (cavity) antena dengan nilai epsilon = 2,43.

3. Pengukuran hasil fabrikasi antena hanya dilakukan pada S1.1 (koefisien refleksi),

gain dan pola radiasi antena.

4. Frekuensi kerja yang digunakan pada penelitian ini 5,8 GHz.
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1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini :

1. Sebagai kontribusi ilmu dalam pengembangan antena RLSA.

2. Mendapatkan antena yang memiliki kinerja yang lebih baik dengan bentuk fisik

yang lebih kecil.

3. Diharapkan dapat dijadikan acuan dan referensi dalam perkembangan antena

RLSA.


