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BAB III
METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang metode yang akan digunakan dalam

melakukan penelitian seperti, membuat disain penelitian dan menjelaskan proses demi

proses yang akan dilakukan dalam penelitian mulai dari awal penelitian hingga akhir

penelitian dimana tujuan dan hasil dari penelitian itu sendiri telah tercapai.

3.1. Desain Penelitian

Metode yang  digunakan sebagai kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah

metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hasil simulasi dan hasil

pengukuran prototipe antena RLSA untuk mendapatkan unjuk kerja antena RLSA yang

optimal. Simulasi antena RLSA menggunakan software Computer Simulation Technology

(CST). Langkah-langkah simulasi perancangan antena RLSA menggunakan CST software

dapat dilihat pada Lampiran A.

Teknik perancangan antena RLSA yang dimaksudkan adalah perancangan

menggunakan teknik pemotongan. Teknik pemotongan memanfaatkan pengecilan antana

dengan unjuk kerja yang tidak menurun. Setelah melakukan verifikasi terhadap hasil

simulasi menggunakan teknik pemotongan, tahap penelitian selanjutnya masuk pada proses

pembuat prototipe antena RLSA, pengukuran antena RLSA baik pengukuran langsung

ataupun pengukuran labor menggunakan alat yang berstandar seperti Anechoic Chamber

dan Network Analyzer, dan melakuan perbandingkan terhadap hasil verifikasi simulasi

antena dengan hasil pengukuran prototipe antena RLSA, apakah hasil simulasi antena

sesuai dengan hasil pengukuran yang dilakukan sehingga dapat dibuktikan teknik

perancangan pemotongan baik untuk digunakan.

Metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.1.

1. Studi Pustaka

2. Menentukan spesifikasi rancangan (parameter antena RLSA)

3. Melakukan perancangan menggunakan software

4. Melakukan optimalisasi perancangan

5. Mengimplementasikan (fabrikasi) prototipe antena RLSA pada frekuensi 5,8

GHz dan melakukan perbandingan pengukuran unjuk kerja antena RLSA yang

telah difabrikasi dengan antena yang telah disimulasikan sebelumnya.

6. Penulisan tugas akhir
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Gambar 3.1. Flowchart Metode Penelitian

3.2. Studi Pustaka

Tahap ini digunakan sebagai tahap pengembangan pola pikir penulis dalam

menganalisa data referensi yang ada. Studi pustaka bertujuan untuk memperkuat materi

pembahasan dalam penulisan. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting untuk

penulisan tugas akhir.

3.3. Tahapan Menentukan Spesifikasi Rancangan (Parameter Antena RLSA)

Dalam merancang sebuah antena yang harus diperhatikan adalah dalam

menentukan parameter-parameter antena, karena merancang sebuah antena  berarti

menentukan nilai  parameter antena yang akan dirancang sesuai dengan kebutuhan, begitu

juga dengan perancangan antena RLSA. Dalam perancangan antena RLSA ada yang

disebut VBA software yang berisi susunan program untuk mengatur parameter inputan

antena RLSA yang akan dirancang secara cepat dan mudah. Nilai parameter inputan antena
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RLSA sangat penting dan berpengaruh terhadap hasil simulasi dari antena itu sendiri.

Demi  mendapatkan hasil yang optiamal maka dibutuhkan nilai parameter input antena

yang sesuai, untuk itu dibutuhkan perbandingan dalam perancangan antena RLSA

sehingga diperoleh unjuk kerja yang optimal dari nilai parameter yang di inputkan.

3.3.1. Antena RLSA Teknik Pemotongan ½

Antena RLSA dirancang untuk sistem komunikasi wireless dalam jarak yang jauh,

bahkan mungkin bisa sangat jauh, sehingga membutuhkan gain yang sangat tinggi dan

S1.1 yang kecil, untuk itu antena RLSA dirancang sedemikian hingga untuk medapatkan

spesifikasi yang optimal guna menjadi antena yang memiliki akurasi yang tinggi dan daya

pancar yang optimal. Penelitian ini menggunakan teknik pemotongan berdasarkan VBA

software.

Sesuai dengan hasil simulasi penelitian sebelumnya, verifikasi simulasi antena

dilakukan pada teknik pemotongan ½ , hal ini dikarenakan setelah dilakukan simulasi

antena RLSA dengan teknik pemotongan ½ memiliki unjuk kerja yang baik.

Adapun parameter inputan antena RLSA dengan teknik pemotongan ½ yang telah

disimulasikan dan akan difabrikasikan dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1. Parameter perancangan antena RLSA

Spesifikasi Parameter Simbol Nilai

Frekuensi tengah f 5.8 GHz

Panjang Slot l 0.5 λg

Lebar Slot w 1 mm

Jari cavity R 75 mm

Cavity permittivity r 2.43

Tebal radiating dan ground d 0.1 mm

Tebal cavity dl 8 mm

Bahan radiating dan ground - Tembaga

Bahan cavity - Polypropylene

Tahapan penelitian yang pertama dilakukan adalah menentukan spesifikasi

perancangan antena RLSA yang nantinya akan digunakan sebagai parameter inputan guna

mendapatkan bentuk antena yang sesuai, selanjutnya akan dilakukan simulasi dan fabrikasi

jika nilai parameter yang diinputkan telah sesuai.
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Tabel paramater perancancangan antena RLSA menjelaskan bahwa antena RLSA

dirancang sedemikian hingga untuk mendapatkan hasil perancangan antena yang baik

dengan menggunakan frekuensi center 5.8 GHz. Antena RLSA memiliki ukuran kecil dan

memiliki bentuk datar, terbentuk dari susunan bahan tembaga dan polypropylene dan

memiliki beberapa pasang slot pada bagian radiating.

Antena RLSA yang dirancang menggunakan teknik pemotongan ½, Tabel 3.1.

menjelaskan parameter perancangan antena RLSA yang memiliki beberapa spesifikasi

parameter.

3.3.2. Spesifikasi Feeder Antena RLSA

Gambar 3.2. Bentuk rancangan feeder

(Sumber : Teddy Purnamirza, 2013)

Tabel 3.2. Spesifikasi feeder antena RLSA

Spesifikasi Parameter Simbol Nilai

Tinggi selinder tembaga H 3 mm

Radius selinder tembaga Ra 1.4 mm

Gap udara bagian atas b1 4 mm

Gap udara bagian bawah b2 1 mm

(Sumber : Teddy Purnamirza, 2013)

3.4. Tahapan Perancangan Antena RLSA Menggunakan Software CST

Antena RLSA dengan teknik pemotongan di desain dengan menggunakan software

CST. Hasil simulasi yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa antena RLSA yang

telah disimulasikan memiliki nilai gain diatas 10 dBi ( > 10 dBi).
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Gambar 3.3. Tahapan simulasi menggunakan CST software

3.5. Optimalisasi Perancangan Antena RLSA

Pengoptimalan perancangan antena RLSA dilakukan jika pada perancangan

sebelumnya belum di dapatkan hasil yang belum sesuai, karena harus melakukan

perbandingan hasil dari setiap perancangan yang dilakukan untuk mendapatkan spesifikasi

dan permormansi antena yang baik.

3.6. Tahapan Fabrikasi dan Pengukuran

Pada tahapan ini dilakukan perancangan antena RLSA dengan bahan tembaga dan

polipropylene dan difabrikasi menggunakan program CNC di Melaka, Malaysia.

Kemudian akan dilakukan pengukuran terhadap antena RLSA yang telah difabrikasi
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dengan hasil pengukuran yang diperoleh akan dibandingkan dengan hasil simulasi

menggunakan CST software. Parameter antena RLSA yang diukur diantaranya pola radiasi

antena, S1.1 antena, dan gain antena, karena S1.1 antena dapat menentukan ada atau

tidaknya bandwidth antena yang dirancang, sementara pola radiasi antena menentukan

nilai gain antena yang dirancang. Dari tahap fabrikasi dan pengukuran yang dilakukan

dapat dilihat unjuk kerja antena yang lebih baik, apakah parameter antena yang diukur

sesuai atau tidak dengan hasil simulasi.

Berikut komponen-komponen penyusun antena RLSA:

1. Komponen antena RLSA

Gambar 3.4. Komponen Antena RLSA

(Sumber: Teddy Purnamirza,2013)

2. Elemen Radiating

Gambar 3.5. Elemen Radiating (bahan tembaga)

(Sumber : CST Studio)
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3. Background

Gambar 3.6. Elemen Background (bahan tembaga)

(Sumber : CST Studio)

4. Elemen cavity

Gambar 3.7. Elemen Cavity (bahan polypropilene)

(Sumber : CST Studio)

5. Feeder

Gambar 3.8. Elemen Feeder

(Sumber: CST Studio)

3.7. Penulisan Tugas Akhir

Setelah tahap studi pustaka hingga tahap implementasi dan pengukuran telah

dilakukan dan diperoleh hasil yang diinginkan, maka langkah selanjutnya adalah

melakukan penulisan tugas akhir. Tahapan ini tidak harus dimulai pada saat tahapan-

tahapan sebelumnya telah dilakukan, penulisan tugas akhir juga dapat dilakukan

bersamaan saat melakukan proses studi pustaka hingga proses implementasi dan mengukur

unjuk kerja antena yang telah disimulasikan.


