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Abstrak—Perkembangan teknologi komunikasi bergerak 
demikian cepatnya dan menghendaki dimensi perangkat 
khususnya antena yang kecil, ringan dan kompak. Untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut, berbagai riset miniaturisasi 
dimensi telah banyak dilakukan. Miniaturisasi dimensi antena 
dapat dilakukan dengan menggunakan substrat dielektrik 
dengan permitivitas yang tinggi, tetapi berdampak pada 
penurunan kinerja antena dan sudah ditinggalkan. 
Miniaturisasi dengan menggunakan teknologi metamaterial 
MNG struktur spiral resonator (SR) mampu mereduksi 
dimensi antena antara 30%–60% dengan perbaikan kinerja 
yang cukup   signifikan. 

Kata Kunci—antena planar, karakteristik radiasi, 
metamaterial MNG, reduksi dimensi, struktur spiral   persegi 

 

I. PENDAHULUAN  
Teknologi komunikasi bergerak mengalami 

perkembangan yang sangat cepat dan membutuhkan 
perangkat yang kecil, ringan dan kompak. Untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut, berbagai penelitian memperkecil dimensi 
perangkat khususnya antena telah banyak dilakukan [1]–[4]. 
Miniaturisasi dimensi antena dapat dilakukan dengan dengan 
dua cara yaitu menggunakan material dielektrik substrat 
permitivitas tinggi dan teknologi metamaterial. Penggunaan 
dielektrik substrat permitivitas tinggi meningkatkan intensitas 
gelombang permukaan pada material dan tidak 
direkomendasikan serta ditinggalkan karena menurunkan 
kinerja antena. Oleh karena itu, memperkecil dimensi antena 
menggunakan teknologi metamaterial mulai menjadi topik 
penelitian yang menarik dilakukan. 

Metamaterial mempunyai karakter double negative 
(DNG) yaitu mempunyai permitivitas dan permeabilitas 
keduanya negatif; atau single negative (SNG) yaitu 
mempunyai permitivitas negatif dan permeabilitas positif 
(ENG) atau permitivitas positif dan permeabilitas negatif 
(MNG) [5]. Material dengan karakter MNG dan ENG tidak 
menyerap gelombang, sehingga dapat mencegah timbulnya 
gelombang permukaan [6]. Material MNG memiliki struktur  
multiple split ring resonator (MSRR) dan spiral resonator 
(SR) dan banyak digunakan pada desain antena planar [7]. 
MNG struktur SR mempunyai faktor reduksi lebih besar 
dibanding dengan MSRR. Struktur MSRR dan SR mampu 
mereduksi dimensi secara linier masingmasing hingga 
λ0/30–λ0/40 dan λ0/65–λ0/250. 

Pada    pustaka    [8]    telah    dilakukan    penelitian antena 
slot berbentuk spiral. Ukuran antena slot  dapat  direduksi 
pada frekuensi resonansi tanpa mengalami kesulitan dalam 
memperoleh impedance matching. Demikian juga pada [9], 
sebuah antena planar dirancang dengan menggunakan 
struktur SR untuk merekayasa dielektrik substrat dan 
radiatornya berbentuk patch biasa. Hasil pengukuran 
menunjukkan bahwa faktor reduksi yang didapat 40%–70% 
dengan efisiensi 20%–30%. Berdasarkan penelaahan di atas, 
dalam makalah ini disajikan miniaturisasi dimensi antena 
planar dengan teknologi metamaterial struktur SR. 

 

II. ANTENA PLANAR TUNGGAL 

A. Antena Planar dengan Struktur SR Patch Tunggal 
Pada pustaka [10] telah diteliti penggunaan struktur SR 

patch tunggal sebagai radiator dengan sistem pencatuan 
proximity. Antena dirancang pada dielektrik substrat FR4 
epoxy ketebalan 1.6 mm dan permitivitas relatif 4.3 seperti 
ditunjukkan pada Gambar 1. Untuk menentukan dimensi 
antena, digunakan rangkaian ekivalen struktur SR patch [7]. 
Dari formulasi impedansi struktur SR, diperoleh impedansi 
efektif struktur SR patch sebagai fungsi lebar strip   w. 

 

 

Gambar 1. Konfigurasi antena planar dengan struktur SR patch tunggal 
dan pencatuan proximity. 

 

Dengan menggunakan lebar gap s sebagai parameter 
dengan dimensi substrat 30 mm × 30 mm dan daerah 
frekuensi 2,0 GHz – 2,5 GHz, dilakukan simulasi dengan 
variasi jumlah putaran spiral N = 3, 5, 7, dan 10; dan 
beberapa kombinasi w dan s. Hasil simulasi dari koefisien 
refleksi (S11) ditunjukkan dalam Gambar 2. Terlihat bahwa 
struktur SR patch tunggal dengan jumlah putaran spiral N 
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=  3  dan  5  mempunyai S11 lebih rendah pada daerah 
frekuensi 2.0 GHz–2.5 GHz dibandingkan dengan struktur 
SR patch tunggal dengan jumlah putaran spiral N = 7 dan 10. 
Pada daerah frekuensi 2,4 GHz–2,5 GHz, hanya N = 3 dengan 
pasangan w  =  3,1 mm dan s = 0,5 mm dan  pasangan  w  =  
2,5  mm  dan  s  = 1,5 mm yang memenuhi kriteria tersebut. 
Sedangkan kombinasi pasangan yang lain mempunyai S11 < –
10 dB pada rentang frekuensi 2,4 GHz–2,5 GHz, sehingga 
tidak diamati. Hasil simulasi untuk parameter dimensi N = 3 
dengan pasangan w = 3,1 mm dan s = 0,5 mm memberikan 
gain sebesar –0,5 dB dan bandwidth sebesar 30 MHz (S11 < –
10 dB) pada  frekuensi 2,43 GHz. Perolehan ini dapat 
diperbaiki dengan menyisipkan rangkaian penyesuai 
impedansi [10], dan hasil simulasi yang diperoleh adalah gain 
sebesar 2,3 dBi dan bandwidth sebesar 42 MHz (S11 < –10 
dB) pada frekuensi 2,47 GHz. 

 

 
(a) dengan N = 3 dan variasi nilai w dan s 

 

 
(b) dengan N = 3, 7, 10 dan variasi nilai w dan s [10] – [11] 

 
Gambar 2.  Perilaku koefisien refleksi dari antena planar dengan struktur   
SR patch tunggal. 

 

B. Studi Sifat MNG Struktur SR sebagai Radiator Antena 
Sifat  µ  negative  (MNG)  metamaterial  struktur  SR  yang 

diperlakukan  sebagai  radiator  antena  planar  dengan  variasi 
jumlah putaran spiral N, lebar strip w, dan lebar gap s terpilih 
diperoleh  dengan  menggunakan  rangkaian  ekivalen  [7],  [7] 
dan  hasilnya seperti  ditunjukkan dalam  Gambar  3  [10]–
[11]. Terlihat  bahwa  nilai  permeabilitas  efektif  (eff)  antena  
yang distudi  mempunyai  bagian  nyata  negatif  sebesar  2,5  
pada frekuensi paling rendah 0,1 GHz. Sedangkan bagian 
imajiner negatif dicapai pada frekuensi di atas 1 GHz. Nilai 
permitivitas efektif (Îeff  ) ditunjukkan dalam Gambar 4 
dimana nilai epsilon efektif  (Îeff )  yang  terdiri  dari bagian  
riil  Re(Eps)  dan  bagian imajiner  Im(Eps) mempunyai nilai  
lebih  positif  untuk semua rentang frekuensi, kecuali rentang 
frekuensi 0,1 GHz–0,7 GHz yang bernilai negatif. Dari 
Gambar 3 dan 4, dapat dibuktikan bahwa  struktur  SR  patch  

tunggal  bersifat  MNG,  khususnya pada rentang frekuensi 2,4 
GHz–2,5 GHz. 

 

 
Gambar 3.  Permeabilitas efektif (µef  ) dari antena planar dengan struktur 
SR patch tunggal. 
 

 

 

 
Gambar  4.   Permitivitas  efektif  (Îeff  )  dari  antena  planar  dengan  
struktur  SR patch tunggal. 

C. Antena Planar dengan Struktur Patch Persegi 
Untuk memperoleh nilai reduksi antena planar dengan 

struktur SR patch tunggal, maka didesain antena planar 
konvensional dengan struktur patch persegi yang dicatu 
dengan  metoda  inset  feed  seperti  ditunjukkan pada Gambar 
5  [10].  Adapun  perbandingan  hasil  simulasi  antena  planar 
dengan struktur SR patch tunggal terhadap antena planar 
konvensional dengan struktur patch persegi ditunjukkan 
dalam Tabel I. 

 

Gambar  5.   Konfigurasi  antena  planar  konvensional  dengan  struktur patch 
persegi dan pencatuan inset feed 

Tabel I menunjukkan bahwa antena planar dengan struktur SR 
patch tunggal yang mempunyai sifat metamaterial MNG 
mampu mereduksi dimensi cukup signifikan sebesar  53% 
atau lebih dari separuh luasan patch dibanding antena planar 
konvensional dengan struktur patch persegi dengan efisiensi 
yang lebih tinggi, meskipun gain yang diperoleh lebih rendah 
sebesar 0,8 dB. 
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TABLE I.  PERBANDINGAN PARAMETER ANTARA ANTENA PLANAR 
DENGAN STRUKTUR SR PATCH TUNGGAL DENGAN ANTENA  PLANAR 

KONVENSIONAL DENGAN STRUKTUR PATCH PERSEGI  [10]. 

 

III. ANTENA PLANAR SUSUN 

A. Antena Planar Susun dengan Struktur SR Patch 2×2 
Untuk mengamati karakteristik radiasi dan faktor reduksi 

dimensi dari antena planar dengan struktur SR patch, 
dikembangkan pula antena planar susun dengan struktur SR 
patch 2×2 yang mempunyai sistem pencatuan proximity 
seperti ditunjukkan pada Gambar 6. Antena planar susun 
dengan struktur SR patch 2×2 tersebut didesain menggunakan 
dua lapis dielektrik substrat FR4 epoxy dengan ketebalan 
masing-masing 1.6 mm.  Struktur SR patch 2×2 sebagai 
radiator ditempatkan pada bagian atas substrat dielektrik lapis 
pertama, dan sistem pencatu proximity ditempatkan pada 
bagian atas substrat dielektrik lapis  kedua.Dari studi yang 
dilakukan, antena planar susun dengan struktur SR patch 2×2 
yang dirancang dengan parameter jumlah putaran spiral N = 
3, lebar strip w = 3,1, lebar gap = 0,5, panjang SR patch l = 
22,6 mm, tebal substrat  dielektrik h = 1,6 mm, ketebalan 
patch t=0,035 mm mempunyai sifat MNG seperti 
ditunjukkan pada Gambar  7. 

B. Antena Planar Susun Konvensional dengan Struktur 
Patch Persegi 2×2 
Untuk memperoleh nilai reduksi antena planar susun 

dengan struktur SR patch 2×2, maka dirancang pula antena 
planar susun konvensional dengan struktur patch persegi 2×2 
sebagai pembanding seperti ditunjukkan pada Gambar 8. 
Sama halnya  dengan  rancangan  sebelumnya,  antena  planar 
susun konvensional dengan struktur patch persegi 2×2 
dirancang menggunakan dua lapis substrat dielektrik FR4 
epoxy dengan ketebalan masing-masing 1.6 mm. Pada 
perancangan antena ini, struktur patch persegi 2×2 sebagai 
radiator ditempatkan pada bagian atas substrat dielektrik lapis 
pertama, dan sistem pencatu proximity ditempatkan pada 
bagian atas substrat dielektrik lapis kedua. 

Dari hasil simulasi  terlihat  bahwa  karakteristik  radiasi 
dari antena planar susun dengan struktur SR patch 2×2 
menghasilkan bandwidth 95 MHz yang menunjukkan adanya 
perbaikan bandwidth sebesar 3 MHz dan gain antena  sebesar 
7 dBi pada frekuensi 2,4 GHz dengan efisiensi sekitar 74%. 
Selain itu, antena planar susun dengan struktur SR patch 2×2 
yang mempunyai sifat metamaterial MNG mampu mereduksi 
dimensi antena planar susun konvensional dengan struktur 
patch  persegi 2×2  hingga 27%.  

 

 
Gambar 6. Konfigurasi antena planar  susun dengan struktur SR patch  

2×2 dan pencatuan proximity. 

 

 

 
Gambar  7.    Permeabilitas  efektif  (µef  )  dari  antena  planar  susun  

dengan struktur SR patch 2×2. 
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Gambar 8.   Konfigurasi antena  planar  susun konvensional  dengan   
struktur patch persegi 2×2 dan pencatuan  proximity. 

 

IV. KESIMPULAN 
Miniaturisasi dimensi antena planar dengan menerapkan 

struktur SR patch berbasis teknologi  metamaterial  MNG 
telah dipresentasikan. Hasil simulasi antena planar dengan 
struktur SR patch tunggal yang mempunyai sifat metamaterial 
MNG memberikan perbaikan efisiensi dan mereduksi 
dimensi antenna sebesar masing-masing 3,7% dan 53% 
terhadap antena planar dengan struktur patch persegi. 
Demikian juga antena planar susun dengan struktur SR patch 
2×2 yang mempunyai sifat metamaterial MNG memberikan 
perbaikan bandwidth sebesar 3 MHz dan mampu mereduksi 
dimensi hingga sebesar 27% terhadap antena planar susun 
konvensional dengan struktur patch  persegi 2×2. 
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