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adalah dengan coupled line stub.
Penggunaan desain metode square ring resonator yang
sudah banyak diterapkan dibeberapa penelitian karena
memiliki kelebihan, yaitu perancangan dan fabrikasi yang
mudah, serta mampu menghasilkan return loss dan
insertion loss yang mudah diatur dengan selektivitas filter
yang tinggi[1,2]. Lalu penggunaan stub dalam merancang
filter pun juga sudah banyak digunakan karena mamp u
men ingkatkan performa pada passband respon frekuensi
filter, serta mampu melebarkan bandwidth filter yang
dirancang[3,4]. Tidak hanya itu, modifikasi pada bagian
groundplane juga banyak diteliti, yaitu dengan
menggunakan teknik DGS. Tekn ik DGS ini dianggap
mampu mempengaruhi kinerja filter. Pada beberapa
penelitian keberadaan DGS ini mampu men ingkatkan
kinerja return loss men jadi lebih baik, serta men ingkatkan
lebar bandwidth dari filter mikrostrip tersebut[5,6].
Dalam paper ini akan dilakukan percobaan yang
menggunakan metode square ring resonator dengan
coupled line stub yang pada bagian groundplane mikrostrip
dilakukan DGS dengan jenis dumbell. Percobaan dilakukan
untuk mengetahui pengaruh yang terjadi akibat adanya
pengaruh DGS pada filter yang dirancang.

Abstrak
Filter merupakan ko mponen RF yang mampu melakukan
selektivitas frekuensi di dalam sistem ko munikasi. Salah
satu teknik yang digunakan dalam merancang filter adalah
menggunakan saluran transmisi mikrostrip. Dengan
memanfaatkan saluran transmisi mikrostrip, bentuk dari
filter akan menjadi lebih ko mpak dan ringkas. Salah satu
model rancangan filter mikrostrip yang populer d igunakan
adalah square ring resonator. Metode ini menawarkan
kemudahan dalam melakukan perancangan dan fabrikasi
filter. Di dalam paper ini akan dibahas pengaruh defected
ground structure (DGS) terhadap kinerja BPF mikrostrip
square ring resonator coupled line stub pada frekuensi 1,5
GHz dengan cara membandingkan BPF yang menggunakan
DGS dengan BPF yang tidak menggunakan DGS. Percobaan
ini d iperlukan untuk memodifikasi filter mikrostrip pada
bagian groundplane sehingga mampu mendapatkan hasil
kinerja yang paling optimal. Simu lasi akan dilakukan
dengan menggunakan CST Studio Suite 2018 memanfaatkan
substrat Rogers RT/Duroid 5880 yang memiliki konstanta
dielektrik (εr) 2.2. Untuk mengetahui kinerja filter ini,
diperlukan beberapa parameter. Secara u mu m, parameter
filter yang digunakan untuk mengetahui kinerja filter adalah
return loss (S11) dan insertion loss (S21). Kinerja filter
yang baik dapat diketahui dengan nilai parameter return loss
≤ -10 dB dan insertion loss ≥ -3 dB.
Kata Kunci- BPF, DGS, square ring resonator,
parameter filter

2. Desain Filter dan Defected Ground Structure
Bandpass filter akan dirancang dengan menggunakan
metode square ring resonator. Metode ini digunakan karena
menawarkan kemudahan dalam mendesainnya serta proses
pencetakannya pun terbilang mudah bila filter ingin
diimp lementasi. Dalam mendesain filter, parameter yang
men jadi ukuran baik-buruknya kinerja dari sebuah filter itu
direpresentasikan dalam bentuk S-parameter yang terdiri
dari: return loss (S11) dan insertion loss (S21). Return loss
merupakan besarnya loss yang terjadi akibat tidak
matchingnya impedansi antara sumber catuan dengan beban
perangkat yang mengakibatkan daya dipantulkan kembali ke
sumber. Sementara, insertion loss merupakan loss yang
menyisip pada saluran mikrostrip akibat jen is bahan yang
digunakan sehingga mempengaruhi daya yang dilewatkan
menuju ke port output atau dengan kata lain perbandingan
antara daya yang masuk dengan daya yang keluar pada
saluran mikrostrip.
Perancangan metode square ring resonator filter ini ini
akan dimodifikasi dengan penggunaan coupled line berupa
dua buah stub di keempat sisi resonator. Dengan
diterapkannya skema geometri stripline yang demikian,
insertion loss dapat ditahan dan menghasilkan daerah

1. Pendahuluan
Bandpass filter (BPF) telah banyak diaplikasikan dalam
pengembangan sistem ko munikasi wireless sekarang ini.
Keberadaan BPF sangat mempengaruhi kinerja sistem
sebagai penyeleksi frekuensi yang masuk melewati sistem
dalam bentuk sinyal. Frekuensi sinyal informasi yang
masuk ke dalam sistem akan d itransmisikan melalu i
passband respons frekuensi sementara frekuensi diluar
passband akan d iredam. M ikrostrip merupakan salah satu
cara yang dapat digunakan dalam merancang filter. Karena
ukurannya yang kompak pemanfaatan saluran transmisi
mikrostrip ini telah banyak ditelit i untuk memperoleh
kinerja yang lebih baik lag i. BPF mikrostrip juga memiliki
banyak metode dalam perancangannya. Salah satu metode
yang terkenal adalah square ring resonator. Dalam metode
ini juga menawarkan banyak sekali jen is skema penyusunan
pada bagian conducting line (stripline), salah satunya
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passband yang relatif flat[1]. Selain, itu dengan adanya
keberadaan dari coupled line ini diharap kan ma mpu
men ingkatkan
bandwidth
dibandingkan
dengan
menggunakan
teknik
konvensional
yang
hanya
menggunakan feedline saja tanpa adanya coupled line yang
menghubungkan resonator dengan feedline.
Dalam menentukan desain filter perlu diketahui nilai
konstanta dielektrik efekt if dari mikrostrip. Dengan
memanfaatkan konstanta dielektrik relat if (εr) yang dimiliki
oleh substrat, secara matematis dapat ditulis[2].
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Tabel 1: Ukuran geometri stripline

(1)

Selain itu, parameter lain yang diperlukan dalam
perancangan filter adalah mencari panjang gelo mbang

Di mana
tersebut,

o
c
=
 eff
fo  eff
o merupakan

Ukuran (mm)
2,8

Lebar Saluran feedline ( Wf )

5,2

Lebar Stub ( Ws )

2,5

Sisi resonator ( Sr )

52,1

Panjang Stub ( Ls )

20,5

Panjang Saluran feedline ( Lf )

7

Jarak gap (g)

1,46

Adapun, substrat yang digunakan pada simu lasi adalah
RT/Duroid 5880 dengan dielektrik relatif 2,2, ketebalan
substrat adalah 1,575mm, serta ketebalan plat tembaga
(copper) sebesar 0,375mm.
Percobaan pertama dilakukan dengan melaku kan
simu lasi BPF square ring resonator yang tidak
menggunakan dumbbell DGS pada groundplane. Tampilan
dari mikrostrip filter tanpa DGS ini dapat dilihat pada
Gambar 2.

terbimbing ( g ).

g =

Geometri Stripline
Lebar Saluran Resonator ( Wr )

(2)

panjang gelo mbang dari filter

f o merupakan frekuensi kerja filter mikrostrip dan

c adalah kecepatan cahaya.
Defected ground struture adalah suatu teknik
pengembangan dari electromagnetic band gap (EBG) dalam
perancangan mikrostrip dengan melakukan penambahan satu
atau beberapa bentuk compact geometrical pada bagian
groundplane yang terhubung pada line transmssion. Dengan
melakukan penambahan DGS pada bagian groundplane
dapat mengubah karakteristik dari saluran transmisi yang
dilewati o leh gelo mbang elektro magnetik dikarenakan
adanya perubahan geometri tertentu[5]. Keleb ihan dari
penggunaan DGS adalah mampu memberikan nilai insertion
loss dan return loss yang lebih optimal.
Jenis DGS yang akan digunakan kali in i adalah jenis
dumbbell DGS. Bentuk geometrinya dapat dilihat pada
Gambar 1.

Gambar 2: Skema simu lasi BPF square ring
resonator tanpa DGS
Dengan menggunakan skema geo metri stripline
sesuai dengan Gambar 2 dapat diperoleh hasil simu lasi
filter dalam bentuk S-parameter. Hasil S-parameter
tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 1 : Dumbbell-shape DGS pada groundplane
mikorstrip

3. Pembahasan
Rancangan filter disimu lasikan dengan menggunakan
software CST Studio Suite 2018 dengan ukuran dimensi
conducting line (stripline) sesuai Tabel 1.
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Gambar 3: S-parameter BPF square ring resonator tanpa
DGS

Sesuai dengan Gambar 3, terlihat bahwa filter mampu
bekerja maksimal pada frekuensi 1,51 GHz karena memiliki
nilai return loss (S11) terendah, yaitu -49,47d B pada
frekuensi tersebut. Lalu, insertion loss (S21) pada frekuensi
kerja tersebut memiliki nilai sebesar -0,090dB, hal in i
menandakan redaman yang hilang akibat jenis bahan
mikrostrip sangat kecil sehingga frekuensi tersebut mampu
diloloskan oleh filter.
Selanjutnya percobaan kedua, dilakukan dengan
menerap kan DGS berjenis dumbbell pada bagian
groundplane filter mikrostrip. Skema filter mikrostrip pada
percobaan kedua ini dapat diamati pada Gambar 4.
Percobaan simu lasi dengan skema sesuai Gambar 4,
terlihat bahwa struktur groundplane dari filter mikrostrip
difraktalisasi/dicacat. Hal ini dilakukan untuk men ingkatkan
kinerja filter menjad i leb ih baik lagi sesuai dengan
kebutuhan yang diperlukan dari keberadaan filter tersebut di
dalam sistem. Adapun, hasil simu lasi filter dengan
menggunakan defected ground structure (DGS) ini dapat
dilihat pada Gambar 5.

Gambar 4: Skema BPF square ring resonator dengan
DGS: (a) tampak depan; (b) tampak belakang
Hasil simulasi BPF yang memanfaatkan defected
ground structure (DGS) pada Gambar 5, menunjukan bahwa
frekuensi kerja filter tersebut bergeser menjadi 1,51GHz.
Return loss pada frekuensi kerja tersebut sebesar -55,55dB,
sementara insertion loss pada frekuensi tersebut bernilai 0,093d B. Bila d ilakukan perbandingan antara filter
percobaan pertama yang tidak menggunakan DGS dengan
filter pada percobaan kedua yang menggunakan DGS, maka
dapat diuraikan perbandingan kedua percobaan filter in i
melalui Tabel 2.

Gambar 5: S-parameter BPF square ring resonator
dengan defected ground structure (DGS)
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Tabel 2: Perbandingan BPF tanpa menggunakan
DGS dengan BPF yang menggunakan DGS
Parameter

BPF tanpa
DGS

Referensi
[1]

BPF dengan
DGS

Frekuensi
Kerja (GHz)

1,51

1,51

Insertion
Loss (dB)

-0,090

-0,093

Return loss
(dB)

-49,47

-55,55

Bandwidth3dB (MHz)

920,01

923

Fractional
Bandwidth
(FBW) (%)

61,14

61,19

[2]

[3]

[4]
Dengan melihat Tabel 2, pemberian DGS pada filter
mikrostrip menyebabkan terjad inya penurunan return loss
pada frekuensi kerja filter tersebut. Hal in i berakibat daya
yang dipantulkan kembali ke sumber akan semakin kecil
sehingga akan terjadi transfer daya yang lebih maksimu m
pada filter yang menggunakan DGS daripada yang tidak
menggunakan. Lalu, pemberian DGS juga menyebabkan
terjadinya pelebaran bandwidth, walaupun tidak terlalu
signifikan tetapi tetap mempengaruhi selekt ivitas filter. Di
mana pelebaran bandwidth filter menyebabkan selektiv itas
dari filter akan menurun, namun bila sistem ko munikasi
memanfaatkan bandwidth untuk mengolah suatu resolusi
maka dengan peningkatan bandwidth akan memberi
keuntungan tersendiri pada resolusi suatu sistem
komunikasi.

[5]

[6]

[7]

4. Kesimpulan
Dari dua buah percobaan yang telah dilakukan maka
dapat disimpulkan bahwa penggunaan dumbbell defected
ground structure (DGS) mampu meningkat kan kinerja filter.
Hal ini terlihat dari penurunan return loss yang cukup
signifikan, yaitu sebesar 6,08dB. Dengan penurunan return
loss in i daya pada frekuensi kerja yang diloloskan oleh filter
men jadi lebih besar sehingga filter yang diberi dumbbell
DGS ini mampu bekerja leb ih baik d ibandingkan dengan
filter yang tidak diberi DGS. Selain, itu bila dilihat
parameter insertion loss pada frekuensi kerjanya, filter yang
menerap kan DGS mengalami penurunan insertion loss yang
tidak berbeda jauh dibandingkan dengan filter yang tidak
menerap kan DGS. Hal, ini terjad i karena adanya trade-off
akibat dilakukannya DGS pada groundplane. Namun, bila
diamati lebih lanjut filter DGS mengalami pelebaran
bandwidth sebesar 2,99M Hz dari filter semula yang tidak
menggunakan DGS. Pelebaran ini dapat memberi dampak
postif maupun negatif. Dampak postifnya, bila filter in i
diterapkan pada sistem ko munikasi yang memperioritaskan
resolusi, maka dengan pelebaran bandwidth ini akan mampu
men ingkatkan kualitas resolusi tersebut. Namun, trade-off
akibat pelebaran ini selektivitas dari filter menjadi menurun.

[8]
[9]
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