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Abstrak 
 
Paper ini membahas perancangan dan simulasi pembagi 

daya untuk antena susun dengan fasa berjenjang, yang 

bekerja pada frekuensi tengah 2.4GHz. pembagi daya ini 

dirancang pada substrat dielektrik FR4_Epoxy yang 

memiliki permitivitas relatif 4.4 dan ketebalan 1.6mm 

dengan panjang 53.73mm dan lebar 57.16mm. pembagi 

daya ini juga mempunyai 1 port masukan dan 4 port 

keluaran. Hasil simulasi dari pembagi daya ini pada 

frekuensi tengah 2.4GHz menunjukkan nilai S11 sebesar - 

0.94 dB, S21 -57.71 dB, S31 -26.53 dB, S41 -45.11 dB dan 

S51 -20.19 dB. 

 

Kata Kunci : Pembagi daya, Fasa Berjenjang,4 port 
 

1. Pendahuluan 
 
Sistem komunikasi nirkabel memerlukan sinyal frekuensi 

yang tinggi untuk meningkatkan efisiensi transmisi 

informasi. Salah satu perangkatnya adalah antena[1].  
Antena merupakan salah suatu instrumen penting pada 

sistem komunikasi radio yang digunakan sebagai sarana 

untuk memancarkan atau menerima sinyal-sinyal informasi 

yang dibawa oleh gelombang radio. Dengan kata lain 

antena adalah sebagai media peralihan antara ruang bebas 

dengan saluran transmisi yang berfungsi untuk merubah 

energi gelombang radio menjadi energi listrik atau 

sebaliknya. Dengan demikian Antena dapat digunakan 

sebagai antena pemancar atau antena penerima[2].  
Komunikasi microwave mengkonsentrasikan energi ke 

arah yang diinginkan, sehingga diperlukan sebuah antena. 

Antena yang digunakan tergantung dari pola radiasi dan 

penguatan, sehingga antena biasanya disusun membentuk 

antena susunan atau antena array[3]. Dari sebuah input, 

daya transmitter akan ditransfer, sehingga dalam 

pencatuan daya ke antena susunan tersebut diperlukan 

sebuah pembagi daya (power divider).  
Pembagi daya (power divider) merupakan salah ssatu 

komponen gelombang mikro pasif yang dapat berfungsi 

sebagai pembagi daya maupun sebagai penggabung daya yang 

digunakan pada frekuensi gelombang mikro[4],[5]. Baru-baru  

ini, perkembangan pembagi daya maupun antena telah 

mencapai perancangan miniaturisasi dimana teknologi 

 

yang digunakan memperkecil ukuran media dengan tingkat 

efektivitas yang tinggi[4].  
Saat ini teknologi microstrip telah berkembang dengan 

pesat, oleh karena itu penulis ingin memperkenalkan 

sebuah perancangan dan simulasi pembagi daya antena 

susun dengan fasa berjenjang dengan menggunakan 

software 3D khusus untuk mendesain pembagi daya, dan 

dari hasil simulasinya apakah sebuah pembagi daya ini 

sudah sesuai parameter antena nya dengan apa yang 

diinginkan ataukah belum. 
 

2. Perancangan Pembagi Daya 
 

Antena microstrip memiliki tiga bagian utama, diantaranya 

Ground Plane, Substrate, dan Patch[6]. Penelitian ini, 

menggunakan Ground Plane berbahan Copper, Substrate 

berbahan FR4 Epoxy, dan Patch berbahan Copper. Untuk 

Substrate berbahan FR4 Epoxy memiliki konstanta 

dielektrik. Konstanta dielektrik adalah perbandingan nilai 

kapasitansi kapasitor pada bahan dielektrik dengan nilai 

kapasitansi di ruang hampa[7]. Perancangan pembagi daya 

pada antena ini, telah ditentukan konstanta dielektriknya 

sebesar 4.2 yang merupakan konstanda dielektrik dari 

bahan FR4_Epoxy. Desain dari pembagi daya untuk antena 

susun ini, di desain secara melingkar. 

 

Tabel 1. Tabel Desain Pembagi Daya 

Variable ukuran [mm] 

Panjang Groundplane 53.73 

Lebar Grou n dpla n e 57.16 

Tebal Groundplane 0.035 

Panjang Substrate 53.73 

Lebar Substrate 57.16 

Tebal Substrate 1.6 

Tebal Patch 0.035 

 

Untuk mendapatkan ukuran lebar suatu jalur microstrip, 

menggunakan impedansi karakteristik suatu jalur 

microstrip dengan Persamaan[8]. 
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Hasil dari desain tampak atas pembagi daya, bisa dilihat 

pada Gambar 1, dengan ukuran-ukuran yang sudah 

ditentukan dengan menggunakan Persamaan (1) dan (2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Pembagi Daya Tampak Atas   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3. Pembagi Daya Tampak Samping  
 

Gambar 2 menujukkan pembagi daya tampak bawah, dan 

Gambar 3 menujukkan gambar antena tampak samping. 
 

3. Hasil dan Analisis 
 
Dari simulasi dan desain yang sudah di lakukan, kemudian 

antena pembagi daya tersebut di running dengan frekuensi 

tengah 2.4 GHz. Kemudian pada saat memberi frekuensi 

sweep dimulai dari frekuensi 7-10 GHz dengan ukuran 

langkah 50 MHz. 
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Gambar 4. Respon S-Parameter 

 

Hasil simulasi bisa dilihat melalui Gambar 4. Gambar tersebut 

menunjukan hasil simulasi dari desain pembagi daya untuk 

antena susun dengan fasa berjenjang. S11 pada frekuensi 

9.9GHz bernilai -0.94 dB, S21 pada frekuensi 9.65 GHz 

bernilai -57.71 dB, S31 pada frekuensi 9.4 GHz bernilai -26.53 

dB, S41 pada frekuensi 8.85 GHz bernilai -45.11 dB dan S51 

pada frekuensi 9.45 GHz bernilai -20.19 dB. 
 

4.Kesimpulan 
 

Paper ini telah berhasil di rancang dan di simulasikan 

pembagi daya untuk antena susun dengan fasa berjenjang. 

Pembagi daya ini mempunyai 5 port dengan semua port 

masukan berasal dari port 1 dan keluaran berada pada port  
1 (S11), 2(S21), 3(S31), 4(S41) dan 5 (S51). Hasil simulasi pada 

frekuensi tengah 4.2 GHz dan mempunyai rentang 

frekuensi 7-10GHz memiliki nilai dari port 1 sebesar -0.94 

dB, port 2 sebesar -57.71 dB, port 3 sebesar -26.53 dB, 

port 4 sebesar -45.11 dB dan port 5 sebesar -20.19 dB. 
 

Gambar 2. Pembagi Daya Tampak Bawah 
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