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Abstrak 
 
Wearable IoT bidang medis saat ini berkembang dengan  

pesat. Selain kecepatan transfer data, pemilihan jenis antena 

juga menjadi isu utama. Pemilihan bahan tekstil yang 

digunakan untuk antena karena fleksibel, mudah didapatkan 

dan murah. Pada penelitian ini dilakukan perancangan 

antena tekstil dengan tiga slot disusun segitiga untuk 

aplikasi wearable IoT bidang medis. Pada penelitian ini 

diperoleh hasil perancangan antena dengan bandwidth 2,58 

GHz (1,97 GHz – 4,55 GHz), Gain antena 2,409 dBi.  
Kata Kunci : tekstil antena, antena wearable, wearable IoT 

 
 

1. Pendahuluan 
 

Perkembangan peralatan Internet of Things (IoT) saat 

ini telah merambah luas keberbagai bidang. Seiring 

perkembangan IoT, Wearable devices atau peralatan yang 

dapat dipakai pada bidang medis juga ikut berkembang. 

Untuk menunjang efisiensi peralatan, kemampuan untuk 

mengirimkan data secara cepat dan efisien sangat 

dibutuhkan[1].  
Pada bidang medis, peralatan wearable sangat cocok 

untuk aplikasi monitoring pasien. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh M. S. Uddin, dirancang sistem pemantau 

pasien cerdas dengan sensor yang dipasang pada tubuh. 

Sensor akan mengirim data ke server dan disimpan di awan. 

Peralatan akan memberikan alarm ketika pasien dalam 

kondisi kritis[2].  
Pada Wearable devices bidang medis pemilihan bahan 

untuk antena wearable juga sangat penting[3]. Jenis antena 

tekstil sangat diminati untuk aplikasi wearable. Pemilihan 

tekstil sebagai substrat karena bahan tekstil sangat mudah 

didapatkan, fleksibel, ringan dan dapat menyesuaikan 

dengan bentuk tubuh manusia[4]. Sehingga saat dipakai 

pada tubuh manusia, antena tidak akan mencolok dan dapat 

disamarkan dengan bentuk dan desain baju yang dipakai[5].  
Pada penelitian yang dilakukan oleh M.S. Amin Nordin 

pada tahun 2017, antena yang didesain dengan menggunakan 

kain katun diperoleh frekuensi pusat di 1,9GHz bergeser ke 

kanan 30% dari perancangan awal di frekuensi 1,575GHz[6]. 

Karakteristik antena tekstil yang masih bisa berubah, maka 

dibutuhkan desain khusus agar antena ini dapat beradaptasi 

 
 
ketika dipasang dekat dengan tubuh manusia [7]. Struktur 

tekstil yang berbeda dan tidak homogen membuat nilai 

konduktivitas bahan sulit ditentukan sehingga hasil simulasi 

antena akan mengalami pergeseran setelah dipabrikasi[8].  
Pada penelitian ini dilakukan perancangan antena tekstil 

dengan 3 slot pada patch untuk aplikasi IoT bidang medis. 
 
 

2. Desain Antena 
 

Pada artikel ini, antena yang didesain menggunakan 

CST Microwave Studio Software. Antena dirancang untuk 

bisa bekerja pada frekuensi ISM 2,45 GHz. Serta kecepatan 

transfer data (bit rat) 250 kbps. Jarak antara Tx dan Rx 

antara 10-100 M. Daya yang dipancarkan menggunakan 

peralatan Low Power yaitu 0,1-1 mW[9]. Dalam 

perhitungan link  budget supaya antena dapat berkomunikas i 

dengan baik, antena tekstil pada penelitian ini di desain 

minimal memiliki gain 1 dBi.  
Pada simulasi ini, substrat yang dipakai menggunakan kain 

flanel dengan Konstanta Dielektrik Relatif bahan (εr) 1.47 dan  

loss tangent (tan δ) 0.02 [10] dengan ketebalan 1,36 mm dan 

copper tape 0,06 mm yang digunakan sebagai patch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1: Desain antena tekstil 3 slot 

 
Pada perancangan antena kali ini, dilakukan perhitungan 

awal untuk mendapatkan ukuran awal substrat. Setelah itu 

dibuat desain awal dengan melihat desain daun semanggi. 

Optimalisasi ukuran patch, dan diameter 3 slot didapat 

panjang substrat 50,96 mm, lebar subs trat 45,5 mm dan 

ketebalan substrat 1,36 mm. untuk slot yang kita gunakan 
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memiliki diameter 11,83 mm. Pada penelitian ini rancangan 

antena dibuat dengan menambahkan 3 slot yang disusun 

segitiga.  
Pemilihan kain flanel yang digunakan untuk bahan 

substrat dan copper tape pada penelitian ini karena bahan-

bahan tersebut sangat mudah didapatkan di Indonesia dan 

harganya murah. 
 

3. Simulasi dan Hasil 
 

Pada artikel ini hasil simulasi antena didapatkan berupa 

Return Loss (S11), Pola Radiasi, dan Gain antena. Setelah 

melakukan simulasi dan optimalisasi desain antena tersebut, 

hasil S11 sebagaimana gambar 2. 
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Gambar 2: Return Loss (S11) Antena tekstil tiga slot 

 

Hasil simulasi Return Loss (S11) dibawah -10dB mulai 

dari frekuensi 1,97 GHz sampai dengan frekuensi 4,55 

GHz. Sehingga pada penelitian kali ini diperoleh bandwidth 

antena sebesar 2,58 GHz. Pada frekuensi 2,45 GHz Return 

Loss (S11) yang didapatkan adalah -26.51 dB.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(b) Bidang xz  
Gambar 3: Pola Radiasi antena tiga slot (a) bidang yz (b) 

bidang xz 

 

Hasil simulasi diperloleh pola radiasi yang dapat dilihat 

pada gambar 3. Pada gambar tersebut dapat dilihat 2 

penampang bidang yz (phi 90) dan penampang bidang xz 

(phi 0). Pada bidang yz main lobe berada di 178º, 

sedangkan beamwidth di bidang bidang yz antena 83,5º.  
Pada perancangan antena ini minimum gain yang 

dibutuhkan agar antena dapat berkomunikasi dengan baik 

berdasarkan perhitungan link budget yang telah di lakukan 

adalah 1 dBi. Sedangkan hasil simulasi antena ini diperoleh 

nilai gain antena 2,409 dBi. Gain antena yang peroleh pada 

penelitian ini masih lebih besar dari kebutuhan gain antena 

perancangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(a) Bidang yz 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

4.  Kesimpulan 
 
Hasil perancangan antena tekstil dengan tiga slot dihasilkan 

Return Loss (S11) dibawah -10dB mulai dari frekuensi 1,97 

GHz sampai dengan frekuensi 4,55 GHz, bandwidth antena 

2,58 GHz. Pada frekuensi 2,45 GHz Return Loss (S11) 

yang didapatkan adalah -26.51 dB, Pada bidang yz main 

lobe berada di 178º, sedangkan beamwidth antena 83,5º, dan 

gain antena 2,409 dBi. 
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