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ABSTRAK

dengan memodifikasi patch, tetapi juga perlu memod ifikasi
groundplane pada antena [1]. Pada lapisan groundplane
terdapat variasi desain yaitu dengan menambahkan Defected
Ground Structure (DGS) dengan berbagai bentuk. Dari variasi
beberapa DGS antena planar terbukti berpengaruh pada
performansinya [1]. Untuk itu perlu sebuah kajian mengenai
perbaikan antena menggunakan DGS spiral persegi dengan
antena yang tidak menggunakan DGS untuk frekuensi kerja
Wi-Fi 2,4 GHz.

Perkembangan antena saat ini kian meningkat seiring
dengan kebutuhan yang terus menerus bertambah. Antena
planar susun merupakan jenis antena yang mempunyai
dimensi yang relatif kecil. Sehingga sudah banyak
diaplikasikan untuk sistem komunikasi yang menggunakan
komponen yang kecil. Namun, karena dimensinya yang kecil
dapat menghasilkan gain yang kecil dan bandwidth yang
sempit. Untuk itu diperlukan desain lain yang mampu
memperbaiki nilai gain dan bandwidth.
Pada paper ini disimulasikan antena planar susun
dengan menggunakan Defected Ground Structure (DGS)
bentuk spiral 6x7 dengan antena planar susun tanpa DGS.
Hasil simulasi menunjukkan bahwa desain antena yang
dibuat dapat berfungsi di frekuensi kerja Wi-Fi yaitu 2,4 GHz
(2 – 3 GHz). DGS bentuk spiral persegi 6x7 mampu
memperbaiki gain dan bandwidth antena planar susun tanpa
DGS. Nilai gain yang dihasilkan antena dengan menggunakan
DGS spiral persegi yaitu sebesar 4,499 sedangkan lebar
bandwidthnya yaitu sebesar 58 MHz.
Kata kunci : Gain, Bandwidth, Antena planar, DGS

1.

Desain Simulasi Antena

Antena planar adalah konduktor metal yang menempel di atas
groundplane yang diantaranya terdapat bahan substrat dielektrik.
Secara umum Antena Mikrostrip terdiri atas tiga bagian, yaitu
patch, substrat, dan ground plane. Patch terletak diatas substrat
sementara ground plane terletak pada bagian paling bawah. Patch
adalah bagian yang terletak paling atas dari antena dan terbuat
dari bahan konduktor ini berfungsi untuk meradiasikan
gelombang elektromagnetik ke udara. Substrate dielektrik
merupakan bagian dari antena mikrostrip yang berfungsi sebagai
media penyalur gelombang elektromagnetik dari catuan.
Groundplane yaitu lapisan paling bawah yang berfungsi sebagai
reflektor yang memantulkan sinyal yang tidak diinginkan.
Semakin baik bentuk groundplane pada antena maka akan
semakin baik pula hasil parameter pada antena, hal ini tentu saja
mempengaruhi kinerja suatu antena [2]. Salah satu upaya untuk
memperbaiki kinerja antena dalah menambahkan DGS pada sisi
groundplane,
Teknik DGS dilakukan dengan cara mengetch daerah
ground pada substrat. Teknik tersebut bersifat PBG (photonic
bandgap) yang telah dikembangkan menjadi EBG
(electromagnetic bandgap) dimana substrat diberi beban secara
periodik sehingga pancaran gelombang permukaan membentuk
rentang frekuensi terlarang di sekitar frekuensi operasi antenna
[3].
Oleh karena itu gelombang permukaan tidak dapat
berpropagasi sepanjang substrat, sejumlah besar daya yang
teradiasi saling menggandeng ke udara begitu juga dengan
gelombang permukaan lain seperti mutual coupling antara
elemen array juga tidak ada lagi [4].
Dalam simulasi antena, ada beberapa tahapan yang
dilakukan agar antena dapat bekerja di frekuensi yang
diinginkan, yaitu pada frekuensi 2,4 GHz (2 – 3 GHz). Selain
itu tujuannya agar mendapatkan nilai karakteristik antena

1. Pendahuluan
Teknologi saat ini merupakan hal yang sudah mengalami banyak
perkembangan terutama teknologi pada sistem komunikasi. Baik
dengan kabel maupun tanpa kabel, keduanya sudah banyak
dikembangkan seiring dengan kebutuhan yang kian bertambah.
Salah satu perangkat pada sistem komunikasi tanpa kabel yang
sedang banyak dikembangkan yaitu Antena. Fungsi dari
perangkat tersebut adalah mengubah gelombang listrik menjadi
gelombang yang dapat merambat melalui udara yaitu gelombang
elektromagnetik. Bentuk dan jenis Antena saat ini sangat
beragam, salah satunya adalah Antena Planar Susun. Ditinjau
dari segi ukuran, antena planar memiliki ketabalan yang tipis
sehingga umumnya digunakan pada perangkat yang memerlukan
komponen dengan ukuran kecil. Antena planar susun ini
mempunyai 3 lapisan yaitu elemen peradiasi (patch), substrat,
dan elemen pentanahan (groundplane). Tetapi, selain mempunyai
kelebihan di segi ukuran, antenna planar susun mempunyai
kelemahan yaitu pada lebar bandwidth yang sempit dan nilai gain
yang rendah. Untuk mengoptimalkan nilai parameter antena tidak
hanya
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mikrostrip yang baik seperti nilai return loss, bandwidth,
VSWR, gain, pola radiasi, dan beamwidth. Dimulai dari
menentukan jenis dan dimensi antena yaitu pada bagian p atch,
substrat, groundplane dan saluran pencatu. Ada 2 jenis desain
yang dibuat, yaitu desain dengan menambahkan DGS spiral
persegi 6x7 di groundplane dan desain tanpa menambahkan
DGS. Untuk bentuk DGS yang akan digunakan dapat dilihat
pada gambar 1 berikut.

Pada desain antenna, ada beberapa hal yang harus
diperhatikan yaitu karakteristik dari jenis yang digunakan
untuk masing-masing lapisan. Karakteristik dari bahan yang
digunakan disajikan pada tabel 2 berikut.
Tabel 2. Karakteristik masing-masing Lapisan
Karakteristik
Patch
Substr a t
Groundplane

Gambar 1. DGS Spiral Persegi
Selain menentukan bentuk DGS, juga perlu
diperhatikan ukuran dari spiral perseginya. Karakteristik dari
DGS spiral persegi yang digunakan ditunjukkan pada tabel 1
berikut.
Tabel 1. Karakteristik DGS Spiral Persegi
Karakteristik
Tinggi
Lebar
Gap
Radius Dalam
Jumlah Turns

Nilai
0,035 mm
0,3 mm
1 mm
0,5 mm
2

Setelah menentukan dimensi DGS spiral persegi,
kemudian mendesain keseluruhan antena. Antena planar
susun menggunakan DGS bentuk spiral persegi 6x7
ditunjukkan pada gambar 2 berikut :

Gambar 2. Desain Antena Planar Susun dengan DGS
Untuk desain lainnya yaitu dengan tidak menggunakan
DGS ditunjukkan pada gambar 3 berikut.

Gambar 3. Desain Antena Planar Susun Tanpa DGS
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Jenis
Kete bala n
Jenis
Kete bala n
Jenis
Kete bala n

Nilai
T embaga
0,035 mm
FR-4 (lossy )
1,6 mm
4,3 V/m
T embaga
0,035 mm
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Ukuran saluran pencatu berpengaruh pada frekuensi
kerja antenna. Untuk itu untuk menentukan lebar dari saluran
pencatu dirumuskan dengan persamaan (6) berikut : [5]

Grafik VSWR dengan menggunakan DGS seperti pada
gambar 6 berikut.

Untuk mendapatkan B, digunakan persamaan (7) berikut : [5]

3.

Gambar 6. Grafik VSWR dengan DGS

Hasil dan Pembahasan

Sedangkan grafik VSWR tanpa DGS seperti pada
gambar 7 berikut.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan persamaan 1-7,
didapatkan nilai parameter-parameter untuk mendesain antena
disajikan dalam tabel 3 berikut :
Tabel 3. Hasil Perhitungan Dimensi Antena
Parameter

∆

0

Nilai
38,4 mm
3,75
0,655 mm
30,65 mm
32,27 mm
3,364 mm
5,708

Gambar 7. Grafik VSWR tanpa DGS
Untuk pola radiasi antena yang menggunakan DGS
dan tanpa DGS ditunjukkan pada gambar 8 berikut.

Dalam paper ini, parameter diubah menjadi 40 mm dan
parameter diubah menjadi 30 mm karena dalam simulasi,
frekuensi kerja antena tidak berada di range frekuensi kerja
Wi-Fi.
Grafik parameter S11 dengan menggunakan DGS
seperti pada gambar 4 berikut.
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Gambar 4. Grafik Parameter S11 dengan DGS
Sedangkan untuk grafik parameter S11
menggunakan DGS seperti pada gambar 5 berikut.

Gambar 8. Pola Radiasi Menggunakan DGS dan Tanpa
DGS
tanpa
Dari hasil simulasi yang ditampilkan pada gambar 4-8
hasilnya dapat disajikan dalam tabel 4 di bawah ini :
Tabel 4. Hasil Simulasi
Parameter

Gambar 5. Grafik Parameter S11 tanpa DGS

Menggunakan DGS

Tanpa DGS

Frekuensi Kerja

2,389 GHz

2,388 GHz

Range Frekuensi

2416,5- 2358,5 MHz

2415,7-2358,2 MHz

Bandwidth

58 MHz

57.5 MHz

Gain

4,499 dB

4,423 dB

VSWR

1,3005 dB

1,2978 dB

Return Loss

-17,680 dB

-17,747 dB

Beamwidth
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Berdasarkan hasil simulasi tabel 3 di atas, dapat
dikatakan bahwa pada antena planar susun dengan
menggunakan DGS spiral persegi didapatkan nilai gain yang
lebih baik dibandingkan dengan antena planar susun tanpa
menggunakan DGS. Sedangkan untuk nilai bandwidth, antena
planar susun dengan menggunakan DGS spiral persegi
mempunyai bandwidth yang lebih lebar dibandingkan dengan
antena planar susun tanpa menggunakan DGS.
4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari simulasi, antena planar susun dengan
menggunakan DGS Spiral Persegi 6x7 mampu memperbaiki
gain dan bandwidth antena yang tidak menggunakan DGS.
Nilai gain yang dihasilkan antena planar sus un dengan
menggunakan DGS yaitu sebesar 4,499 dB, sedangkan nilai
gain pada antena planar susun tanpa DGS hanya sebesar
4,423 dB saja. Pada antena planar susun dengan
menggunakan DGS didapatkan lebar bandwidth sebesar 58
MHz, sedangkan pada antena planar s usun tanpa DGS hanya
didapatkan sebesar 57,7 MHz.
Antena planar susun dengan menggunakan DGS Spiral
Persegi 6x7 dapat diaplikasikan untuk penggunaan Wi-Fi
pada frekuensi 2,4 GHz.
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