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Abstrak—Penelitian ini merancang suatu antena mikrostrip berbentuk slot cincin persegi yang dicatu dengan 
saluran mikrostrip menggunakan transformator λ/4 yang bekerja pada frekuensi 2,3 GHz. Dari hasil penelitian 
menunjukkan nilai return loss sebesar -15,55 dB, nilai VSWR 1,398 dan nilai axial ratio 2,265. Bandwidth yang 
dihasilkan sebesar 100 MHz dengan Half Power Beamwidth sebesar 800.

Kata kunci: slot, slot cincin persegi, transformator λ/4, axial ratio, saluran transmisi

Abstract—This paper designs a square ring microstrip antenna feed by microstrip line using transformator λ/4 and 
work at frequency 2.3 GHz. The results shown return loss -15,55 dB, VSWR 1,398 and Axial Ratio 2.265. Impedance 
bandwidth 100 MHz with Half Power Beamwidth 800.
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I. Pendahuluan

Teknologi dalam bidang komunikasi terus berkembang 
setiap tahunnya. Saat ini, seiring dengan kemajuan 
teknologi, khususnya teknologi dalam bidang komunikasi, 
maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan jasa 
telekomunikasi yang cepat, mudah diakses kapan dan 
dimana saja serta mampu mendukung mobilitas yang 
tinggi. Selain itu, kebutuhan para jasa telekomunikasi tidak 
hanya pada layanan suara saja, akan tetapi komunikasi data 
seperti gambar dan video. Untuk memenuhi kebutuhan 
ini, dibutuhkan suatu teknologi yang memiliki bandwidth 
lebar dan bit rate yang besar sehingga komunikasi suara 
dan data tidak akan terganggu. Sebuah teknologi yang 
dianggap dapat memenuhi kebutuhan tersebut adalah 
teknologi Worldwide Interoperability for Microwave 
Access (WiMAX).

WiMAX adalah teknologi tanpa kabel yang memiliki 
kecepatan akses yang tinggi dengan jangkauan yang luas. 
Peraturan dan ketentuan WiMAX diatur dalam standar 
IEEE 802.16 dan WiMAX Forum menetapkan 2 band 
frekuensi utama pada certication profile untuk Fixed 
WiMAX (3,5 GHz dan 5,8 GHz), sementara untuk mobile 
WiMAX ditetapkan 4 band frekuensi, yaitu  2,3 GHz, 2,5 
GHz, 3,3 GHz dan 3,5 GHz. Sedangkan alokasi frekuensi 
untuk WiMAX di Indonesia adalah pada frekuensi 2,3 
GHz berdasarkan ketetapan keputusan Direktorat Jenderal 
Pos dan Telekomunikasi Indonesia.

Sistem komunikasi tanpa kabel membutuhkan suatu 
elemen yang berguna sebagai pemancar dan penerima 
(transmitter dan receiver). Untuk menunjang kebutuhan 
tersebut diperlukan suatu antena yang dapat mendukung 
komunikasi tanpa kabel. Salah satu jenis antena yang saat 

ini banyak digunakan untuk komunikasi tanpa kabel adalah 
antena mikrostrip. Kelebihan dari antena mikrostrip yaitu: 
memiliki bentuk yang kompak, dimensi kecil, mudah 
untuk dipabrikasi, dan mudah untuk dihubungkan dengan 
perangkat komunikasi nirkabel yang ada [1-2]. 

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan 
menggunakan antena patch bentuk square ring, seperti 
yang telah dilakukan oleh [3] dengan menggunakan square 
ring yang dicatu secara langsung menggunakan probe, [4] 
dengan square ring yang ditambahkan bentuk arrow pada 
patchnya dan untuk menghasilkan polarisasi melingkar 
dengan membuat empat arrow yang saling tegak lurus,  
[5] menggunakan square ring dengan menambahkan stub 
pada patch. Penenilitian [6] menggunakan transformator 
λ/4 untuk menghasilkan matching impedance diantara dua 
saluran pencatu yang digunakan.

Pada penelitian ini dirancang suatu antena berbentuk 
slot cincin persegi untuk menghasilkan polarisasi 
melingkar yang dicatu dengan saluran transmisi secara 
berjenjang menggunakan transformator λ/4.

II.    Perancangan antena

Bahan substrat yang digunakan untuk merancang patch 
antena adalah FR 4 dengan konstanta dielektrik  (ɛr)=4,3; 
ketebalan substrat (h) = 1,6 mm dan loss tangen (tan δ) = 
0,021 yang bekerja pada frekuensi 2,3 GHz. 

Dimensi dari patch slot cincin persegi dapa dihitung 
menggunakan rumus berikut ini:
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Sedangkan dimensi dari saluran pencatu dapat dihitung 
dengan rumus dibawah ini:
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Dari rumus (3) dan (4) diperoleh lebar saluran pencatu 
untuk 50 Ohm adalah sebesar 3 mm, untuk 70,7 Ohm 
sebesar 1,6 mm dan untuk 100 Ohm adalah 0,7 mm.

Setelah melakukan beberapa kali iterasi seperti yang 
terlihat pada Tabel 1, maka diperoleh dimensi dari patch 
elemen tunggal seperti pada Gambar 1. Sedangkan 
Gambar 2 dan Gambar 3 menunjukkan nilai return loss 
dan VSWR.

 Dari Gambar 2 dan Gambar 3 terlihat bahwa antena 
telah memenuhi syarat dengan nilai return loss < - 10 dB 
dan VSWR < 2.

III. hasIl dan Pembahasan 

Setelah hasil dari patch elemen tunggal didapat, maka 
di rancang slot cincin persegi dengan membuat bagian 
inner dan outer dari patch. Ukuran antena persegi bagian 
outer yang digunakan adalah ukuran antena seperti pada 
simulasi pencatu tunggal yaitu panjang dan lebar sisi 30 
mm. Sedangkan untuk ukuran antena persegi bagian inner 
yang digunakan adalah hasil perhitungan dari persamaan 
(2), yaitu sebesar 21 mm. 

Dengan melakukan beberapa kali proses iterasi, 
maka didapatkan hasil akhir ukuran untuk mikrostrip slot 
cincin persegi, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.  
Sedangkan Gambar 5 dan Gambar 6 menunjukkan hasil 
perolehan nilai return loss dan VSWR nya.

Tabel 1 Struktur patch elemen tunggal

Nama saat 
diiterasi X2(mm) X3(mm) Y1(mm) Y3(mm) Y4(mm)

Tunggal 7 18,5 18,5 16 6 4

Tunggal 9 21,5 15,5 25 6 4

Tunggal 10 15,5 21,5 25 6 4

Tunggal 11 15,5 21,5 20 6 4

Tunggal 12 21,5 15,5 20 6 4

Gambar 2. Nilai return loss pada posisi tunggal 10

Gambar 3. Nilai VSWR pada posisi tunggal 10

Gambar 1.   Hasil akhir patch elemen tunggal

Gambar 4. Antena slot cincin persegi dengan tambahan pencatuan 100 Ω
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Pada perancangan dengan slot cincin persegi belum 
mendapatkan polarisasi melingkar, oleh karena itu perlu 
adanya penambahan impedansi 100 Ω. Impedansi 100 
Ω terhubung dengan bagian outer cincin persegi pada 
substrat pertama dan impedansi 50 Ω  terhubung dengan 
konektor pada substrat kedua. 

Dalam simulasi ini untuk mendapatkan karakteristik 
yang diharapkan dilakukan iterasi secara berulang-ulang. 
Hasil panjang pencatu optimal adalah  5 mm untuk panjang 
pencatu 100 Ω. Sedangkan Gambar 7 memperlihatkan 
nilai Axial Ratio (AR) dari antena slot cincin persegi. Dari 
gambar tersebut terlihat bahwa nilai Axial Ratio adalah 
6,041 dan masih lebih besar dari 3.

Dengan menambahkan impedansi 100 Ω saja ternyata 
masih belum mendapatkan polarisasi melingkar sesuai 
yang diharapkan yaitu dengan Axial Ratio < 3. Oleh 
karena itu dibutuhkan suatu cara untuk mendapatkan 
kondisi yang matching agar mendapat polarisasi melingkar 
yang maksimal, salah satu caranya adalah dengan 
menambahkan transformator λ/4. Metode transformator 
λ/4 adalah suatu teknik impedance matching dengan cara 
memberikan saluran transmisi dengan impedansi ZT di 
antara dua saluran transmisi yang tidak match. Pencatu 
70,7 Ω diletakkan di antara pencatu 50 Ω dan 100 Ω. 
Penambahan transformator λ/4 telah menghasilkan nilai 
Axial Ratio sebesar 5,962, namun masih lebih besar dari 3.

    Proses iterasi dilakukan dengan mengubah ukuran 

saluran pencatu 100 Ω  dan 70,7 Ω  serta jaraknya masing-
masing dari tepi antena. Gambar 8 menunjukkan dimensi 
dari hasil rancangan patch antena, sedangkan Gambar 
9, Gambar 10 dan Gambar 11 memperlihatkan hasil 
simulasinya untuk nilai return loss, VSWR dan Axial 
Ratio.

Dari Gambar 10 didapatkan bandwidth sebesar 100 
MHz atau sekitar 4,35%. Hasil ini lebih baik dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan oleh [3-5].

Dari Gambar 11 nilai Axial Ratio yang dihasilkan 

Gambar 5. Nilai return loss slot cincin persegi

Gambar 6. Nilai VSWR slot cincin persegi

Gambar 7. Nilai Axial Ratio

Gambar 8.  Struktur dan dimensi  antena rancangan

Gambar 9 Return loss -15,55 dB
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pada simulasi ini adalah 2,265 pada frekuensi 2.3 GHz.  
Nilai ini sesuai dengan syarat untuk sebuah antena yaitu 
≤ 3. Hasil rancangan penelitian ini  untuk menghasilkan 
polarisasi melingkar lebih sederhana jika dibandingkan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh [4].

Gambar 12 menunjukkan hasil pengukuran polaradiasi 
yang menghasilkan Half Power Beamwidth (HPBW) 
sebesar 80°.

IV. KesImPulan

Pada penelitian ini telah berhasil dirancang suatu 
antena slot cincin persegi dengan polarisasi melingkar 

yang dicatu secara berjenjang dengan saluran mikrostrip 
menggunakan transformator λ/4. 

Dari hasil simulasi diperoleh nilai return loss -15,55 
dB, VSWR 1,398 dan Axial Ratio 2,265. Sedangkan 
bandwidth yang dihasilkan adalah sebesar 100 MHz 
dengan HPBW sebesar 80°.
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Gambar 10 VSWR 1,398

Gambar 11 Axial Ratio 2,265

Gambar 12 Polaradiasi dengan HPBW 80°


