
I. Pendahuluan

Lahirnya teknologi 4G LTE dengan segala kelebihan 
dapat menjanjikan komunikasi data bergerak super cepat. 
Sistem 4G dirancang untuk memberikan kemampuan 
dalam memberikan kecepatan dalam hal transfer data 
dapat mencapai 100 Mbps pada sisi downlink dan 50 Mbps 
pada sisi uplink.

Frekuensi yang dipakai untuk LTE adalah 700 MHz, 
900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2600 
MHz [1]. Teknologi terbaru seperti LTE tentu harus 
menggunakan perangkat yang baru, selain kecepatan 

yang berbeda, frekuensi yang dipakai juga tentunya harus 
disesuaikan. Data dari teknologi 4G LTE diterima oleh 
pengguna (user) melalui antena 4G. Antena 4G pada 
umumnya berbentuk kecil dan tipis.

Salah satu antena yang memiliki karakter tersebut 
yaitu antena mikrostrip. Antena mikrostrip merupakan  
antena yang popular saat ini. Hal ini dikarenakan 
bentuk dan ukurannya yang sederhana serta mudah 
dibuat dan diintegrasikan [2]. Elemen peradiasi antena 
mikrostrip memiliki bentuk yang beragam seperti 
persegi panjang (rectangular), segitiga (triangle), atau 
persegi (square) [3]. Bentuk paling sederhana pada 
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491 MHz (2.530 GHz sampai 3.021 GHz). Rentang frekuensi yang didapat belum sesuai dengan yang diharapkan. 
Namun, hasil simulasi antena dengan menggunakan slot robot head dapat beroperasi pada frekuensi 2.1 GHz dengan 
impedansi bandwidth sebesar 331 MHz (1.94 GHz sampai 2.271 GHz). Impedansi bandwidth yang dihasilkan lebih 
kecil dari sebelumnya dengan return loss sebesar -46.432 dB dan gain sebesar 2.07 dBi.
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Abstract—Long Term Evolution (LTE) technology has transfer data rate up to 100Mbps for uplink and 50Mbps for 
downlink with wide range of access and mobility. Antenna is one of important devices for LTE communication system 
and requires small dimensions and ease to be integrated. Therefore, microstrip antenna is a good candidate for this 
application. This paper discusses the design of rectangular patch antenna with slot robot head. The dimensions of 
this antenna are: substrate length (ls) of 45 mm; substrate width (ws) of 38 mm; patch length (lp) of 22.5 mm; patch 
width (wp) of 22 mm; feeding line width  50 Ω (w1) of 2.3 mm; and feeding line length 50 Ω (l1) of 13 mm. CST 
software is used for designing and simulating the proposed microstrip antenna. The simulation results show that the 
antenna without slot robot head operated at a frequency of 2.76 GHz, with impedance bandwidth of 491 MHz (2.530 
GHz – 3.021 GHz). The obtained frequency range does not meet the required frequency. However, the simulation 
results antenna with slot robot head operated at a frequency of 2.1 GHz with impedance bandwidth of 331 MHz(1.94 
GHz - 2.271 GHz). Smaller impedance bandwidth is obtained than before with  return loss of -46,432 dB and gain 
of 2.07 dBi.  
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substrat mikrostrip adalah berupa sisipan dua buah 
lapisan konduktif yang saling paralel yang dipisahkan 
oleh satu substrat dielektrik [4]. Penggunaan slot pada 
antena telah banyak digunakan dalam literatur untuk 
operasi multiband. Beberapa antena untuk aplikasi 
multiband, seperti antena dengan slot U [5], antena 
dengan slot berbentuk pita (bow tie) [6], dan antena 
dengan slot V [7].

Literatur yang dijadikan acuan dalam penelitian 
ini, yaitu jurnal yang berjudul “Design of a Slotted 
Reconfigurable Patch Antenna for Present-G Wireless 
Communication [8], penelitian ini membahas multiband 
antena menggunakan slot berbentuk U pada bagian 
patch dan strip yang dapat bekerja pada frekuensi 
1.9 GHz sampai 2.76 GHz (dengan lebar bandwidth 
sebesar 800 MHz).Namun, perancangan antenna 
tanpa menggunakan strip hanya dapat bekerja pada 
frekuensi 2.25 sampai 3 GHz (dengan lebar bandwidth 
sebesar 750 MHz). Makalah lainnya yang dirujuk 
adalah makalah dengan judul Rancang Bangun Antena 
Mikrostrip menggunakan teknik Defected Ground 
Structure (DGS) bentuk Dumbbell Square-Head pada 
Patch Segitiga Array Linier [9]. Antena ini dirancang 
dengan teknik DGS dan menghasilkan return loss yang 
optimum dari pengukuran sebesar -40,081 dB dengan 
penguatannya (gain) sebesar  2.36 dB dan frekuensi 
kerja pada 2.6 GHz. Rujukan selanjutnya adalah makalah 
dengan judul Analisis Antenna Mikrostrip Array bentuk 
Lingkaran dan Persegi Panjang menggunakan Simulasi 
untuk Aplikasi LTE frekuensi 2.3 GHz [10]. Penelitian 
ini merancang antena mikrostrip  menggunakan elemen 
tunggal yang mampu bekerja pada rentang frekuensi 
2.297 GHz -2.412 GHz (dengan lebar bandwidth 
sebesar 115 MHz) dan antenna mikrostrip planar array 
4 elemen patch persegi panjang yang dirancang juga 
mampu bekerja pada rentang frekuensi 2.293 GHz – 
2.353 GHz (dengan lebar bandwidth sebesar 60 MHz). 

Dari kajian literatur diatas maka makalah ini akan 
membahas tentang perancangan antena mikrostrip 
rectangular patch dengan menggunakan slot robot 
head yang dapat diaplikasikan untuk LTE dan bekerja 
pada frekuensi 2.1 GHz.

II. Perancangan antena

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan pada 
antena mikrostrip, dilakukan perhitungan bentuk 
dan ukuran antena yang tepat sesuai frekuensi yang 
digunakan. Hasil perhitungan yang diperoleh kemudian 
disimulasikan menggunakan software CST sehingga 
didapatkan rancangan antena yang sesuai dengan 
karakteristik dan parameter yang diharapkan.

Bandwidth suatu antena didefenisikan sebagai 
rentang frekuensi dimana kerja antena yang 
berhubungan dengan beberapa karakteristik (seperti 
impedansi masukan, pola radiasi, gain dan return loss) 
memenuhi spesifikasi standar [11]. Pada umumnya, 
pola radiasi ditentukan pada daerah farfields dan 

direpresentasikan sebagai suatu fungsi koordinator 
arah [12].

Hasil yang didapatkan dari simulasi kemudian 
dioptimasikan untuk dilakukan pabrikasi dan 
selanjutnya diuji sehingga diketahui hasil penguat 
(gain), return loss, bandwidth, impedansi masukan 
yang sebenarnya dari rancangan antena mikrostrip.

Pada perancangan antena ini, bandwidth yang 
diharapkan lebih dari 300 MHz, dengan slot berbentuk 
robot head, pola radiasio mnidirectional dan gain ≥ 2 
dBi.

A. Memilih Jenis Substrat

Substrat merupakan komponen penting dalam 
perancangan antena mikrostrip karena digunakan 
sebagai media penyalur gelombang elektromagnetik. 
Jenis substrat yang diharapkan dapat digunakan dalam 
perancangan antena mikrostrip pada penelitian ini 
ditulis pada Tabel 1.

B. Perancangan Dimensi Patch Antena dan Saluran 
Pencatu

Antena mikrostrip yang dirancang bekerja pada 
frekuensi 2.1 GHz sehingga diperoleh lebar patch 
yang akan dibuat menggunakan Persamaan (1)
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Keterangan
c =Kecepatan cahaya (3x108m/s )
fr = Frekuensi kerja antena
Ɛr = Konstanta dielektrik substrat.

Sedangkan untuk menentukan panjang patch(l) 
diperlukan parameter ∆l yang merupakan pertambahan 
panjang dari atau akibat adanya fringing effect. 
Pertambahan panjang dari l(∆l) tersebut di rumuskan 
dengan Persamaan (2) [13]:
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Dimana h merupakan tinggi substrat dan ɛreff adalah 
konstanta dielektrik efektif yang dirumuskan dalam 
Persamaan (3):

Spesifikasi Keterangan

Bahan Substrat FR4 (lossy) = 4.4

Lebar Substrat 38 mm

Panjang Substrat 45 mm

Tebal Substrat 1.5 mm

Tabel 1. Spesifikasi antena
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Menghitung Leff  dirumuskan pada Persamaan (4 ):
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dimana dengan panjang  patch (l) diberikan oleh:
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Saluran pencatu yang digunakan dalam perancangan 
mempunyai impedansi masukan sebesar 50 Ω. Untuk 
mendapatkan karakteristik impedansi saluran pencatu 
sebesar 50 Ω [14][15], maka digunakan Persamaan (6), 
dimana dimensi antena yang dirancang ini diringkas pada 
Tabel 2.
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C. Simulasi Antena

Simulasi dilakukan menggunakan software CST untuk 
mengetahui hasil rancangan sementara antena mikrostrip. 
Bentuk rancangan antena pada simulasi menggunakan slot 
robot head yang dapat dilihat pada Gambar. 1.

Spesifikasi ukuran slot robot head dari antena yang 
diusulkan dirangkum dalam Tabel 3.

III.  hasIl dan sImulasI

A. Antena Mikrostrip Rectangular Patch dengan dan 
tanpa Slot Robot Head

Untuk mendapatkan kinerja antena yang baik dan 
sesuai parameter, maka hasil simulasi yang telah dilakukan 
sebelumnya dioptimasi dengan mengubah bentuk dengan 
dan tanpa slot, ukuran patch dan saluran pencatu hingga 
memenuhi kriteria pada umumnya.

Pada awal simulasi dengan hasil nilai perhitungan 
awal dimensi antena tanpa dioptimasi dapat dilihat bahwa 
antena yang telah disimulasikan tidak bekerja pada rentang 
frekuensi yang telah ditentukan. Nilai-nilai parameter yang 
diamati juga belum mencapai spesifikasi yang ditentukan. 
Perubahan dimensi antena akan mempengaruhi nilai 
parameter yang diamati. Pada penelitian ini, perubahan 
dimensi antena dimulai dari perubahan nilai dimensi untuk 
lp hingga didapat nilai return loss, bandwidth dan gain> 
2 dBi.

Gambar 2 menunjukkan hasil simulasi S Parameter 
untuk antena dengan dan tanpa slot robot head. Antena 

Gambar 1. Geometri rancangan akhir antena dengan rectangular patch

Tabel 2. Dimensi antena

Tabel 3. Spesifikasi ukuran  slot robot head

Parameter Ukuran (mm)

Lebar Patch (wp) 22

Panjang Patch (lp) 22.5

Lebar Saluran Pencatu (w1) 2.6

Panjang Saluran Pencatu (l1) 13

(a). Tampilan Atas (b). Dimensi slot

Parameter Ukuran (mm)

x1 11,5

x2 2

x3 8

x4 13

x5 1,5

x6 6

x7 6,5

x8 20

x9 2

Radius Slot Lingkaran (α) 1
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mikrostrip rectangular patch  tanpa slot robot head 
mampu bekerja pada rentang frekuensi 2.5293 GHz 
sampai 3.0184 GHz dengan frekuensi kerja 2.76 GHz 
dengan lebar bandwidth 491 MHz. Sedangkan, antena 
mikrostrip rectangular patch dengan slot robot head 
mampu bekerja pada rentang frekuensi 1.94 GHz sampai 
2.271 GHz dengan frekuensi kerja pada 2.1 GHz dengan 
lebar bandwidth sebesar 331 MHz.

Setelah proses optimasi dengan menggunakan 
slot robot head dilakukan pada dimensi antena, maka 
didapatkan hasil berupa nilai-nilai parameter yang 
berbeda dari hasil simulasi menggunakan nilai dimensi 
dari hasil perhitungan. Hasil simulasi dari optimasi antena 
merupakan hasil kinerja antena secara ideal.

B. Karakterisasi Panjang Saluran Pencatu menggunakan 
Slot Robot Head

Variasi panjang pencatu yang dibuat adalah mulai dari 
12.5 mm hingga 13 mm dengan kenaikan 0.1 mm dengan 
parameter yang tetap adalah panjang patch 22.5 x 22 mm. 
Dengan mengoptimasikan panjang pencatu, frekuensi 
kerja antena pada 2.1 GHz  didapat nilai paling baik.

Tabel 4 adalah dimensi karakterisasi panjang pencatu 
yang dilakukan. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa 

frekuensi tengah, yaitu pada frekuensi 2.1 GHz dengan 
panjang pencatu 13 mm, memiliki return loss sebesar        
-46,432 dB dan bandwidth sebesar 331 MHz seperti 
yang ditunjukkan pada Gambar 3. Maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa panjang saluran pencatu yang sesuai 
dengan frekuensi tengah yang kita inginkan adalah 22.5 
x 22 mm dan panjang saluran pencatu 13 mm dan hasil 
simulasi dapat dilihat pada Gambar. 3.

C. Karakteristik Dimensi Rectangular Patch 
menggunakan Slot Robot Head

Variasi panjang patch yang dibuat mulai dari 22 mm 
hingga 22.5 mm dengan kenaikan 0.1 mm dan parameter 
yang tetap adalah panjang saluran pencatu 13 mm. 
Dengan mengoptimasikan dimensi patch, frekuensi kerja 
antena 2.1 GHz merupakan nilai paling baik seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 4.. 

D. Hasil Simulasi Pola Radiasi

Gambar 5 dan 6 menunjukkan hasil simulasi pola 
radiasi dan gain pada antena. Untuk pola radiasi terlihat 
bahwa antena memiliki pola omni directional dengan 
nilai gain 2.07 dBi terbukti bahwa syarat nilai gain> 2 
dBi terpenuhi.

Gambar 2. Simulasi S-Parameter tanpa dan dengan slot robot head

Gambar 3. Simulasi S-Parameter dengan mengoptimasi panjang pencatu

Tabel 4. Karakterisasi panjang pencatu antena

Tabel 5. Karakterisasi dimensi patch antena

Dimensi 
Panjang Patch 

(mm)

Panjang 
Pencatu 
(mm)

Return 
Loss (dB)

BW 
(MHz)

Frek 
(GHz)

22.5 x 22 12.5 -51.473 340 2.132

22.5 x 22 12.6 -49.802 332 2.128

22.5 x 22 12.7 -49.668 323 2.12

22.5 x 22 12.8 -51.744 323 2.116

22.5 x 22 12.9 -50.631 323 2.108

22.5 x 22 13.0 -46.432 331 2.1

Dimensi 
Patch (mm)

Panjang 
Pencatu 
(mm)

Return 
Loss (dB) BW (MHz) Frek (GHz)

22.5 x 22 13 -46.432 331 2.1

22.5 x 22.1 13 -48.538 320 2.101

22.5 x 22.2 13 -54.688 323 2.101

22.5 x 22.3 13 -54.884 327 2.102

22.5 x 22.4 13 -48.831 323 2.102

22.5 x 22.5 13 -51.036 327 2.096
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IV. KesImPulan

Berdasarkan hasil perancangan dan proses simulasi 
antenna,  diperoleh kesimpulan bahwa antena mikrostrip 
patch rectangular dengan slot robot head mampu bekerja 
pada rentang frekuensi 1.94 GHz sampai 2.271 GHz 
dengan frekuensi kerja 2.1 GHz dengan lebar bandwidth 
sebesar 331 MHz. .Nilai return loss yang didapat dari 
optimisasi panjang pencatu adalah sebesar 46.432 dB 
untuk 13 mm. Antena ini memiliki gain sebesar 2.07 
dBi dan pola radiasi omnidirectional. Rancangan antena 
ini telah memenuhi persyaratan yang diinginkan yaitu 
frekuensi kerja 2.1 GHz, dengan gain > 2 dBi dan pola 
radiasinya adalah omni-directional.
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Gambar 5. Simulasi pola radiasi
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