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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Ground Penetrating Radar (GPR) atau Radar Penembus Permukaan adalah 

teknologi yang sudah mulai dikembangkan dalam kurun waktu 15-20 tahun terakhir 

ini. Pengembangan tersebut meliputi teori, teknik, teknologi dan juga jangkauan 

aplikasi. GPR adalah suatu alat pencitra yang menggunakan gelombang 

elektromagnetik untuk melihat material yang berada di bawah tanah. GPR 

dikembangkan pada berbagai disiplin ilmu seperti groundwater contamination, 

geotechnical, engineering, sedimentology, glaciology, and archaeology. Maka dari 

itu, pembahasan tentang GPR merupakan pembahasan yang berharga untuk 

dimanfaatkan oleh berbagai ilmuwan, peneliti, insinyur, konsultan, maupun 

mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu. (Elsevier, 2009). 

Penggunaan Ground Penetrating Radar dibedakan berdasarkan material yang 

ingin dipetakan tanpa harus merusak struktur yang ada. Setiap material 

membutuhkan spesifikasi sistem yang berbeda untuk dapat mendeteksi material 

tersebut. Material yang dimaksud bisa mineral, batu, kayu, logam, kedalaman 

tanah, kedalaman permukaan air. Selain untuk mendeteksi material yang terkubur, 

GPR dalam pengembangannya ada yang di gunakan untuk menembus dinding dan 

untuk kepentingan keamanan dan pertahanan, GPR dapat digunakan untuk 

mendeteksi keberadaan ranjau (Mukhidin, 2015). Saat awal kemunculannya, 

teknologi GPR digunakan untuk mendeteksi material alami. Namun seiring dengan 

perkembangan teori dan tekniknya, GPR digunakan pula mendeteksi material yang 

bukan alami seperti aspal, beton, bahkan struktur jembatan. Secara sederhana, cara 

kerja GPR adalah menghitung pantulan ataupun penyebaran gelombang 

elektromagnetik yang ditembakan ke permukaan. 

Antena merupakan salah satu sub-sistem yang berperan penting terhadap 

kinerja GPR. Jenis material yang akan dipetakan dan resolusi GPR ditentukan oleh 

antena yang digunakan. Dalam hal ini, antena Vivaldi merupakan salah satu jenis 
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antena yang dapat memenuhi kebutuhan untuk pengaplikasian GPR dimana antena 

Vivaldi memiliki lebar bandwidth yang cukup luas dan pola radiasi yang terarah. 

Antena Vivaldi termasuk kedalam golongan Tapered Slot Antenna (TSA) dimana 

antena Vivaldi memiliki struktur logam (patch) yang meruncing di satu sisinya. 

Antena Vivaldi cukup menjawab kebutuhan antenna untuk GPR  

Konsep antena Vivaldi pertama kali diperkenalkan oleh Gibson pada tahun 

1979. Antena Vivaldi dapat bekerja dengan bandwidth yang lebar, gain yang tinggi, 

pola radiasi yang terarah dan side lobe yang rendah (Rajaraman, 2001). Antenna 

Vivaldi ini cukup banyak digunakan untuk keperluan radar. Antena Vivaldi kali ini 

akan berbasis mikrostrip dimana antenna mikrostrip memiliki kelebihan struktur 

yang planar, dan juga biaya fabrikasi yang relatif murah. Antena mikrostrip 

memiliki kelemahan yang berbanding terbalik dengan antenna vivaldi yaitu 

sempitnya bandwidth dan kecilnya gain (Putri, 2017). Pada kesempatan kali ini, 

peneliti akan membuat antena mikrostrip Vivaldi dengan optimasi agar antena yang 

dibuat memiliki bandwidth yang luas dengan merubah beberapa parameter dimensi 

antena.  

Desain GPR ditentukan oleh material apa yang akan dipetakan oleh aplikasi. 

Hal ini dikarenakan setiap material memiliki nilai permitivitas dielektrik relatif 

yang berbeda beda. Frekuensi kerja yang digunakan akan menentukan material 

yang akan dideteksi begitupun sebaliknya, material yang akan dipetakan akan 

menentukan di frekuensi berapa antena GPR akan dibuat. Lebarnya bandwidth juga 

dapat menentukan bagaimana kinerja aplikasi GPR.  

Lebar bandwidth menentukan bagaimana resolusi yang diterima. NDT(Non-

Destructive Testing) Transportation merupakan salah satu hasil pengembangan 

teknologi Ground Penetrating Radar(GPR) atau Radar Penembus Permukaan 

untuk material infrastruktur jalan. Air-coupled system antennas terpasang dalam 

posisi tergantung pada NDT Transportation pada frekuensi 500MHz - 2.5GHz. 

Kelebihan menggunakan Air-coupled system antennas adalah proses pengambilan 

data bisa dilakukan di atas kendaraan yang melaju dengan kecepatan mencapai 

100km/jam (Elsevier, 2009:398).  
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1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, perumusan masalahnya 

adalah “Bagaimana merancang dan mengoptimasi antena Vivaldi berbasis 

mikrostrip pada sistem Radar Penembus Permukaan (Groud Penetrating Radar) 

untuk aplikasi Non-Destructive Testing  Jalan Raya pada rentang frekuensi kerja 

1GHz - 2GHz dengan nilai return loss < -10dB dan 1<VSWR<2 ?”. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian kali ini, yaitu : 

1. Merancang antena vivaldi untuk Air-coupled system antennas pada sistem NDT 

Transportation Ground Penetrating Radar (GPR). 

2. Mengetahui parameter dimensi antena yang berpengaruh dalam usaha untuk 

optimasi kinerja antena vivaldi pada sistem Radar Penembus Permukaan 

(Ground Penetrating Radar) untuk aplikasi Non-Destructive Testing Jalan 

Raya. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah agar antena vivaldi yang dibuat kali ini dapat 

diimplementasikan dan memenuhi kebutuhan Air-coupled system antennas pada 

sistem Radar Penembus Permukaan (Ground Penetrating Radar) untuk aplikasi 

Non-Destructive Testing Jalan Raya. 

1.5. Urgensi Penelitian 

GPR merupakan salah satu aplikasi NDT. Antena merupakan salah satu 

bagian terpenting dari GPR karena antena merupakan transformator antara 

gelombang terbimbing dan gelombang bebas yang menembus permukaan tanah. 

Antena pada GPR harus memenuhi karakteristik berikut: 

- Harus bisa secara tepat menrasmisikan impuls dan menangkap 

pantulannya. 

- Respon transmitter dan receiver harus time invariant dan space invariant 

- Karakter vektor dari medan harus terukur 
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- Bandwidth antena harus match dengan kebutuhan sistem aplikasi 

 

Agar dalam pengoperasian GPR menjadi efisien, maka antena dengan ukuran 

finite harus digunakan. Penelitian ini membuat sebuah antena dengan finite size 

agar GPR menjadi efisien dan data yang diperoleh dari lapangan (hasil scanning 

GPR) menjadi berguna. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Antena 

Beberapa definisi menurut para ahli adalah sebagai berikut : 

1. Antena adalah perangkat metal (dalam bentuk batangan maupun lempengan) 

yang meradiasi atau menerima gelombang radio (Webster’s Dictionary, diacu 

dalam Balanis, 2005:1).  

2. Antena adalah perangkat untuk menggabungkan energi dari sumber berupa 

gelombang radio dengan udra yang merupakan media transmisi (daniels, diacu 

dalam Elsevier, 2009:100). 

Antena diklasifikasikan menjadi dua tipe yaitu omni-directional dan 

directional (Elsevier, 2009:100). Antena Omni-directional meradiasi kan energi ke 

semua sisi. Antena ini biasanya digunakan untuk merancang antena isotropik yang 

membutuhkan antena yang dapat memancarkan radiasi ke semua sisi antena.  

Antena directional meradiasikan energi berbentuk cenderung oval menuju 

satu arah berdasarkan bentuk dan posisi antena. Energi yang diradiasi biasa disebut 

main lobe Walaupun antena directional memiliki pola radiasi satu arah. Antena ini 

tetap memiliki radiasi ke arah yang lain atau biasa disebut side lobe atau back lobe 

namun keberadaannya tidak terlalu mempengaruhi main lobe.  

2.2. Antena Mikrostrip 

Antena mikrostrip mulai berkembang pesat sekitar tahun 1970-an dimana 

macam-macam jenis substrat sudah mulai tersedia. Selain itu, literatur yang 

mendukung tentang antena mikrostrip ini sudah bertambah.  

Antena mikrostrip atau dikenal juga sebagai antena patch merupakan 

lempengan konduktor tipis lainnya dan dipisahkan oleh sebuah bahan isolator 

(substrate) (Rambe, 2012:86). Gambar 2.1 menunjukan struktur antena mikrostrip 

dan sistem koordinatnya. 
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Gambar 2.1 Struktur antena mikrostrip dan sistem koordinat 

Pada penggunaannya antena mikrostrip memiliki kelebihan dan 

kekurangannya tersendiri. Kelebihan antena mikrostrip diantaranya adalah (Rambe, 

2012:89) : 

1. Memiliki beban yang lebih ringan, volume yang rendah dan konfigurasi profile 

yang tipis sehingga dapat dibuat secara conformal.  

2. Memiliki biaya fabrikasi yang relatif lebih murah terlebih lagi jika diproduksi 

secara massal. 

3. Polarisasi linier dan sirkular dapat diperoleh dengan pencatuan yang sederhana. 

4. Antena dengan dual-frequency dan dual-polarization dapat dibuat dengan 

mudah. 

5. Dapat dengan mudah diintegrasikan dengan ragkaian microwave yang terpadu. 

6. Saluran pencatu dan rangkaian penyesuai impedansi dapat difabrikasi secara 

bersamaan dengan struktur antenanya. 

Disamping berbagai kelebihan dan keuntungan antena mikrostrip, terdapat 

pula kekurangannya yaitu (Rambe, 2012:89) : 

1. Memiliki bandwidth yang sempit. 

2. Gain yang dihasilan rendah. 

3. Rugi-rugi ohmic cukup besasr pada pencatuan array. 



7 

 

4. Kebanyakan antena mikrostrip memiliki radiasi yang satu arah. 

5. Dibutuhkan struktur saluran pencatu yang cukup kompleks untuk 

mendapatkan performance yang lebih baik dari antenna array. 

6. Kemampuan daya yang dapat digunakan relatig rendah (hingga sekita 100W). 

7. Cross-polarization dan mutual coupling yang muncul dari antena mikrostrip 

array sangat mengurangi efisiensi dan gain antenanya. 

Antena mikrostrip umumnya terdiri dari 4 elemen, yaitu: elemen peradiasi, 

elemen substrat, elemen pencatu dan elemen pentanahan (Rambe, 2012:86). 

1. Elemen peradiasi (Patch) 

Elemen peradiasi merupakan sebuah lempengan bahan konduktor tipis yang 

akan beresonansi sesuai dengan frekuensi kerjanya. Bentuk patch sangat bervariasi 

sesuai dengan rancangan yang diinginkan. Gambar 2.2 menunjukan beberapa 

bentuk patch yang umum dan sederhana. 

 

 
Gambar 2.2 Bentuk Umum dan Sederhana Patch Antena Mikrostrip. 

2. Elemen substrat (substrate) 

Elemen substrat merupakan bahan dielektrik yang memisahkan antara patch 

dan bidang pentanahan (ground). Elemen ini memiliki jenis yang bervariasi dengan 

nilai konstanta dielektrik (Ԑ𝑟) yang berbeda-beda. Nilai konstanta bahan dielektrik 

yang tinggi dapat mengurangi ukuran dari antena mikrostrip. Nilai konstanta bahan 

dielektrik yang dapat dijadikan sebagai elemen substrat yaitu 2.2 ≤Ԑ𝑟 ≤ 12. Untuk 

mendapatkan performa yang baik, substrat yang digunakan sebaiknya memiliki 
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ketebalan yang cukup tebal dan memiliki konstanta dielektrik mendekati batas 

bawah nilai konstanta dielektrik substrat. (Balanis, 2005:812). 

3. Elemen Saluran Pencatu (Feed Line) 

Elemen saluran pecatu merupakan saluran yang menghubungkan patch 

dengan perangkat pengirim atau penerima radio. Teknik pencatuan digunakan 

untuk menentukan caa pengiriman energi dari sumber ke antena mikrostrip. Saluran 

pencatu dibagi menjadi dua macam,yaitu pencatuan secara langsung (direct 

coupling), dan pencatuan secara tidak langsung (electromagnetic coupling) 

(Christin, 2016: 21). Ada banyak macam konfigurasi saluran pencatu yang 

digunakan pada antena mikrostrip diantaranya ada empat yang umum digunakn 

yaitu microstrip line, coaxial probe, aperture coupling, dan proximity coupling. 

Gambar 2.3 menunjukan beberapa jenis saluran pencatu yang umum digunakan. 

 

 
 Gambar 2.3 Jenis – jenis saluran pencatu antena mikrostrip.  

2.2.1. Tapered Slot Antenna (TSA) 

Tapered Slot Antenna (TSA) memiliki bandwidth yang lebar, keterarahan 

yang tinggi dan menghasilkan pola radiasi simetris. Jenis antena ini sudah 

diterapkan pada sistem komunikasi satelit, remote sensing, dan radio teleskop 

(Hamzah dan Othman, 2011). ciri khas dari tipe antena Tapered Slot Antenna (TSA) 

adalah dengan keberadaan slotline yang melebar dari saluran pencatu hingga ke 
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salah satu antena (Erdogan, 2009). TSA memiliki berbagai macam bentuk lancip 

patch antena.  Gambar 2.4 menunjukan beberapa macam bentuk lancip TSA.  

 
Gambar 2.4 Macam macam bentuk lancip : (a) exponensial; (b) Linear-constant; (c) Tangensial; 

(d) Exponential-constant; (e) Parabolic; (f) Step-constant; (g) Linear; (h) Broke-linear. 

 Namun jenis lancip yang biasa digunakan dalam pembuatan patch 

antena yaitu Linearly Tapered Slot Antenna (LTSA),Constant Width Slot Antenna 

(CSWA), dan Exponentially Tapered Slot Antenna (ETSA) 

 

 
Gambar 2.5 Bentuk lancip yang umum digunakan (a) eksponensial, (b) linear, (c) constant width 
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seperti yang ditunjukan pada gambar 2.5. Ini disebabkan karena bentuk lancip 

tersebut adalah yang paling efisien dan memiliki bentuk yang gemetris dengan gain 

signifikan dan bandwidth yang lebar. TSA dengan bentuk lancip tersebut 

menghasilkan pola radiasi yang simetris dan daya side lobe yang rendah (Erdogan, 

2009:7).  

2.2.2. Antena Vivaldi 

 Antena Vivaldi pertama kali diperkenalkan oleh Gibson pada tahun 

1979 yang memiliki karakteristik bandwidthnya sangat lebar dan pola radiasi 

directional (Mukhidin, 2012:398). Antena Vivaldi secara teoritis memiliki 

bandwidth yang tak terhingga dan gain yang signifikan dan memiliki polarisasi 

linear (Gibson, 1979:101). Antena Vivaldi antena vivaldi masuk kedalam jenis 

Exponential Tapered Slot Antena (TSA). Gambar 2.6 menunjukan desain tradisional 

Vivaldi mengacu pada desain pertama kali yang diperkenalkan oleh Gibson. 

Gambar 2.7 antena Vivaldi yang diperkenalkan oleh Gibson. 

 
Gambar 2.6. Desain tradisional antena Vivaldi 

 
Gambar 2.7 Antena Vivaldi milik Gibson pada tahun 1979 dengan frekuensi kerja 8GHz-40GHz. 
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Perancangan taper slot meliputi perancangan panjang runcing dan juga nilai 

tapered rate. Dengan menjumlahkan Tapered Length, panjang Slot Line, Backwall 

Offset akan menghasilkan total panjang rancangan antena vivaldi (Erdogan, 

2009:51). 

Pembuatan bidang lancip antena vivaldi berdasarkan fungsi eksponensial 

pada rumus, 

𝑢 =  ± 𝑠 × 𝑒𝑥𝑝(𝑟×𝑡)  (rumus 

2.1) 

u dan t menunjukan titik dimensi bidang lancip pada antena vivaldi. s 

menunjukan titik terendah dari bidang lancip. Gambar 2.8 menunjukan bagaimana 

dua fungsi eksponensial (masing masing dengan A dan –A) membentuk tapered 

slot.  

 
Gambar 2.8. Tapered slot dibangun oleh dua fungsi eksponensial. 

Tingkat kemiringan taper slot antena vivaldi sangat mempengaruhi terhadap 

gain, beamwidth dan bandwidth dari TSA (Rajaraman, 2001: 10). Gambar 2.9 

menunjukan tampak depan dan parameter dimensi antena vivaldi.  

  



12 

 

  
Gambar 2.9 Tampak depan dan parameter dimensi antena vivaldi 

 

Keterangan : 

PA : Panjang antena 

LA : Lebar Antena 

Bwo : backwall offset 

TL : Tapered Length 

MO : Mouth Opening 

r : tapered rate 

sL : Slotline Length 

2.2.3. Teknik Pencatuan 

Pada dasarnya saluran pencatu untuk antena mikrostrip dapat dibagi menjadi 

2, yaitu pencatuan secara langsung (direct coupling) dan pencatuan secara tidak 

langsung (elctromagnetic coupling) (Surjati, 2010; 35). 

a) Pencatuan secara Langsung (direct coupling) 

Pencatuan secara langsung merupakan pencatuan yang pertama kali 

digunakan sebagai pencatu untuk antena mikrostrip. Keuntungan dari pencatuan ini 

adalah sangat sederhana dalam pencatuannya, dimana patch antenna dan konektor 

dihubungkan secara langsung dengan melakukan penyoldera padabidan 

pentanahannya (ground) namun memiliki kelemahan yaitu bandwidth yang 

dihasilkan sangat sempit. 

b) Pencatuan secara tidak langsung (electromagnetic coupling) 

Dengan teknik pencatuan secara tidak langsung (electromagnetic coupling) 

tidak ada kontak langsung antara saluran transmisi dengan elemen peradiasinya.  

M O 

PA 

TL 

r 

sL 

bwo 

LA 
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2.2.4. Microstrip to Slot line Transition 

Microstrip to slotline Transition secara sederhananya adalah dengan 

menyilangkan antara slotline dengan microstrip (Erdogan, 2009:11). Teknik 

pencautan ini termasuk kedala jenis electromagnetic coupling karena slotline dan 

microstrip dipisahkan oleh elemen substrat. Gambar 2.10 menunjukan teknik 

pencatuan  Microstrip to slotline Transition. 

 
Gambar 2.10 Teknik pencatuan microstrip to slotline transition 

Teknik pencatuan ini memungkinkan bandwidth akan menjadi lebih lebar dan 

mempunyai tingkat isolasi antara antena dan saluran transmisi yang lebih baik 

(Sujati, 2010:38). Jarak antara titik tengah pertemuan microstrip dan slotline 

disebut sebagai stub. Panjang dari stub baik microstrip maupun slotline nya adalah 

sebesar 0.25λ.  

2.2.5. Ground Penetrating Radar (GPR) 

GPR adalah teknologi yang memungkinkan melakukan pencitraan material 

di bawah permukaan dengan menggunakan gelombang elektromagnetik 

(Mukhidin, 2015:397). Pada awal perkembangan teknologi GPR, material yang 

dapat dideteksi oleh GPR hanyalah material alami. Namun, seiring dengan 

perkembangan teori dan tekniknya. GPR bisa digunakan untuk mendeteksi material 

yang tidak alami seperti aspal, dll bahkan untuk radar penembus dinding. Setiap 
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material yang ingin dideteksi memiliki spesifikasi GPR yang berbeda-beda. Ini 

diakibatkan oleh setiap material memiliki nilai permitivitas yang berbeda-beda 

Prinsip kerja GPR secara sederhana adalah dengan menghitung pantulan 

gelombang elektromagnetik. Gambar 2.11 menunjukan cara kerja GPR sederhana 

 
Gambar 2.11 Cara kerja GPR sederhana 

GPR terdiri dari 2 sistem antena yaitu Tx dan Rx. Antena Tx digunakan untuk 

memancarkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi tertentu lalu gelombang 

yang dipancarkan akan merambat melalui berbagai medium dibawah permukaan 

tanah. Pada perjalanan gelombangnya, berbagai macam material bawah tanah akan 

mempengaruhi daya dan waktu gelombang pantul yang akan di terima Rx untuk 

selanjutnya diproses untuk dijadikan sebuah gambaran kondisi di bawah 

permukaan. Gambar 2.12 menunjukan blok diagram sistem kerja GPR. 

 
Gambar 2.12 Blok diagram sistem kerja GPR. 

Ground Penetrating Radar (GPR) mencatat data dengan perhitungan waktu 

kurang dari 10ps selama jangka waktu 10000ns.  
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2.2.6. Bandwidth 

 Bandwidth dinyatakan sebagai perbandingan antara frekuensi atas 

(𝑓2) dan bawah (𝑓1) dalam level yang dapat diterima. frekuensi cut-off atau 

resonansi dapat dilihat dari nilai tengah bandwidth (𝑓𝑐) (Fiyendri, 2016:24). Antena 

akan meradiasikan gelombang pada lebar pita atau bandwidth yang tersedia. Rumus 

2.2 menunjukan bagaimana mencari bandwidth yang dimiliki oleh antena Ground 

Penetrating Radar 

𝐵𝑊 =  𝑓2 − 𝑓1 

𝑓1 adalah batas bawah rentang frekuensi kerja dilihat pada spektrum level 

yang berada dibawah -10dB sementara 𝑓2 adalah batas atas rentang frekuensi kerja 

yang dilihat pada spektrum level yang berada dibawah -10dB. Pada rentang 

frekuensi yang diberikan oleh antena sistem GPR dapat memancarkan gelombang 

dengan beberapa frekuensi kerja yang berada dalam rentang frekuensi. Misalkan, 

GPR untuk penembus permukaan gurun pasir membutuhkan antena dengan 

frekuensi kerja 50-400MHz (Elsevier, 2009:279) maka semua frekuensi pada 

rentang frekuensi tersebut akan menghasilkan jenis data yang berbeda baik dari segi 

jarak kedalaman radiasi gelombang maupun resolusinya. GPR membutuhkan 

sebuah antena dengan pita yang cukup lebar. Dalam hal ini antena Ultra Wideband 

(UWB) menjadi salah satu solusinya. Antena UWB memiliki bandwidth fraksional 

sebesar atau lebih dari 25% dari rentang frekuensi kerja nya (Elsevier, 2009:107). 

2.2.7. Permitivitas 

 Permitivitas menggambarkan kemampuan suatu material untuk 

menyimpan ataupun melepaskan energi elektromagnetik (Elsevier, 2009:45). 

Resolusi dan kedalaman penetrasi GPR ditentukan oleh frekuensi antenadan sifat 

listrik dari material tanah (Olhoeft, 1998; Daniels, 2004, diacu dalam Elsevier, 

2009:180).  
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2.2.8. Frekuensi material GPR 

GPR bekerja pada rentang frekuensi kerja 10MHz-2GHz (Elsevier, 2009:42). 

Tanah, air, batu, pasir, es, mineral dan sedimentasi merupakan material alami GPR 

yang dapat dideteksi. Selain material alami tersebut, teknologi GPR dimanfaatkan 

untuk non-destructive testing (NDT) pada material beton, aspal maupun ranjau. 

Setiap material membutuhkan spesifikasi sistem GPR pada frekuensi tertentu untuk 

dapat mendeteksi objek yang memiliki konstanta dielektrik tertentu yang akan 

mempengaruhi amplitudo, waktu dan gelombang pantul yang akan diterima dan 

diolah menjadikan gambaran yang kompleks tentang gambaran kondisi dibawah 

permukaan. 

2.2.9. Tanah 

Antena yang biasa digunakan untuk GPR tanah adalah antena yang memiliki 

frekuensi tengah diantara 100 dan 500 MHz (elsevier, 2009:186). Antena yag 

bekerja pada batas frekuensi tinggi (400-500 MHz) akan memberikan hasil yang 

cukup baik pada tanah dengan kondisi kering. Dimana resolusi yang diberikan akan 

lebih baik dari frekuensi yang lebih rendah namun memiliki kedalaman yang 

terbatas. Antena dengan frekuensi 900MHz-1.5GHz digunakan pada kedalaman 

tanah yang dangkal berpasir. Sedangkan untuk tanah organik yang membutuhkan 

tingkat kedalaman yang lebih besar biasanya membutuhkan antena dengan 

frekuensi yang lebih rendah (70-200MHz). 

 
Gambar 2.13 Perbandingan permukaan tanah dengan hasil Ground Penetrating Radar 
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Gambar 2.13 memperlihatkan hasil penggambaran kondisi tanah 

menggunakan GPR yang dilakukan oleh Dr. Mary Collins, University of Florida). 

Penelitian tersebut menggambarkan kondisi tanah di area Pomona soil di North-

central Florida. Tanah Pomona terdiri dari pasir (10 hingga 27% nya adalah tanah 

liat) yang merupakan sedimentasi dari laut. Spodic horizon ditunjukan oleh 

permukaan yang lebih gelap (letaknya yang berada disepanjang gagang sekop pada 

foto). Spodic horizon adalaah lapisan pengendapan atau lapisan yang biasanya 

terdapat objek organik ataupun aluminum, dan juga terkadang terdapat material besi 

(Soil Survey Staff, 1999, diacu dalam Elsevier, 2009:188). Sedangkan argillic 

horizon adalah lapisan yang terlihat lebih terang dibawah spodic horizon (difoto 

sebelah kiri pada gambar 2.13 terlihat berada disekitar bagian sekop) dimana 

biasanya pada lapisan ini terdapat silicate clay atau pun sedimentasi yang hampir 

menyerupai batu. Sedangkan untuk penggunaan di tanah gambut dibutuhkan antena 

dengan frekuensi <200MHz (Elsevier, 2009:192).  

GPR dimanfaatkan untuk penelitian dibidang kehutanan untuk 

menggambarkan kondisi struktur biologi dibawah tanah seperti akar tumbuhan 

yang bisa digunakan utuk mengevaluasi produktivitas dan kondisi kesehatan hutan. 

Akar kecil dengan diameter 0.5cm dapat di deteksi di kedalaman 30cm dengan 

antena frekuensi 1.5GHz pada tingkat kelembapan tanah yang baik ditanah berpasir 

(Butnor et al., 2001, diacu dalam Elsevier, 2009:193). 

2.2.10. Air  

Sumber daya air di muka bumi ini merupakan salah satu sumber daya yang 

paling berharga. Ini dikarenakan kelangsungan hidup makhluk hidup maupun 

industri bergantung pada ketersediaan air. Tingginya kebutuhan akan air 

menyebabkan banyaknya eksploitasi air tanah dengan cara yang tidak baik dan 

memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Dengan pengaplikasian Ground 

Penetrating Radar (GPR) diranah penelitian sumber daya air ini dapat menjadi 

teknologi penting untuk digunakan dilihat dari banyaknya paper yang membahas 

tentang aplikasi GPR hydrogeophysical (Elsevier, 2009:205). Pengaplikasian GPR 

pada permukaan air mempunyai teori dan teknik yang lebih mendalam karena 
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terdapat parameter tingkat kelembaban yang mempengaruhi permitivitas dielektrik 

relatif  (𝜀𝑟) nya. Gambar 2.14 menunjukan beberapa macam aplikasi GPR untuk 

sumber daya air. 

  
Gambar 2.14 Aplikasi Ground Penetrating Radar sumber daya air. 

2.2.11. Kontaminasi tanah 

 Lapisan permukaan bumi (baik tanah maupun air) tidak dipungkiri 

telah terkontaminasi oleh berbagai material lain yang berasal dari limbah pabrik, 

keberadaan stasiun pengisian bahan bakar, perusahaan tambang yang telah menjadi 

salah satu masalah serius di masyarakat . Ground Penetrating Radar (GPR) 

mempunyai peran yang cukup penting dimana teknologi ini dimanfaatkan untuk 

mapping kondisi geologi dibawah permukaan untuk mengetahui tingkat 

kontaminasi suatu lapisan (Elsevier, 2009:248). Kontaminan dapat terletak 

dilapisan permukaan terluar maupun didalam batuan dasar atau limbh yang 

terkubur. Sifat kontaminan dapat dibedakan dengan tingkat kelarutannya terhadap 
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air. Dimana kontaminan yang memiliki tingkat kelarutan rendah tidak selalu 

menyebabkan pencemaran air tanah. Sedangkan kontaminan yang mimiliki tingkat 

kelarutan yang tinggi akan mencemari air tanah.  

 Non-aqueous phase liquids (NAPLs) adalah jenis kontaminan 

organik. Kontaminan NAPLs tidak tercampur dengan air tanah sehingga air tanah 

yang terdapat kontaminan NAPLs masih memenuhi standard untuk air yang dapat 

diminum (Elsevier, 2009:248). Sedangkan DNAPLs adalah jenis kontaminan yang 

larut dengan air biasanya yang terkandung dalam limbah pabrik. Tabel 2.15 

menunjukan berbagai kontaminan dengan sifat dan frekuensinya antena yang 

digunakan. 

 
Gambar 2.15 Berbagai macam kontaminan dan sifat elektrik nya. 

2.2.12. Bukit pasir 

 Bukit pasir adalah tumpukan pasir yang terbentuk oleh angin. 

Penggunaan antena dengan frekuensi 50MHz-400MHz digunakan untuk aplikasi 

Ground Penetrating Radar (GPR) di bukit pasir. Nilai teoritis resolusi GPR 

ditunjukan pada gambar 2.16 untuk pasir kering, lembab dan juga basah. 
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Gambar 2.16 Nilai resolusi berdasarkan frekuensi. 

2.2.13. Pesisir 

 Daerah pesisir terdiri dari berbagai material yang berasal dari proses 

erosi angin, air laut, pasang-surut, sungai dan/atau proses geologi lainnya (Elsevier, 

2009: 299). Ground Penetrating Radar (GPR) berperan menggambarkan kondisi 

geologi  pada area erosional dan permukaan hasil pengendapan. Penggunaan antena 

pada frekuensi 50-1000MHz memungkinkan untuk digunakan di daerah pesisir. 

Gambar 2.17 adalah contoh dari GPR dengan frekuensi 200MHz di daerah pesisir 

 
Gambar 2.17 Ground Penetrating Radar (GPR) didaerah pesisir dengan frekuensi 200MHz 

 Antena dengan frekuensi yang tinggi (500-1000MHz) memiliki 

dimensi antena yang lebih kecil dan akan menghasilkan resolusi yang lebih baik 

namun dengan tingkat kedalaman yang lebih rendah dari pada antena pada 

frekuensi 12.5-50MHz dimana antena dengan frekuensi tersebut mampu menembus 

kedalaman hingga 40-65m (Smith and Jol, 1995 diacu dalam Elsevier, 2009:302). 

Namun antena yang biasa digunakan untuk di daerah pesisir adalah di frekuensi 100 
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hingga 120 MHz yang mampu menembus kedalaman 10-20m namun memiliki 

resolusi yang bagus. 

2.2.14. Glasial 

 Glasial atau daerah salju dan es merupakan medium propagasi yang 

paling bagus dari berbagai geologi. GPR mampu bekerja di frekuensi diatas 1MHz. 

Rendahnya frekuensi kerja ini disebabkan oleh nilai konduktivitas yang rendah dan 

tidak adanya nilai dielectric. Radar udarapada frekuensi 50-150MHz di antartik atau 

di Greenland secara rutin menggambarkan stratifikasi suhu hingga kedalaman 33-

4 km. Gambar 2.18 menunjukan hasil penggambaran daerah glasial dengan 

frekuensi kerja 3MHz. Data direkam didaerah gunung Whitmore, antartik oleh 

Brian Welch dan Robert Jacobel dari St. Olaf College, Northfield, Minnesota. 

 
Gambar 2.18 kondisi permukaan daerah gunung Whitmore, antartik menggunakan Ground 

Penetrating Radar (GPR) dengan frekuensi 3Mhz. 

2.2.15. NDT Transportation (Non-Destructive Testing Transportation) 

Sejarah penggunaan Ground Penetrating Radar (GPR) pada infrastruktur 

jalan pertama kali dilakukan pada pertengahan tahun 1970-an (Elsevier, 2009: 398). 

Kendaraan dengan teknologi Ground Penetrating Radar(GPR) untuk jalan tol 

dimiliki oleh Federal Highway Administration (FHWA) pada tahun 1985. (Morey, 

1998 diacu dalam Elsevier, 2009:396). Perangkat GPR dipasangkan pada 

kendaraan yang digunakan untuk melakukan survey infrastruktur seperti pada 

gambar 2.19. 
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Gambar 2.19 NDT Transportation adalah mobil yang terpasang perangkat Ground Penetrating 

Radar (GPR). 

 

 Komponen GPR yang terpasang yaitu : (1) Ground-coupled dan/atau 

air-coupled antenna dengan perangkat pengirim dan penerima; (2) kabel; (3) GPR 

control unit; (4) pulse encoder; dan (5) perlengkapan penunjang. Posisi antena 

umumnya dipasangkan pada bagian depan mobil ataupun dibagian belakang seperti 

pada gambar 2.20. 

      

(a)    (b) 
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(c) 
Gambar 2.20 NDT Transportation di berbagai negara (a) (kanan) antena 100MHz ground coupled 

system antennas (kiri) 1GHz air coupled system antennas milik Texas Transportation Institute; (b) 

antena horn milik Canadian Road Radar System; (c) Multichannel Air coupled Horn Antennas 

System milik Penetradar 

2.2.16. Air-coupled systems  

 Air-coupled pada sistem GPR digunakan untuk mengevaluasi dari 

bagian atas infrastruktur (seperti trotoar atau jalan aspal). Air-coupled antenna 

system beroperasi pada rentang frekuens 500MHz hingga 2.5 GHz dan frekuensi 

tengah yang biasa digunakan pada frekuensi 1.0 GHz dengan kemampuan 

menembus kedalaman 0.5 hingga 0.9 meter (Elsevier, 2009:398). Air-coupled 

antenna system biasa menggunakan antena dengan bentuk Horn Antenna. Salah 

satu keuntungan dari Air-coupled antenna adalah karena letaknya terpasang secara 

digantung, proses pengumpulan data bisa dilakukan dalam kecepatan kendaraan 

hingga 100km/jam yang berarti tidak mengganggu lalu lintas sekitarnya. 

2.2.17. Ground-coupled systems 

 Ground-coupled antenna memiliki rentang frekuensi kerja yang 

lebih besar yaitu dari 80 hingga 1500 MHz dengan kemampuan penetrasi sinyal 

dalam survey infrastruktur jalan hingga kedalaman 20-30m. Ground-coupled 

antenna memiliki kemampuan penetrasi sinyal yang lebih baik dari pada air-

coupled antenna. Kelebihan lainnya yaitu memiliki resolusi vertikal yang baik 

untuk digunakan mendeteksi retak pada trotoar, kabel maupun mendeteksi kondisi 

struktur beton (Elsevier, 2009: 398). Pengumpulan data dilakukan dengan 

kecepatan kendaaraan 5-30 km/jam. Penggunaan NDT Transportation dengan 
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sistem ground-coupled antennas secara komersial untuk survey jalanan, landasan 

pacu dan rel kereta diantaranya oleh GSSI (USA), IDS (Italy), MALA (Sweden), 

Penetradar (USA), sensors and software (Canada) dan UTSI Electronics (UK).  

2.2.18. Beton-jalan aspal (Concrete pavement) 

 Kerusakan atau patahan yang terdapat dilapisan beton-jalan aspal 

dilaporkan sebagai bagian yang kosong yang dideteksi pada suatu jalanan. 

Keberadaan ruang kosong tersebut bisa menjadi sebuah permasalahan serius karena 

akan mempengaruhin stabilitas lapisan dari beton-jalan aspal (Saarenketo dan 

Scullion, 1994 diacu dalam Elsevier, 2009:422). Pengukuran ketebalan beton 

mengalami kesulitan dikarenakan sifat dari lapisan beton itu sendiri (Cardimonda 

et al., 2003 diacu dalam Elsevier, 2009:423). Tingginya antenuasi sinyal pada beton 

juga menjadi alasan lain mengapa pengukurannya sulit dilakukan. Clark dan Crabb 

pada tahun 2003 mampu mengukur perubahan kdar kelembaban lapisan beton-jalan 

aspal dengan menggunakan ground-coupled antenna pada frekuensi 450 dan 900 

MHz (Elsevier, 2009:423). 

2.2.19. Jembatan  

 Aplikasi GPR pada struktur bangunan jembatan dilakukan oleh NDT 

Transportation dengan pemanfaatan untuk ketebalan lapisan aspal, ketebalan 

lapisan aspal tunggal, kerusakan aspal, jarak antar bagian beton dll. Multchannel 

testing sistem GPR frekuensi tinggi (0.5-6 GHz)  berhasil memberikan informasi 

tentang lokasi delaminasi (Elsevier, 2009:427). 

2.3. Penelitian yang berkaitan 

 Dalam menunjang penelitian yang dilakukan kali ini. Peneliti 

melakukan studi literasi yang memiliki variabel penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan 

rujukan oleh peneliti diantaranya “Design of a wideband vivaldi antenna array for 

the snow radar” membahas tentang perancangan antena vivaldi, penentuan 

parameter, dan desain array untuk diimplementasikan pada snow radar. Antena 
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yang dibuat memiliki rentang frekuensi kerja dari 2 GHz hingga 8GHz dengan 

dimensi antena vivaldi 6,4 cm × 2,4 cm dengan teknik pencatuan microstrip to 

slotline transition (Rajaraman:2001). “Parametric Study and Design of Vivaldi 

Antennas and Arrays” membahas tentang perancangan dan studi parameter dimensi 

antena vivaldi dan teknik array. Antena yang di rancang memiliki dimensi 60 mm 

× 41 mm memiliki rentang frekuensi kerja 8GHz hingga 10,5 GHz dengan teknik 

pencatuan microstrip to slotline transition (Erdogan, 2009). 
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BAB III  

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian kali ini secara garis besar dapat dibagi menjadi 

2, yaitu : 

1. Merancang antena vivaldi untuk Air-coupled system antennas pada sistem NDT 

Transportation Ground Penetrating Radar (GPR). Dan 

2. Mengetahui parameter dimensi antena yang berpengaruh dalam usaha untuk 

optimasi kinerja antena vivaldi pada sistem Radar Penembus Permukaan 

(Ground Penetrating Radar) untuk aplikasi Non-Destructive Testing Jalan 

Raya. 

Dari kedua tujuan di atas, diharapkan agar penelitian ini bermanfaat besar 

bagi pengembangan antena di bidang radar, khususnya GPR. Adapun maanfaat 

yang diharapkan adalah: 

1. Penelitian ini berusaha untuk mengembangkan antena Vivaldi untuk GPR 

dengan mengubah beberapa parameter antena lalu kemudian dilihat dan 

dianalisis hasil dari berubahnya parameter antena tersebut terhadap performa / 

parameter antena yang lainnya. Dengan demikian, dalam mengembangkan 

antena ke depannya, khususnya antena Vivaldi diharapkan agar penelitian 

tersebut dapat mengefisiensikan waktu ketika mendesain antena karena peneliti 

sudah mengetahui/bias memperkiraan/mengestimasi perubahan apa yang akan 

terjadi pada antena jika ada suatu parameter yang diubah. 

2. Pengembangan antena pada penelitian ini direncanakan menggunakan bahan 

antena / subtract yang murah (low cost). Dengan demikian performa minimal 

antena dapat diketahui/diestimasi jika kemudian bahan / subtrat antena 

digunakan bahan yang secara biaya lebih tinggi. 
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian akan dilaksanakan di Laboratorium Telekomunikasi 

Universitas Negeri Jakarta pada rentang waktu terhitung mulai dari April 2018 

hingga Juli 2018 

4.2. Alat dan Bahan Penelitian 

 Untuk menunjang penelitian, berikut adalah alat dan bahan yang 

akan digunakan selama menjalankan penelitian ini, yaitu: 

1) Laptop/PC  

Laptop/PC dengan spesifikasi memiliki RAM diatas 2GB adalah salah satu 

yang menjadi perhatian karena CST 2016 akan menjalankan proses yang cukup 

menghabiskan RAM Laptop tersebut. Adapun spesifikasi Personal Computer yang 

digunakan oleh peneliti pada penelitian kali dirangkum oleh Tabel 3.1 ini : 

Tabel 3.1 Spesifikasi Personal Computer lab. Telekomunikasi  

Spesifikasi PC Laboratorium Telekomunikasi Universitas Negeri Jakarta 

Prosesor Intel® Xeon® CPU E5-2603 v3 @ 1,60 GHz (6CPUs) 

Sistem operasi Windows 10 64 bit 

Kartu Grafis NVIDIA Quadro K5200 

Memori  32 GB RAM 

RAM DDR3L 1600 MHz SDRAM 4 GB, up to 16 GB 

Ukuran Layar 1920x1200 (32bit) (59Hz) 

Harddisk 2 TB 

 

2) CST Studio Suite 2016 

CST Studio Suite 2016 salah satu aplikasi yang sering digunakan untuk 

merancang desain suatu antena baik antena mikrostrip maupu jenis antena lainnya. 

Salah satu keunggulan antena vivaldi berbasis mikrostrip yaitu perancangannya 

yang dioptimasi melalui proses simulasi pada aplikasi CST. Sehingga pada saat 

fabrikasi, performa antena yang kita butuhkan mendekati kebutuhan sistem. 
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3) Network Analyzer Anritsu Type S332E 

Network Analyzer merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur 

Return Loss, VSWR, Impedansi dan Bandwidth antena. Network Analyzer dengan 

tipe s332e tersedia di Laboratorium Instrumentasi dan Telekomunikasi Fakultas 

Teknik, Universitas Negeri Jakarta Gedung Kejuruan Teknik Elektro Lantai 4  

4.3. Diagram Alir Penelitian 

 Kajian pustaka yang telah dicantumkan pada Bab ini dijadikan 

sebagai dasar dari perancangan antena mikrostrip vivaldi untuk diimplementasikan 

pada sistem Ground Penetrating Radar (GPR) atau radar penembus permukaan. 

Adapun alur penelitian yang dilakukan sebagai berikut :  
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Gambar 3.1 Alur penelitian 

 

Gambar 3.1 merupakan alur penelitian yang akan dilakukan agar tujuan dari 

penelitian skripsi ini mendapatkan hasil dan mencapai tujuannya. Dimulai dengan 

studi literatur tentang dua topik penting pada penelitian kali ini yaitu antena vivaldi 

dan Ground Penetrating Radar (GPR) atau Radar Penembus Permukaan. Setelah 

itu dilakukan penentuan spesifikasi antena yang akan dibuat untuk di 

implementasikan pada sistem Ground Penetrating Radar (GPR) atau Radar 

Penembus Permukaan. Beberapa parameter dimensi antena ditentukan untuk 

membuat rancangan awal antena vivaldi. Tahap selanjutnya, dengan menggunakan 

software CST 2016 pemodelan antena dibuat dengan berdasarkan pada parameter 

yang telah ditentukan pada tahap penentuan parameter dimensi antena. Simulasi 
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antena menggunakan software CST 2016 dilakukan untuk mengetahui apakah 

model antena yang dibuat telah memenuhi spesifikasi antena untuk Ground 

Penetrating Radar (GPR) atau Radar Penembus Permukaan. Optimasi dilakukan 

untuk mencapai spesifikasi antena yang dibutuhkan dengan merujuk pada 

penelitian yang berkaitan, literasi lainnya dan juga trial and error. Optimasi 

dilakukan dengan merubah nilai pada parameter dimensi antena. Setiap parameter 

dimensi  antena memiliki pengaruh bagi performa antena khususnya lebar 

bandwidth pada penelitian kali ini. Maka pengaruh parameter dimensi terhadap 

lebar bandwidth antena vivaldi menjadi salah satu hasil data pada penelitian kali 

ini. 

4.4. Teknik dan Prosedur Pengumpulan data 

 Teknik dan prosedur pengumpulan data dilakukan agar penelitian 

kali ini menghasilkan data yang mendukung hasil penelitian kali ini. 

4.1.1. Studi literatur 

1) Peneliti mengumpulkan rujukan berupa buku yang membahas tentang 

implementasi antena vivaldi untuk aplikasi Ground Penetrating Radar (GPR) 

atau Radar Penembus Permukaan.  

2) Peneliti mengumpulkan rujukan berupa jurnal (elektronik maupun fisik) yang 

membahas tentang implementasi antena vivaldi untuk aplikasi Ground 

Penetrating Radar (GPR) atau Radar Penembus Permukaan.  

3) Peneliti mengumpulkan rujukan berupa penelitian terdahulu yang membahas 

tentang implementasi antena vivaldi untuk aplikasi Ground Penetrating Radar 

(GPR) atau Radar Penembus Permukaan.  

Pada penelitian kali ini, terdapat dua jenis data yang didapat yaitu data primer 

dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapt dari proses 

perhitungan, pengukuran maupun hasil simulasi antena. Sedangkan data sekunder 

didapat dari studi literatur dimana data terbut digunakan untuk memperkuat data 

primer. 
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4.1.2. Perancangan dan simulasi desain antena  

Simulasi desain antena yang dilakukan dimana parameter antena berdasarkan 

studi literatur yang telah dilakukan sebelumnya dan dilakukan perhitungan berbagai 

parameter antena. Setelah simulasi antena dengan parameter teoritik dilakukan, 

optimasi parameter antena dilakukan dengan metode trial and error.  

4.1.2.1. Penentuan spesifikasi antena 

Antena vivaldi dipilih untuk aplikasi Ground Penetrating Radar (GPR) atau 

Radar Penembus Permukaan karena antena ini memiliki bandwidth yang lebar dan 

pola radiasi terarah sesuai posisi antena. Perancangan desain antena vivaldi 

diantaranya menentukan frekuensi kerja, material patch dan substrat antena, teknik 

pencatuan, perhitungan matching impedance, perhitungan dimensi antena yang 

meliputi panjang antena, lebar antena, panjang bidang lancip atau tapered slot dan 

lebar mulut bidang lancip.  

4.1.2.2. Frekuensi kerja antena 

 Frekuensi kerja antena vivaldi Ground Penetrating Radar (GPR) 

atau Radar Penembus Permukaan kali ini diharapkan memiliki rentang frekuensi 

kerja pada frekuensi 1 GHz hingga 2 GHz dengan lebar pita Ultra Wide Band 

dimana frekuensi tersebut merupakan aplikasi Ground Penetrating Radar (GPR) 

atau Radar Penembus Permukaan air-coupled antenna system. Rancangan antena 

kali ini diharapkan memiliki bandwidth diatas 500 MHz 

4.1.2.3. Elemen patch dan substrat 

Pemilihan patch dan substrat sebenarnya mempengaruhi terhadap kinerja 

antena. Material yang memiliki konstanta dielektrik (𝜀𝑟) yang kecil dan memiliki 

ketebalan yang cukup tebal. Namun kali ini antena dibangun dengan patch cooper 

dan epoxy (FR4) untuk substrat dikarenakan terbatasnya ketersediaan bahan yang 

dimiliki oleh instansi fabrikasi antena di Indonesia. Adapun karakteristik material 

yang digunakan ditunjukan pada tabel 3.2. 

 



32 

 

Tabel 3.2 Karakteristik material patch dan substrat 

Bagian Jenis material Konstanta 

dielektrik (𝜺𝒓) 

Ketebalan 

(mm) 

Dielektrik loss 

Tangent (tan δ) 

ch Cooper (annealed) 1 0.035 0.99991 

Substrat Epoxy (FR4) 4.3 1.6 0.0265 

4.1.2.4. Parameter antena vivaldi 

Parameter-parameter pada antena vivaldi pada gambar 3.2 memiliki nilai 

yang saling mempengaruhi satu sama lain. Penentuan besarnya dimensi antena 

bergantung pada panjang gelombang frekuensi kerjanya. 

 
Gambar 3.2 Parameter antena vivaldi 

Keterangan : 

PA  : Panjang antena 

LA  : Lebar Antena 

Bwo  : backwall offset 

TL  : Tapered Length 

MO  : Mouth Opening 

r  : tapered rate 

sL  : Slotline Length 

4.1.2.5. Panjang antena 

 Panjang dimensi antena sama dengan atau lebih besar dari panjang 

gelombang untuk frekuensi kerja terendah (Erdogan, 2009:37). Frekuensi terendah 
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kali ini ada di frekuensi 1 GHz. Gambar 3.3 merupakan perhitungan panjang 

gelombang pada frekuensi 1 GHz. 

 
Gambar 3.3 perhitungan panjang gelombang frekuensi 1 GHz menggunakan CST 

4.1.2.6. Lebar antena 

 Lebar antena lebih besar sama dengan setengah panjang gelombang 

pada frekuensi terendah (Erdogan, 2009:37). Besarnya setengah panjang 

gelombang seperti yang ditunjukan oleh gambar 3.3 adalah 72,29 mm. Maka nilai 

lebar antena vivaldi adalah LA > 72,29. 

4.1.2.7. Lebar slotline 

 Frekuensi cut-off atas menentukan lebarnya slotline. Lebarnya 

slotline sama dengan lebar tersempit tapered slot. Nilai lebar slot line sekitar 2% 

dari nilai frekuensi cut-off atas. 

4.1.2.8. Taper Slot 

Penentuan bidang lancip atau taper slot ditentukan oleh panjang dan tapered 

rate. Panjang dari taper slot membutuhkan nilai yang lebih besar sama dengan 

panjang gelombang dari frekuensi kerja minimum (Shan, Xu dan lin, 2017: 1077). 

Tapered length dengan nilai sebesar setengah panjang gelombang memberikan 
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efisiensi antena yang baik. Sementara tapered rate didapat dari rumus eksponensial 

yang pada penelitian kali ini dilambangkan dengan r. Semakin besar nilai r semakin 

terbuka juga bidang lancip. Nilai r mempengaruhi nilai dari mouth opening antena 

vivaldi. 

4.1.2.9. Stub 

Stub adalah panjang material yang besarnya seperempat panjang gelombang. 

Stub terdiri dari panjang stub slotline dan panjang stub stripline atau mikrostrip 

(Rajaraman, 2001:13).  

 
Gambar 3.4 Panjang stub 

Pada gambar 3.4 terlihat 𝜆𝑠menunjukan panjang stub slotline sepanjang 

seperempat panjang gelombang. Sementara 𝜆𝑚menunjukan panjang stub 

mikrostrip dimana panjangnya seperempat panjang gelombang. 

4.1.2.10. Panjang slotline 

 Nilai dari panjang slotline dapat kita ketahui dari selisih panjang 

antena keseluruhan dengan backwall offset dan panjang taper slot. Panjang slotline 

sudah termasuk dengan panjang stub dengan nilai seperempat panjang gelombang 

dari titik temu slotline dengan mikrostrip.  
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4.1.2.11. Mouth Opening 

 Mouth opening adalah jarak antara dua ujung bidang lancip yang 

dibangun dengan menggunakan fungsi eksponensial. Untuk meningkatkan 

radiation efficiency pada antena, mouth opening sebesar setengah panjang 

gelombang adalah nilai yang disarankan (Erdogan, 2009:49). Sementara bandwidth 

antena meningkat ketika nilai mouth opening lebih besar. Maka nilai mouth opening 

dipilih sebesar setengah panjang gelombang dari frekuensi terendah.  

4.1.2.12. Backwall offset 

 Backwall offset sebenarnya tidak terdapat pada desain antena vivaldi 

milik Gibson. Backwall offset adalah bidang metal yang berada diantara ujung 

slotline dengan tepi antena. Bidang ini berfungsi untuk menahan agar arus tidak 

jatuh pada bagian ujung (Erdogan, 2009:41). 

Optimasi parameter antena dilakukan dengan merubah beberapa parameter 

yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja antena. Perubahan 

parameter antena meliputi penambahan atau pengurangan besaran parameter 

antena. Gambar 3.5 merupakan contoh optimasi suatu parameter antena. 

 
Gambar 3.5 Optimasi yang dilakukan terhadap satu parameter antena 

Setelah optimasi telah dilakukan hingga mendapatkan hasil yang mencapai 

atau mendekati kinerja yang diharapkan. Rancangan antena masuk ketahap 

berikutnya yaitu tahap fabrikasi antena. Parameter rancangan antena dan dimensi 

antena yang akan difabrikasi dirangkum dalam tabel 3.3a dan tabel 3.3b 
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Tabel 3.3a dimensi rancangan antena 

Tampak depan antena Tampak belakang 

  

 

Tabel 3.3b parameter antena 

Parameter Nilai berdasarkan 

perhitungan teoritik 

Nilai setelah optimasi 

 

Panjang antena   

Lebar antena   

Mouth Opening   

Tapered Length   

Tapered Rate   

Panjang Stub mikrostrip   

Panjang Stub Slotline   

Backwall Offset   

Lebar slotline   

 

4.1.3. Pengukuran antena hasil fabrikasi 

Pengukuran antena yang telah difabrikasi meliputi pengukuran dimensi 

antena dan pengukuran kinerja antena. Pengukuran ini menggunakan network 

analyzer dimana data yang didapat nantinya akan dibandingkan dengan data yang 

didapat pada saat simulasi antena. Data yang didapat pada tahap ini bersifat final 

artinya data ini tidak akan dilakukan proses optimasi untuk menghasilka data yang 

lebih baik. 

4.1.4. Teknik Analisis Data 

 Analisis data dilakukan dengan membuat kesimpulan merujuk pada 

perubahan beberapa parameter antena yang berpengaruh terhadap kinerja antena 
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dan juga membandingkan dua data primer yaitu hasil simulasi dengan hasil 

pengukuran antena setelah fabrikasi. Hasil dari penelittian ini berupa kesimpulan 

peneliti tentang studi parameter antena vivaldi dan juga hasil pengukuran antena. 

 Studi parameter antena didapat dengan cara melakukan perubahan 

pada parameter antena dengan perubahan nilai yang telah ditentukan. Desain antena 

vivaldi yang dihasilkan dari perhitungan teoritik akan dioptimasi sehingga antena 

mampu memenuhi spesifikasi yang ditentukan diawal penelitian. 

 Hasil pengukuran antena didapat melalui simulasi antena 

menggunakan CST dan juga pengukuran antena setelah antena difabrikasi. Dua data 

tersebut dibandingkan untuk mengetahui kelayakan antena dan penyebab dari 

kesenjangan hasil antara simulasi dengan hasil pengukuran (Fiyendri, 2016:58). 

Kesenjangan ini disajikan dalam bentuk persentase error rate. Persamaan 3.1 

menunjukan rumus mencari error rate. 

   (Persamaan 3.1) 

Kesenjangan antara hasil pengukuran denagn simulasi untuk dimensi dan 

performansi dirangkum seperti pada tabel 3.4a dan tabel 3.4b. 

Tabel 3.4a Perbandingan dimensi hasil simulasi dengan fabrikasi. 

Parameter Simulasi 

(optimasi) 

Fabrikasi 

 

Panjang antena   

Lebar antena   

Mouth Opening   

Panjang Stub mikrostrip   

Panjang Stub Slotline   

Backwall Offset   

Tabel 3.4b Perbandingan bandwidth antena simulasi dengan fabrikasi 

Performa Simulasi Pengukuran 

 

Batas bawah frekuensi kerja (𝒇𝟏)   

Batas atas frekuensi kerja (𝒇𝟐)   

Lebar bandwidth   

 

Selanjutnya hasil penelitian disajikan dalam bentuk grafik yang menunjukan 

Return Loss dan VSWR.  
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BAB V  

HASIL LUARAN YANG DICAPAI 

 

5.1.  Deskripsi Hasil Penelitian 

Hasil penelitian berupa sebuah antena vivaldi dengan bandwidth lebar yang 

dapat digunakan untuk Air-coupled system antennas pada NDT Transportation 

Ground Penetrating Radar (GPR). Namun data yang digunakan merupakan data 

yang dihasilkan setelah optimasi terhadap rancangan antena dan hasil pengukuran 

antena setelah fabrikasi. Simulasi dilakukan menggunakan aplikasi CST Studio 

Suite 2016 dan pengukuran antena setelah fabrikasi dilakukan dengan 

menggunakan network analyzer.  

5.1.1 Perancangan desain antena 

Pada tahap perancangan desain antena vivaldi kali ini, parameter dimensi 

antena yang telah ditentukan berdasarkan perhitungan beberapa parameter dimensi 

antena vivaldi. 

a) Panjang Antena 

 
𝑃𝐴 ≈  

𝑐

𝑓1√𝜀𝑟
  

𝑃𝐴 ≈  
3×108

1×109√4.3
  

𝑃𝐴 ≈ 0.144 = 144 𝑚𝑚  

𝑃𝐴 = 150 𝑚𝑚  

 

b) Lebar antena 

 

𝐿𝐴 ≈
1

2
×

𝑐

𝑓1√𝜀𝑟
  

𝐿𝐴 ≈  
1

2

3×108

1×109√4.3
  

𝐿𝐴 ≈ 0.07233 = 72.33 𝑚𝑚  

𝐿𝐴 = 75 𝑚𝑚  
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c) Tapered length 

 

𝑇𝐿 ≈
1

2
×

𝑐

𝑓1√𝜀𝑟
  

𝑇𝐿 ≈  
1

2

3×108

1×109√4.3
  

𝑇𝐿 ≈ 0.07233 = 72.33 𝑚𝑚  

𝑇𝐿 ≈ 75 𝑚𝑚  

 

d) Tapered rate 

 

±
𝑀𝑂

2
=  ±

𝑠

2
× 𝑒𝑥𝑝(𝑟×𝑇𝐿)  

±
73.22

2
=  ±

1.14

2
× 𝑒𝑥𝑝(𝑟×75)  

𝑒𝑥𝑝75𝑟 =  
36.61

0.57
  

75𝑟 = 𝑙𝑛
36.61

0.57
  

𝑟 =
𝑙𝑛(

36.61

0.57
)

75
  

𝑟 = 0.5549  

𝑟 = 0.555  

 

e) Lebar slotline  

 
𝑠 ≈  

𝑐

𝑓2√𝜀𝑟
 × 2%  

𝑠 ≈  
3×108

2×109√4.3
× 

2

100
   

𝑠 ≈ 0.00114 = 1.14 𝑚𝑚  

 

f) Panjang slotline 

 
𝑃𝐴 = 𝑏𝑤𝑜 + 𝑠𝐿 + 𝑇𝐿  

𝑠𝐿 = 𝑃𝐴 − 𝑏𝑤𝑜 − 𝑇𝐿  

𝑠𝐿 = 150 − 1 − 75  

𝑠𝐿 = 74 𝑚𝑚  
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g) Panjang stub 

 
𝑠𝑡𝑢𝑏𝐿 =  0.25 ×

𝑐

𝑓𝑐√𝜀𝑟
  

𝑠𝑡𝑢𝑏𝐿 = 0.25 ×
3×108

1.5×109√4.3
  

𝑠𝑡𝑢𝑏𝐿 = 0.0241 = 24.1 𝑚𝑚  

 

h) Panjang saluran mikrostrip 

 

𝐿𝑚 =
𝐿𝐴

2
+ 𝑠𝑡𝑢𝑏𝐿  

𝐿𝑚 =
75

2
+ 24.1  

𝐿𝑚 = 61.6 𝑚𝑚  

 

Parameter dimensi antena vivaldi dirangkum dalam tabel 4.1 dimana 

parameter tersebut ditentukan berdasarkan perhitungan dan studi literatur yang 

dilakukan peneliti.  

 

Tabel 4.1 Parameter dimensi antena vivaldi 

Parameter Lambang Nilai 

Tapered Length TL 75 mm 

Tapered Rate R 0,0555 

Mouth Opening MO 73,22 mm 

Panjang stub stubL 24,1 mm 

Panjang slotline sL 74 mm 

Lebar slotline S 1,14 mm 

Panjang Antena PA 150 mm 

Lebar Antena LA 75 mm 

Tebal cooper - 0,035 mm 

Tebal Substrat H 1,6 mm 

Backwall offset Bwo 1 mm 

Lebar mikrostrip W 3,1 mm 

  

Nilai parameter-parameter tersebut didapat berdasarkan studi literatur yang 

telah dilakukan. Selanjutnya setelah selesai tahap pemodelan antena, desain yang 

dibangun dari parameter seperti pada Tabel 4.1 akan disimulasikan terlebih dahulu 

menggunaan CST untuk mengetahui apakah nilai return loss dan VSWR nya sudah 

tercapai. Dimana nilai return loss harus bernilai dibawah -10 dB dan VSWR 

memiliki rentang nilai 1<VSWR<2. 
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a) Tapered slot 

Panjang tapered slot (meliputi tapered length dan tapered rate). Tapered 

length yang digunakan sebesar 75 mm. Nilai tersebut merupakan nilai terdekat 

dengan setengah panjang gelombang pada batas bawah frekuensi kerja. Nilai 

tapered rate pada rancangan kali ini dilambangkan dengan r. Nilai r merupakan 

fungsi eksponensial dari titik tersempit tapered slot menuju tepi antena paling 

lancip. Nilai r yang digunakan sebesar 0,0555. 

Merancang tapered slot merupakan tahapan pertama dalam membuat antena 

vivaldi. Membuat tapered slot menggunakan analytical curve pada opsi curve 

seperti yang ditunjukan oleh gambar 4.1 

 
Gambar 4.1 Fungsi analytical Curve pada CST untuk membuat tapered slot 

Dengan mengisi pada kolom X(t), Y(t) dan Z(t). Maka akan muncul sebuah 

garis yang melengkung secara eksponensial dengan nilai  X, Y dan Z sesuai 

parameter s, TL dan r. Setelah klik OK, akan muncul satu garis lengkung seperti 

pada gambar 4.2 
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Gambar 4.2 Garis lengkung yang dibuat menggunakan analytical curve pada opsi curve 

Untuk membentuk tapered slot dibutuhkan dua buah garis lengkung yang 

arah nya berlawanan (kearah Y negatif). Maka dengan menginput fungsi yang sama 

pada analytical curve hanya dengan penambahan (-) pada parameter s yang 

membuat arah lengkung garis berubah ke arah Y negatif. Gambar 4.3a menunjukan 

analytical curve untuk mmbuat garis lengkung ke arah Y negatif dan Gambar 4.3b 

menunjukan dua buah garis lengkung untuk membuat antena vivaldi. 

 
Gambar 4.3a Analytical curve dengan –s untuk membuat garis lengkung ke arah Y negatif 
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Gambar 4.3b Dua buah garis yang membentuk tapered slot antena vivaldi 

Perlu diperhatikan saat menginput parameter s pada parameter list dalam nilai 

1,14/2. Hal ini dilakukan agar posisi tapered slot mengapit titik 0 pada koordinat 

CST. 

 

b) Slotline 

Setelah tapered slot terbentuk dengn dua buah garis lengkung, slotline 

dirancang untuk membuat sebuah bentuk yang terhubung sastu sama lain antar dua 

garis lengkung. Slotline merupakan dua sisi sempit antara dua buah garis lengkung 

atau tapered slot. Membuat slotline menggunakan polygon pada opsi curve. 

Gambar 4.4a menunjukan fungsi yang diinput untuk membuat slotline dan Gambar 

4.4b menunjukan slotline yang telah dibuat menyatu dengan garis lengkung.  
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Gambar 4.4a Polygon pada opsi curve digunakan untuk membuat slotline 

 
Gambar 4.4b Slotline yang telah dibuat 

 

Slotline berada dikooordinat X negatif yang dimulai pada titik tapered slot 

tersempit. Jika slotline sudah terhubung dengan dua garis lengkung maka tahap 

selanjutnya adalah merubah expressions pada tabel Parameter List kedalam bentuk 

fungsi PA-bwo-TL. Hal ini ditujukan agar pada saat optimasi, nilai slotline akan 

berubah secara otomatis mengikuti parameter yang diubah. 

 

c) Mouth opening  

Untuk mengetahui nilai mouth opening yaitu menggunakan line pada opsi 

curve dimana kita memasukan titik titik koordinat pada setiap ujung garis lengkung 

((TL, MO/2) dan (TL, -MO/2)) maka akan diketahui nilai mouth opening atau jarak 
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antara titik terjauh dua garis lengkung. Untuk mendapatkan nilai mouth opening 

sesuai dengan rancangan awal, yang perlu dimodifikasi yaitu nilai r untuk 

menentukan posisi koordinat titik terjauh pada setiap garis lengkung. Dengan 

memasukan formula MO/2 dan –MO/2 maka letak masing masing titik terjauh garis 

lengkung berada dalam jarak yang sama terhadap koordinat Y=0. Gambar 4.5a 

menunjukan garis yang menunjukan jarak antar dua titik terjauh pada dua garis 

lengkung dan Gambar 4.5b menujukan bentuk yang menjadi ciri dari antena vivaldi.  

 
Gambar 4.5a Garis dengan nilai mouth opening 

 
Gambar 4.5b Bentuk yang menjadi ciri khas antena vivaldi 

 

Setelah bentuk tapered slot selesai dirancang maka tahap selanjutnya adalah 

mengatur ketebalan materialnya. Bentuk tapered slot ini nantinya akan memotong 

elemen patch dan akan meninggalkan substrat yang serupa dengan tapered slot 

yang telah dibuat. Tapered slot dibuat dengan ketebalan sama dengan ketebalan 

elemen patch yaitu 0,035 mm. Dengan menggunakan extrude curve pada opsi curve 
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tools kita akan mengatur ketebalan tapered slot dengan nilai -0,035. Gambar 4.6a 

menunjukan tampilan extrude curve yang dapat mengatur ketebalan elemen yang 

akan dibuat berdasarkan pola garis yang dipilih dan Gambar 4.6b menunjukan 

elemen tapered slot dengan ketebalan 0,035 mm. 

 
Gambar 4.6a tampilan extrude curve dengan penetapan ketebalan elemen sebesar 0,035 mm. 

 
Gambar 4.6b tapered slot dengan ketebalan 0,035 mm 

 

Penetapan jenis material pada tapered slot tidaklah berpengaruh terhadap 

proses selanjutnya karena elemen ini akan digunakan untuk memotong elemen 

cooper. 
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d) Elemen substrat 

Elemen substrat menggunakan material epoxy (FR4) dibangun dengan 

parameter dimensi PA (Panjang antena), LA (Lebar antena) dan h (ketebalan 

substrat). Panjang antena yaitu lebih besar sama dengan panjang gelombang batas 

frekuensi kerja terendah. Panjang gelombang frekuensi 1GHz dihitung 

menggunakan rumus 4.1 Panjang antena dilambangkan dengan PA. 

𝜆 =
𝑐

𝑓1√𝜖𝑟

 

Dimana,   

𝜆 =
3 × 108

1 × 109√4.3
 

𝜆 = 144,67 𝑚𝑚 

Adapula perhitungan panjang gelombang menggunakan CST seperti pada 

gambar 4.7 

 
Gambar 4.7 Perhitungan Panjang gelombang pada 500MHz menggunakan CST 

dimana panjang gelombang diberikan sebesar 144,57 mm, maka panjang 

antena kali ini dipilih sebesar 150 mm. Dikarenakan panjang antena merupakan 

panjang keseluruhan dari backwall offset, panjang slotline, dan tapered length. 
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Lebar antena memiliki nilai setengah dari panjang gelombang batas bawah 

frekuensi kerja terendah. Setengah dari panjang gelombang ditunjukan 4.7 sebesar 

72,29 mm. Lebar antena dipilih yaitu sebesar 75 mm.  

Pemodelan menggunakan brick pada CST digunakan untuk merancang 

dimensi substrat karena bentuknya merupakan persegi panjang. Gambar 4.8a 

menunjukan nilai yang dimasukan pada kolom brick dalam membangun elemen 

substrat dan Gambar 4.8b menunjukan substrat yang telah dibangun dibawah 

elemen tapered slot.  

 
Gambar 4.8a Tampilan brick pada CST untuk membuat eleme substrat 

 
Gambar 4.8b elemen substrat dengan warna putih yang berada dibawah tapered slot 

Kolom Umin pada tampilan brick menentukan titik panjang antena pada 

koordinat X negatif. Kolom Umin diisi dengan ekspresi –sL-bwo dengan mengikuti 
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parameter dimensi yang telah ditentukan dan telah ditulis terlebih dahulu pada 

Parameter List. Kolom Umax pada tampilan brick menentukan titik panjang antena 

pada koordinat X positif. Titik Umax sejauh TL merupakan titik koordinat X Positif 

antena. Kolom Vmin pada tampilan brick menentukan titik pada koordinat Y 

negatif yaitu sejauh -LA/2 ini dikarenakan titik tengah lebar antena berada pada 

koordinat Y(0) maka pada kolom Ymax pula ditulis dengan LA/2. Ini dapat 

menentukan titik koordinat antena pada koordinat Y positif. Kolom Wmin pada 

tampilan brick menentukan titik pada koordinat Z negatif untuk mengatur ketebalan 

substrat. Parameter -h digunakan untuk menentukan ketebalan  substrat sebesar 1,6 

mm kearah Z negatif. Penggunaan parameter h dimaksudkan agar ketebalan 

substrat dapat diubah pada saat proses optimasi antena.  

e) Elemen patch 

Elemen patch dengan material cooper di bangun dengan cara yang sama pada 

saat membuat elemen substrat. Dimana kolom Umin, Umax, Vmin dan Vmax diisi 

dengan ekspresi yang sama. Hanya perbedaan terdapat pada kolom Wmin dimana 

0 menjadi nilai Wmin dan 0,035 menjadi nilai Wmax karena ketebalan cooper 

berada 0,035mm di koordinat Z positif. Gambar 4.9a menunjukan tampilan brick 

pada saat membuat elemen patch dan gambar 4.9b menunjukan elemen patch yang 

sudah dibuat. 
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Gambar 4.9a Tampilan brick pada CST untuk membuat elemen patch 

 
Gambar 4.9b Elemen patch dengan warna kuning menutupi keseluruhan substrat 

Elemen patch yang dibangun dengan brick terlihat menutupi seluruh elemen 

substrat. Ini dikarenakan ketebalan elemen patch berada pada koordinat Z positif. 

Untuk membuat bentuk tapered slot pada elemen patch yaitu dengan memotong 

elemen tapered slot pada patch yang memiliki ketebalan yang sama. Gambar 4.10 

menunjukan hasil pemotongan patch dengan tapered slot.  

 
Gambar 4.10 Antena vivaldi dengan tapered slot 
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Elemen patch terlihat memiliki bentuk sebesar tapered slot seperti pada 

Gambar 4.10. Sampai pada tahap ini perancangan dimensi antena vivaldi telah 

selesai pada tampak depan antena. Tahap berikutnya yaitu membuat saluran 

mikrostrip yang berada pada bagian belakang antena. 

 

f) Saluran pencatu 

Perancangan saluran pencatu meliputi lebar saluran pencatu dan panjang 

saluran pencatu. Lebar penatu didapat dengan melakukan perhitungan matching 

impedance. Dimana nilai masukan impedansi yaitu sebesar 50Ω. Rumus 4.2 

digunakan untuk perhitungan matching impedance 50Ω. 

𝐴 =  
𝑍0

60
+ [

𝜖𝑟+1

2
]

0.5

+
𝜖𝑟−1

𝜖𝑟+1
[0.23 +

0.11

𝜖𝑟
]                   

=  
50

60
+ [

4.3 + 1

2
]

0.5

+
4.3 − 1

4.3 + 1
[0.23 +

0.11

4.3
] 

= (0.833 × 1.627) + (0.622 × 0.255) = 1.513 

𝑊

ℎ
=

8𝑒𝐴

𝑒2𝐴 − 2
 

𝑊

ℎ
=

8𝑒1.513

𝑒2(1.513) − 2
 

=
36.322

18.614
= 1.951 

𝑊𝐹 = 1.951 × ℎ 

= 1.951 × 1.6 = 3.121𝑚𝑚  

 

Penghitungan lebar saluran pencatu dilakukan menggunakan CST seperti 

yang ditunjukan pada gambar 4.2 dimana menunjukan nilai 3.137mm. 



52 

 

 
Gambar 4.11 Perhitungan lebar saluran pencatu menggunakan CST 

Perhitungan menggunakan saluran pencatu tipe Thin Microstrip dimana 

ketebalan substrat (h), frekuensi kerja dan konstanta dielktrik substrat(𝜖𝑟) 

mempengaruhi perhitungan matching impedance. Panjang saluran pencatu 

merupakan jumlah dari setengah lebar antena, lebar slotline dan panjang stub. 

Gambar 4.12 menunjukan hasil perhitungan panjang gelombang pada frekuensi 

1.5GHz menggunakan CST. 

 
Gambar 4.12 Perhitungan panjang gelombang 1.5GHz 
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Nilai seperempat panjang gelombang yaitu 24.10mm. sementara perhitungan 

manual dilakukan menggunakan rumus 

𝜆 =
𝑐

𝑓1√𝜖𝑟
   

Dimana,   

 

𝜆 =
3 × 108

1.5 × 109√4.3
 

𝜆 = 24.11214 𝑚𝑚 

 

maka panjang stub yang digunakan sebesar 24.1mm. Panjang stub (slotline 

dan mikrostrip) sebesar seperempat panjang gelombang dimulai dari titik tengah 

lebar slotline. Perancangan saluran pencatu antena vivaldi dengan tipe microstrip 

to slotline transition menggunakan CST dimulai dengan mengubah titik koordinat 

0 berada ditengah lebar saluran mikrostrip. Mengubah titik koordinat 0 

menggunakan opsi menu WCS pada tampilan toolbar Modelling. Gambar 4.13 

menunjukan menu WCS yang terdiri dari Local WCS, Transform WCS, allign WCS 

dan Fix WCS. Titik koordinat default yang diberikan CST dengan menggunakan 

Fix WCS. Titik koordinat ini disimpan dengan diberi nama “origin”. Gambar 4.13 

menunjukan tampilan Store current WCS yang berfungsi untuk menyimpan titik 

koordinat yang digunakan.  

 
Gambar 4.13 Tampilan Store Current WCS yang berfungsi menyimpan titik koordinat yang 

digunakan. 

Setelah titik koordinat berhasil disimpan. Maka kita dapat merubah titik 

koordinat yang baru untuk perancangan saluran mikrostrip. Dengan menggunakan 
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Allign WCS titik koordinat ditentukan pada permukaan belakang antena pada 

koordinat (-X,-Y) seperti yang ditunjukan gambar 4.14. 

 
Gambar 4.14 Allign WCS digunakan untuk memilih titik terdekat ke titik koordinat baru yang akan 

digunakan 

Setelah titik koordinat terletak pada (-X,-Y) maka titik koordinat digeser ke 

arah X positif sebesar panjang stub dan backwall offset dengan menggunakan 

Transform WCS. Gambar 4.15 menunjukan tampilan Transform WCS.  

 
Gambar 4.15 Tampilan Transform WCS digunakan untuk menggeser titik koordinat  
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Pada kolom DU untuk mendefinisikan posisi titik koordinat pada koordinat 

X. Kolom DV untuk mendefinisikan posisi titik koordinat pada koordinat Y dan 

DW untuk posisi titik koordinat pada koordinat Z. Titik koordinat yang digunakan 

untuk membuat saluran mikrostrip berada terletak sejauh stubL yang 

mendefinisikan panjang stub mikrostrip. Gambar 4.16 menunjukan titik koordinat 

untuk membuat saluran mikrostrip.  

 
Gambar 4.16 Titik koordinat yang baru  

Perancangan saluran pencatu menggunakan fungsi brick sama dengan 

membuat elemen patch dan substrat. Gambar 4.17 menunjukan tampilan brick 

untuk merancang saluran pencatu. 

 
Gambar 4.17 Tampilan brick untuk membuat saluran pencatu 
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Kolom Umin dan Umax menunjukan titik koordinat saluran mikrostrip pada 

koordinat X positif dan X negatif dan mendefinisikan lebar antena. Kolom Vmin 

dan Vmax menunjukan titik koordinat antena pada Y positif dan Y negatif yang 

mendefinisikan panjang antena. Wmin menunjukan ketebalan elemen yang 

menggunakan material cooper sebesar 0,035mm pada koordinat Z negatif. Gambar 

4.18a dan 4.18b menunjukan saluran pencatu yang dirancang dari tampak depan 

dan belakang.  

 
Gambar 4.18a Saluran pencatu dari tampak depan antena  

 
Gambar 4.18b Saluran pencatu dari tampak belakang antena 

Saluran pencatu yang telah dibuat akan diberi Port untuk dilakukan proses 

simulasi pertama antena sebelum proses optimasi. Port dibuat menggunakan fungsi 

calculate port extension coefficient. Gambar 4.19a menunjukan fungsi calculate 

port extension coefficient pada sub-Menu Macros dan Gambar 4.19b menunjukan 

tampilan calculate port extension. 
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Gambar 4.19a Calculate port extension coefficient pada sub-Menu Macros 

 
Gambar 4.19b Tampilan calculate port extension coefficient 

 

Port dibangun dengan meng-klik tombol “construct port from picked face”. 

Gambar 4.20 menunjukan Port yang ditandai dengan warna merah pada sisi antena 

yang terdapat saluran mikrostrip. 
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Gambar 4.20 Posisi Port pada antena vivaldi 

 

5.1.2 Simulasi antena vivaldi dengan parameter dimensi awal 

 Simulasi antena vivaldi dengan parameter dimensi awal bertujuan 

untuk mengetahui performansi antena dengan dimensi yang ditentukan berdasarkan 

hasil studi teoritik seperti ditunjukan pada Tabel 4.1. simulasi dilakukan dengan 

mode time domain solver pada CST. Gambar 4.21a menunjukan tampak depan dan 

tampak belakang antena yang akan disimulasikan. 

 
Gambar 4.21a Tampak depan antena vivaldi 
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Gambar 4.21b tampak belakang antena vivaldi 

 

Proses simulasi akan menghasilkan nilai nilai parameter performansi antena 

yang dirancang sehingga pada saat proses fabrikasi performa antena sudah dapat 

diketahui kemampuannya. Hasil simulasi antena vivaldi ditunjukan pada gambar 

4.22 untuk parameter return loss dan Gambar 4.23 untuk parameter VSWR. 

 
Gambar 4.22 Grafik return loss 
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Gambar 4.23 Grafik VSWR 

 

Nilai return loss yang diharapkan adalah grafik dengan nilai dibawah -10dB. 

Pada gambar 4.22 grafik menunjukan nilai return loss yang tidak tersebar rata di 

sepanjang rentang frekuensi kerja yang diharapkan.  

Nilai VSWR yang diharapkan adalah 1<VSWR<2. Pada gambar 4.23 grafik 

menunjukan bahwa sepanjang rentang frekuensi nilai VSWR belum memiliki nilai 

yang konstan pada nilai VSWR<2. Hasil simulasi kali ini dijadikan acuan untuk 

dilakukan optimasi parameter dimensi antena untuk mencapai nilai return loss 

dibawah -10dB dan VSWR bernilai 1<VSWR<2 pada rentang frekuensi 1GHz 

hingga 2 GHz.  

5.1.3 Optimasi Parameter dimensi antena vivaldi 

 Optimasi dilakukan dengan mengubah nilai parameter dimensi 

antena untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh perubahan dimensi antena. 

Optimasi dilakukan dengan metode trial and error dimana setiap perubahan 

diamati pengaruhnya terhadap performansi antena. Optimasi kali ini dilakukan 

dengan modifikasi nilai parameter panjang antena (PA), lebar antena (LA), tapered 

slot (meliputi lebar slotline, mouth opening, tapered length dan tapered rate). 

Parameter lebar saluran pencatu(mikrostrip) tidak di optimasi karena nilai lebar 

saluran pencatu ditentukan berdasarkan perhitungan matching impedance yaitu 

3,137 mm.  
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a) Lebar antena (LA) 

Optimasi parameter dimensi antena dilakukan dengan penambahan pada nilai 

lebar antena. Perubahan ini berpengaruh pada parameter panjang saluran mikrostrip 

namun tidak mempengaruhi panjangnya stub. Gambar 4.24a menunjukan grafik 

perubahan return loss terhadap beberapa nilai lebar antena dan Gambar 4.24b 

menunjukan grafik perubahan VSWR. 

 
Gambar 4.24a Grafik return loss terhadap perubahan nilai lebar antena 
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Gambar 4.24b Grafik VSWR terhadap perubahan nilai  

Terlihat bahwa penambahan nilai lebar antena berpengaruh terhadap return 

loss dan VSWR dimana semakin lebar maka semakin rendah posisi grafik dan 

semakin luas bandwidth (dengan batas return loss <-10dB dan 1<VSWR<2). Maka 

optimasi lebar antenna dilakukan dengan memperlebar dimensi antena mencapai 

nilai 300 mm.  

 

b) Panjang antena (PA) 

Optimasi panjang antena dilakukan dengan melakukan menambah dan 

mengurangi jumlah parameter PA dengan catatan bahwa perubahan nilai ini tidak 

mempengaruhi nilai tapered length dan panjang stub slotline walaupun panjang 

slotline ikut berubah. Gambar 4.25a menunjukan grafik perbandingan return loss 

terhadap beberapa nilai parameter PA dan Gambar 4.25b menunjukan grafik 

perbandingan VSWR terhadap beberapa nilai parameter PA. Perubahan parameter 

PA meliputi nilai 200 mm, 250 mm, 300 mm, dan 350 mm. 
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Gambar 4.25a Grafik return loss dengan nilai PA sebesar 200 (merah), 250 (hijau), 300 (biru) dan 

350 (jingga) 

 
Gambar 4.25b grafik VSWR dengan nilai PA sebesar 200 (merah), 250 (hijau), 300 (biru) dan 350 

(jingga) 

Perubahan nilai panjang antena terlihat berpengaruh terhadap posisi 

gelombang pada grafik. Ketika antena di perpanjang maka gelombang terlihat 

bergeser kearah frekuensi tinggi. Dengan menambah panjang antena ini dapat 

menurunkan titik puncak gelombang yang hampir menyentuh -10dB (pada grafik 

4.25a di frekuensi 1,8 GHz). Maka optimasi panjang antena dilakukan dengan 

memperpanjang antena. Panjang antena yang dipilih yaitu sepanjang 350 mm.   

 

c) Tapered slot 

Untuk optimasi tapered slot dilakukan dengan cara mengubah 2 buah 

parameter dimensi yaitu tapered length dan tapered rate. Dengan upaya tersebut 

dilakukan agar bentuk antena tetap proporsional terhadap konsep antena Vivaldi 
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milik Gibson. Gambar 4.26a menunjukan grafik return loss terhadap beberapa 

perubahan nilai parameter dan Gambar 4.26b menunjukan grafik VSWR. 

 
Gambar 4.26a Grafik return loss terhadap perubahan nilai tapered slot meliputi nilai tapered 

length dan tapered rate 

 
Gambar 4.26b Grafik perubahan VSWR terhadap beberapa perubahan nilai tapered slot 

Nilai tapered slot berdasarkan kode warna pada gambar 4.27a dan 4.27b 

dirangkum dalam tabel 4. 2. 

Tabel 4.2 Daftar perubahan nilai tapered slot berdasarkan kode warna grafik  

Tapered length (mm) Tapered rate Kode warna 

75  0.0555 Merah 

100 0.04165 Hijau  

150 0.0277 Biru 

250 0.022 Jingga 

300 0.018 Pink 
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Grafik VSWR dan return loss yang dihasilkan oleh perubahan nilai tapered 

slot terlihat pada frekuensi atas pada grafik return loss yang ditunjukan oleh 

Gambar 4.26a dimana penambahan nilai tapered slot (mouth opening, tapered 

length dan tapered rate) berpengaruh naiknya bentuk gelombang. Namun grafik 

yang ditunjukan oleh garis jingga dimana pertambahan tapered slot menunjukan 

titik puncak gelombang tertinggi yang membuat antenna masih memiliki performa 

yang cenderung stabil pada frekuensi selanjutnya namun memiliki nilai terendah 

return loss yang lebih rendah dibandingkan dengan grafik berwarna pink. Maka 

nilai tapered slot yang digunakan seperti yang dirangkum pada tabel 4.3.   

Tabel 4.3 Nilai tapered slot setelah optimasi 

Parameter Nilai  

Tapered length 250 mm 

Tapered rate 0.022 

Mouth opening 278, 95 mm 

 

5.1.4 Simulasi antena vivaldi dengan parameter dimensi optimasi 

Optimasi kali ini dilakukan tidak meliputi semua parameter dimensi antena. 

Dikarenakan setelah dilakukan optimasi beberapa parameter diatas telah didapat 

performa antena yang diinginkan. Tabel 4.4 menunjukan nilai-nilai parameter 

dimensi antena setelah optimasi. 

Tabel 4.4 Parameter dimensi antena setelah optimasi 

Parameter Lambang Nilai 

Tapered Length TL 250 mm 

Tapered Rate R 0,022 

Mouth Opening MO 278, 95 mm 

Panjang stub stubL 24,1 mm 

Panjang slotline sL 99 mm 

Lebar slotline S 1,14 mm 

Panjang Antena PA 350 mm 

Lebar Antena LA 300 mm 

Tebal cooper - 0,035 mm 

Tebal Substrat H 1,6 mm 

Backwall offset Bwo 1 mm 

Lebar mikrostrip W 3 mm 
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Parameter dimensi antena yang tidak di optimasi memiliki nilai yang sama 

dengan parameter awal seperti panjang stub, lebar mikrostrip dll. Langkah 

selanjutnya yaitu dengan parameter dimensi optimasi antena vivaldi di simulasikan 

untuk mengetahui bandwidth antena vivaldi. Gambar 4.27a menunjukan grafik 

return loss dan Gambar 4.27b menunjukan grafik VSWR  

 
Gambar 4.27a Grafik return loss antena vivaldi dengan parameter dimensi setelah optimasi 
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Gambar 4.27b Grafik VSWR antena vivaldi dengan parameter dimensi setelah optimasi 

Dengan demikian antena vivaldi yang dirancang telah memenuhi kebutuhan 

bandwidth untuk system Ground Penetrating Radar (GPR) pada pengaplikasian 

Non-Destructive Testing jalan raya. Gambar 4.28 menunjukan tampak depan antena 

Vivaldi setelah optimasi 
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Gambar 4.28 Tampak depan antena Vivaldi 

 

5.1.5 Hasil Fabrikasi 

Fabrikasi antena dikerjakan oleh SPECTRA yang terletak di kota Bandung, 

Jawa Barat. Fabrikasi antena menggunakan parameter dimensi yang telah di 

optimasi. Gambar 4.29 menunjukan penampakan antena vivaldi hasil fabrikasi.  
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(a) 

 

(b) 
Gambar 4.29 Antena vivaldi hasil fabrikasi (a) tampak depan; (b) tampak belakang 

 

Antena vivaldi yang selesai di fabrikasi dipasangkan konektor SMA 50Ω 

pada sisi yang terdapat saluran pencatunya. Gambar 4.30 menunjukan letak 

konektor SMA 50Ω pada antena vivaldi. 

 
Gambar 4.30 Letak konektor SMA 50Ω 

 

5.1.6 Pengukuran menggunakan Network Analyzer 

 Antena vivaldi hasil fabrikasi diukur bandwidth nya dengan 

menggunakan Network Analyzer seperti yang ditunjukan pada gambar 4. 31.  
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Gambar 4.31 Network analyzer 

 Kalibrasi pada network analyzer dibutuhkan untuk mengatur agar 

network analyzer yang akan digunakan bekerja dengan pengaturan yang akan kita 

gunakan.  

Langkah-langkah kalibrasi network analyzer adalah seperti berikut : 

a) Menentukan batas bawah frekuensi kerja dan batas atas frekuensi kerja. 

Gambar 4.32 menunjukan frekuensi 1GHz hingga 2 GHz yang telah di input 

pada network analyzer 
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Gambar 4.32 Frekuensi pada network analyzer 

b) Memulai kalibrasi network analyzer. Dengan menekan tombol “start cal” 

maka kalibrasi network analyzer dimulai dengan menggunakan port open, 

short, dan load. Gambar 4.33 menunjukan tampilan network analyzer pada 

saat kalibrasi 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 
Gambar 4.34 Tampilan network analyzer pada saat kalibrasi (a) Open; (b) Short; (c) Load. 

Kalibrasi dilakukan menggunakan alat yang sudah disediakan dengan 

network analyzer sepert pada gambar 4.34. 

 
Gambar 4.34 Alat kalibrasi network analyzer 
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Dimana setiap kaki nya memiliki fungsi kalibrasi yang berbeda-beda (Open, 

Short dan Load). Setelah selesai dilakukan kalibrasi, network analyzer siap 

digunakan untuk menghitung bandwidth (return loss dan VSWR) antena vivaldi 

yang sudah di fabrikasi. Network analyzer akan menampilkan letak garis kuning 

yang nantinya akan membentuk gelombang  pada sisi bawah seperti pada gambar 

4.35 

 
Gambar 4.35 Tampilan network analyzer setelah kalibrasi siap digunakan untuk pengukuran 

antena 

Pengukuran antena dimulai dengan menghubungkan Network Analyzer 

dengan antena vivaldi menggunakan kabel coax pada port RF out di Network 

Analyzer dan pada konektor SMA 50Ω pada antena seperti yang ditunjukan oleh 

Gambar 4.36.  
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Gambar 4.36 Antena vivaldi yang telah terhubung dengan network analyzer 

Setelah terhubung, maka hasil pengukuran parameter performa antena akan 

disediakan oleh network analyzer pada Tab measurement. Tabel 4.5 Merangkum 

hasil pengukuran bandwidth antena vivaldi fabrikasi menggunakan Network 

Analyzer 

Tabel 4.5 Pengukuran bandwidth antena hasil fabrikasi 

Parameter Batas bawah frekuensi Batas atas frekuensi 

VSWR <1 GHz 1,785 GHz 

Return Loss <1 GHz 1,712 GHz 

 

Gambar 4.37 menunjukan tampilan Network Analyzer pada saat pengukuran 

Return Loss dan VSWR.  

 

(a) VSWR 
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(b) 
Gambar 4.37 Hasil Pengukuran menggunakan Network Analyzer (a) VSWR; (b) Return Loss 

5.2  Analisis Data   

5.2.1 Analisis optimasi parameter dimensi antena vivaldi 

 Setelah dilakukan optimasi pada tiga parameter dimensi antena 

vivaldi yaitu panjang antena, lebar antena dan tapered slot setiap parameter 

memiliki pengaruh yang berbeda beda terhadap parameter return loss dan VSWR 

antena vivaldi. Tabel 4.6 menunjukan analisis optimasi parameter dimensi 

berdasarkan hasil optimasi yang telah dilakukan. 

Tabel 4.6 Analisis optimasi parameter dimensi 

Parameter Analisis 

Lebar antena Pada saat nilai lebar antena diperbesar, grafik 

berangsur bergerak ke arah frekuensi rendah 

(return loss dan VSWR). Ini mengakibatkan 

lebar pita memiliki nilai yang lebih besar ketika 

nilai parameter lebar antena diperbesar. 

Panjang antena Pada saat nilai panjang antena diperbesar, tidak 

terlihat perubahan grafik return loss dan 

VSWR yang signifikan terhadap rentang 

frekuensi kerja antena vivaldi. Tetapi, dengan 

nilai panjang antena yang lebih besar dari lebar 

antena ini bertujuan agar antena vivaldi yang 

dibuat tetap memiliki pola radiasi yang menjadi 

ciri khas dari antena vivaldi. 

Tapered slot Pada saat tapered slot yang meliputi nilai 

tapered rate dan tapered length diperbesar 
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nilainya, rentang frekuensi kerja antena vivaldi 

bergeser ke arah frekuensi rendah (return loss 

dan VSWR). Ini mengakibatkan ketika tapered 

length diperbesar dan tapered rate diperkecil, 

rentang frekuensi kerja semakin lebar. Namun 

optimasi tapered slot dibatasi oleh lebar antena 

dan panjang antena karena letaknya yang 

berada didalam dimensi panjang dan lebar 

antena vivaldi.   

 

5.2.2 Perbandingan simulasi antena awal dengan antena setelah 

optimasi  

Setelah optimasi pada nilai parameter dimensi antena dilakukan dan 

bandwidth antena yang dibutuhkan untuk Radar Penembus Permukaan (Ground 

Penetrating Radar) telah dicapai, maka antena dapat difabrikasi. Tabel 4.7  

Menunjukan perbandingan nilai parameter dimensi awal dengan setelah optimasi. 

Tabel 4.7 Perbandingan berbagai parameter antena hasil simulasi awal dengan simulasi 

setelah optimasi (a) Perbandingan nilai parameter dimensi antena awal dengan 

setelah optimasi; (b) perbandingan tampak depan dan belakang antena vivaldi. 

(a) Perbandingan nilai parameter dimensi antena awal dengan setelah optimasi 

Parameter Nilai awal Nilai setelah optimasi 

Panjang antenna 150 mm 350 mm 

Lebar antenna 75 mm 300 mm 

Tapered length 75 mm 250 mm 

Tapered rate 0.0555 0.022 

Mouth opening 73 mm 278,95 mm 

Panjang slotline  74 mm 99 mm 

Lebar slotline 1,14 mm 1,14 mm 

Lebar mikrostrip 3 mm 3 mm 

Backwall offset 1 mm 1 mm 

Tebal cooper 0,035 mm  0,035 mm 

Tebal FR4 1,6 mm 1,6 mm 

 (b) Perbandingan tampak depan dan belakang antena vivaldi. 

Dimensi antenna Awal Optimasi 

Tampak depan 
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Tampak belakang 

 

 

 

Setelah fabrikasi selesai maka perhitungan dimensi dilakukan untuk 

mengetahui apakah antena hasil fabrikasi sesuai dengan rancangan yang dibuat. 

Tabel 4.8 menunjukan perbandingan hasil pengukuran dimensi antena optimasi 

dengan antena fabrikasi. 

Tabel 4.8 Perbandingan dimensi antena optimasi dengan antena hasil fabrikasi 

(a) Parameter dimensi 

Parameter Simulasi (optimasi) Fabrikasi 

Panjang antenna 350 mm 350 mm  

Lebar antenna 300 mm 300 mm 

Mouth opening 278,95 mm 280 mm 

Lebar saluran pencatu 3 mm 2 mm  

Backwall offset 1 mm 1,5 mm 

 (b) Tampak depan dan tampak belakang 

Dimensi antenna Awal Optimasi 

Tampak depan 

  
 

 

Tampak belakang 

 
 

 

Gambar 4.36 menunjukan hasil perhitungan parameter dimensi antena 

menggunakan penggaris. 
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(a)  

            

(b)   (c) 
Gambar 4.38 Pengukuran dimensi antena vivaldi (a) Pengukuran lebar antena; (b) pengukuran 

lebar slotline; (c) pengukuran lebar mikrostrip 

Tabel 4.9 Hasil perhitungan error rate antara hasil simulasi dengan antena fabrikasi 

Hasil Simulasi (optimasi) Fabrikasi Error rate 

Panjang antena 350 mm 350 mm 0% 

Lebar antena 300 mm 300 mm 0% 

Mouth opening  278, 95 mm 280 mm 0,37% 

Lebar slotline 1.14 mm 1 mm 14% 

Lebar mikrostrip 3 mm  2 mm 33% 

Bandwidth 1GHz 700 MHz 30% 

  

Pada tabel 4.9 Terlihat adanya kesenjangan (error rate) antara hasil simulasi 

(optimasi) dengan hasil fabrikasi. Ini dikarenakan adanya perbedaan nilai parameter 

dimensi yang dapat diukur maupun tidak seperti tapered length, tapered rate, 

panjang slotline dan panjang stub. Terjadinya perbedaan nilai parameter tersebut 

pada saat fabrikasi menyebabkan perubahan performansi antena terlebih pada 
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penelitian kali ini optimasi dilakukan dengan mengubah nilai nilai parameter 

dimensi tersebut. Namun bandwidth yang dihasilkan oleh antena fabrikasi masih 

>500 MHz sehingga masih termasuk UWB (ultra wideband) dimana antena UWB 

atau antena dengan bandwidth yang sangat lebar merupakan antena yang 

dibutuhkan untuk pengaplikasiannnya pada Radar Penembus Permukaan (Ground 

Penetrating Radar). Hal ini dikarenakan lebarnya bandwidth berbanding lurus 

dengan tingkat resolusi GPR. Gambar 4.39 menunjukan grafik perbandingan 

bandwidth antara hasil simulasi dengan antena hasil fabrikasi. 

 
(a) return loss 

 
(b) VSWR 

Gambar 4.36 Grafik perbandingan simulasi dan fabrikasi (a) return loss; (b) VSWR 
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 Penelitian kali ini selesai hingga antena vivaldi dengan bandwidth yang lebar 

telah selesai dibuat sehingga tidak menghitung resolusi maupun gain yang 

dibutuhkan untuk aplikasi GPR. Karena membutuhkan kalkulasi pada sub-sistem 

GPR yang lainnya. Dengan perancangan antena vivaldi maka pola radiasi yang 

dihasilkan cenderung terarah dimana main lobe memiliki level yang lebih tinggi 

dibandingkan side lobe maupun back lobe. Gambar 4.40 menunjukan pola radiasi 

yang dihasilkan pada proses simulasi dengan parameter dimensi antena yang telah 

di optimasi.  

 
Gambar 4.40 Pola radiasi antena vivaldi 

Terlihat bahwa pola radiasi terpengaruh pada bentuk tapered slot antena 

vivaldi. Tapered slot inilah yang menjadikan pola radiasi antena cenderung terarah 

ke arah yang ditentukan.  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dari mulai studi literatur hingga 

analisis data, maka dari penelitian kali ini dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Antena vivaldi dengan teknik pencatuan microstrip to slotline transition 

memiliki rentang frekuensi 1GHz hingga 2GHz dengan nilai return loss <-10dB 

dan 1<VSWR<2 memiliki dimensi 350×300 mm dan nilai tapered slot yang 

terdiri dari tapered rate 0,022 dan tapered length sebesar 250 mm.  

2. Hasil optimasi simulasi antena vivaldi menunjukan dimensi panjang antena 

yang memiliki nilai lebih dari dua kali panjang gelombang batas bawah 

frekuensi kerja (1 GHz) dan lebar antena yang memiliki nilai lebih dari 3 kali 

setengah panjang gelombang. Antena hasil fabrikasi mengalami penurunan 

bandwidth dimana antena hanya memiliki rentang frekuensi kerja dari 1 GHz 

hingga 1,7 GHz. 

3. Hasil pengukuran bandwidth pada antena fabrikasi menghasilkan bahwa antena 

vivaldi memiliki bandwidth 700 MHz. Penurunan lebar pita ini diakibatkan oleh 

akurasi ukuran antena fabrikasi yang tidak sesuai dengan desain yang 

disimulasikan. Parameter yang menyebabkan penurunan bandwidth antena 

diantara lain tapered slot, slotline, dan saluran mikrostrip.  
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6.2. Saran 

Setelah melakukan penelitian selain kesimpulan yang didapat, adapula saran 

yang penulis berikan untuk pengembangan antena ini selanjutnya terutama untuk 

memenuhi kebutuhan aplikasi Radar Penembus Permukaan (Ground Penetrating 

Radar) sebagai berikut: 

1. Memahami teori dan teknik antena vivaldi, antena mikrostrip, maupun antena 

untuk Radar Penembus Permukaan (Ground Penetrating Radar). 

2. Memahami teori dan teknik penggunaan aplikasi CST karena ini dapat 

pemahaman akan penggunaan aplikasi ini dapat memperlancar penelitian. 

3. Untuk  optimasi antena vivaldi dapat dilakukan dengan merubah beberapa 

parameter dimensi seperti panjang antena, lebar antena, tapered slot ataupun 

parameter dimensi lainnya.  

4. Pada saat fabrikasi antena, sebaiknya memberikan parameter dimensi sejelas 

mungkin agar tidak terjadi kekeliruan ukuran pada saat fabrikasi yang 

menyebabkan performa antena tidak sesuai dengan hasil yang disimulasikan. 

Terlebih pada penelitian antena vivaldi, parameter dimensi merupakan objek 

yang di optimasi. 

5. Untuk pengukuran antena sebaiknya dilakukan pada ruangan khusus sehingga 

terhindar dari berbagai gangguan frekuensi maupun gangguan lainnya. 
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