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BAB III 

PERANCANGAN DAN REALISASI 

3.1 Perancangan antenna horn konikal 

Perancangan merupakan suatu rangkaian, susunan, ataupun proses. Agar dapat 

lebih  mudah dipahami maka penulis menampilkan perancangan dalam bentuk flowchart. 

Mulai

Mengumpulkan teori dan komponen yang 

dibutuhkan serta menentukan parameter 

yang diinginkan

Memasukan hasil perhitungan manual 

dengan software PCAAD 5.0

Sesuai

Pembuatan antena Horn Konikal

Pengukuran dan analisa

selesai

Tidak

Iya

Perhitungan secara manual untuk 

menghasilkan perancangan yang dingnkan

 

Gambar 3.1 flowchart perancangan antenna horn konikal 
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3.2. Perencanaan Antena Horn Konikal 

Perencanaan sistem antena Horn konikal ini menggunakan frekuensi resonansi yang 

sesuai dengan pemakaian dengan cakupan frekuensi 2,412 – 2,484 MHz. Dengan 

frekuensi tengah 2,442 GHz 

 

a. Pemilihan Bahan 

 Bahan yang dipilih untuk reflektor adalah stainless dengan nilai konstanta dielektrik 

7,2 dilihat dari nilai tersebut bahan konduktor ini cukup baik untuk digunakan, dan mudah 

didapat, di fabrikasi. Dan untuk monopole digunakan bahan tembaga 3 mm, mempunyai 

konstanta dielektrik 1,0. 

 

Tabel 3.1 Bahan Yang Digunakan Untuk Antena 

N

o 
Bahan Antena Konstanta Dielektrik (έr) 

1

. 
Aluminium 1,3-2,0 

2

. 
Tembaga 1,0 

3

. 
kuningan 1,9-2,3 

4

. 
Seng 1,9 

5

. 
Baja 2,8-3,6 

6

. 
Stainless 7,2 
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Batas frekuensi kerja yang bisa dilewatkan pada antena horn konikal dapat diketahui dari 

rumus: 

 

 

Keterangan : 

c = Kecepatan cahaya di udara bebas 3 x 108 (m/dt) 

h = Tinggi subtrat (mm) 

fs  = Frekuensi maksimum pada substrat (Hz) 

εr = Konstanta permitivitas dielektrik relatif substrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Geometri Antena Horn Konikal 

 

3.3 Perancangan Antenna Horn Konial 

Antena horn beroperasi pada frekuensi 2.4 GHz. Antena ini dicatu dengan bumbung 

gelombang tipe WC385 dengan ukuran diameter = 9,787cm Antena ini direncanakan 

mempunyai gain sebesar 9 dB dari pengukuran awal. Sesuai dengan prosedur diatas dengan 

http://1.bp.blogspot.com/-MZicPkUxsjk/Ur_8fg6MoRI/AAAAAAAAAD4/2FCzVM3Ny_I/s1600/cd.png
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menggunakan rumusan yang berlaku dapat ditentukan dimensi antena horn, yang 

sebelumnya memberikan harga gain, a, b.  

Antena Horn Konikal yang akan dirancang untuk frekensi pada band X yaitu 2.07 s/d 

2,83 GHz. Waveguide penyambungan mempunyai diameter 9,787 

 

3.3.1 Perhitungan Panjang Gelombang 

Maka Panjang gelombang dari antenna Horn Konikal dengan persamaan (2.8) : 

𝝀 =
𝟑 𝒙 𝟏𝟎𝟖 𝒎/𝒅𝒆𝒕

𝟐. 𝟒𝟓 𝒙 𝟏𝟎𝟗 𝑯𝒛
 

𝝀 = 122 mm = 12,2 cm 

 

Untuk resonansi pada simulasi pada bagian ini dilakukan perubahan dengan 

kisaran 0,47λ – 0,48λ (untuk antena dipole) dan 0,235λ – 0,24λ (untuk antena 

monopole). Dan didapatkan nilai 29,11 mm untuk frekuensi 2,442 GHz. 

 

3.3.2 Perhitungan dimensi waveguide horn konikal 

Pada antena Horn konikal ini untuk menentukan dimensi circular waveguide 

pada gambar 3.1 maka dapat menggunakan perhitungan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3  Dimensi Waveguide Cylinder 

 

 

 

 

Pg

a
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Pada perancanga ini 

 

1. Untuk menentukan Dg (Diameter waveguide  konikal) dapat menggunakan pada 

standar EIA dengan lingkaran waveguide tipe WC385, Maka untuk frekuensi 2,45 

GHz antara 7,5 cm - 9,2 cm. Dg = 9 cm = 90 mm. 

Pengujian mode propagasi didapatkan dari hasil perhitungan dengan menggunakan 

persamaan sebagai berikut : 

𝜆𝑐 =
2𝜋𝑎

𝑥𝑚𝑛
 

𝜆𝑐 =
2𝑥3,14𝑥0,045

1,841
 = 0,15350 m = 153,50 mm 

 

Untuk menentukan λg (Panjang gelombang waveguide  konikal) dapat menggunakan 

rumus :          

𝜆𝑔 =
𝜆

√1−(
𝜆

𝜆𝑐
)

2
  

 

𝜆𝑔 =
0,122

√1−(
0,122

𝜆𝑐0,153
)

2
 = 95,39 mm  

 

 

Maka panjang waveguide dapat diperoleh dengan rumus : 

Pg  = 3/4 λ 

Pg  = 3/4 x 95,39 mm = 71,54 mm 

 

2. Untuk menentukan jarak dinding waveguide dengan antena monopole dapat 

menggunakan persamaan 2.19. 

S = 0,25 λg atau 1/4 λg 

= 0,25 . 95,39 mm 

= 23,85 mm 
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3.3.3 Perhitungan Panjang Monopole 

Bahan yang digunakan untuk antenna monopole yaitu menggunakan kawat 

tembaga yang berukuran berdiameter 3 mm, setelah menentukan diameter tembaga 

yang akan digunakan, maka dilanjutkan dengan menentukan panjang antenna 

monopole. 

- Panjang antenna monopole : 

𝝀

𝟒
=

𝟏𝟐𝟐

𝟒
= 𝟑𝟎, 𝟓 mm 

 

3.3.4 Perhitungan Dimensi Cone 

Antenna ini dibuat dari bahan aluminium dengan pertimbangan pengantar yang 

baik, mudah dibentuk dan memiliki tekstur yang lunak. Dimensi antenna dapat dihitung 

dengan : 

- Perancangan dimensi cone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Konstruksi Cone antenna horn conical 

 

 

 

 

 

L
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Panjang Cone 

L  = 2,5 λ 

 = 2,5 x 122 = 305 mm = 30,5 cm 

 

Diameter Cone 

a1 = 2,2 λ 

 = 2,2 x 122 = 268,4 mm = 26,84 cm 

 

Tabel 3.2 Data perhitungan antenna horn konikal 

Diameter 

waveguide 

(mm) 

Panjang 

waveguide 

(mm) 

Panjang 

dari dinding 

waveguide 

(mm) 

Panjang 

antenna 

monopole 

(mm) 

Diameter 

horn conical 

(mm0 

Panjang 

horn conical 

(mm) 

90 71,54 23,58 30,5 26,84 30,5  

 

 

3.4 Perlengkapan Perangkat dalam Melakukan Simulasi 

Peralatan yang digunakan dalam perancangan ini terdiri dari perangkat keras dan 

perangkat lunak. Perangkat lunak digunakan untuk melakukan simulasi dan untuk 

mengetahui karakteristik antena yang dirancang.  

3.4.1 Perangkat Lunak 

1) CST Studio Suite 2011, program ini sangat membantu dalam perancangan. 

Dengan bantuan program ini, rancangan fisik antena horn Konikaldapat dimodelkan 

dan disimulasikan serta dapat dilihat parameter hasilnya seperti return loss, VSWR, 

pola radiasi, frekuensi kerja serta gain. 

2) Microsoft Excel 2013, perangkat lunak ini digunakan untuk mengolah data hasil 

simulasi dan hasil pengujian. 

3.5 Perancangan Dimensi Antena Horn Konikal 

Pada perancangan ini, perlunya sebuah program simulator untuk membantu proses 

rancang bangun antena horn Konikal.  



RANCANG BANGUN ANTENA HORN KONIKAL UNTUK WIRELESS LAN 2,4 GHZ 
 

AKADEMI TELKOM JAKARTA 23 
 

Simulasi dilakukan untuk melihat apakah perhitungan yang dilakukan telah cocok 

dengan VSWR yang diinginkan atau tidak dengan frekuensi 2.4 GHz. Simulasi dilakukan 

dengan perangkat lunak simulator CST Microwave Suite 2011. 

Setelah ukuran setiap elemen dimasukkan kedalam software, seperti tabel langkah 

selanjutnya ialah mendesain antena dengan menggunakan icon create cylinder untuk 

membuat radiator dan icon create brickuntuk membuat reflektor.  

Sesuai dengan tujuan dari perancangan antena horn konikal yaitu dapat bekerja di 

frekuensi 2.4 GHz. Maka dirancang antena horn konikalseperti ditunjukkan pada Gambar 

3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Desain Antena Horn Konikal 

 

Dengan menggunakan software CST, desain antena disimulasikan untuk mendapatkan 

gambaran nilai dari parameter – parameter yang diinginkan. Simulasi pertama dilakukan 

dengan memasukkan seluruh nilai berdasarkan hasil perencanaan dengan menggunakan 

perhitungan. Hasil dari perancangan awal ditunjukkan pada Gambar 3.4. 

Pada gambar 3.5 merupakan grafik dari parameter Return Loss dalam satuan dB. Nilai 

yang di hasilkan sebesar -20.983656 dB pada frekuensi 2.4503. 
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Gambar 3.6 Hasil dari parameter Return Loss 

 

Pada gambar 3.7, VSWR dari hasil simulasi CST mendapat nilai sebesar 1.1960959 

pada frekuensi 2.4503. 

 

Gambar 3.7 Hasil dari parameter VSWR 
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Hasil dari polaradiasi yang di tunjukan gambar 3.8 pada simulasi CST di dapatkan nilai 

sebesar 11.59 dB, nilai tersebut sudah masuk spesifikasi perancangan yakni gain > 10 dB. 

Gambar 3.9 merupakan hasil simulasi dengan iterasi terhadap parameter C antena 

horn bidang H. Dimana hasil simulasi tersebut hanya mebedakan nilai pada parameter. 

 

 

Gambar 3.8 Hasil polaradiasi 

 

 

Gambar 3.9 Hasil iterasi pada parameter C antena horn bidang H 
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Table 3.3 Hasil iterasi pada panjang parameter C 

Panjang dari dinding 

waveguide 

Frekuensi Tengah (GHz) Return Loss (dB) 

29,25 2.252 -20.567 

30,25 2.327 -19.941 

31,25 2.408 -20.502 

32,25 2.488 -21.415 

33,25 2.567 -21.866 

 

Dari table 3.2, dapat diketahui bahwa dari kelima iterasi antena horn, nilai frekuensi 

bergerak keatas kebawah sesuai dengan nilain panjang dari dinding wave guide . Pada table 

3.2 didapatkan panjang 31,25 cm dengan frekuensi 2.408 GHz dan return loss sebesar -

20.502. Nilai parameter C diambil yang mendekati frekeunsi pada perancangan dengan 

mengambil nilai terendah. 

 

Pada gambar 3.9 didapat return loss sebesar -20.502 dB pada frekunsi 2.408 GHz. 

Rentang frekuensi  berada pada 2.105 GHz – 2.645 GHz. Dari rentang frekuensi dapat 

dihitung sebagai berikut : 

Frekuensi bawah (fl)= 2.105 GHz = 2105 MHz 

Frekuensi atas (fu) = 2.645 GHz = 2645 MHz 

Bandwidth  = fu - fl  = 2645 MHz – 2105  MHz = 540 MHz 

 

Nilai bandwidth yang didapat sebesar 540 MHz. Nilaiini sudah mencakupi frekuensi 

kerja WLAN. 
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Gambar 3.10 Hasil akhir simulasi parameter Return Loss 

 

Pada gambar 3.11 didapatkan hasil simulasi pada VSWR pada frekuensi 2.408 GHz 

sebesar 1.2084. 

 

 

 

Gambar 3.11 Hasil akhir simulasi parameter VSWR 
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Gambar 3.12 menunjukan nilai gain yang didapatkan dari hasil simulasi yaitu 11.62 dB. 

Perbandingan hasil simulasi antara hasil perhitungan dan optimalisasi software mendapatkan 

nilai dimensi yang baik untuk dilakukan pabrikasi kemudian dilakukan pengujian antena. 

 

 

 

Gambar 3.12 Hasil akhir simulasi Pola Radiasi 

 

 

Table 3.4 Perbandingan hasil simulasi 

Parameter Hasil Simulasi Tahap 

Perancangan 

Hasil Simulasi Tahap 

Optimalisasi 

Frekuensi Tengah (GHz) 2.450 2.408 

Return Loss -20.983 -20.502 

Rentang Frekuensi (GHz) 2.147 – 2.674 2.105 – 2.645 

Bandwidth 520 540 

VSWR 1.196 1.208 

Gain (dB) 11.59 11.62 

 

Dari perbandingan proses simulasi tahap perancangan dan tahap optimalisasi 

didapatkan perubahan dimensi pada antena. 
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3.5.1 Realisasi Antena Horn Konikal 

Realisasi antena horn konikalini cukup rumit dilakukan tanpa peralatan yang 

memadai untuk mendapatkan dimensi antena yang tepat (presisi). 

 

Langkah-langkah yang dilakukan pada realisasi antena ini yaitu: 

1. Dimensi antena didapatkan dari perhitungan secara manual dengan 

menggunakan rumus-rumus yang ada.. 

2. Membuat pola konstruksi dari kertas karton yang sedemikian rupa sehingga 

dapat digunakan sebagai mall untuk mencetak sisi-sisi dari antenna Horn 

konikal. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Pola antenna Horn Konikal 

 

3. Menerapkan pola konstruksi pada plat almunium yang sudah 

disediakan. 

4. Memotong plat almunium sesuai dengan pola. 

5. Membentuk potongan plat sesuai dengan bentuk yang diharapkan 

(dimensinya cocok dengan perhitungan). 

6. Menyambung bagian yang belum tertutup dengan menggunakan paku 

ripet, sehingga didapatkan bentuk seperti corong berbentuk persegi. 

 

Setelah antena horn  terbentuk, selanjutnya akan disambung dengan bumbung 

gelombang, sedangkan untuk tuning antena ditambahkan kabel tembaga sepanjang 3 

cm pada type N-connector dan lokasi optimum untuk N-connector adalah 3,125 cm 

dari belakang bumbung gelombang. Berikut gambar N-connector untuk tuning. 
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Gambar 3.14 N-connector dengan penambahan kabel tembaga 2.8 cm 

3.5.2 Hasil Realisasi Antena Horn Konikal 

Antena horn konikalyang telah dibuat merupakan hasil dari realisasi yang ada, 

dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Realisasi Tampak  Depan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Realisasi Tampak Belakang 
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Gambar 3.17 Hasil Realisasi Antena Horn Bidang H tampak depan 

3.6 Pengukuran Parameter Antena Horn Konikal 

Setelah menjalani proses perancangan dan pembuatan antena horn Konikal, proses 

berikutnya adalah pengujian atau pengukuran beberapa parameter antena yang dibutuhkan 

untuk mengetahui apakah antena yang sudah dirancang memenuhi standar antena horn 

konikal 2,4 GHz dan layak untuk digunakan pada komunikasi data atau jaringan komputer 

secara wireless dengan frekuensi 2,4 GHz. Ada beberapa parameter antena yang diukur 

untuk menunjukkan karakteristik serta kemampuan kerja dari antena, antara lain: VSWR, 

impedansi, pola radiasi, dan gain. 

3.6.1 Pengukuran VSWR dan Impedansi Input 

Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) dan impedansi input merupakan 

parameter yang mengindikasikan kesesuaian sebuah antena terhadap saluran transmisi 

dan frekuensi kerjanya, sehingga mempengaruhi daya yang diterima.  

Padapengukuran ini menggunakan AdvantestR3770 Network Analyzer (NA) 

untuk mendapatkan nilai VSWR dan impedansi input antenna horn Konikal. 

 

Gambar 3.18 Advantest R3770 Network Analyzer 
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3.6.2 Perlengkapan Perangkat dalam Melakukan Pengujian 

Peralatan yang digunakan pada pengukuran VSWR dan impedansiinput: 

1) Advantest R3770 Network Analyzer 

2) Antena horn bidang H 2,4 GHz 

3) Kabel Koaxial 

 

Gambar 3.19 Rangkaian Pengukuran VSWR dan Impedansi Input 

 

Pada gambar 3.19 dijelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengukuran 

VSWR dan impedansi input, di gambar tersebut rangkaian antena kabel coaxial 

dihubungkan dengan netwok analyzer sebagai monitor untuk melihat daya VSWR dan 

impedansi yang didapat. Setelah hasil didapatkan, netwok analyzer mengambil 

gambar dari hasil kedua parameter tersebut untuk data history. Langkah-langkah 

pengukuran VSWR dan impedansi input: 

3.6.3 Pengukuran Pola Radiasi Antena 

Pengukuran pola radiasi dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk 

pola radiasi antena horn Konikalyang telah dibuat. Selain itu yang paling penting 

adalah mengetahui seberapa jauhkah ketepatan perancangan antena dan apakah 

antena yang telah dibuat telah sesuai dengan harapan. 

Terdapat beberapa jenis pola radiasi, antara lain dinyatakan dalam pola 

kerapatan daya (W/m) serta pola kuat medan (A/m). Secara ideal, antena penerima 

dapat digunakan sebagai antena pemancar dengan sifat yang sama (prinsip 

reprositas). Untuk memudahkan pengukuran, maka antena horn Konikaldigunakan 

sebagai antena penerima dengan memakai asumsi prinsip reprositas.Untuk 

mendapatkan hasil yang baik dari pengukuran pola radiasi ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan adalah menghindari gangguan pantulan dari benda disekitar 
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pengukuran, tinggi antena default sebagai pemancar di sisi access point dengan 

antena horn konikalyang diukur sebagai penerima di sisi laptop haruslah sejajar dan 

lurus. Pola radiasi suatu antena merupakan karakteristik yang menggambarkan sifat 

radiasi antena pada medan jauh sebagai fungsi dari arah. 

Arah disini adalah memutar antena penerima dari posisi 00 sampai 1800, baik 

pada bidang H maupun pada bidang E. Untuk mengukur pola radiasi antena yang 

sudah dibuat, maka antena tersebut dipakai sebagai antena penerima, dengan 

bantuan laptop dan di tambahkan access point dengan frekuensi 2,4 GHz yang 

kemudian diletakkan antena horn Konikalsebagai pengganti antena eksternal dari 

access point.  

Pada pengukuran ini antena pemancar menggunakan antena yang sudah 

terpasang oleh access point TP-link (TL-WA701ND) standar protocol 802.11g dengan 

frekuensi 2,4 GHz.  

Peralatan yang digunakan dalam pengukuran pola radiasi ini diantaranya 

adalah: 

1) Laptop 

Pada pengukuran parameter antena dan pengujian antena pada 

jaringan wireless ini penggunaan laptop sangat dibutuhkan. Laptop yang 

digunakan adalah laptop support dengan jaringan wireless. Melalui laptop, 

kita dapat memantau aktifitas wireless yang ada dengan menggunakan 

software monitor. Software yang digunakan adalah inssider dan software 

dari access point. 

 

Gambar 3.20 Penggunaan Laptop pada Pengukuran 

 

2) Access Point 

Alat ini sering digunakan sebagai piranti server pada jaringan WLAN. 

Dan biasanya diletakkan di langit-langit dalam ruangan WLAN indoor. Alat 

ini dapat menyalurkan data secara wireless dari PC ke PC secara 

infrastruktur. 
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Access Point (AP) ini disertai adaptor sebagai pencatu daya dari alat 

tersebut, juga tersedia kabel UTP agar dapat terhubung secara wired dan 

antena eksternal dengan gain 4 dBi. Ada 3 indikator led di pinggir alat ini 

terdiri dari : power, LAN dan WLAN.  

Led pada power menyala memberitahukan AP tercatu oleh listrik 

melalui adaptor, led pada LAN menyala memberitahukan AP oleh listrik 

melalui adaptor, led pada LAN menyala memberitahukan AP terhubung 

secara wired melalui kabel UTP dan led pada WLAN memberitahukan AP 

terhubung secara wireless dengan piranti lain. 

 

Gambar 3.21 Access Point TP-Link tipe TL-WA701ND 

 

Pada tugas akhir ini, digunakan AP produk TP-Link tipe TL-

WA701ND standar IEEE 802.11g dengan frekuensi 2,4 GHz. Access Point 

digunakan sebagai pemancar dan penerima, dimana antena yang 

digunakan sebagai antena eksternal disisi penerima digantikan dengan 

antenna horn Konikal. Sebelumnya yang perlu diperhatikan dalam 

menggunakan AP untuk koneksi antar jaringan komputer secara wireless 

adalah penamaan SSID (Service Set IDentifier). 

 

Langkah-langkah yang  harus dilakukan dalam melakukan 

pengukuran pola radiasi yaitu : 

1. Merangkai peralatan-peralatn seperti pada Gambar 3.19, 

memastikan posisi Access Point (AP) dan antena yang diukur 

sejajar. 
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Gambar 3.22 Antena Horn dihubungkan dengan access pont TL-WA701ND 

 

2. Menyalakan laptop dan memasangkan access point, memastikan 

antena dan access point sudah benar-benar terhubung dengan 

menggunakan kabel pigtail. Jika laptop yang digunakan support 

dengan wireless maka perangkat wireless pada laptop dipastikan 

mati. 

3. Menyalakan Access Point (AP), memastikan indikasi led pada power 

menyala. AP yang terpasang adalah AP yang telah diset . 

4. Set alamat IP pada laptop. IP pada laptop harus satu network 

dengan IP pada AP. IP pada AP adalah 192.168.1.1. 

5. Setelah semua terangkai dengan benar cek apakah sinyal AP telah 

dapat tertangkap oleh antena horn Konikalyang terhubung dengan 

laptop. Ini dapat dilihat dengan memilih menu Wireless mode client 

survey. 

6. Mencatat nilai level sinyal yang tertera pada laptop pada sudut 0
0
. 

Level sinyal pada laptop dapat dipantau dengan menggunakan 

sotware Netstumbler atau dari nilai sinyal yang terdapat pada AP 

List. 
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7. Memutar posisi antena menjadi 10
0
, 20

0
, 30

0
 hingga posisi 180

0
 

dengan aturan seperti pada Gambar 3.20, lalu mencatat nilai level 

daya ke dalam tabel pada posisi sudut tersebut, untuk mendapatkan 

hasil pola radiasi bidang H. 

8. Setelah mendapatkan nilai tersebut konversi level dalam unit dB 

tersebut menjadi satuan milli watt. 

3.6.4 Pengukuran Gain 

Untuk menyatakan gain maksimum antena horn konikalini dengan cara 

membandingkan dengan antena lain dari Access Point (dengan metode pengukuran). 

Dalam posisi ini antena penerima harus mempunyai polarisasi yang sama dengan 

antenapada Access Point dan selanjutnya ia diarahkan sedemikian rupa agar 

diperoleh daya output maksimum. 

 

 

 

 

Gambar 3.23 Implementasi Antena Horn Konikal pada AP 

 


