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ABSTRAK 
 

Robie Tawakal, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Juli 
2009, Rancang Bangun Antena Microstrip Circular Array Four Element 2,4 GHz, Dosen 
Pembimbing : Ir. Erfan Achmad Dahlan. dan Dwi Fadila K., ST., MT. 

 
 Teknologi komunikasi data dan layanan multimedia menunjukkan perkembangan 
yang sangat pesat, khususnya komunikasi internet wireless LAN. Kualitas penerimaan 
sinyal yang bagus sangat mempengaruhi kualitas informasi yang diperoleh. Antena 
adalah salah satu komponen penting yang dapat mempengaruhi kualitas penerimaan 
maupun pengiriman sinyal. Tingginya pengguna akses hotspot menuntut penggunaan 
antena yang memiliki karakteristik sesuai dengan kebutuhan pelayanan. 
 Kondisi infrastruktur dan tata letak gedung pada node pemasangan wireless LAN 
yang tidak sesuai dengan karakeristik antena bawaan access point yaitu omnidirectional 
membuat sarana hotspot menjadi kurang maksimal. Pada kasus lain ada kalanya suatu 
saat hotspot mengalami gangguan di beberapa titik. Dan penanganan gangguan ini 
biasanya memerlukan waktu beberapa hari bahkan berlarut-larut dan ini sangat menyita 
kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dari fasilitas internet hotspot yang 
disediakan. Idealnya sarana backup jaringan sangat perlu diadakan, salah satu cara 
diantaranya dengan membuka akses titik hotspot baru di titik yang sama untuk sarana 
backup. Perancangan dan pembuatan antena mikrostrip akan menggunakan substrat FR4 
dengan elemen peradiasi berbentuk lingkaran (circular) dengan slot yang disusun secara 
array dengan jumlah elemen peradiasi 4 elemen. Penyusunan secara array ini selain akan 
meningkatkan gain juga menghasilkan pola radiasi yang bersifat unik  
 Berdasarkan hasil pengujian, antena mikrostrip circular array four element yang 
dirancang pada frekuensi kerja 2,4 GHz memiliki nilai VSWR sebesar 1,29; return loss 
sebesar -17.949 dB; nilai gain sebesar 6.21 dBi; nilai directivity sebesar 8.76 dB. Bentuk 
pola radiasi mikrostrip circular array four element  hasil pembuatan adalah bidirectional 
dengan 90°(fo

HP = 90o)dan 60,5°(qo
HP = 60,5o) pada frekuensi 2,4 Ghz. 

Kata kunci : Antena mikrostrip, FR4, 2.4 GHz, Access Point
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