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BAB II 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Antena(Radio) 

 

2.1 Dasar Teknik Radio 

Dibidang elektronika definisi antena adalah "transformator / 

struktur transmisi antara gelombang terbimbing (saluran transmisi) 

dengan gelombang ruang bebas atau sebaliknya. Sekarang antena 

adalah salah satu elemen penting yang harus ada pada sebuah 

teleskop radio, TV, radar, dan semua alat komunikasi lainnya yang 

menggunakan sinyal". Sebuah antena adalah bagian vital dari 

suatu pemancar atau penerima yang berfungsi untuk menyalurkan 

sinyal radio ke udara.Bentuk antena bermacam macam sesuai 

dengan desain, pola penyebaran dan frekuensi dan gain. Panjang 

antenna secara efektif adalah panjang gelombang frekuensi radio 

yang dipancarkannya. Antenna setengah gelombang adalah sangat 

poluler karena mudah dibuat dan mampu memancarkan gelombang 

radio secara efektif. 

Fungsi antena adalah untuk mengubah sinyal listrik menjadi 

sinyal elektromagnetik, lalu meradiasikannya (Pelepasan energy 

elektromagnetik ke udara / ruang bebas). Dan sebaliknya, antena 

juga dapat berfungsi untuk menerima sinyal elektromagnetik 

(Penerima energy elektromagnetik dari ruang bebas ) dan 
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mengubahnya menjadi sinyal listrik. Pada radar atau sistem 

komunikasi satelit, sering dijumpai sebuah antena yang melakukan 

kedua fungsi (peradiasi dan penerima) sekaligus. Namun, pada 

sebuah teleskop radio, antena hanya menjalankan fungsi penerima 

saja. 

2.1.1  Polarisasi Antena  

Polarisasi antena merupakan orientasi perambatan radiasi 

gelombang  elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu antena 

dimana arah elemen antena terhadap permukaan bumi sebagai 

referensi lain. Energi yang berasal dari antena yang dipancarkan 

dalam bentuk sphere, dimana bagian kecil dari sphere disebut 

dengan wave front. Pada umumnya semua titik pada gelombang 

depan sama dengan jarak antara antena. Selanjutnya dari antena 

tersebut, gelombang akan membentuk kurva yang kecil atau 

mendekati. Dengan mempertimbangkan jarak, right angle ke arah 

dimana gelombang tersebut dipancarkan, maka polarisasi dapat 

digambarkan sebagaimana Gambar 2.1 : 

              

Gambar 2.1 Polarisasi Antena 
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Pada umumnya untuk antena wireless ada dua macam 

polarisasi antena yaitu polarisasi vertikal dan  polarisasi horizontal 

a. Polarisasi Vertikal 

Radiasi gelombang elektromagnetik dibangkitkan oleh 

medan magnetik dan gaya listrik yang selalu berada di sudut 

kanan. Kebanyakan gelombang elektromagnetik dalam ruang 

bebas dapat dikatakan berpolarisasi linier. Arah dari polarisasi 

searah dengan vektor listrik. Bahwa polarisasi tersebut adalah 

vertikal jika garis medan listrik yang disebut dengan garis E berupa 

garis vertikal maka gelombang dapat dikatakan sebagai polarisasi 

vertikal. Gambar 2.2 ini menunjukkan polarisasi vertikal.    

            

Gambar 2.2 Polarisasi Vertikal 

b. Polarisasi Horizontal  

Antena dikatakan berpolarisasi horizontal jika elemen antena 

horizontal terhadap permukaan tanah. Polarisasi horizontal 

digunakan pada beberapa jaringan wireless. Gambar 2.3 

menunjukkan polarisasi horizontal.  
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Gambar 2.3 Polarisasi Horizontal 

2.1.2  Satuan Pengukur pada Radio Wireless 

a. dB (Decibel)    

Merupakan satuan perbedaan (atau Rasio) antara kekuatan 

daya pancar signal. Penamaannya juga untuk mengenang 

Alexander Graham Bell (makanya huruf "B" merupakan huruf 

besar). Satuan ini digunakan untuk menunjukkan efek dari sebuah 

perangkat terhadap kekuatan atau daya pancar suatu signal.   

Sebagai contoh: Sebuah kabel memiliki loss (pelemahan 

atau redaman) 6dB (besar sekali loss nya ) atau sebuah amplifier 

memiliki gain (penguatan) 15 dB. Penggunaan satuan ini sangat 

berguna karena Penguatan (Gain) ataupun Pelemahan (Loss) 

dapat dihitung hanya dengan penambahan ataupun pengurangan. 

b. dBm (dB milliWatt) 

Merupakan satuan kekuatan signal atau daya pancar (Signal 

Strengh or Power Level). 0 dbm didefinisikan sebagai 1 mW 

(milliWatt) beban daya pancar, contohnya bisa dari sebuah Antenna 
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ataupun Radio. Daya pancar yang kecil merupakan angka negatif 

(contoh: -90 dBm).   

Sebagai contoh: Umumnya radio dengan standar 802.11b 

WLAN memiliki kekuatan daya pancar 15 dbm (32 mW). Radio ini 

juga memiliki spesifikasi lain contohnya seperti -90 dbM RX 

Sensitivity (yang merupakan daya pancar minimum untuk 

mendapatkan throughput 54 Mbps)  

Formula perhitungan dari mW ke dBM adalah sebagai berikut:  

mW = 10dBm/10 

milliwatt (mW) adalah satu per seribu watt (W), atau 1000 

milliwatts = 1 watt. watt adalah Standar Unit International dari 

daya (power). 1 watt = 1 joule energi per detik.  

10 mW = 10.00 dBm  35 mW = 15.44 dBm   

65 mW = 18.13 dBm   

100 mW = 20.00 dBm   

150 mW = 21.76 dBm   

200 mW = 23.01 dBm   

300 mW = 24.77 dBm   

350 mW = 25.44 dBm   

400 mW = 26.02 dBm   

600  = 26.99 dBm   

600 mW = 27.78 dBm  
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c. dBi (dB isotropic)  

Penguatan dari sebuah antenna terhadap suatu antenna 

standard imaginari (isotropic antenna). Karena merupakan 

imaginari, makanya antenna standar ini hanya ada secara teori dan 

digunakan untuk pengukuran. Penguatan (Gain) dari antenna 

(diatas 1 Ghz) biasanya menggunakan satuan dBi. Sebuah 

Antenna Grid 24 dBi memiliki penguatan (Gain) sebesar 24 dBi 

terhadap antenna standard imaginari 0 dBi (isotropic antenna) 

Sebelum membeli antenna dari vendor, tanyakan dulu berapa 

penguatannya dalam satuan dBi. Satuan ini merupakan satuan 

standard international. Berarti Antenna Grid 24 dBi walaupun 

berbeda merek memiliki penguatan yang sama yaitu 24 dBi. Merek 

tidak berpengaruh bila kedua Antenna memiliki penguatan (Gain) 

yang sama dan dengan Pola Radiasi (Radiation Pattern) yang 

sama.  

2.2.  Identifikasi Kebutuhan 

2.2.1  SXT 5Hnd 

 

Gambar 2.4 Mengenai SXT 5HnPd 
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SXT-5HND adalah perangkat wireless embedded 5GHz 

yang ekonomis, yang dapat digunakan untuk point to point link, 

atau sebagai wirelesss client. Menggunakan protokol 802.11a/n 

(5GHz) dan teknologi TDMA, dalam kondisi ideal bisa mencapai 

200Mbps throughput. Termasuk mounting dan antenna dengan 2 

polarisasi 16dbi. Tidak dapat digunakan sebagai access point 

2.2.2     Kelebihan SXT 5HnD 

SXT 5HnD merupakan pilihan bagi sebagian kalangan networking 

untuk membuat link. Hal ini disebabkan oleh beberapa kelebihan 

yang ada pada SXT 5HnD berikut ini : 

 Bersasis mikrotik yang sederhana, tidak seperti mikrotik 

lainnya yaitu rb750, groove atau metal. 

 Harga yang ekonomis sehingga banyak yang menggunakan. 

 Ukurannya sangat ringan sehingga tidak membebani jika di 

pasang diatas tower. 

  Dalam keadaan LOS(Line Of Sign) throughput dapat 

mencapai 200Mbps 

 Jarak yang mampu di pancarkan mencapai 14 km 

2.2.3   Winbox 

                                  

          Gambar 2.5 Mengenai WinBox 
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Winbox adalah sebuah utility yang digunakan untuk 

melakukan remote ke server mikrotik kita dalam mode GUI. Jika 

untuk mengkonfigurasi mikrotik dalam text mode melalui PC itu 

sendiri, maka untuk mode GUI yang menggunakan winbox ini kita 

mengkonfigurasi mikrotik melalui komputer client. Mengkonfigurasi 

mikrotik melaui winbox ini lebih banyak digunakan karena selain 

penggunaannya yang mudah kita juga tidak harus menghapal 

perintah-perintah console. Untuk mendapatkan winbox anda bisa 

mendownloadnya atau bisa juga mendapatkan dimikrotik anda.  

Fungsi Winbox Fungsi utama winbox adalah untuk setting 

yang ada pada mikrotik,  berarti tugas utama windox adalah untuk 

menyetting atau mengatur mikrotik dengan GUI, atau tampilan 

desktop. Seperti pada Gambar 2.5 

2.2.4  Tower Triangel 

 

                                        

Gambar 2.6 Mengenai Tower Triangel 

Tower Triangle adalah sebuah bangunan besi yang berdiri 

tegak dengan lingkar berbentuk segita sama sisi berukuran diamter 
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22cm-40cm  yang sering di jumpai di sekitar. alat ini biasa kita 

jumpai di gedung -gedung tinggi maupun perkantoran, selain itu 

dapat juga jumpai di sekolah-sekolah maupun warnet. Tower 

triangle sendiri mempunyai fungsi yang sangat banyak. selain dapat 

gunakan untuk meletakkan atau sebagai tempat pendukung dalam 

instalasi jaringan internet, tower triangle juga bisa juga digunakan 

untuk antena radio amatir maupun antena lainnya. 

2.2.5  Antenna Pointer 

   

 

Gambar 2.7 Mengenai Aplikasi Antenna Pointer 

Antenna Pointer adalah Aplikasi yang digunakan untuk menentukan 

arah lokasi yang di suatu tempat. Biasanya aplikasi ini digunakan oleh 

teknisi ketika berada diatas tower untuk pointing.  Aplikasi ini menampilkan 

garis azimuth pada peta untuk lokasi tertentu. Dalam medan 

elektromagnetik yang kuat dan dekat dengan hal-hal logam kompas tidak 

bisa bekerja benar. Dalam situasi seperti itu aplikasi ini dapat berguna 

untuk menemukan titik referensi pada peta dan membantu untuk 
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memperbaiki menyelaraskan antena. Dan berikut langkah-langkah 

konfigurasi antenna pointer : 

 Membuka aplikasi antenna pointer 

 Mengklik tombol bericon  pengaturan 

 Memilih mode operation point to point, kemudian mengisikan titik 

koordinat yang akan dipointing 

 Memilih tipe point yang digunakan yaitu decimal, kemudian 

mencontreng satelit maps. 

 Dan terakhir mengsave konfigurasi 

 Mengaktifkan gps pada smartphone untuk mencari titik koordinat 

pada pengguna secara otomatis, setelah itu menunggu beberapa 

waktu sehingga akan. 

 Hasil dari penggunaan antenna pointer yaitu terlihat tampilan garis 

warna merah dari satu titik ke titik satu. Dan pada titik koordinat 

pengguna  serta panah kecil berwarna merah, panah kecil tersebut 

yaitu smartphone yang digunakan oleh pengguna fungsinya untuk 

menyelarasakan antara panah dengan garis warna merah supaya 

segaris. Seperti gambar 2.7 
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2.3  Diagram yang akan diimplementasikan  

                         

Gambar 2.8 Mengenai DiagramTugas Akhir 


