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ABSTRAK  

 

Perancangan dan Realisasi Bandpass Filter Menggunakan Metode Square 

Open Loop Resonator Dengan Via Ground Hole 

Wiguna  Prasetyo 

Universitas Mercubuana, Jakarta, Indonesia 

wigunaprasetyo@gmail.com 

 

Radio Frequency Identification (RFID) merupakan teknologi pendeteksian 

otomatis dengan menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. 

Bidang pemanfaatan RFID sangat luas RFID dapat diaplikasikan dalam 

berbagai bidang seperti transportasi umum, sistem tiket, akses kontrol, 

identifikasi binatang, industri otomotif ,parkir ,perdagangan dan pergudangan. 

Kebutuhan akan tag  RFID juga akan bertambah di waktu yang akan datang,  

karena kebutuhan akan proses yang berhubungan dengan identifikasi dan 

keamanan yang lebih nyaman, efisien, hemat waktu dan biaya fabrikasi yang 

murah. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan antena Bandpass 

filter untuk menangkap sinyal dari RFID tag, kemudian sinyal tersebut 

dipisahkan oleh power divider agar dapat diterima oleh RFID reader yang 

sesuai, sebelum mencapai RFID reader sinyal disaring terlebih dahulu dengan 

filter berdasarkan frekuensi RFID reader yang dituju. 

Pada tugas akhir ini akan dirancang suatu  filter sebagai bagian dari sistem 

RFID, yang bekerja pada frekuensi UHF yang biasa digunakan di Indonesia, 

yaitu 923-925 MHz. Filter dibuat dalam bentuk mikrostrip dengan model 

Square Open-Loop kemudian ditambahkan Via Ground Hole.Dengan metode 

tersebut agar dimensi filter menjadi lebih kecil dan bandwidth-nya menjadi 

lebih sempit. 

Hasil dari penelitian ini Bandpass filter bekerja pada frekuensi 900,4-

906,6 Mhz dengan fractional bandwidth sebesar 0,68 %. Pada hasil simulasi 

didapat nilai return loss (S11) filter sebesar -21,06 dB dan insertion loss  

sebesar -0,1723 (S21) sedangkan pada hasil pengukuran nilai S11 filter sebesar 

-10,77 dB dan S21 sebesar  -36,45 dB. Penambahan via ground hole pada filter 

dapat memperkecil dimensi filter sebesar 35,23 % dari ukuran filter tanpa via 

ground hole. 

 

Kata kunci: Bandpass filter,  Square Open-Loop Resonator, Via Ground Hole 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Radio Frequency Identification (RFID) atau Identifikasi Frekuensi Radio 

adalah sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut 

label RFID atau transponder untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. 

Label atau kartu RFID adalah sebuah benda yang bisa dipasang atau 

dimasukkan di dalam sebuah produk, hewan atau bahkan manusia dengan 

tujuan untuk identifikasi menggunakan gelombang radio. Label RFID terdiri 

atas mikrochip silikon dan antena. Label yang pasif tidak membutuhkan 

sumber tenaga, sedangkan label yang aktif membutuhkan sumber tenaga untuk 

dapat berfungsi. 

Teknologi RFID menjadi jawaban atas berbagai kelemahan yang dimiliki 

teknologi barcode yaitu selain karena hanya bisa diidentifikasi dengan cara 

mendekatkan barcode tersebut ke sebuah reader, juga karena mempunyai 

kapasitas penyimpanan data yang sangat terbatas dan tidak bisa diprogram 

ulang sehingga menyulitkan untuk menyimpan dan memperbaharui data dalam 

jumlah besar untuk sebuah item. Salah satu solusi menarik yang kemudian 

muncul adalah menyimpan data tersebut pada suatu silikon chip, teknologi 

inilah yang dikenal dengan RFID. Kontak antara RFID tag  dengan reader 

tidak dilakukan secara kontak langsung atau mekanik melainkan dengan 

pengiriman gelombang electromagnet. Bidang pemanfaatan RFID sangat luas, 

mulai dari bidang keamanan, kesehatan, perdagangan dan lain-lain. Salah satu 
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contoh aplikasi RFID dibidang perdagangan adalah RFID sebagai pendeteksi 

barang di gudang. Dengan RFID, pendeteksian barang di gudang menjadi lebih 

cepat. Barang yang dikirim ke gudang ditempelkan dengan RFID tag  yang 

berisi data-data mengenai informasi barang tersebut, kemudian saat tiba di 

gudang, barang tersebut dideteksi oleh RFID reader sehingga data-data yang 

tersimpan pada RFID tag  dapat langsung terbaca dan tersimpan di komputer. 

Pada sistem tersebut RFID tag  dan RFID reader harus beroperasi pada 

frekuensi kerja yang sama agar dapat saling berkomunikasi. Berbeda dengan 

smart card yang biasa dipakai di kartu telepon atau kartu bank yang juga 

menggunakan silikon chip, kode-kode RFID tag  bisa dibaca pada jarak yang 

cukup jauh. 

RFID bekerja pada beberapa rentang frekuensi tertentu. Pada Frekuensi 

rendah (125-135 KHz dan 140 - 148,5 KHz) dan frekuensi tinggi (13.56 MHz), 

RFID dapat digunakan secara global tanpa lisensi.Frekuensi ultra tinggi (UHF  

868 MHz - 928 MHz) tidak boleh digunakan secara global karena belum ada 

standar global yang mengatur namun beberapa negara memiliki aturan masing-

masing frekuensi kerja yang digunakan pada frekuensi UHF. 

RFID merupakan teknologi yang masih baru, dan akan terus berkembang. 

Seiring dengan kemajuan teknologi rangkaian terintegrasi, maka dapat 

dipastikan bahwa tag  RFID dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti 

transportasi umum, sistem tiket, akses kontrol, identifikasi binatang, industri 

otomotif, parkir,  perdagangan, dan pergudangan. Kebutuhan akan tag  RFID 

juga akan bertambah di waktu yang akan datang, karena kebutuhan akan 
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proses yang berhubungan dengan identifikasi dan keamanan yang lebih 

nyaman, efisien, hemat waktu dan biaya fabrikasi yang murah. 

Oleh karena itu dibutuhkan suatu RFID yang efektif, high performance 

dan berukuran kecil. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan antena 

bandpass filter untuk menangkap sinyal dari RFID tag , kemudian sinyal yang 

tersebut dipisahkan dan dikirim ke RFID reader yang akan membacanya. 

Agar sinyal yang masuk ke RFID reader dibatasi hanya pada sinyal dengan 

frekuensi kerja RFID reader-nya, sebelum masuk ke RFID reader, sinyal 

disaring terlebih dahulu dengan menggunakan filter. 

Dengan pertimbangan ukuran filter yang kecil dan kemudahan disain serta 

fabrikasi, filter dirancang dalam bentuk mikrostrip. Untuk memperkecil 

dimensi filter, akan dibuat filter mikrostrip dengan model saluran resonator 

Square Open-Loop. Kemudian dengan penambahan via ground hole dapat 

dibentuk ukuran filter yang lebih kecil dan bandwidth yang lebih sempit. 

Filter mikrostrip berbentuk Square Open-Loop sebelumnya sudah banyak 

diteliti. Filter mikrostrip Square Open-Loop tersebut dirancang untuk berbagai 

aplikasi diantaranaya penelitian oleh Juwanto untuk aplikasi filter di 2,4 - 2,5 

Ghz menggunakan substrat FR-4 dan Roger TMM10 [8].Untuk filter dengan 

via ground hole sebelumnya sudah diteliti oleh Hasan, A dan A.E. Nadeem [6] 

,namun filter tersebut dirancang menggunakan perangkat lunak dengan 

menvariasikan substaratnya,namun penelitian tersebut hanya sebatas simulasi 

untuk berbagai macam bahan dan fabrikasi dengan menggunakan substrat  

FR-4 dimana FR-4 memiliki faktor disipasi yang cukup besar sehingga hasil 

fabrikasi tersebut memiliki insertion loss yang cukup tinggi. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka masalah yang 

akan dibahas dalam tugas akhir ini yaitu 

 Bagaimana merancang dan merealisasikan sebuah bandpass filter 

menggunakan metode Mikrostrip Square Open-Loop Dengan Via 

Ground Hole  untuk aplikasi RFID pada frekuensi 923-928 Mhz. 

 Bagaimana membuat prototype filter dengan teknologi microstrip. 

 Bagaimana validasi pengukuran dengan menggunakan Vector 

Network Analyzer (VNA). 

1.3 Batasan Masalah 

Pada tugas akhir ini, permasalahan dibatasi pada rancang bangun filter 

Square Open-Loop dengan via ground hole yang bekerja pada spesifikasi :   

 Frekuensi kerja 923 - 928 MHz  

 Fractional bandwidth kurang dari 5 %  

 Insertion  Loss ≤  0,25 dB dan  Return Loss  ≥ 15 dB 

1.4 Tujuan Penelitian 

Di dalam penelitian ini akan dilakukan perancangan Bandpass Filter 

dengan Metode Mikrostrip Square Open-Loop dengan via ground hole yang 

mampu memberikan suatu performansi filter lolos tengah yang telah diberikan 

oleh spesifikasi dari Dirjen Pos dan Telekomunikasi – DEPKOMINFO untuk 

aplikasi RFID pada frekuensi kerja 923 - 928 MHz. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan adalah pengumpulan data yang tepat, 

sehingga data yang didapat benar–benar data yang valid dan realiable. Teknik 

pengumpulan data yang akan dilakukan adalah pertama melakukan studi literatur. 

Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan konsep dan informasi-informasi yang 

dapat mendukung penelitian. Studi literatur akan merujuk terhadap jurnal–jurnal, 

text book, penelitian–penelitian yang telah dibuat sebelumnya, serta artikel–artikel 

yang dapat menunjang penelitian ini. Kemudian menentukan karakteristik filter 

yang di inginkan serta material PCB (Substrat) yang akan digunakan. 

Setelah karakter filter ditentukan selanjutnya melakukan perhitungan 

dimensi resonator yang cocok untuk frekuensi kerja, pemberian via ground hole 

kemudian penentuan posisi pencatu dan penentuan jarak antar resonator untuk 

mendapatkan besar bandwidth filter yang dinginkan dengan perangkat lunak EM 

Sonet. 

Fabrikasi Filter menggunakan substrat Rogers RO4350B sesuai simulasi 

design filter yang di rancang menggunakan aplikasi Sonnet  versi 15.52. 

Kemudian dilakukan filter dengan menggunakan Vector Network Analyzer. 

Langkah terakhir yaitu membandingkan parameter-parameter bandpass filter,  

yaitu insertion loss dan return loss dari hasil simulasi dan pengukuran. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu: 

 BAB I Pendahuluan  

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 BAB II Landasan Teori 

Bab ini membahas tentang konsep dasar bandpass filter, mikrostrip, kopling 

resonator, dan yang berkaitan dengan perancangan bandpass filter mikrostrip 

squared open loop resonator via ground holes. 

 BAB III Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang metodologi yang digunakan penulis dalam perancangan 

dan realisasi bandpass filter squared open loop resonator via ground holes. 

 BAB IV Perancangan dan Realisasi Filter 

Bab ini berisi tentang perancangan, realisasi, dan analisa hasil ukur bandpass 

filter squared open loop resonator via ground holes 

 BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini membahas kesimpulan-kesimpulan dan saran yang dapat ditarik dari 

keseluruhan penelitian ini dan kemungkinan pengembangan topik yang 

berkaitan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Radio Frequency Identification 

Radio Frequency Identification (RFID) atau Identifikasi Frekuensi Radio 

adalah sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut tag 

RFID atau transponder untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Tag 

RFID adalah sebuah benda yang bisa dipasang atau dimasukkan di dalam sebuah 

objek dengan tujuan untuk identifikasi menggunakan gelombang radio. Tag RFID 

akan mengenali diri sendiri ketika mendeteksi sinyal dari divais yang kompatibel, 

yaitu pembaca RFID (RFID Reader). 

Antena pada sistem RFID umumnya, tag atau transponder ditempelkan 

pada suatu objek. Setiap tag membawa dapat membawa informasi yang unik 

misalnya nomor seri, model, warna, tempat perakitan, dan data lain dari objek 

tersebut.Ketika tag ini melalui medan yang dihasilkan oleh pembaca RFID yang 

kompatibel, tag akan mentransmisikan informasi yang ada pada tag kepada 

pembaca RFID, sehingga proses identifikasi objek dapat dilakukan. Secara umum, 

komunikasi antar komponen RFID dapat dijelaskan pada Gambar 2.1. 

 

 

 

Gambar 2.1 : Skema kerja perangkat RFID 
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Berdasarkan gambar di atas, sistem RFID terdiri dari empat komponen yaitu : 

a. Tag : berfungsi sebagi tempat penyimpanan informasi untuk identifikasi 

objek 

b. Antena : berfungsi untuk mentransmisikan sinyal radio dari RFID Tag 

menuju RFID Reader atau sebaliknya 

c. Reader : berfungsi untuk mengidentifikasi informasi yang dikirimkan dari 

Tag  

d. Application Server : adalah aplikasi pada sebuah workstation atau PC yang 

dapat membaca data dari tag melalui Reader RFID. 

2.2 Frekuensi Kerja RFID 

Frekuensi kerja merupakan faktor penting yang harus diperhatikan untuk  

akurasi kerja sistem RFID. Karena RFID menggunakan sistem komunikasi tanpa 

kabel, maka diperlukan pengaturan pita frekuensi agar tidak terjadi interferensi 

dengan perangkat radio lainnya. Misalnya antena BTS yang memancarkan sinyal 

frekuensi di dekat RFID Reader, dapat mengakibatkan interferensi pada operasi 

RFID Reader. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan sistem RFID untuk menolak 

sinyal yang kuat yang dipancarkan oleh BTS [4]. 

Tabel 2.1 Karakteristik dari beberapa frekuensi kerja RFID [4] 

Band LF (Low 

Frequency) 

HF (High 

Frequency) 

UHF(Ultra High 

Frequency) 

Microwave 

Frekuensi 30-300 KHz 3-30 MHz 300 MHz-3 GHz 2- 30 GHz 

Frekuensi kerja 

pada peralatan 

RFID 

125-134KHz 13.56 MHz 433 MHz 

865-956 MHz 

2,45 GHz 

Kecepatan 

transfer 

< 1 Kbps +/- 25 Kbps +/- 30 Kbps Sampai dengan 

100 Kbps 
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Jarak 

pembacaan 

< 0,5 m 1,5 m 0,5 – 5 m Sampai dengan 

10 m 

Kemampuan 

penetrasi 

Dapat 

menembus air 

tidak dapat 

menembus 

logam 

Dapat 

menembus 

air,tidak dapat 

menembus 

logam 

Tidak dapat 

menembus air 

dan logam 

Tidak dapat 

menembus air 

dan logam 

Aplikasi Identifikasi 

hewan 

Smart Labels 

Contact-less 

travel cards 

Access & 

Security 

Logistik 
 

Pembayaran 

pintu tol 

 

Pada Tabel 2.1 dijelaskan tentang karakteristik dari beberapa pita 

frekuensi  yang digunakan untuk aplikasi RFID.  Dari Tabel tersebut dapat 

disimpulkan bahwa RFID dengan frekuensi kerja yang rendah komunikasi antara 

tag dan Reader sangat bergantung pada daya. RFID dengan frekuensi kerja yang 

tinggi, perfomansi dari sistem RFID sangat bergantung pada lingkungan dimana 

komunikasi antara tag dan pembaca RFID terjadi. Perbedaan frekuensi kerja juga 

mempengaruhi karakteristik propagasi dari sistem RFID yang digunakan [4]. 

Misalnya, RFID dengan frekuensi rendah, sinyalnya dapat merambat menembus 

halangan-halangan lebih dalam dibandingkan dengan RFID yang menggunakan 

frekuensi tinggi, namun elemen-elemen yang digunakan pada sistem RFID 

tersebut menjadi lebih besar contohnya ukuran antena, selain itu jarak komunikasi 

antara tag dan Reader-nya juga rendah dibandingkan dengan RFID yang 

menggunakan frekuensi tinggi. Oleh karena itu penggunaan pita frekuensi yang 

digunakan oleh RFID disesuaikan dengan aplikasi yang akan digunakan. 

Pada dasarnya, setiap negara mempunyai standar regulasi frekuensi yaitu 

pengaturan atau standarisasi dari band frekuensi dan power transmisi yang boleh 

dipakai untuk suatu teknologi / peralatan. Regulasi ini terutama difokuskan pada 
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band frekuensi yang secara teknis memang sangat sensitif terhadap gangguan 

yaitu band UHF.Dengan teknologi berbasis Radio frekuensi, peralatan RFID juga 

menjadi obyek pengaturan tersebut.Regulasi RFID UHF di Indonesia diatur oleh 

Dirjen Pos dan Telekomunikasi – DEPKOMINFO dimana frekuensi yang di 

izinkan adalah 923-925 Mhz[9]. 

2.3 Studi Literatur 

Studi literatur adalah mencari referensi teori yang relevan dengan kasus 

atau permasalahan yang ditemukan. Literatur tersebut berisi tentang judul 

literatur, masalah, metodologi penelitian, dan hasil penelitian. Studi literatur 

dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh  tentang  

apa yang sudah dikerjakan orang lain dan bagaimana orang mengerjakannya, 

kemudian seberapa berbeda penelitian yang akan dilakukan.serta untuk 

memperkuat permasalahan serta sebagai dasar teori dalam melakukan studi dan 

juga menjadi dasar untuk melakukan sebuah penelitian. 

Dalam penelitian ini, jurnal yang menjadi referensi merupakan jurnal 

international dan nasional kemudian dibuat kesimpulan dari hasil tulisan peneliti-

peneliti sebelumnya sehingga dapat membuat pembaharuan dalam penelitian agar 

memiliki hasil akhir yang berbeda dari penelitian-penelitian yang pernah 

dilakukan serta memperkuat teori dasar. Keempat jurnal tersebut selajutnya 

dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk menemukan relefansi 

dan dasar penelitian.   
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2.3.1 Literatur Pertama 

Judul Penelitian : “Novel Microstrip Hairpinline Narrowband Bandpass Filter 

Using Via Ground Holes” [6] 

Dalam pembahasan jurnal ini membahas tentang ulasan dari paper-paper 

yang telah di teliti sebelumnya mengenai Bandpass Filter Miktrostrip. Kemudian 

setelah paper sebelumnya dikaji lalu dirancanglah sebuah design baru yaitu 

Hairpinline microstrip filter dengan menggabungkan penggunaan via ground 

holes. Lalu melakukan simulasi untuk berbagai macam bahan namun fabrikasi 

hanya menggunakan substrat FR-4. Proses simulasi membandingan masukan 

impedansi Zin, Membandingkan FBW, IL and RL untuk berbagai lebar microstrip 

resonator dengan TMM06, membandingkan performance pada midband centre 

frekuensi 1,5 GHz & 2 GHz serta membandingkan dengan design konvensional 

pada midband frekuensi 1 Ghz. 

Sebagaimana yang telah di uraikan diatas, bahwa penelitian ini 

menggunakan full wave EM simulator, Agilent ADS 2005A untuk mendesign dan 

simulasi filter. Hasil dari penelitian ini dirancang suatu microstrip hairpinline 

narrowband bandpass filter menggunakan via ground holes. Design Filter baru 

menggunakan metode yang berasal dari design Filter Hairpinline 

konvensional.Design ini menggabungkan penggunaan resonator  λ⁄8 dan 

menggunakan via ground holes pada resonator ke 2 dan 4,  sehingga mengurangi 

ukuran filter 35 % dibandingkan dengan desain konvensional. 



12 

 

 

Gambar 2.2 : Hasil Fabrikasi Filter dengan bahan FR-4 

Analisa ini menyajikan efek dari ketinggian Tap Point dan lebar 

mikrostrip pada dasar parameter filter. Melalui penggunaan via ground holes dan 

lebar garis  mikrostrip untuk resonator didapat 3 dB Fractional Bandwidth (FBW) 

kurang dari 2 %, Insertion Loss (IL) kurang dari 1,6 dB dan Return Loss (RL) 

lebih baik dari 40 dB sudah dicapai dengan midband frekuensi tengah 1 Ghz. 

Spurious Respon yang dicapai sampai 3 f0. Kekuatan pendekatan rancangan ini 

ditunjukkan dengan mendesain filter pada lebih dari dua  substrat yang memiliki 

εr 2,17 dan 9,2. Lebih rendah hingga 0,48 % fbw bahan dicapai oleh 

menggunakan substrat berbeda.  Pendekatan design berhasil di uji untuk frekuensi 

tengah diatas 2 Ghz. 

2.3.2 Literatur Kedua  

Judul Penelitian : “ Designing and Analysis of Microwave Hairpin Filter ” [10] 

Pada penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh Hasan, A dan A.E. Nadeem dimana perbedaan pada frekuensi kerja 

filter dan perbaikan dalam teknik pembuatannya. Filter hairpin yang merupakan 

salah satu filter frekuensi gelombang mikro yang paling populer karena kompak 

dan tidak memerlukan grounding. Filter dirancang di pusat frekuensi 2,44 GHz 
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dengan bandwidth pecahan dari 3,45%. Frekuensi ini menyajikan untuk aplikasi 

LAN nirkabel dan beroperasi di band ISM (Industrial, Scientific and Medical) 

aplikasi. Ada beberapa langkah untuk merancang filter ini yaitu menentukan 

spesifikasi filter, urutan filter, elemen prototipe low pass filter, low pass untuk 

band pass transformation, dimensi fisik (lebar, jarak, panjang) dan wavelength 

guide.  

Hasil dari penelitian ini yaitu telah menyajikan filter microstrip hairpinline 

menggabungkan penggunaan via ground holes. Pendekatan desain ini 

menggunakan λ / 8 resonator dan sehingga mengurangi ukuran sebesar 35% 

dibandingkan dengan desain konvensional. Pengaruh ketinggian pada tap point 

dan lebar microstrip pada parameter pengukuran mempengaruhi kinerja filter . 

 

 

 

Gambar 2.3 : Design Filter Hairpin via Ground Holes 

2.3.3 Literatur Ketiga 

Judul Penelitian : “Grounding Microstrip Lines With Via Holes” [11] 

Pembahasan  pada jurnal ini merupakan sebuah pemecah medan 

elektromagnetik yang telah digunakan untuk menghitung induktansi setara dari  

dua via hole  yang berbeda topologi sebagai fungsi frekuensi, ketebalan substrat 

dan variabel microstrip diskontinuitas. Dalam RF dan microwave sirkuit, low-loss 
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dan inductance grounds yang  rendah sangat penting untuk mencapai Gain yang 

baik, Noise Figure (NF), IL, VSWR, dan kinerja bandwidth. Induktansi dari pad 

atas adalah bagian yang sangat signifikan dari total induktansi melalui struktur, 

dan minimum via hole diameter dan daerah metalisasi biasanya diinginkan 

Dengan membandingkan Mikrostip single via holes dan Mikrostrip double 

via holes.Filter ini dirancang dengan asumsi induktansi setara di tepi melalui pad 

adalah nol. Kopling berdekatan dan tidak berdekatan antara resonator interdigital 

dimodelkan menggunakan model multi-strip berdasarkan domain spektral. 

 

 

(a) 

 

 

          

  (b) 

Gambar 2.4 : (a) Mikrostip single via holes dan (b) Mikrostrip double via holes 

Hasil dari penelitian ini adalah grounding sirkuit microwave dengan via  

holes merupakan praktek yang bisa diterima. Persamaan Induktansi dengan single 

via hole atau beberapa via holes dan sekitarnya metalization dapat modelkan 

secara akurat menggunakan pemecahan full wave electromagnetic field. Sebuah 

model elemen disejajarkan dengan beberapa induktor dan kapasitor akan 

menghilangkan variabel frekuensi dan representasi lebih mudah untuk tujuan 
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umum program CAD. Ketika grounding induktansi parasit dimasukkan dalam 

analisis, perjanjian antara frekuensi pusat dihitung dan diukur sangat baik. 

2.3.4 Literatur Keempat 

Judul Penelitian : “Perancangan Dan Realisasi Band Pass Filter Pada Frekuensi 

2.4-2.5 Ghz Dengan Metode Transmission Zeros”  [8] 

Pada penelitian ini dirancang sebuah band pass filter yang bekerja pada 

frekuensi 2.4 – 2.5 GHz. Penggunaan dua buah PCB yang memiliki karakteristik 

berbeda yaitu PCB FR4 dan TMM10 diharapkan agar dapat menemukan 2 buah 

bandpass filter yang mempunyai frekuensi kerja yang sama tapi dengan 

menggunakan 2 material yang berbeda serta perhitungan aproksimasi yang 

berbeda.   

Metode yang digunakan yaitu menggunakan square open-loop coupling 

yang digunakan pada kedua PCB yang berbeda namun dengan perbedaan ukuran 

kopling berdasarkan perbedaan perhitungan pendekatan aproksimasi. Diharapkan 

didapatkan filter yang mempunyai performansi yang baik. 

 

Gambar 2.5 : Desain band pass filter square open-loop coupling 

Dari hasil perhitungan, perancangan sampai fabrikasi didapatkan hasil 

yang berbeda. Walaupun didapatkan perbedaan hasil yang tidak terlalu mencolok 



16 

 

namun dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sulit membuat yang dapat 

memiliki karakteristik yang sama sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. 

2.4 Band Pass Filter 

Filter adalah sebuah rangkaian yang dirancang agar melewatkan sinyal 

dengan rentang frekuensi tertentu dan menghilangkan atau memperlemah sinyal 

dengan frekuensi diluar frekuensi tersebut. Jadi filter berfungsi sebagai pemilih 

frekuensi yang diinginkan. Secara umum cara kerja filter dapat dijelaskan pada 

Gambar 2.6 : 

 

Gambar 2.6 : Diagram blok Filter secara umum 

Pada Gambar 2.6, Vi merupakan sinyal dengan beberapa komponen 

frekuensi. Vo merupakan sinyal keluaran filter dengan komponen frekuensi yang 

merupakan sebagian dari komponen frekuensi Vi yang diinginkan. Pemisahan 

frekuensi dinyatakan dalam fungsi alih H yang merupakan perbandingan tegangan 

sinyal keluaran dan tegangan sinyal masukan. 

Seperti yang kita ketahui bersama Filter merupakan salah satu komponen 

pasif yang populer dan sangat bermanfaat dalam sebuah perangkat telekomunikasi 

khususnya perangkat yang menggunakan sebuah gelombang radio didalam 

perambatannya atau biasa disebut sistem komunikasi radio. Salah satu jenis filter 

yang sering digunakan dalam perangkat telekomunikasi adalah BandPass Filter. 

Filter jenis bandpass memiliki sifat meloloskan frekuensi antara f1 sampai f2, dan 

menekan sampai serendah-rendahnya frekuensi dibawah f1 (<f1) dan frekuensi 

diatas f2 (>f2). 
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Gambar 2.7 : Respon Band Pass Filter ideal 

Pada Gambar 2.7 dapat dilihat bahwa sebuah rangkaian band pass filter 

secara ideal memiliki respon meloloskan frekuensi antara f1-f2 dengan penguatan 

sebesar 1 kali (0 dB) dan menekan frekuensi dibawah f1 dan diatas f2 sampai 

dengan mendekati nol (-∞ dB). Didalam realitanya filter yang dibuat tidak akan 

bisa memiliki respon sesuai dengan filter ideal, maka diberikanlah toleransi 

seperti ditunjukkan pada gambar 2.8. 

 

Gambar 2.8 : Toleransi yang diberikan pada sebuah band pass filter 

Toleransi yang diberikan pada sebuah band pass filter ditunjukkan dengan 

garis putus-putus pada gambar 2.8. Sehingga dengan toleransi tersebut, sebuah 

band pass filter akan dapat memiliki respon frekuensi dengan pendekatan filter 

ideal yang  berbeda antara filter satu dengan yang lainnya. Maka munculah 
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beberapa teori yang berkaitan dengan pendekatan band pass filter yang memiliki 

respon frekuensi yang berbeda-beda. 

2.5 Aproksimasi Filter 

2.5.1 Aproksimasi Butterworth 

Filter dengan pendekatan Butterworth mempunyai karakteristik 

memberikan bentuk filter yang sedatar mungkin di wilayah lolos dan 

membesar/mengecil dengan tajam di wilayah tolak. Gambar 2.9 menunjukkan 

kurva peredamannya. Di wilayah lolos, f < fc, peredaman filter ideal 0 dB, 

didekati selama mungkin dari f = 0 sampai mendekati fc. Untuk f > fc, filter ideal 

meredam sinyal secara sempurna atau LA, sedangkan pendekatan Butterworth 

diharapkan membesar menuju nilai tersebut secara cepat. 

Seberapa baik kualitas dari pendekatan Butterworth ini, tergantung dari 

seberapa banyak komponen LC (induktor dan kapasitor) yang dipergunakan. 

Jumlah dari L dan C dinyatakan sebagai n indeks/ordo dari filter. Makin besar 

nilai n yang digunakan, makin didekati karakter ideal dari filter yang dirancang. 

Pada Gambar 2.9 terlihat tiga buah filter dengan n yang berbeda. Berapa nilai n 

yang  dipakai  pada  suatu  rancangan  tergantung  dari  tuntutan  yang  diberikan 

kepada filter ini. Pada prakteknya akan diberikan suatu nilai minimal peredaman 

di frekuensi tertentu. Berdasarkan tuntutan ini akan muncul nilai n minimal yang 

harus digunakan. Jika digunakan n  yang lebih  kecil (rangkaian menjadi lebih 

sederhana dan murah), tuntutan tersebut tak terpenuhi, sedangkan jika nilai n yang 

lebih besar digunakan (rangkaian menjadi lebih kompleks dan besar/mahal), 

tuntutan terpenuhi lebih baik, tetapi mungkin tidak diperlukan [2]. 
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Untuk menentukan berapa ordo yang dipakai, digunakan spesifikasi 

peredaman minimal LA,S, frekuensi ΩS, nilai n dapat dicari dengan persamaan 

[2]. 

𝑛 ≥
𝑙𝑜𝑔(100,1𝐿𝐴,𝑆−1)

2𝑙𝑜𝑔Ω𝑠
       (2.1) 

 

Gambar 2.9 : Respons   lowpass   filter   dan   posisi   poles   untuk 

pendekatan Butterworth. 

2.5.2 Aproksimasi Chebyshev 

 Pendekatan Chebyshev memanfaatkan celah pada spesifikasi, bahwa di 

wilayah lolos (passband), peredaman tidak harus bernilai nol, tetapi boleh 

mengambil nilai tertentu, misalnya 0,01 dB, 0,1 dB atau nilai lainnya. Sehingga 

karakteristik dari pendekatan Chebyshev menunjukkan ripple di wilayah lolos dan 

membesar secara monoton di wilayah tolak [2]. 

 Kuadrat dari mutlak fungsi transfer filter Chebyshev memiliki bentuk 

|𝑆21(𝑗Ω)|
2 =

1

1+𝑒2𝑇𝑛(Ω)
        (2.2) 

𝑇𝑛(Ω) = {
cos(𝑛𝑐𝑜𝑠−1Ω)𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘|Ω| ≤ 1

cosh(𝑛𝑐𝑜𝑠ℎ−1Ω)𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘|Ω| ≥ 1
      (2.3) 
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Gambar 2.10 : Respons lowpass filter dan posisi untuk pendekatan Chebyshev 

 Untuk mendapatkan ordo  yang tepat dengan spesifikasi  yang diberikan,  

yaitu ripple di wilayah lolos sebesar LA,r dan peredaman minimal di wilayah tolak 

LA,S pada frekuensi S dapat dihitung nilai n [2] yaitu 

𝑛 ≥

𝑐𝑜𝑠ℎ−1√
10

0,1𝐿𝐴,𝑆−1

10
0,1𝐿𝐴,𝑟−1

𝑐𝑜𝑠ℎ−1Ω𝑠
       (2.4) 

2.6 Saluran Transmisi Mikrostrip 

 Saluran transmisi mikrostip sebagai bagian dari saluran transmisi planar, 

merupakan saluran transmisi yang secara teknik paling penting untuk aplikasi 

frekuensi  radio  (RF,  Radio  Frequency)  dan  gelombang  mikro,  juga  untuk 

rangkaian digital dengan kecepatan tinggi (high speed digital circuits). Bentuk 

planar dari rangkaian ini bisa dihasilkan dengan beberapa cara: misalnya dengan 

photolithografi dan etching atau dengan teknologi film tipis dan tebal (thin-film 

and  thick-film  technology).  Seperti  halnya  pada  saluran  transmisi  yang  lain, 

saluran  transmisi  planar  bisa  juga  dimanfaatkan  untuk  membuat  komponen 

tertentu seperti filter, kopler, transformator ataupun percabangan. Jenis-jenis 
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saluran  transmisi  planar  lainnya  adalah  triplate  (stripline)  yang  merupakan 

saluran transmisi coplanar. 

 Pada  awal  perkembangannya  triplate  sering  kali  dipergunakan,  tetapi 

dewasa ini mikrostrip dan coplanar line yang sering dipakai. Dilihat dari 

strukturnya saluran transmisi planar adalah struktur elektromagnetika yang sangat 

kompleks karena pada bidang penampangnya terdapat tiga buah material yaitu 

dielektrika, metal dan udara. Sehingga dalam analisanya dengan persamaan 

Maxwell, ketiga material ini akan membuat kondisi batas (boundary contions) 

yang sangat kompleks, sehingga solusi dari persamaan Maxwell juga merupakan 

medan listrik dan magnet yang sangat kompleks pula. 

 Hanya pada triplate kita masih bisa mendapatkan solusi TEM (Transversal 

Elektromagnetic), karena di sana hanya ada dua material: metal dan dielektrika. 

Pada saluran transmisi planar lainnya, yang kita dapatkan adalah gelombang 

hybrida (bukan TE dan bukan TM). Gelombang hybrida adalah gelombang yang 

memiliki komponen H dan komponen E ke arah perambatannya. Gelombang ini 

disebut juga gelombang HE (perhatikan gelombang H adalah gelombang yang 

hanya  memiliki  komponen  H  ke  arah  perambatan  dan  gelombang  E  hanya 

memiliki E ke arah perambatannya). Jika demikian halnya, maka seperti halnya 

waveguide, kita tidak bisa mendefinisikan impedansi gelombang, tegangan dan 

arus. 

 Jika saluran transmisi planar jenis mikrostrip, Gambar 2.11, dipergunakan 

pada frekuensi yang cukup rendah maka jenis gelombang yang merambat menjadi 
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gelombang quasi TEM (seolah-olah TEM), gelombang ini merupakan mode dasar 

pada saluran transmisi ini. 

 

 

 

Gambar 2.11: Mikrostip dan bagian-bagian pentingnya. 

2.7 Perhitungan Impedansi Gelombang 

 Tipe gelombang yang merambat di dalam mikrostrip adalah gelombang 

hybrid. Gelombang yang memiliki medan listrik dan magnet pada komponen axial 

(longitudinal),  disebut  juga  gelombang  HE  atau  EH.  Sebagai  pembanding,  di 

dalam waveguide, gelombang E dan gelombang H bisa merambat, tetapi 

gelombang TEM tidak bisa merambat. Di dalam kabel koaksial, gelombang TEM 

sebagai mode dasar bisa merambat. Gelombang TEM tidak bisa merambat di 

mikrostip. Hal inilah yang mempersulit pembahasan mikrostrip secara eksak. 

Tetapi pada prakteknya, sering kali gelombang yang merambat di anggap  

sebagai gelombang TEM (quasi TEM), yang mana anggap an ini hanya berlaku 

pada frekuensi rendah. Pada frekuensi ini komponen axial dari medan listrik dan 

magnet  jauh  lebih  kecil  dibanding  dengan  komponen  transversalnya.  

Dengan model quasi TEM, maka pengamatan bisa direduksi menjadi kasus 

elektrostatika, sepertih halnya pada kabel koaksial. Tetapi, struktur mikrostrip 

yang tidak homogen akan diaproksimasikan dengan struktur homogen yang 

memiliki permitivitas efektif r,eff. 
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Gambar 2.12: Pendefinisian permitivitas relatif sebagai alat bantu analisa 

 Untuk kasus strip metal yang sangat tipis (t0), permitivitas efektif dan 

dengan demikian impedansi gelombang bisa dihitung dengan dua rumus berikut  

ini, untuk u = W/h 



           (2.5) 

               (2.6) 

yang mana   120ohm  sedangkan untuk u = W/h  

          (2.7) 

    (2.8) 

Hammerstad dan Jensen memberikan rumus yang lebih tepat,[1] 

          (2.9) 
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yang mana 

 

          (2.10) 

 

          (2.11) 

Rumus perhitungan permitivitas efektif ini memiliki akurasi lebih bagus 

dari 0,2% untuk parameter  r    128 dan 0,01  u  100. Sedangkan impedansi 

gelombangnya adalah [1] 

       (2.12) 

Dengan  

       (2.13) 

Rumus perhitungan impedansi gelombang memiliki akurasi lebih baik dari 

0,01% untuk u   1 dan 0,03% untuk u  1000. Dengan didapatkannya permitivitas 

relatif efektif, panjang gelombang saluran transmisi bisa dihitung menjadi [1]. 

  

di mana 0  
 panjang gelombang yang merambat di udara bebas (m), atau 

            dalam satuan mm      (2.14) 
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2.8 Perancangan Mikrostrip 

Proses perancangan mikrostrip adalah menentukan nilai u = W/h jika nilai 

Zo  dan r diberikan. Hammerstad memberikan cara perhitungan sebagai berikut: 

Untuk u = W/h 2

𝑊

ℎ
=

8𝑒𝐴

𝑒2𝐴−2
         (2.15) 

 dengan  

𝐴 =
𝑍0

60
[
𝑒𝑟+1

2
]
0,5

+
𝑒𝑟−1

𝑒𝑟+1
[0,23 +

0,11

𝑒𝑟
]       (2.16) 

dan untuk u = W/h  

𝑊

ℎ
=

2

𝑝
{(𝐵 − 1) − ln(2𝐵 − 1) +

𝑒𝑟−1

2𝑒𝑟
[ln(𝐵 − 1) + 0,39 −

0,61

𝑒𝑟
]} (2.17) 

dengan  

𝐵 =
60𝑝2

𝑍0√𝑒𝑟
          (2.18) 

Prosedur di atas memiliki akurasi sekitar 1%. Jika diinginkan tingkat 

akurasi yang lebih, maka digunakan metoda iteratif dengan rumus penentuan 

impedansi pada bagian sebelumnya atau secara grafis. 

2.9 Square Open Loop Resonator 

Salah satu hal yang penting didalam pembuatan Filter dengan media 

mikrostrip adalah penentuan bentuk dari resonator yang akan digunakan. Secara 

umum resonator adalah sebuah media penghubung antara port  sumber dengan 

port  beban. Prinsip kerja resonator adalah menggunakan prinsip resonansi, 

sehingga bisa dikatakan resonator akan bekerja (beresonansi) pada suatu frekuensi 

tertentu, kemudian dengan adanya resonansi tersebut sebuah gelombang RF akan 
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tersalurkan. Secara umum rangkaian resonator dapat dibuat dengan menggunakan 

komponen L (induktor) dan C (capasitor) dan besarnya frekuensi resonansi antara 

rangakaian L dan C adalah sebesar 1/ √𝐿𝐶 .Dalam perancangan dengan media 

mikrostrp komponen L dan C dapat direalisasikan menggunakan bentuk square 

open loop resonator dengan cara menekuk sebuah resonator lurus tunggal menjadi  

persegi, seperti di tunjukan pada Gambar 2.13. Dengan bentuk tekukan sudut 90
o
 

akan membentuk sebuah gap  diantara kedua ujung resonator. Sehingga pada 

kedua ujung resonator tersebut akan terbentuk sebuah kapasitor yang mampu 

menyimpan energi kapasitansi. Secara teori agar resonator dapat beresonansi 

sesuai dengan frekuensi yang diinginkan maka panjang dari sebuah resonator 

harus dibuat dengan panjang 1/2 panjang gelombang. Oleh karena itu didalam 

perancangan sebuah resonator diperlukan sebuah perhitungan khusus yang 

berkaitan dengan teknik mikrostrip, dan kemudian supaya hasilnya maksimal, 

perancangan dari resonator  perlu disimulasikan dengan EM, sehingga hasil yang 

didapatkan lebih mendekati dengan harapan [7]. 

 

 

 

 

       (a)        (b) 

Gambar 2.13 : Square open loop resonator dapat dibentuk dari sebuah resonator 

lurus tunggal 
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2.10 Kopling Antar Resonator 

 Pada umumnya, koefisien kopling dari resonator terkopel gelombang 

mikro/RF,dapat dibedakan pada struktrur dan memiliki frekuensi terresonansi 

sendiri yang berbeda, yang boleh didefinisikan pada basis perbandingan dari 

energi terkopel dengan energi yang tersimpan, sebagaimana dituliskan dengan 

persamaan berikut [7]: 

  (2.19) 

 Dimana E dan H adalah vektor medan listrik dan magnet, ɛ adalah 

permitifitas, μ adalah besarnya permeability dan k adalah besarnya koefisien dari 

kopling. Dari persamaan (2.19) terdapat dua buah persamaan yaitu pada sisi 

sebelah kiri adalah menunjukkan perhitungan sebuah kopling elektrik dan untuk 

sisi sebelah kanan adalah menunjukkan perhitungan sebuah kopling magnetik. 

Dari persamaan tersebut diperoleh bahwa interaksi dari beberapa resonator 

digabungkan secara matematis dan dijelaskan dengan operasi dot dari medan 

vektor ruang. Hal ini memungkinkan kopling dari dua buah resonator dapat 

memiliki salah satu tanda positif atau negatif. Sebuah tanda positif akan berarti 

bahwa kopling meningkatkan energi yang tersimpan pada resonator tidak 

terkopel, sedangkan tanda negatif akan menunjukkan pengurangan. Oleh karena 

itu, kopling elektrik dan magnetik dapat memiliki efek yang sama jika mereka 

memiliki tanda yang sama, atau memiliki efek sebaliknya jika memiliki tanda 

yang berlawanan. Jika kita mengevaluasi langsung nilai koefisien kopling dari 
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persamaan (2.19) dibutuhkan perhitungan yang sangat rumit, karena diperlukan 

pengetahuan yang mendalam tentang teori integral ruang. Oleh karena itu solusi 

yang lebih mudah untuk menghitung sebuah koefisien kopling adalah dengan 

menggunakan bantuan simulasi EM atau dengan percobaan untuk menemukan 

beberapa frekuensi karakteristik yang berkaitan dengan hubungan antara koefisien 

kopling dengan frekuensi [7]. 

 Didalam pemasangan dua buah resonator akan terbentuk beberapa macam 

model rancangan pasangan resonator. Dari beberapa model rancangan tersebut 

secara umum akan diperoleh tiga jenis kopling resonator, yaitu kopling elektrik, 

kopling magnetik, dan kopling campuran. Beberapa rancangan pemasangan 

resonator dapat dilihat pada Gambar 2.14 dibawah. 

 

Gambar 2.14 : Ragam struktur tipe kopling dari resonator terkopling dengan (a) 

kopling elektrik, (b) kopling magnetik, (c) dan (d) kopling campuran. 

2.10.1 Kopling Elektrik   

 Seperti ditunjukkan pada gambar 2.14(a), sebuah kopling elektrik dibentuk 

dengan cara menempatkan dua buah resonator saling berdekatan pada sisi yang 

memiliki gap  (terbuka). Hal ini dikarenakan sebuah resonator square open-loop, 
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pada ujung resonator dengan sisi terbuka, terbentuk sebuah kapasitor yang 

berfungsi sebagai penyimpan muatan listrik. Dengan menyusun dua buah 

resonator saling berdekatan disisi resonator yang terbuka, akan memberikan 

kemudahan terjadinya transfer daya (coupling) secara elektrik pada kedua 

resonator. Pada saat resonator beresonansi, sisi gap  resonator satu akan terbentuk 

sebuah kapasitor yang terhubung dengan sisi gap  resonator kedua, sehingga 

kopling arus (elektrik) akan terjadi, karena arus akan mengalir dari resonator satu 

keresonator kedua [7]. Gambar 2.15 adalah gambaran rangkaian L dan C, sebagai 

pengganti rangkaian resonator. 

 

Gambar 2.15 : Rangkaian resonator terkopel disetel dengan kopling elektrik 

 Dari gambar 2.15, L dan C adalah induktansi diri dan kapasitansi diri, 

sehingga √𝐿𝐶 adalah sudut frekuensi resonansi dari resonator tak terkopel dan Cm 

kapasitansi bersama. Untuk analisa rangkaian ini diberikan rangkaian pengganti 

dengan sebuah rangkaian admintansi J = Cm untuk mempresentasikan kopling 

seperti pada gambar 2.16. 
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Gambar 2.16 : Sebuah alternatif dari rangkaian ekuivalen dengan sebuah 

pembalik admintansi J = Cm untuk mempresentasikan kopling. 

Adapun persamaan yang dipeoleh dari rangkaian ini adalah [7] : 

I1 = jCV1 - jCV2 

I2 = jCV2 - jCV1         (2.20) 

 Jika bidang simetri T - T’ pada Gambar 2.16 diganti dengan sebuah electric 

wall (atau sebuah rangkaian hubung singkat) maka resultan rangkaian resonansi 

tunggal akan memiliki sebuah frekuensi resonansi [7] 

𝑓𝑒 =
1

2𝑝√𝐿(𝐶+𝐶𝑚)
        (2.21) 

 Jika sebuah magnetic wall (atau sebuah rangkaian terbuka) menggantikan 

bidang simetri pada Gambar 2.16, resultan rangkaian resonansi tunggal memiliki 

sebuah frekuensi resonansi,[7] 

𝑓𝑚 =
1

2𝑝√𝐿(𝐶−𝐶𝑚)
        (2.22) 
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Dari persamaan 2.21 dan 2.22 dapat dipergunakan untuk mendapatkan koefisien 

kopling elektrik,kE  [7]. 

𝑘𝐸 =
𝑓𝑚
2−𝑓𝑒

2

𝑓𝑚
2+𝑓𝑒

2 =
𝐶𝑚

𝐶
        (2.23) 

2.10.2 Kopling Magnetik 

  Untuk kopling resonator dengan jenis kopling magnetik ditunjukkan pada 

gambar 2.14(b). Dimana kopling jenis magnetik dibentuk dengan cara 

mendekatkan dua buah resonator pada bagian sisi tengah resonator. Hal ini 

dikarenakan pada saat resonator beresonansi, pada bagian tengah resonator akan 

menghasilkan medan magnet yang paling kuat. Sehingga dengan mendekatkan 

pada sisi resonator yang memiliki medan magnet yang tinggi tersebut ke sisi 

resonator yang lain, akan dapat menghasilkan kopling antar kedua resonator 

dengan penghantar (kopling) berbentuk medan magnet. Gambar 2.17(a) 

memperlihatkan sebuah model rangkaian pengganti untuk struktur resonator 

terkopel secara magnetik, di mana L dan C adalah induktansi diri dan kapasitansi 

diri, dan Lm mewakilkan induktansi bersama.Dengan mengacu pada titik T1-T1
’
 

dan T2-T2
’
 maka persamaan dari rangkaian tersebut diperoleh [7]. 

𝑉1 = 𝑗𝜔𝐿𝐼1 + 𝑗𝜔𝐿𝑚𝐼2 

𝑉2 = 𝑗𝜔𝐿𝐼2 + 𝑗𝜔𝐿𝑚𝐼1
        

(2.24) 

 Persamaan (2.24) juga memperlihatkan induktansi diri L adalah induktansi 

yang terlihat pada satu loop resonansi dari Gambar 2.17(a), ketika loop terdekat di 

hubung terbuka. Suku kedua dari persamaan (2.24) adalah tegangan induksi yang 

dihasilkan dari meningkatkan arus pada loop 2 dan 1. Sehingga yang perlu dicatat 
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disini adalah arus kedua loop pada Gambar 2.17(a) mengalir dengan arah yang 

berlawanan, sehingga tegangan turun menjadi induktansi bersama yang memiliki 

tanda positif. Dari persamaan (2.24) kita mendapatkan parameter Z [7], 

Z11 = Z22 = jL 

Z12 = Z21 = jLm        (2.25) 

 Gambar 2.17(b) memperlihatkan sebuah bentuk alternatif dari rangkaian 

ekuivalen yang memiliki parameter jaringan yang sama seperti Gambar 2.17(a). 

Hal ini memperlihatkan bahwa kopling magnetik antara dua loop resonansi di 

wakili oleh sebuah inverter impedansi K = Lm . Jika bidang simetri T -T' pada 

Gambar 2.17(b) diganti dengan sebuah electric wall (atau sebuah rangkaian 

hubung singkat) maka resultan rangkaian resonansi tunggal akan memiliki sebuah 

frekuensi resonansi [7] 

𝑓𝑒 =
1

2𝑝√𝐶(𝐿−𝐿𝑚)
        (2.26) 

 Hal ini memperlihatkan bahwa naiknya frekuensi resonansi menyebabkan 

efek kopling berkurangnya fluk yang tersimpan pada rangkaian resonator tunggal 

ketika electric wall dimasukkan pada bidang simetri. Jika sebuah magnetic wall 

(atau sebuah rangkaian terbuka) menggantikan bidang simetri pada Gambar 

2.17(b),resultan rangkaian resonansi tunggal memiliki sebuah frekuensi 

resonansi,[7] 

𝑓𝑚 =
1

2𝑝√𝐶(𝐿−𝐿𝑚)
        (2.27) 
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 Pada kasus ini, hal ini menunjukan bahwa efek kopling meningkatan fluk 

yang tersimpan sehingga frekuensi resonansi bergeser ke bawah. Mudahnya, 

persamaan (2.26) dan (2.27) dapat dipergunakan untuk mendapatkan koefisien 

kopling magnetik kM, [7]. 

           (2.28) 

 

 

 

(a) 

 

Gambar 2.17 : (a) Rangkaian resonator terkopel disetel serentak dengan kopling 

magnetik. (b) Sebuah alternatif dari rangkaian ekuivalen dengan sebuah pembalik 

impedansi K = Lm untuk mempresentasikan kopling. 
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2.10.3 Kopling Campuran  

 Untuk struktur resonator terkopel campuran, ditunjukkan pada gambar 

2.14(c) dan 2.14(d), dimana kopling jenis ini terbentuk karena kopling elektrik 

dan kopling magnetik berada pada kedudukan yang sama atau sejajar. Untuk 

representasi rangkaian pengganti diberikan pada Gambar 2.18(a). Perhatikan 

bahwa parameter Y merupakan parameter dari jaringan dua kutub yang terletak 

pada sisi kiri dari rancangan referensi T –T1' dan sisi sebelah kanan dari 

rancangan referensi T2 –T1', sedangkan parameter Z merupakan parameter dari 

jaringan kedua kutub yang lain yang terletak pada sebelah kanan rancangan 

referensi T –T1' dan sebelah kiri dari rancangan referensi T2 –T1',Parameter Y dan 

Z didefinisikan sebagai [7] , 

Y11 = Y22 = jC 

Y12 = Y21 = jC’m        (2.29) 

Z11 = Z22 = jL 

Z12 = Z21 = jL’m        (2.30) 

dimana  C,L, C’m , L’m merupakan kapasitansi diri, induktansi diri, kapasitansi  

bersama dan induktansi bersama dari rangkaian yang diperlihatkan pada gambar 

2.18(b). Satu cara dapat menentukan sebuah interver  K = L’m dan inverter         

J = C’m yang mana masing-masing mempresentasikan kopling magnetik dan 

kopling elektrik. Dengan penyisipan sebuah electric wall dan sebuah magnetic 

wall, pada rancangan simetri dari rangkaian ekuivalen pada Gambar 2.18(b) maka 

akan didapat[7],  
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𝑓𝑒 =
1

2𝜋√(𝐿−𝐿𝑚
′ )(𝐶−𝐶𝑚

′ )
       (2.31) 

𝑓𝑚 =
1

2𝜋√(𝐿+𝐿𝑚
′ )(𝐶+𝐶𝑚

′ )
       (2.32)  

Sebagaimana dapat dilihat pada kasus ini, kedua kopling magnetik dan elektrik 

memiliki efek yang sama pada pergantian frekuensi resonansi. Dari persamaan 

(2.32) dan (2.33), koefisien campuran kx dapat di tuliskan sebagai berikut [7], 

       (2.33) 

Dengan mengasumsikan bahwa L’m  C’m << LC maka persamaan (2.xx) akan 

menjadi[7] , 

𝑘𝑥 ≈
𝐿′𝑚

𝐿
+

𝐶′𝑚

𝐶
= 𝑘′𝑚 + 𝑘′𝑚      (2.34) 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

(b) 
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Gambar 2.18 : (a) Representasi jaringan dari rangkaian resonator terkopel yang 

diset secara sinkron dengan kopling campuran, (b) Sebuah rangkaian ekivalen 

terkait dengan sebuah inverter impedansi 

K = L’m dan sebuah inverter admintansi J = C’m untuk merepresentasikan kopling 

magnetik dan kopling elektrik [7]. 

2.11 Rumus Umum untuk Mengekstraksi Koefisien Kopling 

Dari penurunan perhitungan nilai koefisien kopling, baik koefisien kopling 

elektrik, magnetik dan campuran dari frekuensi karakteristik resonator terkopel 

yang disetel sinkron, dapat diambil salah satu rumus umum yang dapat 

dipergunakan untuk menghitung nilai koefisien kopling (k) dari rangkaian 

resonator dengan rumus sebagai berikut [7] : 

𝑘 = ±
𝑓𝑝2
2 −𝑓𝑝1

2

𝑓𝑝2
2 +𝑓𝑝1

2         (2.35) 

Dari persamaan (2.35) kita akan dapat menghitung nilai koefisien kopling 

baik kopling magnetik, elektrik maupun campuran, dengan cara mencari terlebih 

dahulu nilai fp1dan fp2. Untuk mengetahui nilai fp1dan fp2 didapatkan dengan 

cara melakukan pengamatan, dengan dibantu simulasi menggunakan EM pada 

masing-masing struktur kopling resonator pada Gambar 2.14. 

2.12 Rumus untuk Mengekstraksi Eksternal Quality Faktor Qe 

Didalam pencatuan sebuah resonator terdapat dua macam pencatuan 

input/output (I/O), sebagai penghubung antara input (sumber) dengan resonator, 

maupun resonator dengan output (beban). Dua bentuk pencatuan tersebut 

dinamakan dengan Tapped-line coupling (pencatuan langsung) dan coupled-line 

coupling (pencatuan dengan kopel). Pada strukture mikrostrip square open loop 
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resonator bentuk pencatuan input/output dapat dilihat pada Gambar 2.19. Dengan 

pencatuan yang menggunakan Tapped-line coupling, untuk mendapatkan 

besarnya nilai kopling yang diinginkan dapat diatur dengan merubah jarak t 

seperti pada Gambar 2.19(a). Sebagai contoh pada jenis pencatuan Tapped-line 

coupling jika jarak t diperkecil maka akan didapatkan kualitas faktor eksternal 

yang sangat besar, sebaliknya jika jarak t diperbesar maka kualitas faktor 

eksternal yang didapatkan akan semakin kecil. Pada jenis pencatuan Coupled-line 

coupling seperti pada Gambar 2.19(b), besarnya nilai kualitas faktor eksternal 

dipengaruhi oleh jarak gap  (g) dan lebar garis w. 

 

      (a)           (b) 

Gambar 2.19 : Model struktur kopling input/output (I/O) pada 

resonator filter (a) Tapped-line coupling, (b) Coupled-line coupling 

Untuk mempermudah perhitungan koefisien kopling eksternal, diberikan 

gambar rangkaian pengganti kopling I/O seperti pada gambar 2.20, dimana G 

adalah sebuah konduktansi eksternal yang tersambung dengan rangkaian resonator 

LC. Rangkaian ini sangat mendekati sebagai rangkaian pengganti kopling 

resonator pada gambar 2.19 (a), sehingga faktor koefisien kopling eksternal dapat 

dihitung. 
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Gambar 2.20 : Rangkaian pengganti Kopling I/O resonator filter 

Koefisien faktor refleksi S11  dari port  resonator diperoleh [7] 

       (2.36) 

dimana Yin adalah admitansi input resonator [7] 

     (2.37) 

Dengan catatan o = 1/√𝐿𝐶 adalah frekuensi resonansi dari rangakaian LC. 

Dengan permisalan pada saat resonansi  =0 + Δ persamaan (2.37) dapat 

disederhanakan menjadi [7]: 

        

(2.38)  

dimana dengan pendekatan (
2-

 
2

o) /   2dengan mengganti persamaan 

(2.56) kedalam persamaan (2.55), dengan catatan  Qe   0C / G akan diperoleh [7] 

       (2.39) 
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Karena telah diasumsikan bahwa resonator lossless, besarnya S11 

dipersamaan (2.39)  selalu  sama  dengan  1.  Hal  ini  dikarenakan  disekitar  

resonansi  paralel, resonator pada Gambar 2.20 menyamai sebuah rangkaian 

dengan  sirkuit terbuka. Penggambaran fasa S11  sebagai fungsi  / o dapat di 

tunjukan pada gambar 2.21. Ketika fasa  ± 900  nilai dari  diperoleh [7] 

        

         (2.40) 

 

Gambar 2.21 : Respon fasa S11 dari rangakain 2.18. 

Oleh karena itu bandwith yang diperoleh diantara fasa ±90
0 

adalah 

      (2.41) 

Kemudian faktor kualitas ekstenal dapat diekstraksi dari hubungan [7] 

        (2.42) 
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2.13 Via Ground Hole Pada Filter Mikrostrip 

Via ground hole pada filter mikrostrip digunakan untuk mencatu 

langsung resonator  ke   ground.   Dengan   menambahkan   via   ground   hole   

pada  filter mikrostrip, berarti diberikan konduktor yang menghantarkan arus 

dari bagian atas ke bagian bawah substrat menembus bahan substrat tersebut. 

Dengan demikian terdapat nilai induktivitas pada via ground hole tersebut 

yang nilainya dapat dirumuskan pada persamaan 2.43 [8]. 

  (2.43) 

Dengan r adalah jari-jari lubang, h adalah ketinggian lubang dan  

merupakan permeabilitas vakum. Gambar 2.22 menunjukkan ukuran dan posisi 

via through hole pada mikrostrip filter 

    

      

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.22 Via through hole pada mikrostrip 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai metode yang akan dilakukan 

dalam perancangan sebuah filter sebagai bagian dari sistem RFID  yang bekerja 

pada frekuensi UHF yang digunakan di Indonesia yaitu 923 – 928 Mhz. Untuk 

Frekuensi 923 - 928 Mhz sesuai ketentuan rentang frekuensi yang diatur oleh 

Dirjen Postel. 

Dalam perancangan band pass filter ini akan ada beberapa langkah penting 

yang akan dilakukan guna memperoleh filter yang sesuai dengan spesifikasi yang 

di inginkan. Beberapa langkah tersebut yaitu : 

1. Menentukan karakteristik filter yang di inginkan serta material PCB 

(Substrat) yang akan digunakan. 

2. Melakukan perhitungan dimensi resonator yang cocok untuk frekuensi 

kerja, pemberian via ground hole kemudian penentuan posisi pencatu dan 

penentuan jarak antar resonator untuk mendapatkan besar bandwidth filter 

yang dinginkan dengan perangkat lunak EM Sonet. 

3. Simulasi design filter yang di rancang menggunakan aplikasi Sonnet  

versi 15.52 . 

4. Fabrikasi Filter menggunakan substrat Rogers RO4350B. 

5. Pengukuran filter dengan menggunakan Vector Network Analyzer 

Langkah-langkah tersebut akan dijelaskan lebih detail pada diagram alir 

perancangan. 
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3.1  Diagram Alir Perancangan dan Fabrikasi Band Pass Filter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir perancangan dan realisasi band pass 

filter square open-loop resonato via ground hole. 
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3.2 Perlengkapan yang digunakan dalam penelitian. 

Peralatan yang digunakan dalam perancangan filter, terdiri dari perangkat 

keras dan perangkat lunak. Perangkat lunak digunakan untuk membantu dalam 

proses perhitungan matematis serta digunakan untuk melakukan simulasi dan 

untuk mengetahui karakteristik filter yang dirancang. Sedangkan perangkat keras 

digunakan untuk alat pensimulasi, fabrikasi dan pengukuran.  

3.2.1 Perangkat Lunak 

a. EM Sonnet V.15.52, perangkat lunak ini digunakan untuk mendapatkan 

nilai perhitungan kopling antar resonator, serta dalam simulasi 

perancangan filter, digunakan sebagai pensimulasi, untuk mengetahui 

tanggapan respon frekuensi dari filter seperti impedansi input, insertion 

loss, dan return loss. 

b. Matlab V.7.6.0 (R2008a), perangkat lunak ini digunakan untuk 

menghitung nilai kopling matriks secara matematis dalam perancangan 

Bandpass filter. 

c. CorellDRAW V.X7, perangkat lunak ini digunakan untuk membuat 

gambar desain filter, yang akan diperlukan pada saat pembuatan film 

etching PCB. 

d. Microsoft Excel 2010, perangkat lunak ini digunakan untuk mengolah data 

hasil simulasi dan pengukuran.  

3.2.2 Perangkat Keras 

a. Vector Network Analyzer (90 kHz – 13.6 GHz), yang digunakan untuk 

mengukur karakteristik bandwidth dari filter, seperti return loss, insertion 

loss. 
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b. Substrat mikrostrip Rogers RO4350B 0,51 mm. 

c. Konektor SMA dengan impedansi karakteristik 50 Ohm. 

3.3 Spesifikasi Rancangan Bandpass Filter 

Prosedur perancangan Bandpass filter dimulai dengan menentukan 

spesifikasi perangkat yang diinginkan. Berdasarkan referensi, jika harus 

memenuhi standarisasi EPC global Gen 2: ISO18000-6 untuk produk Bandpass 

filter RFID UHF sistem diperoleh spesifikasi filter seperti ditampilkan di Tabel 

3.1.[12] 

Tabel 3.1 Spesifikasi rancangan Bandpass filter. 

No. Parameter Spesifikasi 

1 Center Frequency 925 MHz 

2 Bandwidth 5 MHz 

3 FBW ≤ 5 % 

4 Insertion loss 0,25 dB nominal 

5 Return loss  ≥ 15 dB 

6 Impedance 50 ohm 

 

3.4 Pemilihan Bahan Dielektrika 

Bandpass filter yang dirancang, akan direalisasikan dengan menggunakan 

jenis  PCB dengan substrat Rogers RO4350B. Pada proses pembuatan filter 

mikrostrip, material PCB akan diproses menggunakan photo etching, dengan 

menghilangkan sebagian permukaan plat konduktor pada bagian atas, sehingga 

tersisa bentuk plat konduktor sesuai dengan desain filter yang diinginkan. 
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Kemudian pada resonator sesuai rancangan ditambahkan via ground hole 

diharapkan memilki fractional bandwidth lebih kecil daripada 5 % frekuensi 

kerjanya. Pada penelitian ini digunakan jenis PCB Rogers RO4350B, karena 

secara data PCB Rogers RO4350B memiliki dissipation factor yang baik .  

Berikut ini adalah spesifikasi material PCB Rogers RO4350B yang akan 

digunakan [13]. 

Tabel 3.2 Spesifikasi Material PCB Rogers RO4350B 

No. Parameter Spesifikasi 

1 Konstanta Dielektrik (εr) 3,48 

2 Losstan /Faktor disipasi 0,0031 

3 Tebal bahan dielektrik 0,51 mm 

 

3.5 Pemilihan Metode Pembuatan Filter  

Metode yang digunakan merupakan turunan dari jurnal yang telah 

dipelajari di studi literature pada bab 2 yaitu metode square open-loop coupling 

yang dimodifikasi dengan penambahan via ground holes pada setiap resonatornya. 

Perancang dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu dimensi resonator yang 

cocok untuk frekuensi kerja yang diharapkan.Kemudian disimulasikan dengan 

jumlah resonator yang diperbanyak, pada skripsi ini resonator dipasang sebanyak 

enam buah. Setelah itu dilanjutkan dengan pemberian via ground hole. Lalu 

dilanjutkan dengan penentuan posisi pencatu. Kemudian dilanjutkan dengan 

penentuan jarak antar resonator untuk mendapatkan besar bandwidth filter yang 

diinginkan. 
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Gambar 3.2 : (a) Metode Hairpinline via ground holes BPF (b) Metode square 

open-loop BPF  

Gambar 3.2 merupakan perbandingan bentuk  Hairpinline via ground 

holes dengan square open-loop band pass filter. Dapat dilihat perbedaan  dari 

resonator Hairpin Filter merupakan salah satu metode perancangan filter 

mikrostrip dengan panjang saluran resonator λ/2 yang terkopel secara paralel dan 

mempunyai topologi resonator seperti huruf ‘U’ sedangkan pada bentuk square 

open-loop panjang resonator λ/2 lebih di tekuk sehingga membentuk kotak 

dengan gap (celah) untuk jarak ujung kedua resonator. 

Dengan mempertimbangkan ukuran filter yang kecil, kemudahan disain, 

meningkatkan kinerja sistem dan untuk mengurangi biaya fabrikasi maka filter 

akan di rancang dalam bentuk mikrostrip dengan model saluran resonator square 

open-loop untuk memperkecil dimensi filter. Kemudian dengan penambahan via 

ground hole dapat dibentuk ukuran filter yang lebih kecil dan bandwidth yang 

lebih sempit.  
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BAB IV 

PERANCANGAN DAN REALISASI FILTER 

 

Pada bab ini akan dibahas proses perancangan dan realisasi bandpass filter 

square open-loop, mulai dari perhitungan matematis, perancangan ukuran, dan 

desain filter, sesuai dengan spesifikasi filter yang telah dibahas di Bab 3, serta 

mengacu pada teori di Bab 2. Dari teori dan perhitungan akan didapat sebuah 

rancangan dimensi dari filter yang akan dibuat. Dari desain rancangan tersebut 

disimulasikan menggunakan EM Sonnet untuk mendapatkan tanggapan respon 

frekuensi dari filter. Pada tahap akhir dilakukan fabrikasi rancangan filter dan 

pengukurannya. 

4.1 Perancangan Square Open-loop Resonator   

Pada awal perancangan, untuk langkah pertama kali yang dilakukan adalah 

menghitung ukuran dan dimensi dari resonator yang akan digunakan. Pada 

penelitian ini, filter dirancang menggunakan resonator dengan jenis square open-

loop. Pada perancangan resonator sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perhitungan 

lebar saluran input output, dan dimensi dari resonator yang akan digunakan. 

 

4.1.1 Perhitungan Lebar Saluran Input dan Output 

Dalam menghitung lebar saluran input dan output bandpass filter, 

berhubungan dengan impedansi peralatan yang tersambung sebelum dan sesudah 

rangkaian bandpass filter. Pada umumya standar impedansi input dan output 

peralatan yang digunakan diindustri telekomunikasi memiliki impedansi sebesar 



48 
 

50 Ω. Oleh karena itu untuk mencapai kesesuaian impedansi dan transfer daya 

antara bandpass filter dengan saluran transmisi, maka impedansi input output dari 

filter dibuat dengan impedansi sama yaitu sebesar 50 Ω. 

       Dari persamaan (2.15 dan 2.16), maka untuk lebar saluran input output filter 

dapat dihitung dengan perhitungan sebagai berikut. 

 Lebar saluran input output dengan material Rogers RO4350B 

(spesifikasi di Tabel 3.2) 
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Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh lebar saluran transmisi (W) untuk 

input dan output resonator dengan menggunakan material Rogers RO4350B 

adalah sebesar 1 mm. 

4.1.2 Perhitungan Ukuran Resonator 

Dalam perancangan ukuran resonator, panjang dari resonator akan 

berpengaruh pada frekuensi resonansi dari resonator. Untuk mendapatkan suatu 
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frekuensi (f), panjang dari resonator dibuat dengan panjang ½λg. Dalam 

perancangan filter ini kita menginginkan frekuensi resonansi dari resonator adalah 

sebesar frekuensi tengah (fo) dari spesifikasi filter. Sehingga kita dapat 

menghitung panjang dari resonator yaitu menggunakan persamaan (2.09) sampai 

(2.11) dengan perhitungan sebagai berikut. 

 Untuk Material Rogers RO4350B 

         268920044,2 hWu , maka: 
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Karena frekuensi tengah yang kita inginkan sebesar 925 MHz, sehingga 

panjang satu gelombang dalam mikrostrip ini dapat dihitung dengan 

persamaan (2.14). 
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 Sehingga diperoleh panjang resonator untuk ½ g  untuk material Rogers 

RO4350B  = 98 mm 

Perhitungan tersebut adalah untuk resonator dalam bentuk lurus karena 

panjang pada semua sisi sama. Karena untuk resonator yang dirancang adalah 

dengan bentuk square open-loop, yang memiliki panjang sisi berbeda antara sisi 

luar,  sisi tengah dan sisi dalam, maka untuk mendapatkan nilai rata-rata 

pendekatan ukuran resonator square open-loop dapat dihitung pada bagian tengah 

resonator seperti Gambar 4.1 dengan persamaan sebagai berikut. 

        
w

gap
a

g





4

2/1 

 

dengan a adalah panjang sisi resonator, w adalah lebar resonator, dan gap adalah 

jarak ujung kedua resonator. 

gap

1/2 w

1/2 w

panjang sisi (a)

 

Gambar 4.1 Ilustrasi bentuk resonator 
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Sehingga pendekatan ukuran resonator dapat dicari. 

w
gap

a
g





4

2/1 
 = mm1

4

mm5mm98



 = 26,75 mm  

Dari perhitungan di atas, dapat diketahui dimensi dari saluran resonator, Tabel 4.1 

merangkum hasil akhir dari perhitungan dimensi resonator di atas. 

Tabel 4.1 Dimensi saluran resonator 

Frekuensi kerja Resonator Lebar (mm) Panjang sisi a (mm) Gap  (mm) 

925 Mhz 1 mm 26,75 mm 5 mm 

 

4.2 Simulasi Hasil Perhitungan Dimensi Resonator 

Dengan menggunakan perangkat lunak EM Sonnet V.15.52, dilakukan 

simulasi hasil rancangan dimensi resonator untuk memastikan perhitungan ukuran 

resonator sudah sesuai dengan spesifikasi filter, yaitu dengan menggunakan satu 

resonator square open-loop dengan hasil ditunjukkan pada Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Hasil Simulasi S21 dari satu buah resonator hasil 

rancangan 
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Dari hasil simulasi, resonator dengan panjang sisi 26,75mm didapatkan 

resonator beresonansi pada frekuensi 940 Mhz. Dari hasil simulasi menunjukkan 

adanya pergeseran frekuensi terhadap spesifikasi filter yang dikehendaki, maka 

ukuran resonator harus dirubah dengan cara menambah panjang sisi resonator 

agar fekuensinya bergeser ke bawah dan demikian sebaliknya mengurangi 

panjang sisi resonator agar frekuensinya bergeser ke atas. Sehingga pada suatu 

ukuran tertentu akan didapat frekuensi resonansi dari resonator mendekati dengan 

nilai spesifikasi filter. Dari hasil percobaan didapatkan frekuensi yang paling 

mendekati dengan spesifikasi filter yaitu didapatkan dengan menggunakan 

resonator dengan ukuran sisi 27 mm, dengan frekuensi resonansi sebesar 930 

MHz menggunakan material Rogers RO4350B, ukuran resonator yang digunakan 

adalah dengan sisi 27 mm, lebar saluran 1 mm, dan gap resonator 5 mm. 

 

4.3 Dimensi Filter Dengan Via ground hole
 

Penambahan via ground hole ke dalam rangkaian filter square open-loop 

dapat mempersempit bandwidth dari filter dan juga memperkecil ukuran 

resonator, akibatnya dimensi filter secara keseluruhan juga semakin kecil. Untuk 

mengetahui efek pemberian via ground hole pada filter dilakukan simulasi. 

Kemudian dilihat pengaruhnya terhadap parameter S11 dan S21-nya. 

Berdasarkan teori pemberian via ground hole pada rangkaian filter dapat 

memperpendek ukuran panjang resonator terhadap frekuensi resonannya [6]. 

Rasio perpendekan resonator filter dengan via ground hole  adalah sekitar 

setengah kali panjang resonator tanpa via ground hole. 
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Table 4.2 Menunjukkan ukuran rancangan panjang resonator tanpa via 

ground hole dan dengan via ground hole. 

Frekuensi kerja 

Resonator
 

Panjang Resonator  ( mm ) 

Tanpa via ground hole Dengan via ground hole 

925 Mhz 103  mm 54.6 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (a)          (b) 

Gambar 4.3 Perbandingan ukuran satu buah resonator (a) tanpa via 

ground hole dan (b) dengan via ground hole
 

 

Gambar 4.4 Hasil Simulasi S21 dari satu buah resonator filter square 

open-loop dengan via ground hole 
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Dari Gambar 4.4, secara simulasi terbukti bahwa penambahan via ground 

hole dapat memperpendek dimensi resonator sehingga memperkecil dimensi 

keseluruhannya. 

4.4 Perhitungan Kopling Resonator 

Salah satu hal yang paling penting dalam perancangan filter adalah 

menentukan nilai koefisien kopling resonator. Dalam menghitung nilai koefisien 

kopling resonator ini cukup sulit, dibutuhkan ketelitian yang cukup ketat. Untuk 

mempermudah perhitungan koefisien kopling, maka hal yang dilakukan adalah 

dengan melakukan simulasi menggunakan EM Sonnet. Dengan mempergunakan  

struktur masing-masing kopling resonator, serta dengan memberikan variasi jarak 

pemisah kedua resonator, akan didapatkan grafik koefisien kopling terhadap jarak 

resonator (k vs s). Hal yang perlu diingat dalam  melakukan simulasi pada masing-

masing bentuk kopling adalah bahwa pencatuan resonator dilakukan secara lossy 

coupled. Untuk data hasil simulasi yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

4.4.1  Kopling Magnetik 

 Dengan membentuk resonator saling berhadapan pada sisi tengah resonator 

seperti Gambar 4.5(a), dapat menimbulkan frekuensi resonansi antar resonator, 

sehingga akan terjadi kopling pada kedua resonator tersebut. Kopling antar 

resonator memberikan dua frekuensi resonansi yang berbeda, yaitu f1 dan f2, 

seperti ditunjukkan pada Gambar 4.5(b). 
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(a) 

 

(b) 

Gambar 4.5 Frekuensi resonansi pada kopling magnetik, dan grafik 

fasa S21 ( º) 

Frekuensi resonansi  f1 dan f2 dipengaruhi oleh jarak resonator (s), jika jarak 

s diperkecil maka jarak frekuensi resonansi f1 dan f2 akan semakin menjauh, 

sebaliknya jika jarak s diperbesar maka frekuensi resonansi f1 dan f2 akan semakin 

mendekat, dan pada suatu jarak s tertentu akan hanya terjadi satu buah frekuensi 

resonansi saja, sehingga nilai koefisien koplingnya bernilai nol. Dari variasi f1 dan 

f2, maka nilai koefisien kopling resonator dapat dihitung dengan persamaan (2.35). 

Sebagai contoh ketika jarak antar resonator 2 mm menghasilkan frekuensi 
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resonansi f1 = 925,5 MHz, dan f2 = 930 Mhz. Melalui perhitungan diperoleh nilai 

koefisien kopling sebesar. 
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Dari perhitungan tersebut, dengan variasi jarak resonator (s), akan didapatkan 

grafik koefisien kopling seperti Gambar 4.6 berikut. 

 

Gambar 4.6 Grafik koefisien kopling magnetik terhadap jarak 

 Sesuai Grafik Gambar 4.5(b), dengan melihat grafik fasa S21 yang 

ditampilkan, pada daerah frekuensi resonansi pertama grafik fasa naik secara 

cepat kemudian sejajar mendekati daerah frekuensi resonansi kedua. Kemudian 

pada daerah frekuensi resonansi kedua, grafik fasa bergerak turun secara cepat. 

Dari pengamatan tersebut menunjukkan bahwa jenis fasa dari kopling magnetik 

adalah berjenis fasa positif [7]. 
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4.4.2 Kopling Elektrik 

Dengan cara seperti perhitungan kopling magnetik, kopling elektrik dapat 

dicari dengan melakukan simulasi pada struktur dua buah resonator yang 

didekatkan pada sisi bagian yang memiliki gap (ujung terbuka) seperti Gambar 

4.7(a). Dari hasil simulasi kopling elektrik, didapatkan resonansi frekuensi dan 

grafik fasa S21 seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4.7(b).  

 

 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 4.7 Frekuensi resonansi pada kopling Elektrik, dan grafik fasa 

S21(º) 

Dengan  cara merubah jarak resonator (s), kita dapatkan grafik koefisien 

kopling elektrik seperti Gambar 4.8 berikut.  



58 
 

0,0000

0,0050

0,0100

0,0150

0,0200

0,0250

0,0300

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

K
o

ef
is

ie
n

 K
o

p
li

n
g

 (
 k

 )
 

Jarak ( mm ) 

Kopling Elektrik 
 

 

 

   

 

 

 

 

Gambar 4.8 Koefisien kopling elektrik terhadap jarak 

  Jika kita amati Gambar 4.7(b), dengan melihat grafik fasa S21 yang 

ditampilkan, grafik fasa turun secara cepat pada daerah frekuensi resonansi 

pertama kemudian sejajar mendekati daerah frekuensi resonansi kedua. Pada 

daerah frekuensi resonansi kedua, grafik fasa bergerak naik secara cepat. Dari 

pengamatan tersebut menunjukkan bahwa jenis fasa kopling elektrik adalah 

berjenis fasa negatif [7].   

 

4.4.3 Kopling Campuran 

Dengan cara seperti perhitungan kopling magnetik dan kopling elektrik, 

kopling campuran dapat dicari dengan melakukan simulasi pada struktur dua buah 

resonator yang didekatkan dengan posisi bagian tengah dan bagian ujung 

resonator saling sejajar seperti Gambar 4.9 (a) dan (b). Dari hasil simulasi kopling 

campuran, resonansi frekuensi dan grafik fasa S21 yang diperlihatkan pada 

Gambar 4.10 berikut. 
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(a) 

 

 

 

 

(b) 

Gambar 4.9 Konfigurasi struktur kopling campuran 

 

(a) 
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(b) 

Gambar 4.10 Frekuensi resonansi pada kopling Campuran, dan grafik 

fasa S21( º ) dengan (a) Jenis fasa positif dan (b) Jenis fasa negatif 

Dengan cara merubah-rubah jarak resonator (s), kita akan dapatkan grafik 

koefisien kopling campuran (mix) seperti Gambar 4.11 berikut.  
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(b) 

Gambar 4.11 Koefisien kopling campuran (mix) terhadap jarak 

dengan material (a) Jenis fasa positif dan (b) Jenis fasa negatif. 

 Jika kita amati Gambar 4.10(a), dengan melihat grafik fasa S21 yang 

ditampilkan, pada daerah frekuensi resonansi pertama grafik fasa naik secara 

cepat kemudian turun perlahan-lahan mendekati daerah frekuensi resonansi kedua. 

Kemudian pada daerah frekuensi resonansi kedua, grafik fasa bergerak turun. Dari 

pengamatan tersebut menunjukkan bahwa jenis fasa dari kopling campuran (a) 

adalah berjenis fasa positif. Sedangkan Jika kita amati Gambar 4.10(b) pada 

grafik fasa S21 kopling campuran (b) grafik fasa turun secara cepat pada daerah 

frekuensi resonansi pertama kemudian sejajar mendekati daerah frekuensi 

resonansi kedua. Pada daerah frekuensi resonansi kedua, grafik fasa bergerak naik 

secara cepat. Dari pengamatan tersebut menunjukkan bahwa berjenis fasa negatif. 

Di teori [7] dijelaskan kopling campuran dapat memiliki fasa positif dan dapat 

memiliki fasa negatif, hal ini dipengaruhi oleh ukuran resonator yang digunakan 
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,posisi penempatan via ground holes dan konfigurasi posisi struktur dua buah 

resonatornya. 

 

4.4.4  Faktor Kualitas Eksternal dan Letak Port 

 Dalam perancangan filter ini untuk port input dan port output akan digunakan 

model pencatuan dengan tipe Tapped-line coupling, untuk mendapatkan besarnya 

nilai kopling yang di inginkan dapat diatur dengan merubah jarak t seperti pada 

Gambar 4.12 dibawah. 

.

t

2

1

 

Gambar 4.12 Struktur pencatuan resonator 

 

4.5 Perhitungan Koefisien Kopling pada struktur Bandpass Filter 

Untuk mendapatkan tanggapan respon filter yang sesuai dengan harapan, 

maka jarak antar resonator harus di rancang supaya dapat menghasilkan 

tanggapan respon S21 dan S11 sesuai dengan harapan yaitu sesuai spesifikasi di 

Tabel 3.1. Dengan parameter F0  = 925 MHz, RL = 22 dB, N = 6 dan FBW = 

0,005405 , nilai kopling matriks dapat diperoleh dengan perhitungan Matlab [2], 

sehingga kita peroleh besarnya kopling matriks (CM), untuk filter yang dirancang 

adalah.    
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01.0435000000L

1.043508806.0000006

08806.006251.000005

006251.005942.00004

0005942.006251.0003

00006251.008806.002

000008806.001.0435-1

0000001.0435-0S

L654321S

CM
 

Dari kopling matriks yang diperoleh, kita dapat menghitung nilai koefisien 

kopling antara resonator dengan resonator, dan antara resonator dengan port input 

atau output, dengan mempergunakan persamaan berikut 

       FBW

M
m

ij

ij 
 

       Mij = mij × FBW 

      
0047596,0005405,08806,05612 MM

        

      
003378,0005405,06251,04523 MM

        

      
003212,0005405,05942,034 M

       

Untuk nilai faktor kualitas eksternal filter  

        
FBWQq ee 

        

        FBW

q
Q e

e   

         
   193,0619

005405,0

0435.1



eQ

(untuk input) 

         
193,0619

005405,0

0435,1
eQ

     (untuk output) 
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Setelah nilai koefisien kopling antar resonator diperoleh, kita dapat 

menghitung jarak antar resonator sesuai dengan hasil perhitungan, yang kemudian 

disamakan dengan tabel koefisien kopling yang telah dibuat. 

 
4.6  Penentuan Jarak Resonator  

Untuk desain awal perancangan filter dengan 6 resonator dengan 

penambahan via ground holes adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

       = Resonator            =Source/Load Port                     = Kopling utama 

Gambar 4.13 Desain Bandpass filter 6 resonator 

Untuk menentukan jarak resonator, dapat diperoleh dari tabel koefisien 

kopling yang telah didapat dengan menyamakan dengan hasil perhitungan nilai 

kopling antar resonator. Kemudian selain jarak resonator, hal yang perlu 

dirancang adalah model kopling yang harus dipergunakan, apakah menggunakan 

kopling elektrik, kopling magnetik, atau kopling campuran. Di teori [7] dijelaskan 

bahwa untuk nilai koefisien kopling positif dapat menggunakan struktur kopling 

magnetik, atau struktur kopling campuran, sedangkan untuk nilai koefisien 

kopling negatif dapat menggunakan struktur kopling elektrik. 

Dari hasil perhitungan matriks penggandeng resonator, diperoleh nilai 

kopling sebagai berikut : 

 

 

S R1 R2 R3 R4 R5 R6 L 
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0047596,05612  MM  

 003378,05623  MM
   

003212,034 M
 

Karena koefisien kopling bernilai positif maka struktur kopling yang 

digunakan adalah dengan kopling positif atau campuran [7]. Dengan melihat tabel 

koefisien kopling positif pada Gambar 4.6, nilai kopling 0,0047596 diperoleh 

dengan jarak resonator kurang lebih sebesar 2 mm. Kemudian untuk nilai kopling 

0,003378 diperoleh dengan jarak resonator kurang lebih sebesar 1,6 mm. 

Sedangkan untuk nilai kopling 0,003212 diperoleh dengan jarak resonator kurang 

lebih sebesar 2,6 mm. 

Dari hasil analisa dan perhitungan keseluruhan didapat hasil perancangan 

filter sebagai berikut. 

 

Gambar 4.14 Desain Bandpass filter 6 Resonator via ground holes 
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4.7  Pengaruh Jarak Antar Resonator Terhadap Karakteristik Filter
 

Jarak antar resonator sangat mempengaruhi performansi filter yang 

diinginkan.Dengan melakukan simulasi-simulasi pada aplikasi Sonnet untuk 

mendapatkan hasil rancangan filter yang terbaik. Dengan mengubah-ubah jarak 

antar resonator maka bentuk S11 dan S21 berubah pula.Perubahan ini yang akan 

diamati sehingga didapat nilai S11 dan S21 yang baik.
 

Berdasarkan teori, bandwidth yang sempit bisa didapatkan dengan dengan 

memperlebar jarak antar resonator. Namun jarak resonator yang terlalu lebar dapat 

memberikan pengaruh buruk terhadap parameter insertion loss filter (S21). Untuk 

itu perlu diperhatikan bandwidth filter yang tidak membuat insertion loss terlalu 

besar [6]. Pada Gambar 4.15 diperlihatkan grafik simulasi filter dari hasil analisa 

dan perhitungan keseluruhan sesuai rancangan filter yang telah dirancang pada 

pembahasan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Grafik simulasi filter sesuai hasil analisa dan perhitungan
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Dari Gambar 4.15 dapat dilihat return loss (S11) filter tersebut hanya berada 

pada  -8,341 dB dan insertion loss  sebesar -0,8477 (S21). Nilai tersebut belum 

memenuhi spesifikasi untuk berbagai aplikasi filter. Semakin lebar lagi celah antar 

resonator, semakin buruk grafik S-parameter yang didapat. Kemudian kita 

bandingkan pada Tabel 4.3 menunujukkan hubungan antara lebar celah antar 

resonator pengaruhnya terhadap bandwidth filter dan performansi filter yaitu nilai 

S11 dan S21. 

Tabel 4.3 Hubungan antara lebar celah antar resonator terhadap bandwidth filter 

dan performansi filter yaitu nilai S11 dan S21 

No 

Celah a 

(mm) 

Celah b 

(mm) 

Celah c 

(mm) 

BW 

(MHz) 

S11 

(dB) 

S21 

 (dB) 

1 1,5 1,5 2,6 6,1 -21,34 -0,1767 

2 1,5 1,6 2 7,5 -21,7 -0,3724 

3 1,5 1,6 2,6 5,9 -21,06 -0,1723 

4 1,7 1,6 2,4 6,5 -15,45 -0,7113 

5 1,7 1,8 2,4 5,4 -14,64 -0,299 

6 1,9 1,8 2,4 4,9 -11,19 -0,5029 

7 1,9 1,8 2,6 5,6 -8,263 -0,899 

8 2 1,6 2,4 5,3 -5,739 -1,504 

9 2 1,8 2,4 4,2 -7,52 -1,016 

10 2 1,6 2,6 6,5 -8,341 -0,8477 

 

Dari beberapa ukuran celah antar resonator yang diuji dapat disimpulkan 

bahwa lebar celah antar resonator berpengaruh terhadap bandwidth filter dan 

performansi filter. Dari Tabel 4.3 dipilih percobaan nomor 3 dengan  ukuran lebar 

celah a = 1,5 mm , ukuran lebar celah b = 1,6 mm dan ukuran lebar celah c = 2,6 

mm. Pemilihan lebar celah tersebut dikarenakan pada lebar celah tersebut grafik 



68 
 

Sparameter filter memenuhi spesifikasi rancangan Bandpass filter, sebagai 

perbandingan dapat dilihat pada Gambar 4.16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Grafik simulasi filter dengan ukuran lebar celah a = 1,5 mm,b = 1,6 

mm dan c = 2,6 mm 

Dari Gambar 4.16 dapat dilihat bahwa nilai return loss (S11) filter sebesar -

21,06 dB dan insertion loss (S21) sebesar -0,1723. Nilai tersebut sudah memenuhi 

spesifikasi rancangan Bandpass filter. Dibandingkan dengan gambar 4.15, filter 

dari hasil analisa dan perhitungan yang hanya memiliki return loss sebesar -8,341 

dB dan insertion loss  sebesar -0,8477 dB. 

 

4.8  Kesimpulan Rancangan BandPass Filter  

 Tabel 4.4 menunjukkan ukuran komponen-komponen filter yang 

merupakan hasil akhir bentuk dan ukuran filter ditunjukkan pada Gambar 4.17 

hasil simulasi rancangan filter tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.16. Ukuran 

hasil rancangan tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam fabrikasi filter 

dalam tugas akhir ini. 

S11 

S21 
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Tabel 4.4 Ukuran komponen
 
square open-loop via ground hole 

Komponen Filter Ukuran Filter ( mm ) 

Panjang sisi a
 

15 

Lebar saluran 1 

Diameter via 0,6 

Gap 5 

Celah a 1,5 

Celah b 1,6 

Celah c 2,6 

Panjang pencatu 7,2 

 

 

Gambar 4.17 Rancangan Band Pass Filter yang akan difabrikasi
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4.9  Fabrikasi Band Pass Filter  

Setelah selesai perancangan BPF Filter maka dilakukan fabrikasi dengan 

menggunakan ukuran hasil rancangan tersebut. Hasil fabrikasi dapat dilihat pada 

Gambar 4.18. Selanjutnya setelah optimasi filter melalui simulasi selesai 

dilakukan, maka dengan parameter dan gambar rancangan yang telah diperoleh, 

langkah berikutnya adalah dibuat lay-out Bandpass filter yang akan direalisasikan 

dalam bentuk film negatif pada masing – masing rancangan filter. Dari film 

negatif yang telah dibuat, akan dicetak pada bahan PCB, melalui proses photo 

etching yang dikerjakan oleh salah satu servis jasa pembuatan PCB.  

 

(a) 
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(b) 

 

                                  (c)     (d) 

Gambar 4.18 (a) Film Negatif pada proses photo etching (b) Hasil 

6 Model yang di etching (c) Realisasi Bandpass Filter 6 Resonator 

(d) Realisasi Bandpass Filter 2 Resonator 

4.10   Pengukuran Band Pass Filter  

Langkah selanjutnya pada penelitian ini adalah pengukuran karakteristik filter 

yang telah dibuat. Parameter yang diukur disini adalah insertion loss dan return 

loss. Pengukuran insertion loss dan return loss dilakukan dengan menggunakan 
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Vector Network Analyzer (VNA) dengan kemampuan frekuensi 90kHz - 13,6 

GHz. Return loss merupakan besaran daya pantul yang disebabkan oleh ketidak 

sesuaian impedansi input dengan saluran transmisi. Besarnya parameter  return 

loss bergantung pada perbandingan antara tegangan yang dipantulkan dengan 

tegangan yang masuk. Semakin besar return loss, maka faktor refleksi yang 

dihasilkan semakin kecil. Nilai faktor refleksi yang semakin kecil akan 

menghasilkan VSWR yang semakin kecil pula dan menunjukan saluran yang 

mendekati sepadan (matching). 

Insertion loss merupakan parameter yang sangat penting dalam pengukuran 

filter, dengan melakukan pengukuran insertion loss akan menunjukan besarnya 

loss yang akan diterima suatu sinyal ketika melewati perangkat tersebut.  

4.10.1  Data Hasil Pengukuran 

     Dari pengukuran yang telah dilakukan terhadap masing-masing filter diperoleh 

data hasil pengukuran sebagai berikut. 

 

(a) 
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(b) 

Gambar 4.19 Hasil pengukuran Bandpass filter 6 Resonator (a) S11 dan S21 (b) 

Pengukuran Bandwidth S21 

Dari Gambar 4.19(a) dapat dilihat terjadi pergeseran frekuensi kerja filter 

dari yang diinginkan yaitu sebesar -20 MHz. Filter tersebut bekerja pada frekuensi 

kerja sekitar 905 MHz, nilai maksimum  return loss (S11)  sebesar -10,77 dB yaitu 

di frekuensi 905,4 MHz sedangkan nilai minimum insertion loss (S21)-nya adalah 

-36,45 dB yaitu di frekuensi 903 MHz. Dari Gambar 19(b) dapat dilihat fractional 

bandwidth filter adalah 𝐹𝐵𝑊 =
(906,6−900,4)

903,5
= 0,00686 atau sebesar 0,68 %. 
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(a) 

(b) 

Gambar 4.20 Hasil pengukuran Bandpass filter 2 Resonator (a) S11 dan S21 (b) 

Pengukuran Bandwidth S21 

Dari Gambar 4.20(a) dapat dilihat terjadi pergeseran frekuensi kerja filter 

dari yang diinginkan yaitu sebesar -29,8 MHz. Filter tersebut bekerja pada 

frekuensi kerja sekitar 894,4 MHz, nilai maksimum  return loss (S11)  sebesar-

13,84  dB yaitu di frekuensi 895,2 MHz sedangkan nilai minimum insertion loss 

(S21)-nya adalah -9,48 dB yaitu di frekuensi 894,4 MHz. Dari Gambar 20(b) dapat 
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dilihat fractional bandwidth filter adalah 𝐹𝐵𝑊 =
(902,5−889,2)

895,5
= 0,01485 atau 

sebesar 1,48 %. 

4.10.2  Perbandingan Hasil Pengukuran 

 Berdasarkan dari hasil simulasi dan hasil pengukuran yang telah di buat 

diberikan 2 hasil yang bisa dibandingkan pada penelitian ini. Hasil perbandingan 

yang pertama pada Tabel 4.5 yaitu Bandpass filter dengan 6 Resonator. Dari hasil 

pengamatan  dibuatlah perbandingan antara spesifikasi yang di inginkan, hasil dari 

simulasi dan hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur VNA. Dari Tabel 

4.5 dapat dilihat bahwa hasil dari simulasi masih sesuai dengan kriteria spesifikasi 

yang di harapkan namun pada hasil pengukuran dimana setelah proses fabrikasi 

hasilnya jauh berbeda dengan hasil spesifikasi dan simulasi, terjadi pergeseran 

frekuensi sebesar -25 Mhz, dan nilai minimum Insertion loss (s21) yang kurang 

baik yaitu sebesar -36,45 dB. Secara keseluruhan perbandingan spesifikasi 

rancangan, simulasi, dan hasil pengukuran Bandpass filter dengan 6 Resonator di 

tampilkan pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Perbandingan spesifikasi rancangan, simulasi, dan hasil 

pengukuran Bandpass filter dengan 6 Resonator. 

No Parameter Spesifikasi Hasil Simulasi Hasil Pengukuran 

1 Pass Band 923-928 Mhz 925,6-931,5 Mhz 900,4-906,6 Mhz 

2 Center Frequency 925 MHz 928 Mhz 905 Mhz 

3 Bandwidth 5 MHz 5,8 Mhz 6,2 Mhz 

4 FBW ≤ 5 % 0,63 % 0,68 % 

5 Insertion loss (s21) 0,25 dB nominal -0,1723 dB -36,45 dB 

6 Return loss (s11) ≥ 15 dB -21,06 dB -10,77 dB 
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 Pada hasil perbandingan yang kedua yaitu Bandpass filter dengan 2 

Resonator. Dari Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa hasil dari simulasi masih sesuai 

dengan kriteria spesifikasi yang di harapkan tetapi hanya Bandwidth filter yang 

masih belum sesuai yaitu sebesar 12,1 Mhz. Pada hasil pengukuran dimana 

setelah proses fabrikasi hasilnya mendekati dengan hasil simulasi, terjadi 

pergeseran frekuensi sebesar -30 Mhz, FBW meningkat menjadi 1,48 % dan nilai 

Insertion loss(s21) sebesar -9,487 dB dan Return loss (s11) sebesar -13,84 dB 

namun hal tersebut masih bisa di katagorikan sebagai Bandpass filter. Secara 

keseluruhan perbandingan spesifikasi rancangan, simulasi, dan hasil pengukuran 

Bandpass filter dengan 2 Resonator di tampilkan pada Tabel 4.6. 

 

Tabel 4.6 Perbandingan spesifikasi rancangan, simulasi, dan hasil 

pengukuran Bandpass filter dengan 2 Resonator. 

No Parameter Spesifikasi Hasil Simulasi Hasil Pengukuran 

1 Pass Band 923-928 Mhz 917,2-929,8 Mhz 889,2-902,5 Mhz 

2 Center Frequency 925 MHz 924 Mhz 895 Mhz 

3 Bandwidth 5 MHz 12,1 Mhz 13,3 Mhz 

4 FBW ≤ 5 % 0,63 % 1,48 % 

5 Insertion loss(s21) 0,25 dB nominal -2,594 dB -9,487 dB 

6 Return loss (s11) ≥ 15 dB -24,38 dB -13,84 dB 

 

 Pada Gambar 4.21(a) di tampilkan perbandingan grafik respon antara 

simulasi dan fabrikasi untuk 6 resonator sedangkan Gambar 4.21(b) untuk 2 

resonator. Grafik respon Gambar  4.21(a) dan (b) merupakan acuan data untuk 

membandingkan pada Tabel 4.5 dan 4.6. 
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Berikut merupakan perbandingan grafik respon antara simulasi dan fabrikasi. 

 

 

 

 

 

    (a) 

 

 

 

 

 

 

    (b) 

Gambar 4.21 Perbandingan grafik respon hasil simulasi dan fabrikasi Bandpass 

filter (a) 6 Resonator (b) 2 Resonator 

4.11 Analisa Hasil Pengukuran 

4.11.1  Analisa Pergeseran Frekuensi Kerja  

        Dari kedua grafik hasil pengukuran filter dengan ukuran mengikuti ukuran 

rancangan (Gambar 4.19 dan 4.20) dapat dilihat pola pergeseran frekuensi kerja 

ke arah negatif sekitar 20 sampai dengan 30 MHz dibandingkan dengan hasil 

Simulasi  Fabrikasi  

Simulasi  Fabrikasi  

S11 

S21 

S11 

S21 
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simulasi. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh faktor proses fabrikasi yang 

menggunakan photo etching yang dapat mengakibatkan terkikisnya bagian 

pinggiran konduktor PCB pada saat proses etching. Karena pergeseran ukuran 

0,05 mm saja dapat mempengaruhi hasil fabrikasi dengan cukup signifikan, 

mengingat rentang frekuensi kerja yang digunakan dalam filter ini cukup kecil. 

Oleh karena itu keakuratan hasil fabrikasi juga menjadi masalah yang harus 

diperhatikan. 

 Selain permasalahan proses fabrikasi menggunakan photo etching tersebut, 

pergeseran frekuensi juga bisa disebabkan oleh ketidaksesuaian konstanta 

dielektrik ( r ) yang dipakai antara simulasi dengan fabrikasi. Pada simulasi 

digunakan konstanta dielektrik 3,48, konstanta dielektrik tersebut tercantum pada 

datasheet substrat yang digunakan (Rogers RO4350B). Namun pada  datasheet 

tersebut konstanta dielektrik 3,48 diuji pada frekuensi 10 GHz, sedangkan 

frekuensi lainnya tidak jauh berbeda dari nilai 3,48. Dengan demikian berarti 

semakin kecil frekuensi kerja dari suatu filter mikrostrip, semakin besar konstanta 

dielektriknya. Hal ini dapat dibuktikan dengan karakteristik konstanta dielektrik 

substrat yang terdapat pada datasheet substrat Rogers RO4350B [13]. Sehingga 

untuk perancangan suatu mikrostrip yang tepat, perlu diperhatikan berapa 

konstanta dielektriknya ketika digunakan pada frekuensi kerja alat tersebut. 

4.11.2  Analisa Kenaikan Insertion Loss  

    Pada Gambar 4.19 dan 4.20 dapat dilihat terjadi kenaikan besar insertion loss 

antara grafik hasil simulasi dan hasil fabrikasi. Pada hasil simulasi insertion loss 

yang terjadi sekitar -0,1723  dB namun setelah difabrikasi insertion loss-nya 

meningkat sampai -36,45 dB. Hal itu tersebut kemungkinan terjadi karena faktor 
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proses fabrikasi yang menggunakan photo etching dan faktor pensolderan 

konektor SMA. Pada simulasi tidak diperhitungkan rugi-rugi yang disebabkan 

oleh timah hasil solderan ka atas PCB namun setelah difabrikasi dan ditempelkan 

konektor SMA dengan pensolderan, terjadi rugi-rugi yang disebabkan oleh timah 

yang menempel di atas substrat. 

4.12  Reduksi Dimensi Filter 

 Pada bagian ini, akan diperbandingkan ukuran filter yang menggunakan 

via ground hole dengan filter yang tidak menggunakan via ground hole. Karena 

untuk membentuk bandwidth filter yang kecil dibutuhkan jarak antar resonator 

yang lebar pada filter, maka untuk membentuk bandwidth filter tanpa via ground 

hole yang sama dengan filter dengan via ground hole dimana filter dengan via 

ground hole memiliki bandwidth sekitar 3 - 7 MHz, dibutuhkan jarak antar 

resonator yang sangat lebar, yaitu sekitar 7 sampai 9 mm untuk satu celah antar 

resonatornya. Akibatnya dimensi filter juga akan menjadi sangat besar untuk filter 

tanpa via ground hole. 

 Oleh karena itu pada bagian ini, yang dibandingkan hanyalah ukuran 

terhadap frekuensi kerjanya saja tanpa mempertimbangkan bandwidth pada 

masing-masing filter. Karena yang berpengaruh terhadap frekuensi kerja filter 

hanya panjang resonatornya saja, untuk itu yang dibandingkan hanyalah panjang 

lengan resonatornya saja. Pada Gambar 4.22 diperlihatkan perbandingan ukuran 

filter antara filter yang menggunakan via ground hole dengan filter yang tidak 

menggunakan via ground hole. Dari Gambar 4.22 terlihat bahwa filter dengan via 

ground hole memiliki ukuran yang lebih kecil daripada filter tanpa via ground 

hole. Untuk filter 925 MHz, panjang keselurahan resonator filter dengan via 
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ground hole adalah 80 mm sedangkan pada filter tanpa via ground hole 130 mm. 

Artinya untuk membentuk frekuensi 925 MHz, filter dengan via ground hole 

hanya memerlukan ukuran panjang resonator 35,23% dari ukuran panjang 

resonator filter tanpa via ground hole. 

 Secara keseluruhan, ukuran filter 925 MHz beserta rasio reduksinya 

dirangkum dalam tabel 4.7 

Tabel 4.7 Perbandingan ukuran keseluruhan filter 

Dimensi Filter 925 Mhz 

Dengan via ground hole 80 x 48,2 mm 

Tanpa via ground hole 130 x 84,2 mm 

Rasio Perbandingan Dimensi 

keseluruhan Filter 35,23 % 

 

 Pada Tabel 4.7 dibandingkan ukuran keseluruhan filter antara filter dengan 

via ground hole dengan filter tanpa via ground hole, filter yang dibandingkan 

memiliki frekuensi kerja yang sama, namun bandwidth masing-masing filter tidak 

ikut diperhatikan karena tanpa via ground hole sulit untuk dibuat filter dengan 

bandwidth yang sesempit filter dengan via ground hole.   
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(a) 

 

(b) 

Gambar 4.22 Perbandingan ukuran filter (a) tanpa via ground hole dan (b) 

dengan via ground hole 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Perbandingan hasil simulasi tanpa via ground hole dan dengan via 

ground hole 

 

S11 

S21 

S11 

S21 
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 Pada Gambar 4.23 dibandingkan grafik respon hasil simulasi antara filter 

dengan via ground hole dengan filter tanpa via ground hole, dilihat bahwa hasil 

dari simulasi terjadi perbedaan pada bandwidth filter sebesar 9,7 Mhz dan FBW 

sebesar 1,02 %, hal ini membuktikan bahwa filter tanpa via ground hole tidak 

sesuai dengan bandwidth dan FBW yang diharapkan yaitu memiliki bandwidth  

yang sempit. Selain itu, grafik respon return loss (S11)  dan insertion loss (S21) 

tidak menampilkan sebuah Bandpass filter yang bisa meloloskan frekuensi tengah 

antara f1 dan f2, Hal ini tidak bisa di aplikasi dalam sistem RFID. Pada Tabel 4.8, 

di tampilkan perbandingan grafik respon hasil simulasi Bandpass filter dengan via 

ground hole dan filter tanpa via ground hole. 

Tabel 4.8 Perbandingan grafik respon hasil simulasi 

No Parameter 
Hasil Simulasi 

Dengan Via Ground Hole Tanpa Via Ground Hole 

1 Pass Band 925,6-931,5 Mhz 927,4-942,9 Mhz 

2 Bandwidth 5,8 Mhz 15,5 Mhz 

3 FBW 0,63 % 1,65 % 

5 Insertion loss (s21) -0,1723 dB -1,937 dB 

6 Return loss (s11) -21,06 dB -7,437 dB 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Dari keseluruhan proses pembuatan filter dimulai dari perancangan, simulasi, 

fabrikasi, dan pengukuran, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :: 

1. Penambahan via ground hole pada filter mikrostrip dapat mempersempit 

bandwidth filter. Jika tanpa via ground hole fractional bandwidth yang 

dapat dibentuk filter adalah lebih besar dari 5 %, dengan penambahan via 

ground hole fractional bandwidth filter yang dapat dibentuk bisa lebih 

kecil dari 2 % sehingga lebih baik dan sesuai dengan spesifikasi yang di 

harapkan. 

2. Penambahan via ground hole pada filter mikrostrip Square Open-Loop 

dapat memperkecil dimensi filter. Filter 925 MHz dengan via ground hole 

memiliki ukuran 35,23 % dari ukuran filter tanpa via ground hole. 

3. Hasil dari penelitian ini Bandpass filter dengan 6 Resonator bekerja pada 

frekuensi 900,4-906,6 Mhz dengan fractional bandwidth sebesar 0,68 % 

sedangkan dengan 2 resonator bekerja pada frekuensi 889,2-902,5 Mhz 

dengan fractional bandwidth sebesar 1,48 % .  

4. Pada hasil simulasi didapat untuk 6 resonator nilai return loss (S11) filter 

sebesar -21,06 dB dan insertion loss (S21) sebesar -0,1723 sedangkan pada 

hasil pengukuran nilai S11 filter sebesar -10,77 dB dan S21 sebesar  -36,45 

dB, Nilai tersebut masih belum memenuhi spesifikasi yang di inginkan. 

Hasil simulasi untuk 2 resonator nilai return loss (S11) filter sebesar -24,38 
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dB dan insertion loss (S21) sebesar -2,594 sedangkan pada hasil 

pengukuran nilai S11 filter sebesar -13,84 dB dan S21 sebesar  -9,487 dB, 

hasil tersebut sudah menuhi kriteria spesifikasi yang diharapkan namun 

masih harus dilakukan optimasi. 

5.2 Saran  

Setelah kami melakukan penelitian ini, saran yang kami berikan untuk penelitian 

berikutnya adalah : 

1. Dalam pembuatan sebuah filter sebaiknya menggunakan material yang 

memiliki faktor disipasi yang kecil dan nilai konstanta dielektik (εr) yang 

besar, semakin kecil faktor disipasi dan semakin besar nilai konstanta 

dielektik (εr) akan didapatkan karakteristik filter yang lebih baik.  

2. Dalam simulasi-simulasi perancangan filter dibutuhkan simulasi yang 

banyak dikarenakan nantinya akan ditemukan kesimpulan-kesimpulan 

yang terjadi saat mengubah-ubah jarak antar resonator dan menentukan 

posisi pencatu. 

3. Dalam perancangan dan perhitungan dimensi resonator filter sebaiknya 

dipastikan bahwa nilai permitifitas bahan sudah sesuai antara material 

dengan angka diperhitungan dan simulasi, sehingga tidak akan didapat 

pergeseran frekuensi antara spesifikasi awal dengan hasil pengukuran. 

4. Perlu dicoba pengembangan selanjutnya dengan menggunakan metode 

yang sama dengan bahan substrat yang berbeda. 
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