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ABSTRAK 

PERANCANGAN MICROSTRIP BAND PASS FILTER PADA 

FREKUENSI 3,3 GHZ DENGAN MENGGUNAKAN 

DEFECTED GROUND STRUCTURE 

Rendy Yudha Aditya 

Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia 

rendyudhaditya@gmail.com 

 Filter merupakan salah satu komponen terpenting dalam sistem 

telekomunikasi wireless. Sinyal yang ditransmisikan dan diterima akan diloloskan 

pada satu frekuensi dan dalam bandwidth yang sudah ditentukan, Filter yang baik 

adalah filter yang mampu menekan sedalam mungkin frekuensi yang ditolak. 

Defected ground structure adalah salah satu model filter yang bisa membantu 

menekan frekuensi yang ditolak. 

 Dasar penelitian ini yaitu bertujuan untuk membuat sebuah band pass filter 

yang dapat meloloskan frekuensi 3,3 GHz. Filter ini dirancang dengan perhitungan 

pendekatan aproksimasi induktansi dan kapasitansi. Setelah itu didapatlah filter 

dengan metode square open-loop resonator dan defected ground structure yang 

sudah dilakukan simulasi berulang-ulang menggunakan software Sonnet. Software 

ini menggambarkan hasil respon grafik performansi filter, seperti grafik 

perbandingan antara respon magnitude terhadap frekuensi cut-off, respon frekuensi 

terhadap redaman minimum, agar dapat dilakukan evaluasi atas hasil perancangan 

filter. Setelah didapat desain yang sesuai dengan spesifikasi filter yang kita 

inginkan, maka proses fabrikasi dengan cara etching dapat dilaksanakan. 

 Setelah filter terealisasi, dilakukanlah suatu pengukuran menggunakan 

vector network analyzer. Dari hasil pengukuran, respon filter terjadi pergeseran 

frekuensi center sejauh 118 MHz. Serta perubahan bandwidth menjadi 72-77 MHz. 

Pada filter yang menggunakan DGS memiliki respon S11 yang lebih baik 9,4dB 

dibanding filter yang tanpa menggunakan DGS. 

 

Keyword : band pass filter, square open-loop resonator, defected ground structure, 

microstrip filter, BPF 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring berkembangnya teknologi dan pertumbuhan populasi manusia membuat 

kebutuhan akan pertukaran informasi baik berupa data, suara, maupun gambar 

semakin besar. Tidak dapat dipungkiri, setiap detik waktu berlalu manusia seakan 

tidak dapat lepas dari peran telekomunikasi. Manusia yang sejatinya merupakan 

makhluk sosial selalu membutuhkan komunikasi, informasi, data, voice dan lain 

sebagainya secara real time dan berkesinambungan. Kebutuhan akan kemampuan 

jaringan telekomunikasi yang cepat, high capacity dan handal membuat semakin 

canggih dan modern teknologi telekomunikasi. Teknologi wireless 

telecommunication merupakan yang paling berkembang saat ini, didasarkan 

mobilitas manusia yang semakin tinggi sehingga dapat menyesuaikan dengan 

tingkat mobilitas manusia yang tinggi dan pembangunan jaringan yang lebih cepat 

dibandingkan teknologi komunikasi via kabel. 

Penggunaan teknologi wireless yang ada saat ini tidak lepas dari adanya 

spektrum frekuensi. Seperti diketahui bahwa spektrum frekuensi merupakan salah 

satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga penggunaannya 

diperlukan ijin dari suatu lembaga milik negara yang mengatur pembagian blok 

spektrum frekuensi. Hal ini bertujuan agar penggunaan frekuensi dapat teratur dan 
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tidak saling mengganggu antar blok spektrum yang digunakan oleh negara seperti 

lembaga pertahanan negara, penerbangan dan lembaga negara penting lainnya. 

Teknologi komunikasi seluler sangat tergantung pada spektrum frekuensi 

yang sudah diatur regulasinya oleh pemerintah. Teknologi broadband wireless 

adalah evolusi terkini dari teknologi telekomunikasi nirkabel. Salah satu band 

frekuensi broadband wireless licensed yang ditetapkan  oleh Kominfo yaitu pada 

3,3 GHz [14]. Pada band tersebut, pemegang lisensi penggunaan frekuensinya yaitu 

PT. Indosat Mega Media (IM2) dan PT. Aplikanusa Lintasarta [9]. 

Dari hal tersebut muncul pemikiran penulis untuk membuat suatu bandpass 

filter yang mampu meloloskan frekuensi yang masuk kedalam spektrum frekuensi 

broadband wireless yaitu 3,3GHz dan meredam frekuensi lain diluar frekuensi 

tersebut. Dengan tambahan menggunakan defected ground structure diharapkan 

mampu menekan faktor refleksi dari filter yang dibuat. 

Pembuatan filter dengan teknologi mikrostrip menggunakan PCB (printed 

circuit board) termasuk kedalam langkah alternatif dalam pembuatan filter. Jika 

dibandingkan dengan membuat filter dengan menggunakan teknologi waveguide 

yang sulit direalisasikan karena biaya produksi yang mahal. Teknologi penggunaan 

PCB memiliki kelebihan yaitu harganya yang murah dan mudah membuatnya 

dalam jumlah besar, tetapi memiliki kelemahan kerugian pada transmisi yang lebih 

besar dari waveguide. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana merancang sebuah mikrostrip band pass filter frekuensi 3,3 

GHz dan menolak frekuensi lain diluar frekuensi tersebut. 

2. Bagaimana hasil perbandingan yang didapat antara filter yang tidak 

menggunakan DGS dan filter yang menggunakan DGS. 

3. Bagaimana cara melakukan validasi pengukuran frekuensi pada filter. 

 

1.3 Batasan Penelitian 

Adapun batasan penilitian yang akan dibuat oleh penulis adalah: 

1. Pembahasan mengenai perhitungan variabel dan perancangan microstrip 

bandpass filter dengan menggunakan defected ground structure dengan 

menggunakan teori pendukung yang ada. 

2. Simulasi perhitungan frekuensi dengan software berlisensi. 

3. Pengukuran validasi data filter yang sudah dirancang dengan alat ukur. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Di dalam penelitian ini akan dilakukan perancangan struktur mikrostrip bandpass 

filter menggunakan defected ground structure yang dapat meloloskan frekuensi 3,3 

GHz sesuai dengan pengaplikasiannya pada teknologi broadband wireless, mencari 

perbedaan antara filter yang menggunakan defected ground structure dengan filter 

yang tanpa menggunakan defected ground structure, dan melakukan validasi 

dengan menggunakan alat ukur. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Mempelajari teori dasar filter dilanjutkan dengan melakukan perhitungan secara 

teori dengan rumus-rumus pendekatan dan dengan berbantukan komputer maupun 

secara manual. Perhitungan ini dilakukan secara intensif dan berulang yang 

diharapkan didapatkan sebuah filter yang mempunyai return loss dan insertion loss 

yang baik. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan secara umum dari topik yang akan dikerjakan, serta latar 

belakang kenapa topik tersebut yang dipilih dalam tugas akhir ini. Pada bab ini juga 

dijelaskan permasalahan yang meliputi topik tugas akhir ini. 

 

BAB II TEORI DASAR 

Bab ini menjelaskan dasar-dasar meliputi teknologi broadband wireless, filter dan 

salah satu jenis dari filter itu sendiri yaitu bandpass filter. Pada bab ini, dasar-dasar 

tersebut digunakan sebagai  materi utama dalam perancangan filter. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan membahas mengenai metodologi yang dilakukan dalam perancangan 

mikrostrip bandpass filter dengan menggunakan defected ground structure beserta 

dengan materialnya sehingga memenuhi spesifikasi prototype sesuai dengan judul. 
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BAB IV PERANCANGAN DAN REALISASI 

Bab ini akan membahas proses perancangan filter dan realisasinya. Pada bab ini 

dibahas pula tentang perhitungan frekuensi, perancangan ukuran dan desain dari 

mikrostrip bandpass filter. Pengukuran akan dibahas juga pada bab ini setelah 

fabrikasi alat telah selesai dilaksanakan. 

 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini akan disimpulkan keseluruhan dari perancangan, hasil pengujian, dan 

analisis filter ini. Pada akhir bab, saran yang berhubungan proyek tugas akhir ini 

akan dibahas. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Bagian daftar pustaka berisi referensi tentang teknologi broadband wireless, dan 

filter yang dibutuhkan untuk mendukung proses perancangan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai studi literatur dan fungsi transfer (transfer 

function) yang merupakan besaran kualitatif dan kuantitatif yang dipakai dalam 

menilai performansi sebuah filter. Dilanjutkan dengan pengertian filter, seperti 

jenis-jenis filter dan bentuk pola pada mikrostrip. Selanjutnya pembahasan 

mengenai Microstrip Bandpass Filter dengan karakteristik ideal, yang dilanjutkan 

dengan metoda-metoda pendekatan (aproksimasi) yang dilakukan untuk 

mendapatkan bentuk aproksimatif dari perancangan sebuah filter yang dikehendaki. 

Hal ini dilakukan karena fungsi filter ideal sangat sulit atau tidak mungkin untuk 

didapatkan. Misalnya sebuah filter lowpass tidak mungkin mampu meloloskan 

suatu sinyal yang berfrekuensi lebih rendah dari suatu frekuensi batasan tertentu 

(cut-off frequency fc) tanpa kerugian apapun dan menolak sinyal yang berfrekuensi 

lebih rendah dari batas fc secara sempurna. Dan terakhir dijelaskan mengenai 

resonator dengan bentuk square open-loop beserta teori dasar coupling dan bentuk 

beserta perhitungan nilai koefisien coupling antar resonator yang dapat terjadi, 

serta akan dibahas pula teori dan perhitungan yang akan digunakan dalam 

perancangan filter secara keseluruhan.

2.1 Filter 

Filter adalah salah satu dari rangkaian terpenting yang ada dalam sistem 

telekomunikasi tanpa kabel. Filter bertugas untuk memilih, sinyal mana yang akan 
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diambil untuk diproses lebih lanjut, dan sinyal mana yang akan dibuang. Di dalam 

elektronika frekuensi rendah, diperkenalkan filter lolos bawah (low-pass filter) 

yang mempunyai tugas besar, yaitu mereduksi (menghilangkan) derau (noise) yang 

mengkontaminasi sinyal. Metode ini muncul dikarenakan sinyal-sinyal derau yang 

berbentuk zig-zag tidak beraturan yang bervariasi sangat cepat, yang 

mengindikasikan sinyal derau ini memiliki frekuensi yang sangat tinggi. 

Filter dapat berpa rangkaian pasif maupun aktif yang ditempatkan pada 

perangkat telekomunikasi yang menggunakan sebuah gelombang radio di dalam 

perambatannya atau biasa disebut sistem komunikasi radio. Filter dapat berfungsi 

untuk melewatkan suatu frekuensi tertentu yang diinginkan serta untuk menekan 

frekuensi yang tidak diinginkan. 

 

2.2 Tinjauan Umum Broadband Wireless 

Broadband wireless atau akses nirkabel pita lebar adalah sebuah teknologi yang 

ditujukan untuk menyediakan akses nirkabel ke jaringan data, dengan peringkat 

tinggi data dari titik pandang konektivitas, akses nirkabel broadband mirip dengan 

akses kabel broadband, seperti ADSL atau modem-modem kabel. Sistem ini 

direncanakan akan dipakai pada beberapa tahun ke depan dan diperkirakan akan 

digunakan hingga sejauh 40 mil. BWA dapat menyediakan akses sampai 30 mil (50 

km) untuk stasiun-stasiun tetap, dan 3 - 10 mil (5 - 15 km) untuk stasiun-stasiun 

bergerak. Radio berbasis IP “Dari Satu Titik ke Banyak Titik” ini memungkinkan 

kontrol QoS atas tiap pelanggan, efisiensi bandwidth, serta NLOS, dan menjadi 

solusi yang sempurna untuk transmisi data cepat, fleksibel dan handal. Frekuensi 
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3,3 GHz pada teknologi broadband wireless digunakan untuk WiMAX standart 

802.16d (fixed WiMax) [8]. 

 

Gambar 2.1 : Cara kerja Broadband Wireless Access WiMax 

 

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, Cara Mendapatkan Hasil, dan Hasil. Hasil dari studi literatur ini adalah 

terkorelasinya referensi yang relevan dengan perumusan masalah. Tujuannya 

adalah untuk memperkuat permasalahan serta sebagai dasar teori dalam melakukan 

studi dan juga menjadi dasar untuk melakukan sebuah penelitian. 
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Pada saat dilakukan studi literatur ini jurnal yang digunakan merupakan 

jurnal nasional maupun jurnal internasional untuk memperkuat dasar teori dan 

sebagai pegangan dalam melakukan penelitian. Jurnal 1 merupakan jurnal nasional 

sedangkan jurnal 2 dan 3 merupakan jurnal penelitian internasional. Ketiga jurnal 

tersebut selanjutnya dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk 

menemukan relevansi dan dasar penelitian. 

2.3.1 Literatur Pertama 

Judul Penelitian : A Design of the Novel Coupled-Line Bandpass Filter Using 

Defected Ground Structure With Stopband Performance. (Jun-Seok Park,  Jun-Sik 

Yun, dan Dal Ahn; 2002)[12]. 

Pada jurnal ini, ditampilkan sebuah bandpass filter tiga pole coupled-line 

dengan pendekatan microstrip. Bandpass filter tersebut menggunakan stuktur 

defected ground atau defected ground structure (DGS) untuk mewujudkan dua 

fungsi yaitu sebagai sebuah resonator dan sebagai sebuah inverter. Bandpass filter 

coupled-line yang dibahas ini menghadirkan ukuran yang kecil dan padat dengan 

karakteristik rugi-rugi masukan yang rendah. Selanjutnya, sebuah bentuk DGS 

untuk filter microstrip baru diusulkan untuk digunakan. Struktur unit DGS memiliki 

karakter resonansi pada beberapa band frekuensi. Filter coupled-line dapat 

menyediakan pole atenuasi untuk karakteristik stopband sesuai dengan karakter 

resonansi dari DGS. Rangkaian ekuivalen untuk unti DGS juga dibahas pada paper 

ini. Parameter rangkaian ekuivalen diekstrak dengan menggunakan perhitungan 

three-dimensional finite-element-method dan metode analisa rangkaian yang 

sederhana. Teknik desain untuk filter coupled-line yang dibahas ini diturunkan 
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berdasarkan pada teori filter coupled-fiter dan rangkian ekuivalen DGS. Hasil 

percobaan menunjukan kecocokan yang baik antara teori dan hasil simulasi. 

Baru-baru ini, penelitian pada DGS seperti sebuah saluran transmisi 

photonic bandgap (PBG), dimana memiliki array periodik yang cacat atau yang 

rusak, telah dibuatkan laporannya dengan berbagai macam jenis konfigurasi pada 

aplikasi band frekuensi microwave dan milimeter. DGS dengan array periodik atau 

non periodik menyediakan fungsi penolakan band frekuensi pada beberapa jarak 

frekuensi, sesuai dengan peningkatan dari induktansi efektif pada saluran transmisi. 

Karakter penolakan DGS tersedia pada banyak aplikasi rangkaian seperti pada 

modul power amplifier, antena planar, pembagi tegangan, filter, dan lain-lain. 

Namun, untuk menerapkan karakteristik DGS pada rangkaian percobaan, kita harus 

mendahulukan prosedur pemodelan untuk sebuah DGS. Diperlukan berbagai 

macam cara untuk mencari rangkaian ekuivalen dan parameter DGS. 

Pada jurnal ini, sebuah bentuk DGS dibentuk atau diukir untuk 

implementasi dari filter coupled-line yang sedang dibahas. Bentuk yang rusak 

terukir di distribusi arus pada lapisan ground. Kerusakan ini dapat merubah 

karakteristik dari saluran transmisi seperti saluran kapasitansi dan induktansi. DGS 

yang dibahas, terdiri dari  ukiran area yang sempit dan lebar yang ada di lapisan 

metal ground, yang memberikan peningkatan kapasitansi dan induktansi efektif 

saluran transmisi. Demikian, sebuah rangkaian ekivalen LC dapat menggantikan 

rangkaian unit DGS. Efek dari pada parameter rangkaian ekivalen tersebut 

berdasarkan variasi dimensi fisik DGS. Untuk ekstrak parameter rangkian ekivalen 

untuk bagian DGS, parameter-S dihitung menggunakan menggunakan simulator 
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finite-element method (FEM) tiga dimensi. Filter coupled-line yang diusulkan 

memiliki sebuah resonator microstrip dan dua bagian DGS pada port in dan out. 

Filter coupled-line. Bagian DGS pada bandpass filter coupled-line dapat 

dioperasikan sebagai sebuah resonator dan inverter. Bandpass filter tiga pole bisa 

direalisasikan dengan konfigurasi filter yang hanya dengan satu resonator. 

Bandpass filter coupled-line yang diusulkan ini berukuran lebih padat dan memiliki 

sebuah karakter insertion-loss yang baik dibandingkan bandpass filter coupled-line 

yang konvensional. DGS memiliki frekuensi self-resonant. Karena karakter self-

resonant pada bagian DGS tersebut, struktur bandpass filter mampu menyediakan 

sebuah pole atenuasi pada stopband yang lebih tinggi. Karena adanya pole atenuasi, 

fungsi stopband lebih lebar daripada filter coupled-line yang konvensional. Untuk 

memperoleh rangkaian ekivalen sesuai dengan filter yang dibahas, kita 

menggunakan rangkaian ekivalen dan metode ekstraksi parameter DGS. Mengganti 

DGS dengan rangkaian ekivalen, kita bisa mengetahui rumus perhitungannya. 

 

Gambar 2.2 : Skema bandpass filter tiga pole coupled-line yang diusulkan dengan 

dua bagian DGS, yang dilokasikan di bagian ground. 

Sebuah filter bandpass filter coupled-line telah didemostrasikan pada paper ini. 

Rangkaian ekivalen dan desain dibahas pada paper ini secara detail. Desain dibuat 
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berdasarkan teori filter coupled-line dan teori rangkaian ekivalen DGS. Hasil 

percobaan pada fabrikasi bandpass filter menunjukan karakteristik rugi-rugi yang 

bagus, dan pole atenuasi pada frekuensi 4,9 GHz. Lalu modifikasi dari desain DGS 

ini menghasilkan performasi stopband meningkat secara tajam. 

2.3.2 Literatur Kedua 

Judul Penelitian : Compact Bandpass Filters Using Defected Ground Structure 

(DGS) Coupled Resonators. (A. Abdel-Rahman, A. R. Ali, S. Amari, dan A. S. 

Omar; 2005)[6]. 

Paper ini memperkenalkan resonator DGS padat yang baru dan cara 

mengimplementasikan intra-resonator dan coupling eksternal. Perbedaan 

konfigurasi coupling adalah elemen penting. Resonator baru ini nantinya akan 

diaplikasikan untuk mendesain bandpass filter dengan menggunakan respon 

Chebyshev atau respon pseudo-elliptic. Hasil percobaan ditampilkan untuk 

menunjukan kemampuan dari filter ini. 

Kebutuhan dari komunikasi microwave modern seringkali hanya yang 

berkemampuan tinggi dan memiliki ukuran yang kecil dan padatlah yang 

dibutuhkan. Baru-baru ini, minat akan bahan electromagnetic band gap (EBG) 

meningkat, yaitu untuk kebutuhan filter microwave dan filter gelombang milimeter 

serta perangkat lainnya. Beberapa filter berkemampuan tinggi dan berukuran kecil 

dilaporkan menggunakan struktur yang bernama defected-ground structure (DGS). 

Sejak DGS pada dasarnya memiliki sifat beresonansi, DGS sering digunakan untuk 

mengoptimalkan aplikasi bandpass dan bandstop. DGS telah diusulkan untuk 

improvisasi respon dari microstrip lowpass filter dan coupled microstrip bandpass 
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filter. Pada laporan ini, DGS bukan dianggap sebagai komponen sentral, DGS 

bukan sebagai komponen yang meningkatkan respon filter.  

Pada paper ini, kami mengusulkan pendekatan alternatif, dimana DGS 

dianggap sebagai bagian pem-blok. Secara khusus kami memperkenalkan basic 

DGS dalam bentuk yang bisa dianggap sebagai dual resonator microstrip open-loop 

dimana sudah banyak digunakan untuk mendesain filter resonator coupled. Paper 

ini pada bagian awal memperkenalkan empat tipe dari resonator DGS. Sebuah studi 

dilakukan untuk membandingkan sifat dari setiap resonator, dicari keuntungan dan 

kelemahannya serta keseuaian dengan keperluan tertentu. Filter Chebyshev dan 

pseudo-elliptic selanjutnya didesain dengan menggunakan resonator tersebut 

mengikuti pendekatan dasar dsesain filter coupled-resonator. Contoh filter telah 

dibuat dan dites. Hasil simulasi dengan menggunakan aplikasi 3D EM simulator, 

Microwave Studio menunjukkan hasil pengukuran yang cocok. 

 

Gambar 2.3 : Konfigurasi resonator DGS 
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Tabel 2.1 : Eksperimen numerik resonator DGS pada tembaga berjenis 

substrat RT / Duroid dengan konstanta dielektrik relatif dari 6,15 dan ketebalan 

1,27 mm. 

Resonator 

type 

Resonator Size 

D2 mm2 

Resonant 

frequency 

Frequency 

reduction 

a 7 x 7 8,42 GHz 0,0% 

b 7 x 7 3,8 GHz 54,9% 

c 7 x 7 3,48 GHz 58,6% 

d 7 x 7 2,87 GHz 65,9% 

Pada paper ini, kami memperkenalkan DGS compact yang baru dan 

menginvestigasi mekanisme eksternal coupling. Kami telah menampilkan bahwa 

konfigurasi input mempengaruhi respon filter secara agak signifikan. Respon 

Chebyshev dan pseudo-elliptic ditempilkan juga pada paper ini. Filter sudah 

didesain, difabrikasi, dan dilakukan pengukuran. Hasil simulasi dan hasil 

pengukuran menunjukan kecocokan yang baik. 

2.3.3 Literatur Ketiga 

Judul Penelitian : Hybrid Microstrip T-Stub/Defected Ground Structure Cell for 

Electromagnetic Interference Bandpass Filter Design. (Xun Luo, Jian-Guo Ma, Er-

Ping Li, dan Kaixue Ma; 2011)[15]. 
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Pada jurnal ini, microstrip hibrid dengan T-stub/defected ground structure 

(HMT/DGS) diperkenalkan, yang terdiri dari sebuah microstrip T-stub dan sebuah 

DGS interdigital denagn transisi broadside coupled (BC). Penyesuaian resonansi 

dengan baik bisa diperoleh dengan mengusulkan sel yg sesuai. Sementara itu, efek 

kuat lemahnya gelombang digunakan oleh struktur untuk fungsi respon stopband 

yang lebar. Berdasarkan pada sel HMT/DGS, skema interdigital-coupled 

digunakan untuk implementasi bandpass filter electromagnetik interferensi (EMI) 

dengan performa yang tinggi. Untuk membuktikannya, dua filter dibuat.  

Permintaan yang semakin meningkat dari sistem wireless modern, tren 

untuk meningkatkan kecepatan kerja dan memperkecil dimensi perangkat 

elektronik untuk keperluan percobaan terus berkembang dan berkelanjutan. 

Perkembangan ini menyebabkan meningkatnya noise elektromagnetik, dan dengan 

demikian, interferensi elektromagnetik dan kompabilitas elektromagnetik adalah 

tantangan yang besar, yang terus meningkat oleh koeksistensi beberapa rangkaian 

RF atau microwave pada rangkaian yang sama. Di samping itu, menekan efek yang 

mengganggu pada paket, pada power plane, dan penyaringan noise pada bandwidth 

yang lebar adalah tantangan lain yang luar biasa juga. Maka dari itu, Federal 

Communication Commission telah mengeluarkan batas untuk memenuhi  

penekanan EMI outband, seperti mengurangi EMI, mengambil sinyal yang 

diinginkan, dan pemenuhan standar EMC untuk fungsi yang dapat diandalkan pada 

sistem elektrik. Sebagai salah satu pendekatan populer untuk memenuhi 

persyaratan yang sebelumnya disebutkan, teori desain penyaringan sangat cocok 

digunakan. Secara teori, sangat mungkin untuk mendesain berbagai macam filter 

dengan batasan tertentu. Namun bandpass filter EMI dengan stopband lebar untuk 
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meningkatkan kinerja sistem, tetap menjadi tantangan yang besar. Oleh karena itu, 

ada berbagai metode dan struktur (seperti “wiggy line”, end stages with 

overcoupling, CMRC resonator with tuning transmission zeros, periodical 

nonuniform coupled microstrip-line, asymetric paralled-coupled coplanar 

waveguide, defected ground structure (DGS) with attenuation poles, dan comb-line 

with tapped-in coupling) untuk merealisasikan bandpass filter dengan stopband 

lebar yang sudah diusulkan. Namun filter ini hanya bisa menekan kepalsuan yang 

pertama saja. Untuk memperpanjang bandwidth stopband, dibutuhkan the stepped-

impedance resonators (SIRs), DGS/spurline coupling structures, quarter 

wavelength λ/4 resonators, electromagnetic bandgap scheme, dan slow-wave 

resonator. Namun demikian, seperti yang diketahui oleh pengetahuan penulis, 

penolakan bandstop terlebar yang hingga 8,2fo yaitu menggunakan SIRs. Dengan 

demikian, desain bandpass filter dengan stopband luas untuk memenuhi batas EMI 

tetap lah menjadi sesuatu yang menantang. 

Dalam jurnal ini ditampilkan, sebuah microstrip hibrid T-stub/defected 

ground structure (HMT/DGS) dengan pengaturan resonansi yang halus. 

HMT/DGS dengan efek gelombang kuat dan lemah ini mampu menyediakan 

sebuah stopband yang sangat lebar. Lalu, HMT/DGS sel dengan sebuah skema 

interdigital-coupled digunakan untuk mendesain bandpass filter EMI. Induktivitas 

coupling yang tinggi ini dapat digunakan oleh struktur gabungan untuk peningkatan 

passband yang sempit, sekitar resonansi yang disediakan oleh HMT/DGS sel. 

Dengan demikian bandpass filter EMI dengan kinerja passband yang baik dan 

respon stopband yang luas dapat dengan mudah diperoleh. Berdasarkan mekanisme 

yang pernah dibahas sebelumnya, sebuah seri dari bandpass filter telah didisain, 
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difabrikasi, dan diuji. Didapatkan hasil yang baik antara simulasi dan pengukuran. 

Hasil pengukuran dari filter yang diusulkan dengan kerugian masukan yang kecil, 

ukuran yang kecil dan padat, dan stopband yang sangat lebar lebih dari 12fo dengan 

level penolakan 30dB.  

 

Gambar 2.4 : Empat filter yang dibungkus dalam satu rumah 

Pada jurnal ini, sebuah sel HMT/DGS dan aplikasinya untuk desain filter 

EMI dengan stopband lebar diperkenalkan dan diinvestigasi. Maing-masing dua 

filter beroperasi pada 2,0 dan 2,48 GHz telah didesain dan difabrikasi menggunakan 

sel yang baru tsb. Kedua filter memiliki keunggulan stopband yang sangat luas, 

lebih dari 12fo dengan penolakan yang memuaskan yaitu lebih dari 30 dB. 

Sementara itu, kerugian masukan dari filter, kurang dari 1,1 dB. Dengan kerugian 

masukan di passband yang rendah dan penolakan yang lebar pada fungsi ultrawide 

stopband, filter EMI yang diusulkan ini sangat menarik untuk digunakan untuk 

aplikasi praktek dan pengujian. 
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2.3.4 Tugas Akhir 

Judul Penelitian : Perancangan Mikrostrip Bandpass Filter Pada Frekuensi 3,3 

GHz dengan Menggunakan Defected Ground Structure. 

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian band pass filter yang 

bekerja pada frekuensi 2.4 – 2.5 GHz. Penulis menggunakan metode yang sama 

yaitu square open-loop coupling yang sudah dimodifikasi sehingga agar dapat 

bekerja pada frekuensi yang digunakan pada teknologi broadband wireless. Alasan 

penggunakan metode ini dikarenakan bentuk yang mudah dimodifikasi dan tidak 

terlalu kecil ukurannya sehingga mudah dalam fabrikasi. 

Metode pendekatan aproksimasi dilakukan untuk menentukan model dan 

ukuran filter yang sesuai dengan spesifikasi awal filter yaitu bekerja pada frekuensi 

3,3 GHz. Dilanjutkan dengan simulasi-simulasi dan modifikasi untuk didapatkan 

hasil yang maksimal mendekati spesifikasi filter.  

Penelitian ini diawali dengan penentuan spesifikasi filter, perhitungan 

berdasarkan pendekatan aproksimasi, simulasi dan modifikasi, dan proses fabrikasi 

dengan proses photo etching yang diharapkan menghasilkan performasi filter yang 

terbaik. 

2.4 Bandpass Filter 

Seperti yang kita ketahui bersama filter merupakan salah satu komponen pasif yang 

popular dan sangat bermanfaat dalam sebuah perangkat telekomunikasi khususnya 

perangkat yang menggunakan sebuah gelombang radio di dalam perambatannya 

atau biasa disebut sistem komunikasi radio. Filter dapat berfungsi untuk 
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melewatkan suatu frekuensi tertentu yang diinginkan. Salah satu jenis filter yang 

sering digunakan dalam perangkat telekomunikasi adalah band pass filter. Filter 

jenis band pass memiliki sifat meloloskan frekuensi antara f1 dan f2, dan menekan 

sampai serendah-rendahnya frekuensi dibawah f1 (<f1) dan frekuensi diatas f2 

(>f2). 

 

Gambar 2.5 : Respon band pass filter ideal 

Pada Gambar 2.5 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 di bawah f1 dan di atas f2 sampai 

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

bisa memiliki respon sesuai dengan filter ideal, maka diberikanlah toleransi seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 2.6. 
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Gambar 2.6 : Toleransi yang diberikan pada sebuah band pass filter 

Toleransi yang diberikan pada sebuah band pass filter ditunjukkan dengan 

garis putus-putus pada Gambar 2.6. 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 muncullah 

beberapa teori yang berkaitan dengan pendekatan band pass filter yang memiliki 

respon frekuensi yang berbeda-beda. 

 

2.5 Fungsi Transfer 

Dalam pembahasan RF, sebagai fungsi transfer dipakai S21. Pada banyak kondisi 

sering digunakan kuadrat dari nilai mutlak fungsi transfer ini[10]. 

|𝑆21(𝑗Ω)|
2 =

1

1+𝑒2𝐹𝑛2(Ω)
                        (2.1)     
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e adalah konstanta ripple, Fn fungsi filter dan  adalah varibel frekuensi. Fungsi 

transfer bisa juga diberikan dalam bentuk 

𝑆21(𝑝) =
𝑁(𝑝)

𝐷(𝑝)
             (2.2) 

N(p) dan D(p) adalah polynomial dengan variabel berupa frekuensi kompleks 𝑝 =

𝑠 + 𝑗Ω. Jika fungsi transfer diberikan, bisa dihitung respons kerugian transmisi 

(insertion loss response) dari filter itu 

𝐿𝐴(Ω) = 10𝑙𝑜𝑔
1

|𝑆21(𝑗Ω)
2|
𝑑𝐵          (2.3) 

Untuk kasus tak mengandung kerugian, berlaku untuk perhitungan return loss (LR) 

𝐿𝑅(Ω) = 10𝑙𝑜𝑔[1 − |𝑆21(𝑗Ω)|
2]𝑑𝐵          (2.4) 

Dan respons keterlambatan energi (group delay response) 

𝑡𝑑(Ω) = −
𝑑𝑓21(Ω)

𝑑(Ω)
𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘           (2.5) 

yang mana f21 adalah argumen dari S21 

Fungsi-fungsi polynomial di persamaan (2.2) secara umum memiliki akar 

(variable yang menghasilkan fungsi tersebut menjadi nol), yang memberikan 

pengaruh yang besar pada filter-filter yang dirancang. Jika pembilang N(p) bernilai 

nol pada suatu nilai p tertentu, fungsi transfer juga menjadi nol, maka nilai p ini 

disebut juga zeros dari S21. Jika penyebut D(p) bernilai nol, maka S21 memiliki nilai 

tak terhingga, sehingga p ini disebut juga poles dari S21. Akar dari D(p) adalah 

frekuensi alami dari filter (supaya stabil harus di sebelah kiri dari sistem koordinat 
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kompleks), sedangkan akar dari N(p) zeros dari filter (boleh terletak di mana-mana). 

Ada  beberapa jenis filter berdasarkan pola dari posisi zeros dan polesnya, yang 

terpenting adalah Butterworth (maximal flat response) dan Chebyshev. 

 

2.6 Aproksimasi Filter 

2.6.1 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 2.7 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 → -∞ dB, 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 2.7 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 



23 

 

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

lebih baik, tetapi mungkin tak diperlukan [10]. 

Untuk menentukan berapa ordo yang dipakai, digunakan spesifikasi 

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

𝑛 ≥
𝑙𝑜𝑔(100,1𝐿𝐴,𝑆−1)

2𝑙𝑜𝑔Ω𝑠
            (2.6) 

 

Gambar 2.7 : Respon lowpass filter dan pola distribusi pada respon butterworth 

2.6.2 Aproksimasi Chebyshev 

Pendekatan Chebychev dilakukan seperti halnya pada pendekatan Butterworth, 

tetapi pada wilayah lolos tidak disyaratkan maximal flat, justru di sini 

diperbolehkan terbentuknya ripple, yaitu naik turunnya nilai faktor transmisi 

sampai suatu besaran tertentu, misalnya 0,1 dB, atau bahkan 1 dB. Sehingga 

karakteristik dari pendekatan Chebyshev menunjukkan ripple di wilayah lolos dan 

membesar secara monoton di wilayah tolak [10]. 

Kuadrat mutlak dari fungsi transfer filter Chebyshev memiliki bentuk : 
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|𝑆21(𝑗Ω)|
2 =

1

1+𝑒2𝑇𝑛(Ω)
           (2.7) 

𝑇𝑛(Ω) = {
cos(𝑛𝑐𝑜𝑠−1Ω)𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘|Ω| ≤ 1

cosh(𝑛𝑐𝑜𝑠ℎ−1Ω)𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘|Ω| ≥ 1
         (2.8) 

 

Gambar 2.8 : 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 peredam minimal di wilayah tolak LA,s 

pada frekuensi ΩS, dapat dihitung nilai n yaitu: 

𝑛 ≥

𝑐𝑜𝑠ℎ−1√
10

0,1𝐿𝐴,𝑆−1

10
0,1𝐿𝐴,𝑟−1

𝑐𝑜𝑠ℎ−1Ω𝑠
           (2.9) 

 

2.7 Saluran Transmisi Mikrostrip 

Saluran transmisi mikrostip sebagai bagian dari saluran transmisi planar, 

merupakan saluran transmisi yang secara teknik paling penting untuk aplikasi 
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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 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 
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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 2.9, dipergunakan 

pada frekuensi yang cukup rendah maka jenis gelombang yang merambat menjadi 

gelombang quasi TEM (seolah-olah TEM), gelombang ini merupakan mode dasar 

pada saluran transmisi ini [1]. 

 

Gambar 2.9 : Mikrostip dan bagian-bagian pentingnya. 

2.7.1 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 
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bisa merambat. Gelombang TEM tidak bisa merambat di mikrostip. Hal inilah yang 

mempersulit pembahasan mikrostrip secara eksak [1].  

Tetapi pada prakteknya, sering kali gelombang yang merambat di anggap 

sebagai gelombang TEM (quasi TEM), yang mana anggapan 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, seperti halnya 

pada kabel koaksial. Tetapi, struktur mikrostrip yang tidak homogen akan 

diaproksimasikan dengan struktur homogen yang memiliki permitivitas efektif 

εr,eff.. 

  

Gambar 2.10 : Mikrostip dan bagian-bagian pentingnya. 

Untuk kasus strip metal yang sangat tipis (t  0), permitivitas efektif dan dengan 

demikian impedansi gelombang bisa dihitung dengan dua rumus berikut ini, untuk 

𝑢 = 𝑊/ℎ ≥ 1, 

𝜀𝑟,𝑒𝑓𝑓 =
𝜀𝑟+1

2
+

𝜀𝑟−1

2
[(1 +

12

𝑢
)
−0,5

+ 0,04(1 − 𝑢)2]      (2.10) 

𝑍0 =
𝜂

2𝜋√𝜀𝑟,𝑒𝑓𝑓
𝑙𝑛 (

8

𝑢
+ 0,25𝑢)        (2.11) 
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Yang mana 𝜂 = 120𝜋 ohm. Sedangkan 𝑢 = 𝑊/ℎ ≥ 1; 

𝜀𝑟,𝑒𝑓𝑓 =
𝜀𝑟,𝑒𝑓𝑓+1

2
+

𝜀𝑟,𝑒𝑓𝑓−1

2
(1 +

12

𝑢
)
−0,5

       (2.12) 

𝑍0 =
𝜂

√𝜀𝑟,𝑒𝑓𝑓
[𝑢 + 0,393 + 0,677. 𝑙𝑛(𝑢 + 1,444)]−1      (2.13) 

Hammerstad dan Jensen memberikan rumus yang lebih tepat, 

𝜀𝑟,𝑒𝑓𝑓 =
𝜀𝑟+1

2
+

𝜀𝑟−1

2
(1 +

10

𝑢
)
−𝑎.𝑏

        (2.14) 

Yang mana 

𝑎 = 1 +
1

49
𝑙𝑛 [

𝑢4+(
𝑢

52
)
2

𝑢4+0,432
] +

1

18,7
𝑙𝑛 [1 + (

𝑢

18,1
)
3

] dan 

𝑏 = 0,564 (
𝜀𝑟−0,9

𝜀𝑟+0,3
)
0,053

  

Rumus perhitungan permitivitas efektif ini memiliki akurasi lebih bagus dari 0,2% 

untuk parameter 𝜀𝑟 ≤128 dan 0,01≤ 𝑢 ≤100. Sedangkan impedansi gelombangnya 

adalah: 

𝑍0 =
𝜂

2𝜋√𝜀𝑟,𝑒𝑓𝑓
𝑙𝑛 (

𝐹

𝑢
+√1 + (

2

𝑢
)
2

)         (2.15) 

Dengan 

𝐹 = 6 + (2𝜋 − 6)𝑒−(
30,666

𝑢
)

0,7528
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Rumus perhitungan 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: 

𝜆𝑔 =
𝜆0

√𝜀𝑟,𝑒𝑓𝑓
  

Dimana 𝜆0 = panjang gelombang yang merambat diudara bebas (m)m atau 

𝜆𝑔 =
300

𝑓(𝐺𝐻𝑧)√𝜀𝑟,𝑒𝑓𝑓
 dalam satuan mm        (2.16) 

2.7.2 Perancangan Mikrostrip 

Proses perancangan mikrostrip adalah menentukan nilai u=W/h jika nilai Z0 dan 𝜀r 

diberikan. Hammerstad memberikan cara perhitungan sebagai berikut [11]: Untuk 

u=W/h ≤ 2 

𝑊

ℎ
=

8𝑒𝐴

𝑒2𝐴−2
           (2.17) 

dengan 

𝐴 =
𝑍0

60
[
𝑒𝑟+1

2
]
0,5

+
𝑒𝑟−1

𝑒𝑟+1
[0,23 +

0,11

𝑒𝑟
]      (2.18) 

dan untuk u W/h 2 

𝑊

ℎ
=

2

𝑝
{(𝐵 − 1) − ln(2𝐵 − 1) +

𝑒𝑟−1

2𝑒𝑟
[ln(𝐵 − 1) + 0,39 −

0,61

𝑒𝑟
]}  (2.19) 

dengan 



30 

 

𝐵 =
60𝑝2

𝑍0√𝑒𝑟
            (2.20) 

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. 

 

2.8 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 

tersalurkan. Secara umum rangkaian resonator dapat dibuat dengan menggunakan 

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

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

mikrostrip 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 2.11. Dengan bentuk tekukan sudut 90° 

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 



31 

 

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. 

 

Gambar 2.11 : Square open loop resonator dapat dibentuk dari sebuah resonator 

lurus tunggal. 

 

2.9 Matriks Penghubung Resonator 

Rangkaian penghubung resonator sangat penting dipelajari pada saat akan 

mendesain sebuah rangkaian filter yang memilki lebar frekuensi  yang sempit. 

Secara umum teknik penghubung resonator digunakan untuk mendesain berbagai 

macam filter dengan berbagai bentuk dan macam resonator yang dipergunakan, 

mulai  dari  filter  pada  waveguide,  filter  dielektrik  resonator,  filter  ceramic 

combline, filter mikrostrip, filter superkonduktor dan filter mikro buatan mesin. 

Untuk mempermudah perhitungan rangkaian penghubung resonator dapat 

dilakukan dengan mencari terlebih dahulu matriks penggandeng kopel resonator. 
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Pada perhitungan (2.21) adalah rangkaian pengganti n-kopel resonator dimana L, 

C, dan R masing-masing menunjukkan induktansi, kapasitansi, dan resistansi; i 

mewakili arus lintasan tertutup, dan es  adalah besarnya tegangan masuk. Dengan 

menggunakan teori hukum Kirchhoff yang menyatakan bahwa penjumlahan 

tegangan pada suatu lintasan tertutup rangkaian listrik akan bernilai nol, seperti 

terlihat pada Gambar 2.12a, dengan memiliki perhitungan sebagai berikut: 

(𝑅1 + 𝑗𝜔𝐿1 +
1

𝑗𝜔𝐶1
) 𝑖1 − 𝑗𝜔𝐿12𝑖2…− 𝑗𝜔𝐿1𝑛𝑖𝑛 = 𝑒𝑠  

−𝑗𝜔𝐿21𝑖1 + (𝑗𝜔𝐿2 +
1

𝑗𝜔𝐶2
) 𝑖2…− 𝑗𝜔𝐿2𝑛𝑖𝑛 = 0       (2.21) 

−𝑗𝜔𝐿𝑛1𝑖1 − 𝑗𝜔𝐿𝑛2𝑖2…+ (𝑅𝑛 + 𝑗𝜔𝐿𝑛 +
1

𝑗𝜔𝐶𝑛
) 𝑖𝑛  

dimana Lij = Lji merupakan induktansi timbal balik antara resonator i dan j sehingga 

semua arus lintasan tertutup arus seharusnya memiliki arah yang sama, seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.12a. 

 

Gambar 2.12: (a) Rangkaian ekuivalen dari resonator n-terkopel untuk formula 

persamaan lintasan tertutup. (b) Representasi jaringan dari gambar a. 
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Oleh  karena  faktor  induktansi  mengakibatkan  tegangan  bernilai  negatif 

maka akan dapat direpresentasikan dalam sebuah perhitungan berbentuk matriks 

yaitu: 
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   (2.22) 

atau  

[𝑍]. [𝑖] = [𝑒]          (2.23) 

dimana [Z] adalah 𝑛𝑥𝑛 matriks impedansi. 

Untuk mempermudah perhitungan, semua resonator filter harus disetting pada 

frekuensi resonansi yang sama, yaitu dengan frekuensi tengah filter 𝜔0= 1/√𝐿𝐶, di 

mana L = L1 = L2 = … = Ln dan C = C1 = C2 = … = Cn. Sehingga persamaan 

matriks impedansi dari persamaan (2.22) dapat diganti dengan 

[𝑍] = 𝑊0𝐿. 𝐹𝐵𝑊. [�̅�]          (2.24) 

Dimana FBW=ΔW/W0 adalah lebar pita fraksional dari filter dan [�̅�] adalah matriks 

impedansi ternormalisasi, yang mana filter disetting serentak yang diberikan oleh 
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   (2.25) 

dengan 

𝑝 = 𝑗
1

𝐹𝐵𝑊
(
𝑊

𝑊0
−
𝑊0

𝑊
) 

yang merupakan variable kompleks dari frekuensi lowpass. Perlu diperhatikan 

bahwa 

𝑅𝑖

𝑊0𝐿
=

1

𝑄𝑒𝑖
 untuk i = l,n         (2.26) 

Qel dan Qen masing-masing adalah faktor kualitas eksternal dan input dan output 

resonator. Pendefinisian koefisien coupling sebagai 

𝑀𝑖𝑗 =
𝐿𝑖𝑗

𝐿
           (2.27) 

dan dengan asumsi 𝜔/𝜔0 ≈ 1 untuk pendekatan sebuah pita sempit, kita dapat 

menyederhanakan persamaan (2.25) menjadi 
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Dimana qel dan qen adalah skala faktor kualitas eksternal 

𝑞𝑒𝑖 = 𝑄𝑒𝑖 . 𝐹𝐵𝑊𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘𝑖 = 𝑙, 𝑛             (2.29) 

dan mij menunjukan koefisien coupling ternormalisasi 

𝑚ij =
𝑀𝑖𝑗

𝐹𝐵𝑊
            (2.30) 

 

2.10 Kopling Antar Resonator 

Di dalam 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 2.13. 

 

Gambar 2.13 : Ragam struktur tipe kopling dari resonator terkopling dengan (a) 

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

Seperti ditunjukkan pada Gambar 2.13(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, 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 ke resonator kedua [3]. 

Gambar 2.14 adalah gambaran rangkaian L dan C, sebagai pengganti rangkaian 

resonator. 

 

Gambar 2.14 : Rangkaian resonator terkopel disetel dengan kopling elektrik. 

Dari gambar 2.14, L dan C adalah induktansi diri dan kapasitansi diri, 

sehingga LC adalah sudut frekuensi resonansi dari resonator tak terkopel dan Cm 
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mewakili kapasitansi bersama. Untuk analisa rangkaian ini diberikan rangkaian 

pengganti dengan sebuah rangkaian admintansi J = 𝜔Cm untuk mempresentasikan 

kopling seperti pada gambar 2.15. 

 

Gambar 2.15 : Sebuah alternatif dari rangkaian ekuivalen dengan sebuah pembalik 

admintansi J = 𝜔Cm untuk mempresentasikan kopling. 

Adapun persamaan yang dipeoleh dari rangkaian ini adalah. 

𝐼1 = 𝑗𝜔𝐶𝑉1 + 𝑗𝜔𝐶𝑚𝑉2 

𝐼2 = 𝑗𝜔𝐶𝑉2 + 𝑗𝜔𝐶𝑚𝑉1       (2.24) 

Jika bidang simetri T - T' pada Gambar 2.15 diganti dengan sebuah electric wall 

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

akan memiliki sebuah frekuensi resonansi 

𝑓𝑒 =
1

2𝜋√𝐿(𝐶+𝐶𝑚)
          (2.25) 
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Jika sebuah magnetic wall (atau sebuah rangkaian terbuka) menggantikan bidang 

simetri pada Gambar 2.14, resultan rangkaian resonansi tunggal memiliki sebuah 

frekuensi resonansi, 

𝑓𝑚 =
1

2𝜋√𝐿(𝐶−𝐶𝑚)
        (2.26) 

Dari persamaan 2.25 dan 2.26 dapat dipergunakan untuk mendapatkan koefisien 

kopling elektrik, kE 

𝑘𝐸 =
𝑓𝑚
2−𝑓𝑒

2

𝑓𝑚
2+𝑓𝑒

2 =
𝐶𝑚

𝐶
         (2.27) 

2.10.2 Kopling Magnetik 

Untuk kopling resonator dengan jenis kopling magnetik ditunjukkan pada gambar 

2.13(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 2.16 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. 
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𝑉1 = 𝑗𝜔𝐿𝐼1 + 𝑗𝜔𝐿𝑚𝐼2 

𝑉2 = 𝑗𝜔𝐿𝐼2 + 𝑗𝜔𝐿𝑚𝐼1          (2.28) 

Persamaan (2.28) juga memperlihatkan induktansi diri L adalah induktansi yang 

terlihat pada satu loop resonansi dari Gambar 2.16, ketika loop terdekat dihubung 

terbuka. Suku kedua dari persamaan (2.28) adalah tegangan induksi yang dihasilkan 

dari meningkatkan arus pada loop 2 dan 1. Sehingga yang perlu dicatat disini adalah 

arus kedua loop pada Gambar 2.16 mengalir dengan arah yang berlawanan, 

sehingga tegangan turun menjadi induktansi bersama yang memiliki tanda positif. 

Dari persamaan (2.28) kita mendapatkan parameter Z, 

Z11 = Z22 = j𝜔L 

Z12 = Z21 = j𝜔Lm           (2.29) 

Gambar 2.17 memperlihatkan sebuah bentuk alternatif dari rangkaian ekuivalen 

yang memiliki parameter jaringan yang sama seperti Gambar 2.16. Hal ini 

memperlihatkan bahwa kopling magnetik antara dua loop resonansi di wakili oleh 

sebuah inverter impedansi K = 𝜔Lm . Jika bidang simetri T – T’ pada Gambar 2.17 

diganti dengan sebuah electric wall (atau sebuah rangkaian hubung singkat) maka 

resultan rangkaian resonansi tunggal akan memiliki sebuah frekuensi resonansi. 

𝑓𝑒 =
1

2𝑝√𝐶(𝐿−𝐿𝑚)
          (2.30) 

Hal ini memperlihatkan bahwa naiknya frekuensi resonansi menyebabkan efek 

kopling berkurangnya fluk yang tersimpan pada rangkaian resonator tunggal ketika 
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electric wall dimasukkan pada bidang simetri. Jika sebuah magnetic wall (atau 

sebuah rangkaian terbuka) menggantikan bidang simetri pada gambar 2.17, resultan 

rangkaian resonansi tunggal memiliki sebuah frekuensi resonansi. 

𝑓𝑚 =
1

2𝑝√𝐶(𝐿−𝐿𝑚)
         (2.31) 

Pada kasus ini, hal ini menunjukan bahwa efek kopling meningkatan fluk yang 

tersimpan sehingga frekuensi resonansi bergeser ke bawah. Mudahnya, persamaan 

(2.30) dan (2.31) dapat dipergunakan untuk mendapatkan koefisien kopling 

magnetik kM, 

𝑘𝑀 =
𝑓𝑒
2−𝑓𝑚

2

𝑓𝑒
2+𝑓𝑚

2 =
𝐿𝑚

𝐿
         (2.32) 

 

Gambar 2.16 : Rangkaian resonator terkopel disetel serentak dengan kopling 

magnetik. 
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Gambar 2.17 : Sebuah alternative dari rangkaian ekuivalen dengan sebuah 

pembalik impedansi K=𝜔Lm untuk mempresentasikan kopling. 

2.10.3 Kopling Campuran 

Untuk struktur resonator terkopel campuran, ditunjukkan pada gambar 2.13(c) dan 

2.13(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. Perhatikan bahwa parameter Y 

merupakan parameter dari jaringan dua kutub yang terletak pada sisi kiri dari 

rancangan referensi T1 – T1’ dan sisi sebelah kanan dari rancangan referensi T2 – 

T2’, sedangkan parameter Z merupakan parameter dari jaringan kedua kutub yang 

lain yang terletak di sebelah kanan rancangan referensi T1 – T1’ dan sebelah kiri 

dari rancangan referensi T2 – T2’. Parameter Y dan Z didefinisikan sebagai, 

Y11 = Y22 = j𝜔C 
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Y12 = Y21 = j𝜔Cm           (2.33) 

Z11 = Z22 = j𝜔L 

Z12 = Z21 = j𝜔Lm           (2.34) 

Dimana C, L, C’m dan L’m merupakan kapasitansi diri, induktansi diri, 

kapasitansi bersama dan induktasni bersama dari rangkaian yang diperlihatkan pada 

gambar 2.19. Satu cara dapat menentukan sebuah interverer K= 𝜔Lm dan interverer 

J= 𝜔C’m yang mana masing-masing mempresentasikan kopling magnetic dan 

kopling elektrik. 

Dengan penyisipan sebuah electric wall dan sebuah magnetic wall, pada 

rancangan simetri dari rangkaian ekuivalen pada gambar 2.19 maka akan didapat,  

𝑓𝑒 =
1

2𝜋√(𝐿−𝐿𝑚
′ )(𝐶−𝐶𝑚

′ )

         (2.35) 

𝑓𝑚 =
1

2𝜋√(𝐿+𝐿𝑚
′ )(𝐶+𝐶𝑚

′ )

       (2.36) 

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

memiliki efek yang sama pada pergantian frekuensi resonansi. Dari persamaan 

(2.35) dan (2.36), koefisien campuran kx dapat dituliskan sebagai berikut, 

𝑘𝑥 =
𝑓𝑒
2−𝑓𝑚

2

𝑓𝑒
2+𝑓𝑒

2 =
𝐶𝐿𝑚

′ +𝐿𝐶𝑚
′

𝐿𝐶+𝐿𝑚
′ 𝐶𝑚

′         (2.37) 
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Dengan mengasumsikan bahwa 𝐿𝑚
′ 𝐶𝑚

′ << LC, maka persamaan (2.37) akan 

menjadi,  

𝑘𝑥 ≈
𝐿′𝑚

𝐿
+

𝐶′𝑚

𝐶
= 𝑘′𝑚 + 𝑘′𝑚        (2.38)  

 

Gambar 2.18 : Representasi jaringan dari rangkaian resonator terkopel yang diset 

secara sinkron dengan kopling campuran 

 

Gambar 2.19 : Sebuah rangkaian ekivalen terkait dengan sebuah inverter 

impedansi. 
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𝐾 = 𝜔𝐿′𝑚 dan sebuah inverter admitansi  𝐽 = 𝜔𝐶′𝑚untuk merepresentasikan 

kopling magnetic dan kopling elektrik.[5] 

2.10.4 Rumus Untuk Mengekstraksi Koefisien Kopling 

Dari penurunan perhitungan nilai koefisien coupling, baik koefisien kopling 

elektrik, magnetic dan campuran dari frekuensi karakteristik resonator terkopel 

yang distel sinkron, dapat diambil salah satu rumus umum yang dapat dipergunakan 

untuk menghitung nilai koefisien coupling (k) dari rangkaian resonator dengan 

rumus sebagai berikut: 

𝑘 = ±
𝑓𝑝2
2 −𝑓𝑝1

2

𝑓𝑝2
2 +𝑓𝑝1

2            (2.39) 

Dari persamaan (2.39) kita akan dapat menghitung nilai koefisien kopling baik 

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

nilai fp1  dan  fp2 . Untuk mengetahui nilai fp1  dan  fp2 didapatkan dengan cara 

melakukan pengamatan, dengan dibantu simulasi menggunakan EM pada masing-

masing struktur kopling resonator pada Gambar 2.13. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai metode yang dilakukan dalam perancangan 

sampai merealisasikan microstrip band pass filter untuk melewatkan sinyal pada 

frekuensi broadband wireless yaitu 3,3 GHz, untuk diaplikasikan pada sistem 

telekomunikasi nirkabel. Secara umum perancangan mikrostrip filter yang didesain 

akan menggunakan bentuk square open-loop resonator dimana bentuk resonator 

ini mudah untuk dibenuk dan didesain, sehingga mudah untuk difabrikasi dengan 

menggunakan material PCB. Dalam proses perancangan filter, ada beberapa 

langkah penting yang akan dilakukan guna memperoleh sebuah filter yang sesuai 

dengan spesifikasi yang diinginkan. Beberapa langkah tersebut diantaranya adalah: 

1. Penentuan spesifikasi filter serta pemilihan material PCB yang akan 

digunakan. 

2. Perancangan dan perhitungan dimensi beserta bentuk resonator secara 

manual dan dibantu dengan perangkat lunak Sonnet dan Matlab, sesuai 

dengan karakteristik yang diinginkan 

3. Simulasi desain yang telah dirancang dengan menggunakan EM Sonnet 

untuk mendapatkan parameter S11 (return-loss) dan S21 (insertion-loss). 

4. Fabrikasi mikrostrip band pass filter dengan menggunakan material PCB. 

5. Pengukuran mikrostrip band pass filter menggunakan Vector Network 

Analyzer. 
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3.1 Diagram Alir perancangan dan realisasi Band Pass Filter 

Penelitian yang dilakukan akan melaluli beberapa tahap, untuk memudahkan dalam 

proses penelitian, maka tahapan tersebut akan ditampilkan dalam bentuk diagram 

alir (flowchart), seperti ditunjukkan dalam Gambar 3.1 dibawah.  

Mulai

Penentuan spesifikasi filter

Perhitungan matematis

Simulasi dengan  Sonnetsoftware

Hasil simulasi 
sesuai dengan

spesifikasi

Variasi
pemodelan

Realisasi filter

Pengukuran filter

Data hasil pengukuran

Selesai
 

Gambar 3.1 : Diagram Alir perancangan dan realisasi band pass filter square 

open-loop resonator. 
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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.14, 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.7.4.0 (R2007a), perangkat lunak ini digunakan untuk 

menghitung nilai coupling matrix secara matematis dalam perancangan 

band pass filter. 

c. CorelDRAW V.X4, perangkat lunak ini digunakan untuk membuat 

gambar desain filter, yang akan diperlukan pada saat pembuatan film 

etching PCB. 

d. Microsoft Excel 2013, 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 band pass filter, seperti return loss, insertion 

loss, bandwidth filter. 
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b. Substrat mikrostrip Rogers RO4350B dengan tebal bahan dielektrik 

0,51 mm. 

c. Konektor SMA dengan impedansi karakteristik 50 Ohm. 

 

3.3 Spesifikasi Rancangan Band Pass Filter 

Prosedur perancangan band pass filter dimulai dengan menentukan spesifikasi 

perangkat yang diinginkan. Berikut spesifikasi band pass filter yang akan dirancang 

disesuaikan dengan karakteristik broadband wireless yang sudah dialokasikan oleh 

KOMINFO yaitu pada frekuensi 3,3 GHz[15]: 

Tabel 3.1. Spesifikasi rancangan band pass filter. 

No. Parameter Spesifikasi 

1 Center frequency 3300 MHz 

2 Bandwidth 100 MHz 

3 Insertion loss 0,25 dB nominal 

4 Return loss ≤ 15 dB 

5 Impedance 50 ohm 

6 Out of band rejection >80 dB @ < 3250 MHz dan  

>60 dB @ > 3350 MHz 

 

3.4 Pemilihan Bahan Dielektrika 

Band pass filter yang dirancang, akan direalisasikan dengan menggunakan jenis 

PCB dengan substrate PCB Rogers RO4350B dengan substrate keramik. Pada 

proses pembuatan filter mikrostrip, material PCB akan diproses menggunakan foto 
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etching, dengan menghilangkan sebagian permukaan plat konduktor pada bagian 

atas, sehingga tersisa bentuk plat konduktor sesuai dengan desain filter yang 

diinginkan. Kemudian plat konduktor bagian bawah, tetap tanpa dilakukan etching, 

karena akan digunakan sebagai jalur ground. Pada penelitian ini menggunakan PCB 

Rogers RO4350B karena secara data memiliki dissipation factor yang sangat baik, 

akan tetapi jenis ini sangat sulit didapatkan di Indonesia. Untuk jenis material PCB 

yang kedua adalah PCB Rogers RO4350B, dengan referensi diperoleh data 

sepesifikasi sebagai berikut[13]. 

Tabel 3.2 Spesifikasi Material PCB Rogers RO4350B 

No. Parameter Spesifikasi 

1 Konstanta dielektrik 3,48 

2 Loss tan/faktor disipasi 0,0037 

3 Tebal bahan dielektrik 0,51 mm 

4 Tebal plat konduktor 0,035 mm 

 

3.5 Pemilihan Metode Pembuatan Filter 

Metode yang digunakan merupakan turunan dari jurnal yang telah dipelajari di studi 

literature pada bab 2 sehingga menggunakan metode yang sama yaitu metode 

square open-loop coupling yang dimodifikasi, serta ditambahkan defected ground 

structure dan dilakukan simulasi-simulasi hingga didapatkan band pass filter yang 

dapat bekerja di frekuensi 3,3GHz. 
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BAB IV 

PERANCANGAN DAN REALISASI FILTER 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai bagaimana proses perancangan dan realisasi 

band pass filter square open-loop, mulai dari perhitungan matematis, perancangan 

ukuran, dan desain filter, sesuai dengan sepesifikasi filter yang telah dibahas di Bab 

3. Pada perancangan band pass filter ini akan mengacu pada teori dan perhitungan 

di Bab 2, kemudian dari teori tersebut akan didapat sebuah rancangan dan dimensi 

dari filter yang akan dibuat. Kemudian dari desain tersebut akan disimulasikan 

menggunakan software Sonnet untuk mendapatkan gambaran tanggapan respon 

frekuensi dari filter yang akan dibuat. Pada tahap akhir akan dilakukan fabrikasi 

rancangan filter, selanjutnya akan dilakukan pengukuran. 

 

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 yang 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. 
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4.1.1 Perhitungan Lebar Saluran Input dan Output 

Dalam menghitung lebar saluran input dan output band pass filter, berhubungan 

dengan impedansi dari peralatan yang tersambung sebelum dan sesudah rangkaian 

band pass filter. Pada umumya standar impedansi input dan output peralatan yang 

digunakan di industri telekomunikasi memiliki impedansi sebesar 50 Ω. Oleh 

karena itu untuk mencapai kesesuaian impedansi dan transfer daya antara band pass 

filter dengan saluran transmisi, maka untuk impedansi input output dari filter yang 

dibuat, dengan impedansi yang sama yaitu sebesar 50 Ω. Dari persamaan (2.10), 

maka untuk lebar saluran input output filter dapat dihitung dengan perhitungan 

sebagai berikut. 

 Lebar saluran input output dengan material Rogers RO4350B 

𝐴 =  
𝑍𝑜

60
[
𝜀𝑟 + 1

2
]

0,5

+
𝜀𝑟 − 1

𝜀𝑟 + 1
[0,23 +

0,11

𝜀𝑟
] 

𝐴 =  
50

60
[
3,48 + 1

2
]

0,5

+
3,48 − 1

3,48 + 1
[0,23 +

0,11

3,48
] = 1,392038505 

𝑊

ℎ
=

8𝑒𝐴

𝑒2𝐴 − 2
 

𝑊

ℎ
=

8𝑒1,392038505

𝑒2(1,392038505) − 2
 

𝑊

ℎ
= 2,268920043 

Sehingga, 

𝑊 = ℎ. 2,268920043 

𝑊 = 0,51.2,268920043 

𝑊 = 1,157149222 ≈ 1,2𝑚𝑚  

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh lebar saluran transmisi (w) 

untuk input dan output resonator filter dengan rancangan menggunakan material 

RO4350B adalah sebesar 1,2 mm. 
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4.1.2 Perhitungan Ukuran Resonator 

Dalam perancangan ukuran resonator, panjang dari resonator akan berpengaruh 

pada resonansi frekuensi yang dihasilkan. Untuk mendapatkan frekuensi (f), 

panjang dari resonator dibuat dengan panjang . 1/2λ (f). Nilai λ dapat diperoleh 

dengan menggunaakan persamaan umum pada saluran transmisi. Namun pada 

saluran mikrostrip nilai λ dipengaruhi oleh besar kecilnya konstanta dielektrik 

efektif. Dalam perancangan filter  ini kita menginginkan frekuensi resonansi dari 

resonator adalah sebesar frekuensi tengah (fo) dari spesifikasi filter yang 

diinginkan. Sehingga kita dapat menghitung panjang resonator yaitu menggunakan 

persamaan (2.14) sampai (2.16) dengan perhitungan sebagai berikut. 

𝑢 = 𝑊
ℎ⁄ = 2,268920043, maka: 

𝑎 = 1 +
1

49
𝑙𝑛 [

𝑢4 + [
𝑢

52
]

2

𝑢4 + 0,432
] +

1

18,7
𝑙𝑛 [1 + [

4

18,1
]

3

] 

𝑎 = 1 +
1

49
𝑙𝑛0,9840314105 +

1

18,7
𝑙𝑛1,010793052 

𝑎 = 1 − 3,285196163 × 10−4 + 5,740760826 × 10−4 

𝑎 = 1,000245556 

𝑏 = 0,564 (
𝜀𝑟 − 0,9

𝜀𝑟 + 3
)

0,053

 

𝑏 = 0,564 (
3,48 − 0,9

3,48 + 3
)

0,053

 

𝑏 = 0,5371325523 

𝜀𝑟,𝑒𝑓𝑓 =
𝜀𝑟 + 1

2
+

𝜀𝑟 − 1

2
(1 +

10

𝑢
)

−𝑎𝑏

 

𝜀𝑟,𝑒𝑓𝑓 =
3,48 + 1

2
+

3,48 − 1

2
(1 +

10

2,268920043
)

−0,5372644484

= 2,740741691 
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g2/1

Pada perancangan filter ini kita menginginkan filter bekerja pada frekuensi tengah 

3,3 Ghz, sehingga panjang satu gelombang dalam mikrostrip dapat dihitung 

𝜆𝑔 =
𝑐

𝑓√𝜀𝑟,𝑒𝑓𝑓

 

𝜆𝑔 =
3×108

3,3×109√2,740741691
= 0,05491275864 = 54,91275864𝑚𝑚 ≈ 55𝑚𝑚  

𝜆

2
= 27,5𝑚𝑚 

Sehingga diperoleh panjang resonator untuk ½ λg  adalah 27,5 mm. 

Perhitungan tersebut adalah untuk resonator bentuk lurus, 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. Untuk nilai gap dan w, disini tidak ada aturan baku. 

gap

1/2 w

1/2 w

panjang sisi (a)

 

Gambar 4.1 Ilustrasi bentuk resonator 

 



54 

 

Sehingga pendekatan ukuran resonator dapat dicari. 

w
gap

a
g





4

2/1 
 = mm6,0

4

mm4,17,5mm2



 = 7,825mm 

Untuk memastikan perhitungan ukuran resonator sudah sesuai dengan spesifikasi 

filter, maka dilakukan simulasi ukuran resonator yang sudah didapat, yaitu dengan 

menggunakan salah satu model kopling resonator. Dalam penelitian ini kita 

menggunakan kopling elektrik sebagai percobaan, dengan hasil ditunjukkan pada 

Gambar 4.2 

 

Gambar 4.2 : Hasil simulasi resonator berbentuk lurus. 

Dari hasil simulasi, resonator dengan panjang sisi 8,155 mm didapatkan resonator 

beresonansi pada frekuensi 3,352GHz. 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 
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spesifikasi filter yaitu didapatkan dengan menggunakan resonator dengan ukuran 

sisi 8,2 mm, dengan frekuensi resonansi sebesar 3,3GHz. Makan ukuran resonator 

yang digunakan adalah resonator dengan sisi 8,2 mm, lebar saluran 0,6, dan gap 

resonator 1,4mm. 

 

Gambar 4.3 : Gambar resonator dengan panjang a = 8,2mm 

 

4.2 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 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-
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masing bentuk kopling adalah bahwa pencatuan resonator dilakukan secara lossy 

coupled. Untuk data hasil simulasi yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut. 

4.2.1 Kopling Magnetik 

Dengan membentuk resonator saling berhadapan pada sisi tengah resonator seperti 

Gambar 4.4(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 4.4(b). 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 4.4 : (a) Bentuk filter kopling magnetik (b) Frekuensi  resonansi pada 

kopling magnetik dan grafik fasa S21 
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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. 

Sebagai contoh ketika jarak antar resonator 0,2 mm menghasilkan frekuensi 

resonansi f1 = 3,12 GHz, dan f2 = 3,5 GHz. 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 4.5 berikut. 

 

Gambar 4.5 : Grafik koefisien magnetik terhadap jarak. 
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4.2.2 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 4.6(a). Dari hasil 

simulasi kopling elektrik, didapatkan resonansi frekuensi seperti yang diperlihatkan 

pada Gambar 4.6(b). 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 4.6 (a) Bentuk filter kopling elektrik (b) Frekuensi resonansi pada 

kopling Elektrik, dan grafik fasa S21 
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Dengan  cara merubah jarak resonator (s), kita dapatkan grafik koefisien 

kopling elektrik seperti Gambar 4.7 berikut. 

 

Gambar 4.7 : Koefisien kopling elektrik terhadap jarak. 

Jika kita amati Gambar 4.6(b), dengan melihat grafik fasa S21 yang ditampilkan, 

grafik fasa turun secara cepat pada daerah frekuensi resonansi pertama kemudian 

turun perlahan-lahan 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.   

4.2.3 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 
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sejajar seperti Gambar 4.8(a). Dari hasil simulasi kopling campuran, resonansi 

frekuensi dan grafik fasa S21 yang diperlihatkan pada Gambar 4.8(b) berikut. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 4.8 : (a) Bentuk filter kopling campuran (b) Frekuensi resonansi pada 

kopling Campuran, dan grafik fasa S21 

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

kopling campuran (mix) seperti Gambar 4.9 berikut. 
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Gambar 4.9 : Koefisien kopling campuran (mix) terhadap jarak 

Jika kita amati Gambar 4.8(b), dengan melihat grafik fasa S21 yang ditampilkan, 

grafik fasa turun pada daerah frekuensi resonansi pertama mendekati daerah 

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

bergerak naik secara cepat. Dari pengamatan tersebut menunjukkan jenis fasa yang 

dimiliki kopling campuran adalah fasa negatif. Di teori dijelaskan kopling 

campuran dapat memiliki fasa positif dan dapat memiliki fasa negatif, hal ini 

dipengaruhi oleh ukuran resonator yang digunakan. 

 

4.3 Perhitungan Koefisien Kopling pada struktur BPF 

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. Dalam penggunaan aproksimasi 
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Butterwoth kita menambahkan jumlah resonatornya. Pada filter ini, resonator yg 

digunakan adalah 4 buah [5]. 

 

Gambar 4.10 : Konfigurasi resonator 

Agar filter yang dirancang sesuai dengan aproksimasi Butterwoth, nilai coupling 

matrix harus didapatkan. Dengan perhitungan Matlab diperoleh besarnya coupling 

matrix, untuk filter yang dirancang adalah [4]: 
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Gambar 4.11 : Grafik respon hasil perhitungan Matlab[4] 
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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 (2.35) dan (2.36).  

FBW

M
m

ij

ij   dimana 𝐹𝐵𝑊 =
𝐵𝑊

𝐹𝑐
=

3350𝑀𝐻𝑧−3250𝑀𝐻𝑧

3300𝑀𝐻𝑧
=

100

3300
≈ 0,03 = 3% 

Mij = mij × FBW 

M12 = M34 = 0,96 x 0,03 = 0,029 

M23 = 0,7628 x 0,03 = 0,021804 

Untuk nilai faktor kualitas eksternal filter : 

        
FBWQq ee 

        

        FBW

q
Q e

e   

           273,36
03,0

0882,1
eQ

(untuk input) 

         
   273,36

03,0

0882,1
eQ

(untuk output) 

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. 

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 dijelaskan bahwa untuk 

nilai koefisien kopling positif dapat menggunakan struktur kopling magnetik, atau 
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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: 

 M12 = M34 = 0,029 

 M23 = 0,021804 

Karena koefisien kopling bernilai positif maka struktur kopling yang 

digunakan adalah dengan kopling campuran dan kopling magnetik. Dengan melihat 

tabel koefisien kopling campuran pada Gambar 4.9, nilai kopling 0,029 diperoleh 

dengan jarak resonator kurang lebih sebesar 1,2 mm dan untuk nilai kopling 

0,021804 diperoleh dengan jarak resonator kurang lebih sebesar 1,8 mm.  

Dari hasil analisa dan perhitungan tata letak resonator didapat hasil 

perancangan sebagai berikut: 

 

Gambar 4.12 : Tata letak resonator. 
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4.4 Pengaturan Tata Letak Resonator dan DGS 

Pada tugas akhir ini akan dirancang 2 filter yang memiliki jumlah resonator yang 

sama yaitu 4 resonator. Filter pertama dengan defected ground structure berbentuk 

kotak berukuran 5 mm x 5 mm yang ditempatkan di bottom layer PCB atau tepatnya 

di balik setiap resonator, dan filter kedua tanpa defected ground structure atau 

dengan full-grounding. Berikut adalah tata letak resonator dan DGS-nya. 

  

Gambar 4.13 : Tata letak resonator (kiri) dan DGS-nya (kanan). 

 

4.5 Peletakan Port Catuan 

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

model pencatuan dengan tipe tapped-line coupling, untuk mendapatkan posisi 

peletakan yang menghasilkan respon yang sesuai harapan, maka digunakan 
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simulasi pada Sonnet dengan membuat variable jarak taping seperti pada Gambar 

4.14 dibawah. 

   

 Gambar 4.14 : Struktur pencatuan resonator 

Variable yang disetting untuk jarak taping yaitu dari 0 mm sampai 7 mm. Dengan 

menggunakan fitur parameter sweep diperoleh berbagai respon seperti Gambar 

4.15 dan Tabel 4.1. 

 

Gambar 4.15 : Hasil respon dari variasi jarak taping pencatuan 
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Tabel 4.1 : Tabel hubungan antara jarak taping catuan dengan bandwidth, return 

loss dan insertion loss. 

No. Jarak taping (mm) BW (MHz) S11 S21 

1 0,0 50 MHz 31,09 dB 0,028 dB 

2 0,6 50 MHz 37,07 dB 0,11 dB 

3 1,2 50 MHz 26,88 dB 0,14 dB 

4 1,8 4,5 MHz 33,9 dB 0,011 dB 

5 2,4 100 MHz 16,4 dB 0,11 dB 

6 3 100 MHz 18,89 dB 0,12 dB 

7 3,6 100 MHz 7,02 dB 3,01 dB 

8 4,2 90 MHz 14,26 dB 0,31 dB 

9 4,8 80 MHz 24,52 dB 0,02 dB 

10 5,4 45 MHz 24,6 dB 0,019 

11 6 50 MHz 17,98 dB 0,076 dB 

12 6,6 50 MHz 13,2 dB 0,24 dB 

 

Setelah dilakukan proses analyze akan muncul grafik respon dari filter. 

Berdasarkan Gambar 4.15 diatas. Lalu berdasarkan Tabel 4.1, taping pencatuan 

pada jarak 2,4 mm-lah yang memiliki respon terbaik dengan return-loss sebesar -

0,11 dB dan insertion-loss sebesar -16,4 dB. 

Dari hasil analisa dan perhitungan jarak resonator, tata letak resonator, dan 

tata letak DGS, diperoleh desain filter seperti pada Gambar 4.16. 
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Gambar 4.16 :  Desain Bandpass filter tanpa DGS 

  

Gambar 4.17 : Desain Bandpass filter dengan DGS. Sebelah kiri tampak atas (top 

layer). Sebelah kanan tampak bawah. 

 

Gambar 4.18 : Desain Bandpass filter tanpa DGS pada CorelDraw. 
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Gambar 4.19 : Desain Bandpass filter dengan DGS pada CorelDraw. 

 

4.6 Simulasi Hasil Rancangan Band Pass Filter  

Setelah desain rancangan filter diperoleh, langkah selanjutnya adalah simulasi 

rancangan bandpass filter menggunakan software Sonnet. Simulasi ini ditujukan 

untuk mengetahui tanggapan respon rancangan filter sebelum dilakukan fabrikasi. 

Dari simulasi tersebut akan didapatkan karakteristik dari rancangan filter yang akan 

dibuat. Dari hasil simulasi filter, diperoleh grafik respon filter sepeti pada Gambar 

4.20 untuk rancangan filter tanpa menggunakan DGS, dan Gambar 4.21 untuk 

rancangan filter dengan menggunakan DGS. Dari simulasi filter tanpa DGS, 

diperoleh filter yang memiliki bandwidth sebesar 100 MHz, yaitu dari frekuensi 

3.255 MHz – 3.355 MHz. Dengan insertion loss diperoleh sebesar -2,664dB pada 

frekuensi 3.255 MHz dan -3,89dB pada frekuensi 3.355 MHz. Pada filter kedua, 

yaitu filter dengan menggunakan DGS diperoleh filter yang memiliki bandwidth 

sebesar 100 MHz, yaitu dari frekuensi 3.245 MHz – 3.345 MHz. Dengan insertion 

loss diperoleh sebesar -5,425dB pada frekuensi 3.245 MHz dan -1,735dB pada 

frekuensi 3.345 MHz 



70 

 

 

Gambar 4.20 Grafik simulasi filter tanpa menggunakan DGS atau full-grounding 

 

Gambar 4.21 Grafik simulasi filter dengan menggunakan DGS 

Lalu jika kedua grafik digabungkan akan terlihat perbedaannya seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 4.22. 
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Gambar 4.22 : Perbandingan dua grafik respon filter pertama dan filter kedua 

Berdasarkan dua grafik respon, terdapat pergeseran frekuensi respon 

sebesar 10 MHz. Filter yang tanpa menggunakan DGS memiliki band rejection 

yang paling mendekati spesifikasi filter yang diinginkan. Tetapi dilihat dari bentuk 

responnya, filter yang menggunakan DGS-lah yang memiliki respon yang 

mendekati bentuk respon filter yang ideal. 

 

4.7 Fabrikasi Band Pass Filter 

Selanjutnya setelah optimasi filter melalui simulasi selesai dilakukan, maka dengan 

parameter dan gambar rancangan yang telah diperoleh, langkah berikutnya adalah 

dibuat lay-out filter yang akan direalisasikan dalam bentuk film negatif pada 

rancangan filter. Dari film negatif yang telah dibuat, akan dicetak pada bahan PCB, 

melalu proses photo etching yang memiliki tingkat ketelitian 10 mikron. Pada 

proses photo etching ini, dikerjakan oleh salah satu jasa pembuatan PCB. Selain 
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dibuat menggunakan proses photo etching, fabrikasi band pass filter juga dibuat 

menggunakan proses mesin CNC Milling. Dengan mesin tersebut, bagian yang 

akan dietching pada PCB dibentuk dengan cara menghancurkan atau mengikis 

permukaan tembaga, menggunakan pisau EnMill dengan kecepatan putaran yang 

sangat tinggi. Dari proses pengikisan tembaga tersebut, akan diperoleh bentuk 

tembaga yang tersisa sesuai dengan bentuk desain rancangan filter. Perlu 

diperhatikan pada proses pembuatan PCB menggunakan mesin CNC Milling, 

material PCB harus kita pastikan memiliki sifat tidak mudah pecah, dikarenakan 

proses yang digunakan adalah proses pengikisan secara mekanik. Kelebihan 

menggunakan proses CNC Milling adalah keakurasian cukup tinggi, mampu hingga 

ukuran 1 mikron. Untuk hasil fabrikasi filter yang telah dibuat dapat dilihat pada 

Gambar 4.23 berikut. 

 

Gambar 4.23 : Realisasi band pass filter, sebelah kiri penampakan bottom layer 

dengan DGS, dan sebelah kanan adalah top layer. 
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Gambar 4.24: Band pass filter setelah dipasang konektor SMA 

 

4.8 Pengukuran dan Analisa Band Pass Filter 

Pada bagian akhir 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 menggunakan Vektor Network 

Analyzer (VNA) dengan kemampuan frekuensi 90 KHz – 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 koefisien pantul yang dihasilkan semakin kecil. 

Nilai koefisien pantul yang semakin kecil akan menghasilkan SWR 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. 
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4.8.1 Data Hasil Pengukuran 

Dari pengukuran yang telah dilakukan terhadap masing-masing filter diperoleh data 

hasil pengukuran sebagai berikut. 

 

4.25 : Hasil pengukuran band pass filter tanpa menggunakan DGS. 

 

4.26 : Hasil pengukuran band pass filter dengan menggunakan DGS. 
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4.27 : Perbandingan faktor refleksi (S11) antara filter yang menggunakan DGS 

dengan filter yang tanpa DGS 

 

4.28 : Perbandingan faktor transmisi (S21) antara filter yang menggunakan DGS 

dengan filter yang tanpa DGS 
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4.8.2 Analisa Hasil Pengukuran 

Dari hasil pengukuran filter yang telah dibuat, diberikan 2 hasil pengukuran antara 

filter yang tanpa menggunakan DGS dan filter yang menggunakan DGS. Hasil 

pengukuran yang pertama pada Gambar 4.25 adalah hasil pengukuran filter yang 

tidak menggunakan DGS pada bottom layernya. Dari hasil pengamatan dapat 

dilihat pada faktor transmisi 3 dB, diperoleh bandwidth sebesar 77 MHz dari 

frekuensi 3,146 GHz - 3,22 GHz, dengan frekuensi tengah sebesar 3,1845 GHz. 

Terjadi pergeseran bandwidth sebesar 0,1155 GHz pada frekuensi tengah pass 

band. Insertion loss yang diperoleh dari filter pertama ini sebesar 9,43 dB. Hal ini 

dimungkinkan karena faktor dielektrik loss dan konduktor loss yang dimiliki oleh 

material Rogers RO4350B. 

Pada filter kedua adalah filter yang menggunakan defected ground structure (DGS) 

berbentuk kotak sebesar 5x5 mm yang terletak di bottom layer tepat dibawah setiap 

resonator. Hasil pengukuran diberikan pada Gambar 4.26. Dari hasil pengukuran 

diperoleh perbedaan besaran insertion loss dan return loss yang tidak terlalu jauh 

dengan filter yang tanpa menggunakan DGS. Filter yang menggunakan DGS 

memiliki faktor refleksi yang lebih curam dan faktor transmisi yang lebih tinggi, 

atau bisa dikatakan mendekati karakteristik filter ideal. Pada hasil pengukuran filter 

kedua ini diperoleh pada faktor transmisi 3 dB, diperoleh bandwidth sebesar 72 

MHz dari frekuensi 3,146 GHz - 3,218 GHz dengan frekuensi tengah 3,182 GHz. 

Pergeseran bandwidth dari spesifikasi awal yaitu sebesar 0,118 GHz pada frekuensi 

tengah pass band. Pergeseran frekuensi yang terjadi pada filter pertama dan kedua 

dimungkinkan karena faktor proses fabrikasi yang menggunakan photo etching 

yang dapat mengakibatkan terkikisnya bagian konduktor PCB pada saat proses 
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etching. Hal lain yang memungkinkan bergesernya frekuensi ini adalah kurang 

tepatnya perhitungan permitifitas (εr) material, pada saat perhitungan resonator.  

Tabel 4.2 Perbandingan spesifikasi rancangan, simulasi, dan hasil pengukuran 

band pass filter tanpa menggunakan DGS. 

No. Parameter Spesifikasi Hasil Simulasi Hasil Pengukuran 

1 Pass band 3,25 GHz -3,35 GHz 

3,255 GHz - 

3,355 GHz 

3,146 GHz – 

3,22 GHz 

2 

Center 

frequency 

3,3 GHz 3,305 GHz 3,1845 GHz 

3 Bandwidth 100 MHz 100 MHz 77 MHz 

4 Insertion loss 0,25 dB 0,09 dB 9,43 dB 

5 Return loss ≥  15 dB 24,6 dB 10,64 dB 

6 

Out of band 

rejection 

>80 dB @ <3250 MHz 

dan  

>60 dB  >3350 MHz 

>50 dB @ <3095 MHz 

 dan 

 >76 dB @ >3540 MHz 

>42 dB @ <3051 MHz 

dan  

>41 dB @ <3289 MHz 

 

Hasil pengukuran insertion loss yang diperoleh sebesar 8,535 dB, dan return loss 

sebesar 20,04 dB, hasil tersebut lebih baik dibandingkan hasil filter pertama yang 

tanpa menggunakan DGS. Pada Gambar 4.27 dan 4.28 ditampilkan perbedaan hasil 

antara filter pertama dan filter kedua. Pada Tabel 4.2 dan 4.3, ditampilkan 

perbandingan spesifikasi rancangan, simulasi, dan hasil pengukuran fabrikasi band 

pass filter pada kedua filter. 
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Tabel 4.3 Perbandingan spesifikasi rancangan, simulasi, dan hasil pengukuran 

band pass filter dengan menggunakan DGS. 

No. Parameter Spesifikasi Hasil Simulasi Hasil Pengukuran 

1 Pass band 3,25 GHz - 3,35 GHz 

3.245 MHz –  

3.345 MHz 

3,146 GHz – 

3,218 GHz 

2 

Center 

frequency 

3,3 GHz 3,295 GHz 3,182 GHz 

3 Bandwidth 100 MHz 100 MHz 72 MHz 

4 Insertion loss 0,25 dB 0,111 dB 8,535 dB 

5 Return loss ≥ 15 dB 16,34 dB 20,04 dB 

6 

Out of band 

rejection 

>80 dB @ <3250 MHz 

dan  

>60 dB  >3350 MHz 

>53 dB @ <3100 MHz 

dan 

 >65 dB @ >3495 MHz 

>43 dB @ <3035 MHz 

dan  

>46 dB @ <3320 MHz 

 

Berdasarkan hasil analisa pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3, secara keseluruhan hasil 

pengukuran memiliki hasil yang kurang baik dibandingkan hasil simulasi. Pada 

hasil simulasi, dimulai dari pass band, frequency center, bandwidth, insertion loss, 

dan return loss, memiliki hasil yang mendekati target atau spesifikasi filter yang 

diinginkan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari penilitian dan penulisan tugas akhir ini dapat ditarik beberapa kesimpulan 

mengenai perancangan dan realisasi band pass filter dengan menggunakan defected 

ground structure yang telah dikerjakan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Di dalam realisasi sebuah filter, cukup sulit didapatkan filter yang 

mempunyai karakteristik filter ideal. Melalui pendekatan aproksimasi 

Butterwoth untuk mendapatkan hasil respon yang mendekati ideal dengan 

menggunakan 4 resonator, didapatkan karakteristik dan respon yang 

mendekati ideal. 

2. Dibandingkan dengan filter tanpa defected ground structure, filter yang 

menggunakan defected ground structure, akan memberikan efek lebih baik 

pada kenaikan faktor transmisi atau insertion loss (S21) pada filter yaitu 

8,535 dB atau berbeda 0,895 dB lebih tinggi dari filter yang tidak 

menggunakan DGS. Begitu juga pada faktor refleksi atau return loss (S11), 

terjadi penurunan yang lebih curam dibandingkan dengan filter yang tidak 

menggunakan defected ground structure yaitu 20,04 dB atau berbeda 9,4 

dB. Hal tersebut membuat filter yang dirancang memiliki karakteristik yang 

hampir mendekati karakteristik filter ideal. 
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3. Perbedaan antara spesifikasi, simulasi dan hasil pengukuran terjadi 

dikarenakan beberapa faktor, yaitu diantaranya karena faktor proses saat 

fabrikasi dan faktor karakteristik dieletrik loss serta konduktor loss yang 

dimiliki oleh material PCB. 

5.2  Saran 

Setelah melakukan penelitian ini, saran yang kami berikan untuk penelitian 

berikutnya adalah: 

1. Penggunaan DGS sebaiknya digunakan dalam perangcangan sebuah filter 

untuk meningkatkan faktor transmisi dan menurunkan faktor refleksi pada 

filter sehingga didapatkan karakteristik filter yang lebih baik. 

2. Dalam pembuatan sebuah filter, faktor fabrikasi dan spesifikasi material 

harus diperhatikan sesuai kebutuhan, sehinga dapat meminimalisir 

perbedaan hasil antara spesifikasi yang diinginkan, simulasi, dan fabrikasi. 
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