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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

Faktor metode pelaksanaan memegang peranan penting 

guna mendapatkan data yang obyektif, valid dan selanjutnya 

digunakan untuk memecahkan permasalahan yang telah 

dirumuskan. hal ini kaitannya berhubungan dengan langkah-

langkah yang akan digunakan dalam proses pengerjaan Tugas 

Akhir nantinya. 

Antena dapat berperan penting dalam sistem 

telekomunikasi yang kaitannya sebagai media komunikasi. Tugas 

Akhir ini menitik-beratkan pada pembuatan antena Wajanbolic 

dengan frekuensi kerja 2,4 GHz untuk jaringan wireless-LAN 

ataupun untuk penguat sinyal modem. Mengingat semakin 

banyaknya pelanggan atau client yang ingin sharing atau 

terkoneksi pada jaringan komputer setempat, untuk memudahkan 

koneksitivitas antara client dan server dibuatlah teknologi 

nirkabel yaitu antena 2,4 Ghz pada sisi server, selain itu bisa 

menghemat biaya untuk penarikan kabel. 
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3.1  Metode dan  Tahapan Kegiatan 

 

Penentuan metode dan tahapan kegiatan merupakan langkah 

strategis yang harus ditentukan agar menemukan cara untuk 

melakukan analisa dalam Bab ini akan dibahas mengenai metode 

pembuatan dan analisis dari unjuk kerja antena. 

A. Membeli bahan yang dibutuhkan : 

1.Wajanbolic diameter 30-35 cm, Kaleng 

   diameter 25-30cm. 

 2. PVP paralon diameter 3x30cm. 

 3. Tutup PVC paralon (doff) 2 buah. 

 4. Alluminium foil , Lakban. 

 5. Baut dan mur ukuran 12 atau 14. 

 6. USBextender, Kabel Coaxial 

 

B. Peralatan yang digunakan : 

 1. Gergaji besi. 

 2. Tang + obeng + kunci pas no 13-14. 

 3. Cutter , gunting , penggaris. 

 4. Mesin bor dengan mata bor 3 Inci.. 
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                       Gambar 3.1Contoh Peralatan yang digunakan  

 

C. Menghitung feeder (permukaan pipa yang tidak 

     dilapisiAlumuniumFoil). 

            D. Membuat design, merakit dan memasangkan 

                 wajanbolic 
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3.2 Pembuatan Antena Wajanbolic 

 

Dalam pengadaan antena, pertama kita hatus tentukan 

berapa panjang gelombang yang dibutuhkan dan jumlah segmen 

menentukan gain dari antena.  

Gambar 3.2 Cara pembuatan antena wajanbolic 

Tahap pembuatan : 

No. 1, 2, 3 

Melubangi Wajan,lubangi wajan dengan ukuran 12 atau 14 sesuai 

dengan baut mur menggunakan bor listrik. 
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No. 4 

Melubangi DOP (tutup Pipa PVC 4 buah) ukuran sama dengan 

lubang wajan. 

No. 5 

Memasang dop ke wajan Pasang dop yang telah dilubangi ke 

wajan dengan membaut dop tersebut ke wajan. 

No. 6 

Menentukan jarak feeder,Potong Pipa paralon PVC 3 dim 

sepanjang 30 cm, kemudian 

tentukan jarak setelah mendapatkan feedernya (daerah bebas 

alumunium foil) tandai jarak tersebut. 
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Gambar 3.3Contoh perhitungan menentukan jarak feeder 

No.7,8,9 

Memasang alumunium foil setelah ditandai, bungkus PVC 

paralon dengan menggunakan aluminium foil pada daerah selain 

feeder, kalau aluminium foil yang ada tanpa perekat,untuk 

merekatkan nya menggunakan double tape. 

No. 10 
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Memasang Alumunium foil ke dop yang ada didalam tutup dop. 

No. 11, 12 

Langkah terakhir adalah memasang rakitan pipa pvc yang telah 

disusun diatas ke dop yang telah di baut ke wajan. 

contoh Antenna :  

 

Gambar 3.4 Antena Wajanbolic berbeda diameternya  

Wajan Bolic 

diameter 30 - 35 
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Gambar 3.5 Contoh Antena kaleng 

Di buat 4 antena untuk dilakukan analisa mana yang membuat 

modem lebih kuat dalam mendapatkan sinyal. 

1. Antena wajanbolic diameter 30cm. 

2. Antena wajanbolic diameter 35cm. 

3.Antena kaleng dengan d=20cm , t=20cm. 

4. Antena kaleng dengan d=25cm , t=30. 

Antenna Kaleng 

diameter 20 cm-

25cm 


