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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

Faktor metodologi 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 

Omnidirectional dengan frekuensi kerja 2,4 GHz untuk jaringan 

wireless-LAN. Mengingat semakin banyaknya pelanggan (client) 

yang ingin sharing/terkoneksi pada jaringan komputer setempat, 

untuk memudahkan koneksitivitas antara client dan server 

dibuatlah teknologi nirkabel yaitu antena Omnidirectional 2,4 

Ghz pada sisi server, selain menghemat biaya untuk penarikan 

kabel. 

 

3.1  Metode dan Teknik Penelitian 

Penentuan metode penelitian 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. 
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Antena Omni Fungsi utama antena adalah memperluas 

area coverage, kekuatan antena adalah pada pemfokusan 

gelombang radio, dan semakin besar dBi dari antenna maka 

semakin luas atau jauh area coverage yang bisa dijangkau. 

Umumnya kualitas dari antena dilihat dari kualitas dari bahan 

pembuatnya, semakin bagus kualitas elemen yang ada di dalam 

antenna, maka semakin jauh pula jangkauannya dan konon 

bahkan bisa mereduksi dari noise atau interferensi yang timbul di 

sekitarnya.  

 

3.2  Pembuatan Antena Omni-directional 

Dalam pengadaan antena, pertama kita hatus tentukan 

berapa panjang gelombang yang dibutuhkan dan jumlah segmen 

menentukan gain dari antena.Setelah kita menentukan berapa 

panjang segemen, kemudian kita mulai dengan rancang bangun 

antena. Rancang bangun antena sendiri kami bahas pada tahap 

selanjutnya yaitu pada tahap pembahasan dan hasil. 
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Gambar 3.1 Rangkaian Antena Omni 

 

 

 = Tutup Pralon ( agar air tidak masuk jika hujan          

  turu n) 

= Kabel Usb Ext 

= Modem  

= Tembaga ( untuk menangkap sinyal) 

= Gabus ( berfungsi untuk membuat modem dan 

 tembaga berada di tengah ) 
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Berikut stempel tembaga yang diterapkan dalam Antena 

 

Gambar 3.2 Model Lingkaran 

 

 

Gambar 3.3 Model Berulir 

Nantinya akan di buat 4 buat antenna untuk dilakukan analisa 

mana yang terbaik. 

 

1. Antena dengan panjang 30cm menggunakan model  

 lingkaran 
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2. Antena dengan panjang 60cm menggunakan model  

 lingkaran 

3. Antena dengan panjang 30cm menggunakan model

 berulir 

4. Antena dengan panjang 60cm menggunakan model 

 berulir 


