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Abstrak - Tulisan ini menguraikan tentang perancangan, simulasi dan implementasi antenna star bolic yang
digunakan dalam komunikasi jaringan wireless (wi-fi) atau dapat juga sebagai antenna pengganti pada client.
Dengan adanya perancangan ini diharapkan dapat membantu masyarakat umum dalam memanfaatkan
antenna wireless (wi-fi) dan teknologi jaringan wireless LAN. Antenna star bolic dirancang untuk
menfokuskan signal sehingga memperoleh titik fokus signal jangkauan yang jauh. Pengujian antenna star
bolic dilakukan dengan memposisikan antenna star bolic sebagai antenna pengganti pada USB wireless. Signal
o
wireless yang diterima oleh antenna star bolic dicatat kekuatannya, pencatatan dilakukan untuk 90 pada titik
wireless (wi-fi), ada beberapa hal yang mempengaruhi kualitas signal yang akan diterima oleh antenna star
bolic berbanding lurus dengan jarak serta penghalang atau interferensi pada wireless (wi-fi).
Kata kunci : Antenna Star Bolic, Wireless (Wi-Fi), Fokus Signal.
1.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dewasa ini wireless (wi-fi)
sudah banyak diaplikasikan dalam kehidupan seharihari karena dengan adanya teknologi wireless (wi-fi)
kita dapat bertukar informasi secara bebas
dimana saja, namun masih banyak orang
yang
belum
memanfaatkan teknologi wireless (wi-fi)
serta teknologi lain yang dapat memaksimalkan
teknologi wireless (wi-fi) dengan memanfaatkan
jalur udara sebagai saluran transmisi.
Pada dasarnya untuk meningkatkan jarak jangkauan
wireless (wi-fi) diperlukan antenna eksternal dengan
gain yang lebih tinggi dari antenna standard
dimana setiap
antenna
mempunyai
fungsi
penerima ataupun pemancar signal. Pada proses
pengiriman ataupun penerimaan signal informasi
terutama melalui jalur udara terkadang memiliki
hambatan pada jarak dan lokasi sehingga
membutuhkan sebuah alat untuk memperkuat
pengiriman atau penerimaan signal wireless (wi-fi).
Alat seperti ini lazim disebut dengan antenna yang
memiliki berbagai macam jenis antenna dengan
dimensi yang berbeda dan setiap antenna berbeda pula
daya pancaran atau radiasikan signal dengan kekuatan
yang berbeda setiap arahnya.
Komunikasi yang dilakukan antara titik
pemancar
dan penerima signal wireless (wi-fi) diperlukan
antenna yang memiliki pola radiasi spesifik ke satu
arah sehingga dapat menghasilkan kualitas signal
yang baik. Salah satu antenna yang digunakan dalam
situasi ini adalah antenna star bolic. Dengan
perhitungan pembiayaan dan mudahnya pembuatan

antenna star bolic, memungkinkan masyarakat umum
dapat mengaplikasikan dilingkungannya.
2. TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Antenna
Antena adalah perangkat media transmisi wireless
(wi-fi) yang memanfaatkan ruang bebas di udara
sebagai media penghantar. Antena mempunyai fungsi
sebagai pemancar (tx) dan fungsi antena sebagai
penerima (rx). Dalam konsep dasar komunikasi
wireless (wi-fi)
adalah pemancar dan menerima
secara simultan namun tidak benar-benar full duplex.
Antenna juga dapat didefinisikan sebagai sebuah
piranti yang dapat meradiasikan gelombang
elektromagnetik terbimbing (guide wave) pada saluran
menjadi gelombang bebas di udara (free space).
Tipe Antenna
Berdasarkan fungsinya antenna juga terbagi dari
beberapa tipe yang biasa digunakan untuk wireless
(wi-fi) seperti antenna onmidirectional (omni),
antenna yagi, antenna solid dish dan antenna grid,
antenna plat panel, serta antenna helix. Dari tipe
antenna tersebut kita dapat menggunakannya sesuai
kebutuhan.
Antena Omnidirectional
Antena omni adalah antenna yang memiliki pola
radiasi yang menyebar sama rata ke segala arah,
pada gambar 1 merupakan contoh dari antenna omni.
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Antenna plat panel biasanya terdiri dari beberapa
driven elemen, yang dipasang didepan metal
reflektor yang rata. Sebagian besar antenna ditutup
oleh plastic atau fiber glass seperti Gambar 5.
Selain bergantung pada gain, tinggi dan lebar.
ukuran antenna plat panel sangat bervariasi dari
15 cm sampai 76 cm.

Gambar 1. antenna omnidirectional

Antena omni meradiasikan sinyal ke semua arah
secara horizontal, tetapi menunjukan
adanya
directivitas
dalam arah vertikal dengan
mengkonsentrasikan energinya.
Bentuk
signal
dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 5. antenna plat panel

Antenna Helix
Antenna helix mempuayai polarisasi circular, dengan
driven elemen juga berwujud helix seperti sebuah
pegas seperti pada gambar 6.

Gambar 2. bentuk signal antena omnidirectional

Antenna Yagi
Antenna Yagi merupakan antena yang paling banyak
dikenal umum dari bentuknya yang menyerupai
antenna televise. Antenna ini terdiri dari sebuah
dipole (driven elemen) yang dilengkapi dengan
reflektor dan beberapa director. Gambar 1.3
merupakan contoh dari antenna yagi

Gambar 3. antenna yagi

Antena Solid Dish dan Antenna Grid
Antena solid dish dan grid biasanya terdiri dari
sebuah dipole, sebagai driven elemen yang dipasang
dimuka reflektor yang berbentuk elemen. Antena ini
memiliki reflektor berupa solid dish dan grid
seperti terlihat pada Gambar 1.4. Posisi
driven
elemen tersebut berada dititik tengah reflektor
tersebut. wave guide dan dua elemen yagi juga bisa
dipasang untuk menggantikan dipole biasa.

Gambar 6. antenna helix

3.

Dari berbagai tipe dan fungsi setiap antenna
memiliki kelebihan dan kekurangannya masingmasing sedangkan masyarakat umum sebagian besar
belum mengetahui setiap tipe antenna sehingga
kesulitan untuk memilih tipe antenna yang sesuai
dengan kebutuhannya terutama dalam pemilihan
antenna untuk wireless (wi-fi) untuk kebutuhan
tertentu dan setiap antenna yang ada mempunyai
harga yang relative mahal.
Dengan semakin banyaknya kebutuhan
antenna
wireless
(wi-fi) dimasyarakat serta kendala pada
setiap masyarakat umum berbeda maka dari itu
penulis mencoba merancang antenna dengan tipe
baru yaitu antenna star bolic yang dapat dijangkau
oleh masyarakat umum baik dari sisi kualitas
maupun biaya yang relative murah serta dapat
memicu kreatifitas masyarakat.
4.

Gambar 4. antenna solid dish dan grid

Antenna Plat Panel
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METODE PENELITIAN

PEMBAHASAN

Perancangan Praktis Antenna Star Bolic
Prinsip kerja antena star bolic seperti antenna
solid dish dan antenna grid lainnya, yaitu
menempatkan bagian sensitive antena pada titik
fokus sehingga semua gelombang elektromagnet
yang mengenai Star Bolic akan terkumpul dan
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diterima oleh bagian sensitif tersebut. Untuk
membuat sebuah antenna star bolic kita siapkan alat,
bahan serta software pendukung.

penangkapan signalnya. Desain gambar dan ukuran
yang pertama adalah dalam bentuk belah krtupat
seperti pada gambar 9.

Alat yang diperlukan :
Tang/Tang Kakatua
Gergaji
Pisau Cutter
Obeng
Penggaris dan Busur
Laptop/Netbook
Bahan yang digunakan beserta kisaran harganya:
Kawat Besi (½ kg)
= Rp. 10.000,- Kawat
Parabola = Rp. 20.000,-(100cm x 120cm)
Paralon/PVC 2”
= Rp. 0,Kabel USB (3m) = Rp. 50.000,USB WiFi
= Rp. 70.000,(TP-Link TL-WN721N)
Software pendukung :
Driver USB Wi-Fi
inSSIDer
Google Earth
Siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan
untuk membuat antenna star bolic, untuk tahapan
pertama ini kita hanya menggunakan alat seperti
penggaris, pisau cutter, tang kakatua, sedangkan
untuk bahannya hanya memerlukan kawat besi dan
kawat parabola.

Gambar 9. desain gambar dan ukuran

Gambar 7. kawat besi dan kawat parabola

Desain antenna dalam bentuk belah ketupat
merupakan dasar dari design antenna Star Bolic
dimana enam buah belah ketupat di gabungkan
sehingga membentuk
parabola
yang
mempunyai titik frequensi unggul pada setiap
ujung titik belah ketupat tersebut sehingga
memungkinkan frequensi lebih terfokus pada
objek penerima (usb wi-fi) yang nanti akan
diletakan di tegah-tengah antenna star bolic.
Star Bolic dirancang untuk memiliki kemampuan
melebihi antenna parabola biasa dengan teknik
fokus pada enam titik yang sudah ditentukan
sebelumnya. Pada gambar 10 merupakan ukuran
sebuah rancangan antenna star bolic.

Gambar 8. alat yang digunakan

Setelah kita menyiapkan alat dan bahan tersebut
selanjutnya kita siapkan desain gambar dan ukuran
yang akan kita gunakan dalam membuat antenna star
bolic ini karena akan mempengaruhi jangkauan
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Gambar 12. meluruskan kawat

Selanjutnya kita ukur kawat yang masih digulung
dengan kawat yang sudah di potong sebelumnya lalu
bengkokan seperti gambar 2.7 sehingga membentuk
sebuah persegi dengan setiap panjang sisi 20cm
dan setiap sisi harus dua kali lipat tebal kawat.
Gambar 10. rancangan antenna star bolic

Untuk Design Ukuran Star Bolic yang akan
buat mempunyai ukuran dengan lengkungan 45°
serta titik tengah dengan panjang 40cm lebih
panjang dari ukuran jari-jari parabola sehingga
memungkinkan mempunyai titik fokus tepat
di tengah, pada ukuran panjang tengah ini belum
termasuk ditambah untuk usb wi-fi yang akan
kita gunakan dengan maksimal panjang
penambahan 10cm yang memungkinkan titik
singkron dengan parabola mempunyai sedikit
titik lost signal. Seperti pada gambar 2.5 titik
focus akan menghasilkan signal yang rata.

Gambar 13. membentuk kawat
Setelah kawat besi tersebut di bengkokan sebanyak
dua kali lipat dari kawat itu sehingga membentuk
sebuah persegi yang mempunyai ukuran yang sama
dari dari setiap sisinya, gambar 2.8 satukan kedua
kawat tersebut sehingga membentuk sebuah persegi
yang memiliki satu rangka dan ukurannya dua kali
dari ukuran kawat.

Gambar 11. signal yang dihasilkan
Setelah kita mempunyai desain dan ukuran, kita
dapat memulai melakukan tahapan-tahapan untuk
membuat antenna star bolic, gambar 2.6 kita mulai
dari meluruskan kawat yang akan kita gunakan
setelah kita mempunyai ukuran yang kita inginkan
sebelumnya, kita luruskan kawat besi yang
bengkok lalu kita ukur sepanjang 20cm setelah
itu potong. Kawat besi yang telah di potong tadi
merupakan kawat patokan untuk kawat besit
yang akan dilipat menjadi sebuah persegi.
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Gambar 14. kawat membentuk persegi
Dari hasil rangkai persegi selanjutnya kita bentuk
sebuah rangka belah ketupat dengan ukuran sudut
panjang lurus pada rangka belah ketupat tersebut
sepanjang 35cm dan sudut pendek lurus sepanjang
15cm, gambar 15 sesuai ukuran yang di
rancang sebelumnya.
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ditutupi oleh kawat parabola sehingga membentuk
sudut 45° dari titik terpanjang belah ketupat tersebut.

Gambar 15. kawat membentuk belah
ketupat
Setelah kita menyiapkan rangkai belah ketupat dari
kawat besi sebanyak enam buah selanjutnya kita
melakukan proses pengukuran kawat parabola untuk
menutupi rangkai belah ketupat dari kawat besi
tersebut dengan cara menempelkan rangkai belah
ketupat dari kawat besi ke kawat parabola, gambar
16 ukurannya diberi lebih dengan maksimal 2cm dari
rangkai belah ketupat dari kawat untuk melipat kawat
parabola ke rangkai belah ketupat dari kawat
tersebut.

Gambar 18 lipat dan bengkokan
Setelah kita bengkokan belah ketupat
tersebut sampai dengan 45° dari titip terpanjang
maka akan terlihat hasil seperempat lingkaran.
Gambar 19 menunjukan salah satu sisi Star Bolic
yang nantinya akan kita buat.

Gambar 19 membentuk seperempat lingkaran
Gambar 16. mengukur kawat parabola
Setelah kita melakukan pengukuran pada kawat
parabola seperti yang di jelaskan sebelumnya,
selanjutnya kita potong menggunakan pisau
cutter, gambar 17 memungkinkan untuk
memudahkan dalam proses pemotongan.

Lakukan proses tersebut sehingga memperoleh belah
ketupat sebanyak enam buah dan lakukan
penggabungan sehingga
membentuk
sebuah
antenna star bolic. Selanjutnya kita siapkan gergaji
dan Paralon/PVC 2” sepanjang 50cm untuk
dipasang ke titik tengah Star Bolic dengan ukuran
yang sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan
design awal. Gambar 20. bentuk antenna star bolic.

Gambar 17 memotong kawat parabola

Setelah pemotongan selesai selanjutnya kita
lipat kawat parabola tersebut kedalam rangka belah
ketupat dari kawat besi sehingga kawat parabola
tersebut menutupi seluruh rangkai belah ketupat dari
kawat besi seperti pada gambar 18 Selanjutnya
bengkokan hasil dari belah ketupat yang sudah

Gambar 20. bentuk star bolic
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Pengujian Antenna Star Bolic
Dalam akhir sebuah proses pembuatan untuk
mengetahui hasil yang sudah kita buat tentunya
harus ada proses pengujian dimana untuk menguji
coba antenna star bolic yang sudah kita buat hanya
perlu menyiapkan laptop ,usb wi-fi dan kabel usb
dengan panjang
3meter.

Untuk tahap pengecekan ini pertama kita disable
terlebih dahulu perangkat penangkap signal wireless
wi-fi yang sudah ada di laptop/netbook.

Gambar 23. disable perangkat wireless
laptop/netbook
Setelah kita disable perangkat wireless
yang ada di laptop/netbook selanjutnya
koneksikan perangkat usb wi-fi yang akan
gunakan
pada antenna star bolic, disitu
terlihat signal wireless wi-fi yang diterima
usb wi-fi tanpa antenna star bolic.

wi-fi
kita
kita
akan
oleh

Gambar 21. persiapan uji coba

Oleh karena kabel usb yang kita gunakan hanya 3
meter maka untuk pemasangannya kita sesuaikan
dengan pemasangan menggunakan tiang 2,5
meter dan arahkan ke titik yang diperkirakan (belum
tentu) ada signal wireless wi-fi atau signal wireless
wi-fi yang tidak terdeteksi oleh perangkat penerima
wireless wi-fi dari laptop/netbook.

Gambar 24. mengaktifkan perangkat usb wi-fi
Setelah terlihat koneksi dengan menggunakan usb
wi-fi selanjutnya kita cek signal wireless wi-fi mana
saja yang di terima dengan menggunakan inssider
dalam keadaan tanpa atau belum dipasangkan usb wifi nya pada antenna star bolic.

Gambar 22. memasang antenna star bolic

Setelah dipasangkan antenna Star Bolic selanjutnya
kita instalasikan software yang dibutuhkan seperti
driver usb wi-fi, inssider dan google earth. Software
tersebut masing-masing mempunyai peranan atau
fungsi tersendiri seperti driver usb wi-fi untuk
menjalankan perangkat baru usb wi-fi yang kita
gunakan, inssider sebagai scanner wireless wi-fi
yang dapat dijangkau oleh usb wi-fi dengan hasil
yang sangat terperinci dari setiap masing-masing
jaringan wireless wi-fi dan google earth sebagai
pengukur jangkauan dari titik tempat kita berada
sampai dengan titik wireless wi-fi tersebut.
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Gambar 25. signal yang diterima tanpa antenna star bolic

Pada proses pengecekan signal wireless wi-fi ini
menunjukan hanya dapat menerima satu signal
wireless wi-fi jika tanpa menggunakan antenna
star bolic selanjutnya kita pasangkan usb wi-fi
tersebut pada star bolic dan arahkan pada posisi
yang belum diketahui keberadaan signal wireless
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wi-fi, setelah itu cek hasilnya dengan inssider
maka akan terlihat perbedaannya antara tanpa
menggunakan antenna star bolic dan dengan
menggunakan antenna star bolic seperti gambar
26.

signal wireless wi-fi melebihi batas normal dari usb
wi-fi itu sendiri dengan kata lain antenna star bolic ini
dapat menjangkau wignal wireless wi-fi yang sangat
jauh.
5.

Gambar 26. signal yang diterima dengan antenna
star bolic
Terlihat jauh perbedaan signal wireless wi-fi yang
diterima tanpa antenna star bolic dan dengan
menggunakan antenna star bolic menangkap signal
wireless wi-fi lebih banyak walaupun dalam
ketinggian 2,5meter diatas permukaan tanah.
Selanjutnya kita coba melakukan pengukuran
jangkaun menggunakan google earth namun
sebelumnya kita cari titik lokasi kita terlebih
dahulu lalu cari titik asal signal wireless wi-fi
tersebut berada dan lakukan pengukuran baik
dalam meter ataubisa juga dalam kilometer.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Setelah melalui perancangan, simulasi dan pengujian
maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :
1. Dari
segi
pembiayaan perancangan
antenna star bolic dapat dikatagorikan antenna
dengan biaya yang murah dan dapat dijangkau
oleh semua kalangan masyarakat umum.
2. Perancangan antenna star bolic sangat
mudah
dan
tidak memerlukan banyak alat dan bahan.
3. Kekuatan signal antenna star bolic dapat
menjangkau jarak yang melebihi batas normal
jangkauan usb wi-fi tanpa antenna star bolic.
4. Untuk menguji antenna star bolic sangat mudah
dilakukan.
Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, antenna star bolic
seharusnya dapat disosialisasikan kepada masyarakat
umum terutama masyarakat yang jaduh dari
jangkauan wireless wi-fi dan untuk memaksimalkan
antenna star bolic maka perlu pengembangan lain
dari tipe antenna star bolic ini.
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