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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian yang berjudul “Perancangan dan Analisis Microwave Metamaterial 

untuk Aplikasi Deteksi Bahan Biomaterial ” dilaksanakan di Laboratorium Teknik 

Material Institut Teknologi Sumatera. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan 

Januari 2021 – Juni 2021 . 

  

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1  Alat 

Adapun alat yang digunakan pada penelitian kali ini sebagai berikut: 

a. Notebook Asus AMD A8 

Notebook Asus AMD A8 merupakan alat yang digunakan untuk 

perancangan dan pengolahan data metamaterial bentuk SRR. Perancangan 

metamaterial bentuk SRR menggunakan aplikasi CST-Studio Suite dan 

untuk pengolahan data menggunakan aplikasi Matlab dan Excel. Notebook 

Asus AMD A8 yang di gunakan pada penelitian kali ini dapat dilihat pada 

gambar 3.1 sebagai berikut. 

 

Gambar 3.1. Notebook Asus AMD A8 
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b. Waveguide 

Waveguide merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran 

transmisi metamaterial bentuk SRR.  Metamaterial yang telah di fabrikasi 

ditempatkan di tengah alat Waveguide. Hasil transmisi berupa gelombang 

akan ditampilkan pada layar Vector Network Analyzer. Waveguide yang 

digunakan pada penelitian dapat dilihat pada gambar 3.2 sebagai berikut. 

 

Gambar 3.2. Waveguide 

 

c. Multimeter 

Multimeter merupakan alat yang digunakan pada penelitian kali ini sebagai 

alat ukur konduktivitas dan hambatan silver. Multimeter yang digunakan 

pada panelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.3 sebagai berikut. 

 

Gambar 3.3. Multimeter 
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d. 3D printing 

3D printing adalah alat untuk membuat atau mencetak benda padat dalam 

bentuk 3 dimensi, dari desain yang sudah dibuat dalam bentuk digital. 

Penggunaan 3D printing pada penelitian ini untuk membuat cetakan bagian 

konduktor metamaterial bentuk SRR.  3D printing yang digunakan pada 

penelitian kali ini  dapat dilihat pada gambar 3.4 sebagai berikut. 

 

Gambar 3.4. 3D printing 

 

e. Kuas 

Kuas pada penelitian ini digunakan sebagai alat untuk mengoleskan tinta di 

atas kertas. Kuas yang digunakan pada penelitian kali ini dapat dilihat pada 

gambar 3.5 sebagai berikut. 

 

Gambar 3.5. Kuas 

f. penggaris 

 

Gambar 3.6. Penggaris 
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g. Pisau potong 

 

Gambar 3.7. Pisau potong 

 

h. Pipet tetes 

Pipet tetes merupakan alat bantu untuk menempatkan cairan dengan ukuran 

yang kecil. Pipet tetes digunakan untuk menepatkan sampel campuran 

minyak nabati dengan premium ke metamaterial bentuk SRR. Tampilan 

pipet tetes yang digunakan pada penelitian kali ini dapat dilihat pada gambar 

3.8 sebagai berikut 

 

Gambar 3.8. Pipet tetes 

 

i. Botol Kaca 

Botol kaca merupakan suatu wadah yang digunakan untuk menyimpan 

sampel minyak nabati dan premium yang telah disiapkan. Botol kaca yang 

digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.9 sebagai berikut. 
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Gambar 3.9. Botol Kaca 

 

j. Vector Network Analyzer 

Vector Network Analyzer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

transmisi dan refleksi yang dihasilkan metamaterial. Penelitian kali ini 

mengunakan Vector Network Analyzer sebagai alat untuk melihat tampilan 

gelombang elektromagnetik berupa transmisi yang dihasilkan metamaterial 

bentuk SRR. Vector Network Analyzer yang digunakan pada penelitian kali 

ini dapat dilihat pada gambar 3.10 sebagai berikut. 

 

 

Gambar 3.10. Vector Network Analyzer 

 

3.2.2  Bahan 

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini sebagai berikut: 

a. Tinta silver 

Tinta silver yaitu bahan yang digunakan sebagai bagian konduktor pada 

metamaterial bentuk SRR. Tinta silver yang digunakan pada penelitian kali 

ini dapat dilihat pada Gambar 3.11 sebagai berikut. 
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Gambar 3.11. Tinta silver 

 

b. Kertas 

Kertas yaitu bahan  yang digunakan sebagai bahan dielektrik pada 

metamaterial bentuk SRR. Kertas yang digunakan pada penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar 3.12 sebagai berikut.  

 

Gambar 3.12. Kertas 

 

c. Filamen 3D printer 

Filametn 3D printer merupakan bahan yang digunakan untuk membuat 

cetakan bagian konduktor. Tampilan  filamen 3D priter dapat dilihat pada 

gambar 3.13 sebagai berikut. 

 

Gambar 3.13. Filamen 3D Printer 
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d. Campuran minyak nabati  

Campuran minyak nabati adalah campuran minyak sereh dan minyak 

cengkeh. Campuran minyak nabati digunakan sebagai sampel yang akan 

diukur tingkat komposisinya. Campuran minyak nabati pada penelitian kali 

ini dapat dilihat pada gambar 3.14 sebagai berikut. 

 

Gambar 3.14. Campuran minyak nabati 

 

e. Premium 

Premium merupakan cairan yang digunakan sebagai bahan campuran dari 

minyak nabati. Pencampuran ini digunakan untuk memvariasikan 

komposisi dari minyak nabati. Premium yang digunakan pada penelitian 

kali ini dapat dilihat pada gambar 3.15 sebagai berikut. 

 
Gambar 3.15. Premium 
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3.3 Diagram Alir Penelitian  

Pada bagian ini untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur penelitian, 

gambaran fabrikasi dan simulasi yang akan dilakukan. Pada gambar 3.1 merupakan  

diagram alir penelitian metamaterial biosensor. 

 

Gambar 3.16. Diagram Alir Penelitian 
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Sampel campuran minyak nabati  yang akan digunakan merupakan campuran dari 

minyak sereh dan minyak cengkeh dengan perbandingan 1:1. Penggunaan 

frekuensi pada rentang GHz maka sampel yang bisa diukur berkisar ukuran ml 

sehingga penelitian kali ini menggunakan volume sampelnya 5 ml yang berisi 

campuran bahan campuran minyak nabati dengan bahan bakar premium dan 

scattering parameter yang dilakukan pada penelitian ini yaitu berupa transmisi. 

Hasil dari studi numerik dan eksperimental berupa tabel dan grafik.   

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian tugas akhir ini terdapat 2 data yang digunakan, 

diantaranya : 

a. Data primer, merupakan data yang langsung diperoleh dari hasil simulasi dan 

pengukuran yang berupa S-parameter yang terdiri dari S12 (Transmisi) dan S11 

(Refleksi). 

b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil pengolahan dan 

perhitungan hasil dari simulasi dan eksperimen meliputi amplitude transmisi, 

permitivitas, permeabilitas, impedensi, reflaktif indeks, dan resonansi. 

 

3.5 Metode Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari hasil simulasi dan eksperimen selanjutnya diolah dengan 

menggunakan rumus pada ladasan teori, yang kemudian dari hasil pengolahan 

disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. 

 

3.6 Tahap Penelitian  

3.6.1 Model Metamaterial 

Gambar 3.3 menyajikan desain unit cell metamaterial bentuk SRR. Ukuran 

metamaterial yang diperoleh merupakan hasil perhitungan mengunakan persamaan 
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hubungan antara panjang gelombang dengan frekuensi, rentang frekuensi 3,4-5,6 

GHz. jarak antara panjang metamaterial diperoleh dari (1/10 ʎ - 1/2ʎ) [25]. 

c = 3 X 108 m/s  

c = ʎ.f 

ʎ = c / f 

frekuensi di 3 GHz 

ʎ = (3 x 108 m/s) / 3 x 109 Hz 

ʎ = 0,1 m = 10 cm 

frekuensi di 6 GHz 

ʎ = (3 x 108 m/s) / 6 x 109 Hz 

ʎ = 0,05 m = 5 cm 

jadi rentang panjang gelombangnya (ʎ) 5 -10 cm  

maka untuk ukuran sisi metamaterial yang akan digunakan (L) 

s = 1/10 (5 ) - 1/2)(10) 

s = 0,5 cm – 5 cm = 5 mm – 50 mm 

sehingga sisi metamaterial yang akan digunakan harus memiliki rentang nilai dari 

5 mm- 50 mm. ukuran sisi yang akan digunakan adalah 23 mm. ukuran sisi ini akan 

mempengaruhi gelombang resonansi yang dihasilkan. Ukuran sisi 23 mm diambil 

agar gelombang resonansi dihasilkan bisa mencapai 6 GHz namun nilai FWHM 

masih terbaca dalam gelombang elektromagnetik.    
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Gambar 3.17. Metamaterial bentuk SRR (Split Ring Resonator) 

 

Parameter l, w, k, g, ze, dan zd adalah sisi metamaterial (23 mm), lebar bentuk SRR 

(2 mm), panjang bentuk SRR (18 mm), unit gap sel (4 mm), ketebalan silver sebagai 

logam (0,1mm) dan ketebalan kertas (0,1 mm). penggunaan desain ini lebih mudah 

di buat jika dibandingkan dengan bentuk metamaterial lainya. Konduktivitas silver 

dan permitivitas kertas masing-masing adalah 5,8 x 107 S/m, 1,71.  

3.6.2 Tahap Simulasi Pada CST Studio Suite 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan perangkat lunak CST Studio Suite.    CST 

Studio Suite merupakan perangkat lunak untuk analisis elektromagnetik dengan 

rentang frekuensi rendah (microwave) sampai gelombang frekuensi tinggi. CST 

Studio Suite digunakan untuk merancang, menganalisis, dan mengoptimalkan 

komponen sistem elektromagnetik. Dengan menggunakan CST Studio Suite 

memudahkan dalam menganalisis berupa kinerja metamaterial yang akan di 

fabrikasi. CST Studio Suite menggunakan Finite Intergration Techinique (FIT) 

yaitu metode perhitungan dalam simulasi [30]. Berikut tampilan layar desktop CST 

Studio Suite pada Gambar 3.18. 
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Gambar 3.18. Tampilan layar desktop CST Studio Suite 

 

Langkah-langkah mensimulasikan model dengan menggunakan software CST 

Studio Suite sebagai berikut: 

a. Pada tampilan awal CST Studio Suite kita akan memilih Project Template yang 

akan digunakan sebagai tempat mendesain dan mensimulasikan model yang 

akan dibuat. Dengan memilih microwaves dan RF/Optical. 

b. Sebelum memulai membuat model terlebih dahulu memasukan parameter-

parameter yang akan digunakan. 

c. Mendesain model bentuk SRR  dengan mendeklarasikan parameter yang telah 

dibuat. 

d. Selanjutnya mengatur kondisi simulasi pada bagian Boundaries dengan 

parameter Xmin,Ymin, Xmax,Ymax, menjadi kondisi Conducting Wall dan 

Zmin, Zmax kondisinya menjadi Open. Sedangkan untuk pengaturan 

Background untuk lower Z distance, upper Z distance menjadi Kondisi Zs 

(jarak metamaterial dengan antena). 

Grafis 

Pesan 
Catatan Permodelan

n 



 
 

26 

 

e. Sebelum memulai simulasi akan ditentukan terlebih dahulu Waveguide Port. 

Waveguide port ditempatkan pada bagian sumbu Z-positif dan Z-negatif. 

f. Kemudian dilakukan simulasi dan akan didapatkan S-parameter yang dapat 

dianalisis. 

g. Kemudian sesuaikan nilai elektrikal properties kertas yang disesuaikan dengan 

sampel campuran minyak nabati. 

3.6.3 Tahap Persiapan Sampel Campuran minyak nabati 

Tahapan persiapan sampel campuran minyak nabati adalah sebagai berikut : 

a. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan (gelas ukur, pipet tetes, 

campuran minyak nabati, botol kaca). 

b. Takar campuran minyak nabati dengan premium  dengan ukuran  

 Campuran campuran minyak nabati dengan premium 

  
Campuran minyak 

nabati (ml) 

premium 

(ml) 

20% 2 8 

40% 4 6 

60% 6 4 

80% 8 2 

 

c. Campurkan campuran minyak nabati dengan premium 

d. Kemudian tempatkan pada botol. 

3.6.4 Tahap Fabrikasi Menggunakan Metode Drawing by Hand 

Langkah-langkah fabrikasi metamaterial setelah dilakukannya simulasi dan analisis 

adalah sebagai berikut: 

a. Pembuatan cetakan dengan menggunakan 3D printing, sesuai dengan desain 

yang telah dimodel pada aplikasi CST Studio Suite. 

b. Memotong kertas sesuai dengan desain yang telah dibuat. 

c. Meletakan cetakan di atas kertas yang kemudian dikuaskan bahan konduktor 

kebagian cetakan yang akan ditempatkan bagian konduktor 

d. Keringkan kertas dan konduktor. 

3.6.5 Tahap Eksperimen Menggunakan Waveguide 
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Langkah-langkah pengukuran eksperimen metamaterial biosensor yang telah di 

fabrikasi adalah sebagai berikut:  

a. Menghidupkan Vector Network Analyzer. 

b. Mengubah frekuensi menjadi rentang 3,4 – 5,6 GHz. (sesuai dengan frekuensi 

pada simulasi) 

c. Menyusun perlengkapan alat waveguide. 

d. Mengkalibrasi Vector Network Analyzer.  

e. Menjempit metamaterial yang sudah di fabrikasi ke dalam alat waveguide 

f. Pada tampilan Vector Network Analyzer dihasilkan gelombang transmisi yang 

dimana harus memiliki tampilan transmisi sesuai dengan simulasi terlihat pada 

gambar 3.19. 

        
(a)     (b) 

Gambar 3.19. Transmisi (a) simulasi (b) eksperimen 

 

g. Kemudian foto dan simpan data hasil pengukuran.  

h. Mempersiapkan sampel campuran minyak nabati  dengan volume 5 ml 

i. Sampel yang telah disiapkan kemudian diteteskan di atas metamaterial. 

j. Keringkan kertas dan konduktor. 

k. Selanjutnya tempatkan sampel  di tengah alat waveguide. 

l. Kemudian lihat tampilan Vector Network Analyzer untuk gelombang resonansi 

yang dihasilkan. 

m. Foto dan simpan data hasil pengukuran. 
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3.6.6 Tahap Pengambilan Data dan Pengolahan 

a. Pengambilan data parameter simulasi 

Data-data yang akan diambil pada simulasi metamaterial menggunakan 

aplikasi cst studio suite adalah sebagai berikut: 

➢ S11, nilai refleksi gelombang elektromagnetik diperoleh dengan memasukan  

bounderies, backround, dan waveguide port berupa conduncting wall, Zs  

(jarak waveguide dangan metamaterial 27 mm) untuk arah sumbu Z, dan Full 

Plane Zpos (jarak antena dengan metamaterial). Data yang diperoleh 

merupakan bilangan kompleks yang terdiri dari bagian real dan imajiner. 

➢ S12, nilai transmisi gelombang elektromagnetik diperoleh dengan 

memasukan  bonderies, backround, dan waveguide port berupa conduncting 

wall, Zs  ( jarak waveguide dangan metamaterial 27 mm) untuk arah sumbu 

Z, dan Full Plane Zpos (jarak antena dengan metamaterial). Data yang 

diperoleh merupakan bilangan kompleks yang terdiri dari bagian real dan 

imajiner. 

 

Data-data yang diambil dari hasil simulasi desain metamaterial disajikan dalam 

bentuk tabel 3.2  dan tabel 3.3 sebagai berikut: 

 Data refleksi (S11) metamaterial hasil simulasi dengan epsilon 

1.71, 1.81, 1.91, dan 2.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frekuensi (GHz) R-refleksi   I-refleksi  Modulus |𝑹| 

3,4    

    

    

    

    

5,6    
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 Data transmisi (S12) metamaterial hasil simulasi dengan epsilon 

1.71, 1.81, 1.91, dan 2.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pengambilan data ekperimen  

Data-data yang akan diambil pada pengujian metamaterial dengan menggunakan 

waveguide adalah sebagai berikut: 

➢ S11, nilai refleksi gelombang elektromagnetik diperoleh dengan 

memasukan  frekuensi 3,4 - 5,6 GHz. Data yang diperoleh merupakan 

bilangan kompleks yang teridiri dari bagian real dan imajiner. 

➢ S12, nilai transmisi gelombang elektromagnetik diperoleh dengan 

memasukan  frekuensi 3,4 - 5,6 GHz. Data yang deperoleh merupakan 

bilangan kompleks yang teridiri dari bagian real dan imajiner. 

Data-data yang diambil dari hasil ekperimen metamaterial disajikan dalam 

bentuk tabel 3.4 dan tabel 3.5 sebagai berikut: 

 Data transmisi (S12) metamaterial hasil eksperimen 

 

 

 

 

 

 

Frekuensi (GHz) R-transmisi  I-transmisi Modulus |𝐓| 

3,4    

    

    

    

    

5,6    

Frekuensi (GHz) R-transmisi  I-transmisi Modulus |𝐓| 

3,4    

    

    

    

    

5,6    
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 Data transmisi (S12) metamaterial hasil eksperimen dengan 

komposisi campuran 20%, 40%, 60%, 80% campuran minyak nabati 

 

 

 

 

 

 

3.6.7 Tahap Pengolahan Data  

Berdasarkan data-data yang diperoleh langsung dari hasil simulasi dan ekperimen, 

maka data-data tersebut kemudian diolah menggunakan rumus-rumus yang sudah 

ditentukan sebelumnya, yaitu sebagai berikut: 

a. Impedansi diperoleh dengan melakukan perhitungan dengan menggunakan 

persamaan (4) 

b. Indeks bias diperoleh dengan melakukan perhitungan dengan menggunakan 

persamaan (5) 

 Data-data yang diperoleh dari hasil pengolahan, selanjutnya akan disajikan dalam 

bentuk tabulasi dan grafik untuk mempermudah menganalisa hasil antara dari 

simulasi dan eksperimen. Adapun data yang dihasilkan dari pengolahan dapat 

dilihat pada tabel 3.6 dan tabel 3.7 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Frekuensi (GHz) R-transmisi  I-transmisi Modulus |𝐓| 

3,4    

    

    

    

    

5,6    
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 Penyajian data Impedansi 

 

 

 

 

 

 

 Penyajian data indeks bias 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.8 Validasi Simulasi dan Eksperimen  

Validasi hasil penelitian dapat menentukan tingkat eror dari fabrikasi metamaterial. 

Berdasarkan dari hasil simulasi didepatkan beberapa parameter yang bisa menjadi 

penentu dari keakuratan dari tahap ekperimen. Namun ada parameter yang dari 

simulasi yang disesuaikan dengan eksperimen yaitu berupa dimensi alat yang 

digunakan. Adapun validasi simulasi dan eksperimen dapat dilihat pada tabel 3.8 

 

 

 

 

 

Frekuensi 

(GHz)  
|𝐓| |𝑹| Z 

3,4    

    

    

    

5,6    

Frekuensi 

(GHz)  
|𝐓| |𝑹| n 

3,4    

    

    

    

5,6    
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 Validasi Simulasi dan Eksperimen  

 

Pada Tabel 3.8 ditampilkan hasil validasi antara nilai-nilai simulasi dan eksperimen 

didapatkan ketidak samaan hasil simulasi dan ekeperimen, ini menjelaskan 

perbedaan nilai antara simulasi dan eksperimen. Pada hasil eksperimen digunakan 

variable T untuk menjelaskan keterbatasan alat dalam pengukuran. 

Parameter Simulasi Eksperimen Hasil 

Frekuensi  3 - 6 GHz 3 - 6 GHz Sama 

Ketebalan Kertas  0.1 mm 0.1 mm Sama 

Konduktivitas silver 5,8 x 107 S/m   T Tidak Sama 

Ketebalan silver 0.1 mm T  Tidak Sama 

Jarak Antena 27 mm 27 mm Sama 

Dimensi kertas 23 x 23 mm 23 x 23 mm Sama 

Dimensi silver 18 x 18 mm T Tidak Sama 

Jarak celah/gap 4 mm T Tidak Sama 

Transmisi 4.986 GHz 4.998 GHz Tidak Sama 

Refleksi 4.986 GHz T Tidak Sama 

Impedensi 3.6 -3.8 GHz T Tidak Sama 

Indeks bias 4.6-5 GHz T Tidak Sama 

Permitivitas 4.6-5 GHz T Tidak Sama 

Permeabilitias 3.6-3.7 GHz T Tidak Sama 

Bentuk Konduktor SRR SRR Sama 


