
 

 

25 

 

BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah simulasi menggunakan 

perangkat lunak untuk selanjutnya hasil simulasi akan dianalisis dan 

divisualisasikan. Data hasil simulasi akan divisualisasikan menjadi grafik 

absorbansi dan dianalisis lebih lanjut dengan melihat medan elektrik pada 

rancangan metamaterial. 

 

3.1 Tahap Penelitian 

Adapun tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Studi literatur 

Tahap studi literatur dilakukan secara terintegrasi mengenai konsep dasar 

metamaterial, aplikasi metamaterial terkhusus metamaterial absorber, thin 

film solar cell, nanopartikel emas, pemodelan Drude-Lorentz, serta 

beberapa referensi lain sebagai teori dasar untuk mendukung penelitian. 

b. Perancangan metamaterial 

Perancangan dilakukan sebagai hasil studi literatur untuk menentukan 

dimensi serta variabel perancangan. Dalam perancangan dimensi 

metamaterial juga berdasar atas gelombang elektromagnetik yang akan 

dilewatkan untuk kemudian di dukung oleh studi literatur berupa penelitian 

terdahulu. 

c. Simulasi 

Simulasi dilakukan menggunakan perangkat lunak CST Studio dengan 

parameter yang sudah ditentukan dalam perancangan. Dalam tahap ini juga 

dilakukan input pemodelan material untuk aplikasi frekuensi tinggi. 

simulasi dilakukan dengan batasan tertentu seperti rentang frekuensi dan 

meshing pada rancangan metamaterial. Adapun data yang diperoleh pada 

simulasi yaitu data S-Parameter berupa reflektansi dan transmitansi yang 

menjadi acuan untuk nilai absorbansi yang dihasilkan. 

d. Pengolahan data 

Data yang diperoleh dari hasil simulasi akan diolah lebih lanjut 

menggunakan Microsoft Excel untuk memperoleh nilai absorbansi. Data 
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absorbansi kemudian diplot menjadi grafik agar mudah dibaca dan 

dipahami. Selain itu, dilakukan juga visualisasi rancangan metamaterial 

untuk melihat medan elektrik yang dihasilkan metamaterial berbasis 

nanopartikel emas. 

e. Analisis hasil simulasi 

Analisis dilakukan pada hasil simulasi yang diperoleh untuk mengetahui 

fenomena yang terjadi pada rancangan metamaterial. Hasil numerik yang 

diperoleh dari pengolahan data akan dibandingkan dengan hasil analitik 

terhadap fenomena multirefleksi pada metamaterial berbasis nanopartikel 

emas serta impedansi yang dihasilkan akan dibandingkan dengan impedansi 

udara. 

f. Kesimpulan dan evaluasi 

Kesimpulan dilakukan untuk memperoleh gagasan dari penelitian yang 

dilakukan. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk memberi saran pada 

penelitian berikutnya untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik 

dan akurat. 

g. Penulisan tugas akhir 

Penulisan yaitu pembuatan laporan hasil dari penelitian yang dilakukan. 

Dalam penulisan dijelaskan secara menyeluruh dari awal hingga kesimpulan 

yang diperoleh dari penelitian sampai terbentuk menjadi laporan tugas 

akhir. 
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3.2  Diagram Alir Penelitian 

Untuk melakukan penelitian mengenai metamaterial absorber berbasis 

nanopartikel dilakukan beberapa langkah. Langkah tersebut dimulai dari studi 

literatur hingga analisis hasil simulasi yang dilakukan. Untuk memudahkan 

langkah pengerjaan dalam melakukan penelitian, dibuat diagram alir penelitian 

seperti berikut ini.  

mulai 
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3.3  Perancangan metamaterial 

Metamaterial yang akan dirancang adalah metamaterial absorber berbasis 

nanopartikel emas yang dibuat dengan tujun untuk meningkatkan penyerapan 

energi cahaya matahari. Pada penelitian ini digunakan material silikon sebagai 

bahan semikonduktor yang akan mengubar energi cahaya matahari menjadi 

nergi listrik dengan penambahan nanopartikel emas berbentuk setengah bola. 

Selain itu dibuat rancangan lain dengan menambahkan bahan konduktor di 

lapisan bawah untuk kemudian dibandingkan dengan metamaterial yang tidak 

menggunakan material konduktor. Pada penelitian ini, material silikon 

dimodelkan dengan pemodelan Drude-Lorentz untuk melihat propagasi 

gelombang pada frekuensi spektrum optik. Berdasarkan penelitian terdahulu 

mengenai material silikon dengan pemodelan Drude-Lorentz diperoleh tabel 

ketebalan material silikon seperti terlihat pada tabel 3.1 berikut.[32] 

Tabel 3.1 Tabel komposisi dan ketebalan silikon hasil pemodelan 

Drude-Lorentz 

 

 

Tabel diatas dijadikan sebagai landasan untuk perancangan metamaterial 

dalam penelitian kali ini khususnya dimensi ketebalan silikon. Berdasarkan 

peneltian tersebut dimensi ketebalan dalam satuan nanometer dapat digunakan 

untuk aplikasi thin solar cell. Adapun 250 nm dipilih sebagai dimensi yang 

digunakan pada perancangan metamaterial karena untuk memudahkan proses 

simulasi. Pemilihan dimensi yang terlalu tebal akan berakibat pada lamanya 

proses simulasi. 
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Nanopartikel emas digunakan untuk meningkatkan penyerapan energi cahaya 

matahari. Beberapa penelitian dengan aplikasi yang sama telah dilakukan 

dengan menggunakan nanopartikel emas berbentuk bola dan berhasil 

meningkatkan penyerapan yang terjadi. Pada penelitian kali ini akan digunakan 

nanopartikel emas berbentuk setengah bola (hemispherical gold nanoparticle). 

Adapun diameter nanopartikel emas ditentukan oleh gelombang 

elektromagnetik yang akan dilewatkan serta penelitian yang terdahulu 

mengenai hal tersebut. Sesuai dengan prinsip metamaterial, ukuran 

nanopartikel akan lebih kecil dari gelombang yang akan dilewatkan. Seperti 

yang telah disebutkan bahwa cahaya matahari termasuk dalam jenis cahaya 

tampak dengan rentang frekuensi antara 250-2500 THz. Akan tetapi energi 

band gap yang dimiliki silikon hanya 1.12 eV. Untuk itu rentang frekuensi yang 

digunakan hanya pada rentang 400-600 THz atau 0.4-0.6 PHz.  

 

Dengan menggunakan persamaan gelombang, dimana frekuensi sebesar 400-

600 THz dan 𝑐 = 3𝑥108 𝑚/𝑠 maka, 

𝜆1 =
𝑐

𝑓𝑚𝑖𝑛
=  

3𝑥108 𝑚/𝑠

400 𝑥 1012 𝐻𝑧
 = 7.5 𝑥 10−7 𝑚 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =
1

2
 (𝜆1) =

1

2
 (7.5 𝑥 10−7 𝑚) 

                        = 3.75 𝑥 10−7 𝑚 

             = 375 𝑛𝑚  

𝜆2 =
𝑐

𝑓𝑚𝑎𝑥
=  

3𝑥108 𝑚/𝑠

600 𝑥 1012 𝐻𝑧
 = 5 𝑥 10−7 𝑚 

𝜆𝑚𝑖𝑛 =  
1

10
(𝜆2) =

1

10
(5 𝑥 10−7 𝑚) 

                       = 5 𝑥 10−8 𝑚 

                                                              = 50 𝑛𝑚 

Panjang gelombang minimum dan maksimum yang dihasilkan dijadikan 

rujukan untuk merancang metamaterial dalam hal ini diameter nanopartikel 

emas. Maka panjang diameter yang dapat digunakan untuk merancang 
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diameter nanopartikel emas berada pada rentang 50-375 nm. Pada penelitian 

ini akan digunakan nilai tengah dari rentang tersebut yaitu 300 nm. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya  juga menyatakan bahwa rentang diameter 

200-400 nm menunjukkan hasil yang baik untuk rentang frekuensi cahaya 

tampak. [33] 

 

Material lain yang digunakan yaitu Alumunium (Al) yang akan digunakan 

sebagai logam konduktor untuk menghilangkan efek transmisi dengan harapan 

dapat meningkatkan nilai absorbansi metamaterial. Penggunaan alumunium 

juga akan dijadikan perbandingan dengan metamaterial yang tidak 

menggunakan logam konduktor. Dimensi dan konduktivitas yang akan 

digunakan diperoleh dari penelitian sebelumnya dimana tebal alumunium yang 

digunakan adalah 40 nm dengan konduktivitas 𝜎𝐴𝑙 = 3.56 𝑥 107𝑆/𝑚.[26] 

 

Dengan dimensi tersebut akan dibuat dua jenis metamaterial berbeda yaitu 

metamaterial silikon berbasing nanopartikel emas dengan dan tanpa 

alumunium. Adapun variabel bebas yang akan digunakan dalam simulasi 

adalah variasi jarak antar partikel. 

 

Gambar 3.2 Dimensi hasil rancangan metamaterial nanopartikel emas 

tanpa menggunakan alumunium 

Dimensi dari setiap sisi adalah A = panjang silikon, B = lebar silikon, C = tinggi 

silikon dan D = diameter nanopartikel emas sebesar 300 nm, ukuran tersebut 

diperoleh dari hasil perhitungan sesuai gelombang yang dikenakan dan hasil 

C 
D 
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studi literatur pada penelitian terdahulu. Sebagai variabel bebas yaitu jarak 

antar nanopartikel, ukuran A dan B akan diperlebar sepanjang 0D,1D, 2D, 3D, 

dan 4D. 

 

Gambar 3.3 Dimensi hasil rancangan metamaterial nanopartikel emas 

menggunakan alumunium 

Sel satuan lain dirancang dengan penambahan logam alumunium sebagai 

material konduktor untuk meminimalisasi terjadinya transmisi. Adapun ukuran 

seperti yang terlihat pada gambar adalah A = lebar silikon, B = lebar silikon, C 

= tinggi silikon, D = diameter nanopartikel emas sebesar 300 nm, dan E = tebal 

ground plane berupa alumunium sebesar 40 nm. Sebagai variabel bebas yaitu 

jarak antar nanopartikel, ukuran A dan B akan diperlebar sepanjang 0D, 1D, 

2D, 3D, dan 4D. 

 

3.4  Tahap simulasi 

Untuk mengetahui nilai absorbansi hasil perancangan dari metamaterial 

dilakukan simulasi menggunakan perangkat lunak CST Microwave Studio 

2019. Aplikasi ini memiliki fitur yang lengkap untuk perancangan dan analisis 

pada gelombang elektromagnetik dengan rentang frekuensi yang tinggi. 

Keunggulan dari aplikasi ini adalah memiliki teknik simulasi yang beragam 

seperti time domain solver, frequency domain solver, integral equation solver, 

multilayer solver hingga eigenmode solver. Dengan fitur yang lengkap dan 

fleksibilitas tinggi aplikasi ini cocok digunakan untuk simulasi gelombang 

A B 

C

 

 

D 
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elektromagnetik. Berikut merupakan tahapan simulasi yang dilakukan 

menggunakan perangkat lunak CST Microwave Studio.  

a. Membuka aplikasi dengan menekan dua kali pada ikon aplikasi. 

b. Pilih dengan mengklik bagian new template pada tampilan awal. 

 

Gambar 3.4 Tampilan awal pada aplikasi CST STUDIO 

c. Pilih jenis gelombang elektromagnetik yang akan digunakan untuk 

membuat metamaterial, pilih Microwave & Optic RF. 

d. Klik bagian periodic structure untuk membuat metamaterial, lalu klik next. 

 

Gambar 3.5 Create project Template 

e. Pilih FSS, Metamaterial – Unit cell lalu klik next. 

f. Pilih phase reflection diagram, klik next lalu pilih frequency domain dan 

klik next. 

g. Tentukan satuan yang akan digunakan untuk merancang seperti satuan 

gelombang atau frekuensi, dimensi dan sebagainya lalu klik next. 
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h. Masukan input parameter berupa rentang frekuensi yang akan digunakan 

dan klik next. 

 

Gambar 3.6 Tampilan input rentang frekuensi 

i. Periksa Kembali input yang telah dimasukkan dan klik finish jika sudah 

sesuai. 

j. Pilih menu modelling dan pilih bentuk kotak serta masukkan ukuran yang 

telah ditentukan. Pada menu material, pilih load new material. dan 

masukan pemodelan Drude-Lorentz yang telah diperoleh lalu klik ok. 

 

 

Gambar 3.7 Perancangan material silikon 

k. Masukan pemodelan Drude-Lorentz yang telah diperoleh lalu klik ok. 
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Gambar 3.8 Memasukkan hasil pemodelan Drude-Lorentz untuk silikon 

l. Lakukan meshing pada material yang telah dibuat dengan mengklik menu 

global properties > Tetrahedral. Pada tahap ini angka untuk meshing 

dibebaskan, semakin besar angka input meshing akan lebih presisi namun 

akan membutuhkan waktu simulasi yang sangat lama.  

 

Gambar 3.9 Hasil rancangan material silikon 
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Gambar 3.10 Hasil proses meshing pada material 

m. Masukan kondisi batas simulasi dengan mengklik menu boundaries dan 

masukkan kondisi simulasi yang diinginkan. 

 

Gambar 3.11 Boundaries Condition proses simulasi 

n. Lakukan simulasi dengan mengklik menu setup solver, aktifkan refleksi 

dan transmisi pada menu select, dan klik start untuk memulai simulasi. 
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Gambar 3.12 Memulai proses simulasi 

o. Ambil data S-Parameter yang telah diperoleh dari simulasi. Cukup copy 

data SZmax (1) SZmax(1) dan SZmin (1) SZmax(2) ke Ms.Excel sebagai 

nilai reflektansi dan transmitansi untuk selanjutnya diolah untuk 

mendapatkan nilai absorbansi yang dihasilkan. 

 

Gambar 3.13 S-Parameter hasil simulasi 

p. Pilih bentuk sphere atau bola pada menu modelling dan masukan ukuran 

diameter yang telah ditentukan. Pada bagian material pilih new material, 

klik bagian disperse dan masukan pemodelan Drude dengan parameter 

yang sudah diketahui. Lalu klik finish. 

q. Potong bentuk bola menjadi setengah bola dengan klik bagian modelling 

lalu pilih bentuk kotak dan masukan nilai sesuai diameter bola. Pada 
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bagian material pilih vacuum dan pilih cut away highlited pada menu 

material. 

r. Selanjutnya pilih kembali modelling dan pilih bentuk kotak serta 

masukkan ukuran yang telah ditentukan. Pada menu material, pilih load 

new material dan masukan pemodelan Drude-Lorentz yang telah diperoleh 

lalu klik ok. 

 

Gambar 3.14 Rancangan metamaterial dengan nanopartikel emas 

s. Lakukan simulasi untuk metamaterial tanpa alumunium seperti pada 

Langkah l-o dengan menambah dimensi silikon sebesar 0D, 1D, 2D, 3D, 

dan 4D. 

t. Untuk metamaterial yang menggunakan alumunium, pilih menu modelling 

dan pilih bentuk kotak. Masukkan ukuran yang telah ditentukan dan pilih 

alumunium pada material. 

 

Gambar 3.15 Rancangan metamaterial silikon+nanopartikel 

emas+alumunium 
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u. Lakukan simulasi metamaterial yang menggunakan alumunium seperti 

pada Langkah l-o dengan menambah dimensi silikon menjadi 0D, 1D, 2D, 

3D, dan 4D. 

v. Seluruh data S-Parameter yang diperoleh dari simulasi diolah untuk 

mendapat nilai absorbansi yang nantinya akan dilakukan perbandingan 

dengan hasil analitik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


