
138 
 

BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

6.1  Analisa Hasil Eksperimen 

6.1.1  Analisa Pengaruh Faktor Terhadap Analisis Variansi 

Pemilihan faktor dalam pengujian antena pengarah (directional) model 

Yagi yang diperkirakan paling berpengaruh terhadap analisis variansi karakteristik 

kualitas dilakukan dengan cara mengamati dari hasil nilai pengujian signal to 

noise ratio (SNR). Metode lain yang juga dilakukan adalah dengan menggunakan 

analisis variansi yang digunakan untuk menganalisa eksperimen secara statistik. 

Dari Tabel 5.11 dapat diketahui bahwa secara statistik faktor–faktor yang 

berpengaruh sangat signifikan terhadap penguatan (gain)  adalah faktor A,  D, 

E,   dari ketiga faktor dapat dilihat bahwa nilai – nilai dari statistik hitungnya (F 

hitung) adalah lebih besar dari nilai statistik tabel (f tabel). Sedangkan untuk 

jangkauan pancaran (coverage) dari tabel 5.19 dapat diketahui bahwa faktor yang 

berpengaruh adalah faktor A, D, E,  karena faktor tersebut yang mempunyai nilai 

F hitung lebih besar dari f tabel. Sehingga dari data tersebut dapat digunakan 

untuk menentukan level dari faktor mana yang akan digunakan untuk usulan 

adanya suatu perbaikan . 
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6.2  Pemilihan Level Faktor 

6.2.1 Variabel Penguatan (gain) 

Berdasarkan pada nilai SNR dengan tujuan Large of the best  untuk tiap 

faktor yang ada, dapat diketahui bahwa kombinasi faktor terbaik untuk penguatan 

(gain) adalah A3B1C1D3E3F2. Sehingga setting parameter yang diperoleh 

adalah: 

a. Komposisi Diameter antena 

Menggunakan level 3 yaitu 1mm. Setting untuk parameter ini akan 

menyebabkan penguatan naik karena tahanan jenis pada diameter 1mm ini 

lebih kecil sehingga pancaran daya lebih besar namun cepat panas pada saat 

daya besar yang dipancarkan.  

b. Komposisi jumlah directional 

Menggunakan level 1 yaitu 10 buah setting parameter ini sudah sesuai dengan 

dengan teori antena bahwa semakin banyak jumlah directional maka nilai 

penguatan semakin besar. 

c. Komposisi jumlah reflektor 

Menggunakan level 1 yaitu 5 buah setting parameter ini sudah sesuai dengan 

teori antena bahwa semakin banyak jumlah reflektor maka nilai penguatan 

akan naik.  
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d. Komposisi jarak elemen 

Menggunakan level 3 yaitu jarak elemen 16 cm  Setting untuk parameter ini 

menyebabkan kerapatan pengarah (directional) antena yagi  semakin baik  

sehingga nilai penguatan akan naik. 

e. Komposisi Konduktifitas bahan 

Menggunakan level 3 yaitu konduktifitas bahan tembaga  setting parameter ini 

sesuai dengan kemampuan bahan dari tembaga dalam menghantarkan arus 

paling besar sehingga secara signifikan mempengaruhi terhadap daya radio 

frekwensi yang dipancarkan melalui antena dan menghasilkan penguatan yang 

baik.  

f. Komposisi Sudut Reflektor 

Menggunakan level 2 yaitu Setting untuk parameter ini menggunakan sudut 

120
o
 yang memberikan pengaruh sinyal pantul balik ke depan melalui reflektor 

antena  maka hasil penguatan (gain) antena semakin besar. 

6.2.2 Variabel jangkauan pancaran (coverage) 

Berdasarkan pada nilai SNR dengan tujuan Large of the best  untuk tiap 

faktor yang ada, dapat diketahui bahwa kombinasi faktor terbaik untuk jangkauan 

pancaran (coverage) adalah A3B1C1D3E3F1. Sehingga setting parameter yang 

diperoleh adalah: 
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 a.Komposisi Diameter antena 

Menggunakan level 3 yaitu 1mm. Setting untuk parameter ini akan 

menyebabkan penguatan naik karena tahanan jenis pada diameter 1mm ini 

lebih kecil sehingga pancaran daya lebih besar namun cepat panas pada saat 

daya besar yang dipancarkan.  

b.Komposisi jumlah directional 

Menggunakan level 1 yaitu 10 buah elemen.setting parameter ini sudah sesuai 

dengan dengan teori antena bahwa semakin banyak jumlah directional maka 

nilai penguatan semakin besar. 

c.Komposisi jumlah reflektor 

Menggunakan level 1 yaitu 5 buah elemen.setting parameter ini sudah sesuai 

dengan teori antena bahwa semakin banyak jumlah reflektor maka nilai 

penguatan akan naik.  

d.Komposisi jarak elemen 

Menggunakan level 3 yaitu jarak elemen 16 cm Setting untuk parameter ini 

menyebabkan kerapatan pengarah(directional) antena yagi semakin baik 

sehingga nilai penguatan akan naik. 

 e.Komposisi Konduktifitas bahan 

Menggunakan level 3 yaitu konduktifitas bahan tembaga  setting parameter ini 

sesuai dengan kemampuan bahan dari tembaga dalam menghantarkan arus 

paling besar sehingga secara signifikan mempengaruhi terhadap daya radio 
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frekwensi yang dipancarkan melalui antena dan menghasilkan penguatan yang 

baik.  

 f.Komposisi Sudut Reflektor 

Menggunakan level 1 yaitu Setting untuk parameter ini menggunakan sudut 

180
o
 yang memberikan pengaruh kerapatan reflektor semakin longgar yang 

menyebabkan hasil penguatan (gain) antena semakin kurang maksimal 

sehingga jangkauan (coverage) kurang maksimal. 

6.3   Prosedur MRSN 

Hasil SNR dari Variabel respon penguatan (gain) dan jangkauan 

pancaran (coverage) mempunyai setting optimal yang berbeda, setting parameter 

untuk penguatan (gain) A3B1C1D3E3F2, sedangkan untuk jangkauan pancaran 

(coverage) A3B1C1D3E3F1, sehingga dipilih menggunakan prosedur MRSN 

untuk menemukan  setting ukuran optimal untuk mencapai kualitas antena 

pengarah (directional ) model yagi yang baik yaitu antena yang mempunyai gain 

yang besar dengan jangkauan pancaran (coverage) yang jauh. Nilai pembobotan 

untuk masing-masing variabel respon didasarkan pada permintaan konsumen yang  

lebih mementingkan jangkauan pancaran (coverage) jika dibandingkan dengan  

tingkat penguatan (gain), sehingga ditentukan nilai ukuran pembobotan untuk 

respon jangkauan pancaran (coverage) = 0,667 dan untuk penguatan (gain) = 

0,333. 
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Berdasarkan perhitungan dengan prosedur MRSN dapat diketahui bahwa 

setting optimal untuk respon penguatan (gain) dan respon jangkauan 

pancaran(coverage) adalah trial yang mempunyai nilai MRSN terbesar yaitu 

6.189 maka kombinasi faktor terbaik adalah A1B1C1D1E2F3. Sehingga setting 

parameter yang diperoleh adalah: 

  a.Komposisi Diameter antena 

Menggunakan level 1 yaitu 5mm. Setting untuk parameter ini akan 

menyebabkan penguatan naik karena pada diameter 5mm ini mampu tahan 

panas dan dapat dilewati daya radio frekuensi yang cukup besar.  

b.Komposisi jumlah directional 

Menggunakan level 1 yaitu 10 buah.setting parameter ini sudah sesuai dengan 

dengan teori antena bahwa semakin banyak jumlah directional maka nilai 

penguatan semakin besar. 

c.Komposisi jumlah reflektor 

Menggunakan level 1 yaitu 5 buah setting parameter ini sudah sesuai dengan 

teori antena bahwa semakin banyak jumlah reflektor maka nilai penguatan 

akan naik.  

d.Komposisi jarak elemen 

Menggunakan level 1 yaitu jarak elemen 8 cm Setting untuk parameter ini 

menyebabkan kerapatan pengarah (directional) antena yagi semakin baik  

sehingga nilai penguatan akan naik. 
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e.Komposisi Konduktifitas bahan 

Menggunakan level 2 yaitu konduktifitas bahan alumunium  setting parameter 

ini sesuai dengan kemampuan bahan dari alumunium dalam menghantarkan 

arus paling besar sehingga secara signifikan mempengaruhi terhadap daya 

radio frekwensi yang dipancarkan melalui antena dan menghasilkan penguatan 

yang baik.  

f.Komposisi Sudut Reflektor 

Menggunakan level 3 yaitu Setting untuk parameter ini menggunakan sudut 

90
o
 yang memberikan pengaruh kerapatan reflektor semakin rapat yang 

menyebabkan  hasil penguatan (gain) antena menjadi maksimal sehingga 

jangkauan (coverage) maksimal. 

6.4 Perbandingan Jumlah Persentase Penguatan (gain) dan jangkauan 

pancaran (coverage) antara Formulasi A3B1C1D3E3F2  dengan 

A3B1C1D3E3F1  

Setelah didapatkan pengaturan level faktor terpilih yaitu 

A1B1C1D1E2F3 kemudian dilakukan langkah evaluasi tingkat keberhasilan 

parameter usulan dalam menghasilkan antena pengarah (directional) model Yagi 

yang mempunyai gain yang besar dan jangkauan pancaran yang jauh. Evaluasi 

dilakukan dengan membandingkan antara hasil prediksi dengan eksperimen 

konfirmasi Percobaan konfirmasi dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan 

bahwa hasil prediksi kombinasi optimum yang telah diperoleh memang 
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menunjukkan peningkatan pada kualitas output penguatan  maupun jangkauan 

antena pengarah (directional) model yagi. 

6.4.1 Persentase penguatan (gain) 

Tabel 6.1 Perbandingan Hasil Persentase penguatan hasil eksperimen 

Kondisi Awal (A1B1C1D1E2F2)  dengan  MRSN (A1B1C1D1E2F3) 

Kondisi Awal 

(A1B1C1D1E2F2) 

MRSN 

(A1B1C1D1E2F3) 

R1.10.80 dB R.13.55 dB 

  

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan  penguatan 

(gain) sebesar 2.75% di dapat dari (13,55% – 10,80%).Total biaya yang 

dikeluarkan pada kombinasi level kondisi awal A1B1C1D1E2F2 dengan rata-rata 

penguatan gain 10.80 dB adalah :Rp 150.000,- untuk 1 buah antena pengarah 

(directional)  model yagi dengan spesifikasi seperti diatas. Adapun perincian 

biayanya sebagai berikut: 

1.Alumunium      : Rp.120.000,- 

2.Tenol/Timah    : Rp.1500,- 

3.Boom PVC ¾  : Rp.15.000,- 

4.T PVC              : Rp.2500,- 

5.PCB fiber         : Rp.5000,- 

6.Lem Fox           : Rp.5000,- 

7.Mur/Baut          : Rp.1000,- 
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Sedangkan Total biaya yang dikeluarkan pada kombinasi level MRSN 

A1B1C1D1E2F3 dengan rata-rata penguatan gain 13,55 dB adalah Rp 140.000,- 

untuk 1 buah antena pengarah (directional) model Yagi dengan spesifikasi seperti 

diatas. Adapun perincian biayanya sebagai berikut: 

1.Alumunium      : Rp.110.000,- 

2.Tenol/Timah    : Rp.1500,- 

3.Boom PVC ¾  : Rp.15.000,- 

4.T PVC             : Rp.2500,- 

5.PCB fiber         : Rp.5000,- 

6.Lem Fox           : Rp.5000,- 

7.Mur/Baut          : Rp.1000,- 

(perbedaan pada sudut reflektornya) 

 

6.4.2 Persentase jangkauan pancaran (coverage) 

Tabel 6.2 Perbandingan Hasil Persentase jangkauan pancaran  

Kondisi Awal 

(A1B1C1D1E2F2) 

MRSN 

(A1B1C1D1E2F3) 

R1= 1.5 km R = 3.65 km 

  

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan jangkauan  

sebesar hasil pancaran 2.15% di dapat dari (3.65% – 1.5%). 
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 6.5 Uji Beda 

Uji beda dilakukan untuk mengetahui apakah data hasil konfirmasi 

berbeda dengan hasil prediksi ataukah sama  

6.5.1 Persentase penguatan (gain) 

Dengan menggunakan tingkat signifikansi : α = 5 %, sehingga diketahui 

ttabel  =  3.17. Dengan menggunakan rumus tentang pengujian hipotesis tentang 

perbedaan dua rata – rata , sehingga dapat dicari thitung yaitu -1.425 Sehingga dapat 

diketahui bahwa tidak ada perbedaan  rata – rata persentase penguatan (gain) pada 

prediksi kondisi awal dan pada kondisi optimum. 

6.5.2 Persentasi jangkauan pancaran (coverage) 

Dengan menggunakan tingkat signifikansi : α = 5 %, sehingga diketahui 

ttabel  =  3.17. Dengan menggunakan rumus tentang pengujian hipotesis tentang 

perbedaan dua rata – rata , dapat dicari thitung yaitu -0.332 Sehingga dapat 

diketahui bahwa tidak ada perbedaan  rata – rata jangkauan pancaran (coverage) 

pada prediksi kondisi awal dan pada kondisi optimum. 

              Berdasarkan antena pengarah model yagi buatan pabrik dengan Type 

YB10-70 merk RFI sebagai pembanding hanya menghasilkan penguatan 11 

dB.Sedangkan antena pengarah model yagi hasil eksperimen menggunakan 

taguchi dihasilkan penguatan sebesar 13.55 dB. 
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6.6 Analisa Perbandingan Biaya Berdasarkan Parameter Awal dan 

Parameter Usulan. 

Besarnya perbandingan biaya untuk perancangan antena pengarah 

(directional) model Yagi ini diukur hanya berdasarkan total biaya bahan baku 

dasar yang menjadi faktor-faktor yang diteliti. Untuk biaya parameter awal untuk 

dapat dirinci sebagai berikut : 

Total biaya yang dikeluarkan pada kombinasi level A1B1C1D1E2F2 

dengan rata-rata penguatan gain 10.80 dB dan jangkauan komunikasi 1.5 km 

adalah Rp 150.000,- untuk 1 buah antena pengarah (directional) model Yagi 

dengan spesifikasi seperti diatas. Adapun perincian biayanya sebagai berikut: 

1.Alumunium    : Rp.120.000,- 

2.Tenol/Timah   : Rp.1500,- 

3.Boom PVC ¾ : Rp.15.000,- 

4.T PVC            : Rp.2500,- 

5.PCB fiber       : Rp.5000,- 

6.Lem Fox         : Rp.5000,- 

7.Mur/Baut        : Rp.1000,- 

Sedangkan untuk parameter usulan berdasarkan MRSN Dari tabel diatas 

dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan  penguatan (gain) sebesar 2.75% 

(13,55% – 10,80%). Total biaya yang dikeluarkan pada kombinasi level 

A1B1C1D1E2F3 dengan rata-rata penguatan gain 13.55 dB adalah Rp 140.000,- 

untuk 1 buah antena pengarah (directional) model Yagi dengan spesifikasi seperti 

diatas.Adapun perincian biayanya sebagai berikut: 
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1.Alumunium     : Rp.110.000,- 

2.Tenol/Timah   : Rp.1500,- 

3.Boom PVC ¾ : Rp.15.000,- 

4.T PVC            : Rp.2500,- 

5.PCB fiber       : Rp.5000,- 

6.Lem Fox         : Rp.5000,- 

7.Mur/Baut        : Rp.1000,- 

(perbedaan pada sudut reflektornya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


