
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian tugas akhir ini dilaksanakan pada: 

Waktu  : Mei 2015 – Oktober 2015 

Tempat : Laboratorium Teknik Terpadu Jurusan Teknik Elektro Universitas 

Lampung 

 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Satu buah Notebook tipe Asus X200MA dengan spesifikasi 

Prosesor    : Intel Celeron N2840 

Memori    : 2 GB 

Grafis    : Intel HD Graphics 

Kapasitas Penyimpanan  : 500 GB 

Sistem Operasi   : Windows 8.1 

2. Matlab R2013a 
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3.3. Metode/Prosedur Kerja 

Langkah-langkah kerja yang dilakukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 
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3.3.1. Studi Pustaka dan Literatur 

Studi pustaka dan literatur dilakukan untuk mencari informasi dari berbagai sumber 

yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah: 

a. Pengertian radar 

b. Bistatic Radar 

c. Wireless Fidelity (WiFi) 

d. Teori medan elektromagnetik 

 

3.3.2. Analisis Matematis dari Sistem 

Analisis dilakukan dengan perhitungan matematis terhadap parameter-parameter 

yang diperoleh dari tahap sebelumnya untuk dapat digunakan sebagai pembanding 

antara teori dan hasil penelitian. 

 

3.3.3. Analisis dan Pembahasan 

Analisis dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil perhitungan 

matematis yang diperoleh pada tahap sebelumnya dengan data yang diperoleh dari 

pengujian sistem. 

 

3.4. Diagram dan Skenario Sistem 

3.4.1. Diagram Sistem 

Sistem Passive Bistatic Radar yang dibangun pada penelitian ini yaitu seperti 

pada gambar 3.2 

 



16 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram sistem 

Sistem terdiri dari satu buah Acces Point yang memancarkan sinyal ke objek, dua 

buah objek bergerak yaitu objek satu yang bergerak dengan kecepatan konstan V1 

menjauhi radar dan objek dua yang bergerak dengan kecepatan konstan V2 

mendekati radar, kemudian satu buah Antena Surveilance yang akan menangkap 

sinyal pantul dari kedua buah objek dan sinyal direct dari acces point 

 

3.4.2. Skenario 

Sebuah access poin (AP) dan sebuah antena berada pada satu ruangan dengan jarak 

tertentu. AP berfungsi sebagai pemancar (transmitter) sinyal dengan frekuensi 

berbeda ke segala arah, antena berfungsi sebagai penerima (receiver) sinyal dari 

AP. 
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AP akan memancarkan sinyal ke segala arah dengan besar daya tertentu, ketika 

suatu objek bergerak melintas di sekitar AP dan antena, maka akan terjadi 

tumbukan antara gelombang elektromagnetik dari AP  ke antena dengan objek yang 

melintas. Kemudian pantulan gelombang elektromagnetik dari objek tersebut yang 

diterima oleh antena dan akan diproses. Pemrosesan sinyal yang diterima oleh 

antena tersebut akan dilakukan dengan menghitung daya sinyal untuk memperoleh 

besar jarak dari objek dan menghitung pergeseran frekuensi dari sinyal untuk 

memperoleh besar kecepatan serta arah dari objek. 

Skenario akan dilakukan dua kali dengan skenario pertama menggunakan satu buah 

objek dengan posisi dan kecepatan tertentu kemudian untuk skenario kedua objek 

akan ditambah dengan objek dua yang berada pada posisi dan kecepatan yang 

berbeda dengan objek satu. Arah pergerakan objek satu dan dua akan dibuat 

berlawanan sehingga dapat diketahui pengaruh dari arah pergerakan objek terhadap 

hasil pendeteksian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


