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Prinsip kerja radar secara sederhana dapat digambarkan sebagai sebuah 

perangkat yang melalui antenanya meradiasikan gelombang elektromagnetik 

dengan frekuensi, arah, dan polaritas tertentu. Ketika gelombang tersebut 

menabrak suatu benda, akan ada gelombang yang memantul kembali menuju 

antena radar. Gelombang inilah yang digunakan radar untuk mendeteksi suatu 

objek. Agar tidak terdeteksi oleh radar, objek harus bisa menyerap seluruh atau 

hampir seluruh gelombang yang datang dan tidak memantulkannya kembali 

menuju antena radar. Untuk itulah dibutuhkan bahan pelapis yang bertugas untuk 

menyerap gelombang radar yang datang. 

Material ini disebut RAM (Radar Absorbing Material), yang memiliki 

karakteristik dapat  menyerap gelombang elektromagnetik/gelombang radar dan 

tidak memantulkannya kembali menuju antena radar. Pada umumnya RAM 

berbahan inti serat karbon memiliki karakteristik dapat menyerap gelombang 

radar. Penelitian ini menyelidiki Pengaruh dan karakteristik material arang kelapa 

dan aluminium sebagai bahan RAM dan efeknya terhadap frekuensi radar 

diaplikasikan pada peswat tanpa awak siluman. Metode penilitian yang digunakan 

adalah studi literature dan simulasi menggunkan perangkat lunak Electromagnetic 

Simulation Software (CST) Studio Suite untuk menentukan nilai radar cross 

section (RCS) sebagai nilai untuk menentukan keterdeteksian suatu obejk selain 

itu kontruksi air frame dari peswat tanpa awak yang dirancang dengan 

menggunakan perangkat lunak Ansys. Ansys juga digunakan untuk menghitung 

massa total pesawat yang didesain agar bisa terbang dengan stabil. 

 Hasil simulasi CST Suite Studio menunjukan bahwa RCS arang kelapa 

pada  pita frekuensi HF, VHF, UHF, C dan K memiliki nilai yang lebih rendah 

dibandingkan dengan nilai RCS pada bahan aluminum. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa arang kelapa adalah bahan RAM. 

 

Kata Kunci: Gelombang Elektromagnetik, RAM (Radar Absorbing Material), 

RCS (Radar Cross Section),arang kelapa, alumunium,UAV  
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ABSTRACT 

TECHNICAL PROFILE OF MATERIAL RADAR ABSORBING 

MATERIAL  IN UNMANNED AERIAL VEHICLE 

OLEH 

 

 

ADHYAKSA DWI OKTAVIAN  

 

 

The working principle of radar can simply be described as a device that 

radiates electromagnetic waves through its antenna with a certain frequency, 

direction, and polarity. When these waves hit an object, there will be waves that 

bounce back towards the radar antenna. These waves are used by radar to detect 

objects. In order not to be detected by radar, the object must be able to absorb all 

or nearly all of the incoming waves and not reflect them back to the radar 

antenna. For this reason, backup material is needed to absorb incoming radar 

waves. 

  This material is called RAM (Radar Absorbing Material), which has the 

characteristics of being able to absorb electromagnetic waves/radar waves and 

not reflecting them back towards the radar antenna. In general, RAM which is 

made by a carbon fiber core can absorb radar waves. This study investigated the 

effect and characteristics of charcoal and aluminum as RAM materials and their 

effect on radar frequencies applied to stealth drones. The research method used is  

literature study and simulation using the software Electromagnetic Simulation 

(CST) Studio Suite to determine the value of the radar cross section (RCS) as a 

value to determine the detectability of an object in by radar. In addition, the air 

frame construction of  the drone was designed using the Ansys software. Ansys is 

also used to calculate the total mass of aircraft designed to fly stably.The 

simulation result of CST suite studio show that. 

 

The RCS value of coconut charcoal in the HF, VHF, UHF, C and K 

frequency bands has a lower value than the RCS value of aluminum. Therefore, it 

can be said that coconut charcoal is a RAM material. 

 

Key Words: Electromagnetic Waves, RAM (Radar Absorbing Material), RCS 

(Radar Cross Section), coconut charcoal, alumunium, UAV. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi radar dapat mendeteksi objek terbang seperti pesawat berawak, peswat 

udara tanpa awak (unmanned aerial vehicle),UAV dan lainnya. Namun pesawat 

udara tanpa awak yang sering digunakan untuk menyusup daerah markas musuh 

dalam kemiliteran harus tidak terdeteksi oleh radar. Berdasarkan hal tersebut, 

kami melakukan studi untuk mengetahui material pelapis yang dapat 

diaplikasikan pada UAV untuk menyerap gelombang radar dan tidak 

memantulkannya kembali pada antena radar. 

 

Prinsip  kerja  radar secara sederhana dapat digambarkan sebagai sebuah 

perangkat yang dapat meradiasikan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi, 

arah, dan polaritas tertentu melalui perangkat antenna yang dimilikinya. Ketika 

gelombang tersebut menabrak suatu benda, akan ada gelombang yang memantul 

kembali menuju antena radar. Gelombang inilah yang digunakan radar untuk 

mendeteksi suatu objek. Agar tidak terdeteksi oleh radar, objek harus bisa 

menyerap seluruh atau hampir seluruh gelombang datang dan tidak 

memantulkannya kembali menuju antena radar. Untuk itu dibutuhkan bahan 

pelapis yang memiliki fungsi untuk menyerap gelombang radar yang datang . 

 

Material ini disebut RAM (Radar Absorbing Material), RAM memiliki fungsi 

untuk menyerap  gelombang  elektromagnetik/gelombang  radar  dan  tidak 

memantulkannya kembali menuju antena radar. Keterdeteksian suatu material 
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oleh radar dittentukan oleh suatu nilai indeks yang disebut radar cross section 

(RCS). Pada umumnya RAM berbahan inti serat karbon yang dapat menyerap 

gelombang radar. Pesawat anti radar atau disebut pesawat siluman merupakan 

pesawat yang dirancang untuk menyerap dan membelokan radar menggunakan 

teknologi anti radar, sehingga membuatnya lebih sulit untuk dideteksi. Pesawat 

anti radar memiliki kemampuan untuk menghindari pendeteksian baik secara 

visual, audio, sensor panas, maupun gelombang radio (radar). Secara visual 

pesawat lebih sulit untuk terlihat bila mempunyai warna yang sama dengan warna 

latar belakangnya (kamuflase). Secara audio, pesawat akan lebih sulit untuk 

dideteksi bila suara yang ditimbulkan semakin senyap. Sedangkan untuk sensor 

panas, pesawat biasanya dideteksi dari panas timbul dari badannya atau dari 

temperature udara disekelilingnya[1]. 

 

Penggunaan Alumunium sebagai bahan material lengan UAV sangat umum 

digunakan, padalahal material alumunium memiliki nilai RCS yang lebih tinggi 

dari pada karbon. Arang tempurung kelapa adalah salah satu bahan baku material 

karbon.  Melimpahnya limbah tempurung kelapa berpotensi untuk dimanfaatkan 

sebagai alternatif bahan karbon penyusun material RAM dan juga merupakan 

salah satu jalan daur ulang limbah. Limbah kulit kelapa dijadikan arang sebagai 

karbon aktif penyusun material RAM. Produksi buah kelapa Indonesia rata-rata 

15,5 milyar butir/tahun atau setara dengan 3,02 juta ton kopra, 3,75 juta ton air, 

0,75 juta ton arang tempurung, 1,8 juta ton serat sabut, dan 3,3 juta ton debu 

sabut[8]. 
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1.2 Tujuan Skripsi 

Adapun tujuan penelitian pada skripsi ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh frekuensi gelombang radar pada RAM dari arang 

kelapa dan alumunium. 

2. Mengetahui perbandingan RCS bahan RAM dari arang kelapa dan 

alumunium. 

 

1.3 Manfaat Skripsi 

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini yaitu: 

1. Aplikasi pemanfaatan bahan RAM dari bahan arang tempurung arang 

kelapa  pada pesawat siluman tanpa awak  

2. Sebagai dasar penelitian selanjutnya 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dibahas pada penulisan skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh material karbon dari arang kelapa dan alumunium 

terhadap gelombang radar ?  

2. Bagaimana karakteristik bahan RAM arang kelapa dan dibandingkan 

alumunium ? 

 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penulisan skripsi ini yaitu: 

1. Penelitian dilakukan secara simulasi dengan aplikasi CST suite studio.  

2. Desain UAV yang dijadikan objek penelitian adalah dengan jenis fix-wing.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan penulisan, manfaat penulisan, 

rumusan masalah, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat tinjauan literatur dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan topik pada skripsi ini, seperti pengertian Radar, Radar Cross 

Section (RCS), Radar Absorbing Material (RAM), Arang Kelapa, Alumunium. 

 

 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memuat tentang langkah-langkah penelitian yang dilakukan, yaitu 

pemodelan sistem, diagram alir pengerjaan penelitian, diagram alir simulasi 

sistem, penjelasan sistem dan skenario simulasi sistem. 

 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil dari simulasi yang didapatkan dan pembahasan hasil 

simulasi tersebut. 

 

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang intisari dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan. 

Selain itu terdapat juga saran dari penelitian yang telah dilakukan untuk perbaikan 

di masa yang akan datang. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 



 

 

 

  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Pustaka pada Penelitian yang Berkaitan 

Penulis pada artikel [2] yang berjudul “Pembuatan karbon aktif dari arang 

tempurung kelapa dengan aktivator ZnCI2 dan Na2CO3 sebagai adsorben untuk 

mengurangi kadar fenol dalam air limbah”, melakukan penelitian tehadap arang 

tempurung kelapa yang dibuat menjadi karbon aktif sesuai SII No.0258 – 79 

dengan metode aktivasi fisika (pirolisis 700
o
C selama 4 jam dengan injeksi 

nitrogen) dan aktivasi kimia (perendaman dengan aktivator ZnCl2 dan Na2CO3). 

Semakin tinggi konsentrasi aktivator, maka semakin tinggi persen removal dari 

fenol yang telah diadsorbsi oleh karbon aktif. Dari penelitian ini dapat diketahui 

bahwa persentase removal tertinggi didapat pada karbon aktif dengan zat aktivator 

Na2CO3 5% dengan persen removal sebesar 99,745%. 

 

Dalam artikel lainya [3] yang berjudul ““Rancang Bangun Unamed Aerial Vehicle 

(UAV) Dengan Tiga Rotor”, para penulis membahas rancang bangun sebuah 

UAV. Pada penelitian ini alumunium digunakan sebagai bahan material lengan 

UAV, dikarenakan mateial alumunium memiliki nilai tegangan maksimal sebesar 

31 × 10
6
. Nilai tegangan maksimal ini lebih besar dari tengangan maksimal yang 

terjadi pada lengan UAV. 

 

Selanjutnya terkait dengan pesawat tanpa awak siluman (stealth UAV) dibahas 

pada artikel [4] yang berjudul “Desain Elektromagnetik dan Pengujian Karbon 

Hitam dan Karbon Fiber Epoxy Komposit untuk Pertahanan Aplikasi Stealth”. 
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Artikel ini membahas prosedur sistematis untuk desain elektromagnetik, fabrikasi 

dan pengujian peredam dielektrik pita lebar untuk aplikasi siluman pertahanan. 

Hasil penelitian menyajika informasi bahwa penyerapan elektromagnetik sebesar 

95% dapat dicapai di seluruh wilayah frekuensi pita X, sedangkan penyerapan 

maksimum 99,8% telah ditemukan di frekuensi 10,30 GHz. Absorber fabrikasi 

memiliki banyak keunggulan seperti ringan di alam, dan memiliki sifat adhesi 

yang sangat baik dengan logam permukaan. 

 

Kajian tentang pembuatan karbon aktif dari arang tempurung kelapa disajikan 

dalam artikel yang berjudul “Kajian Pembentukan Karbon Aktif Berbahan Arang 

Tempurung Kelapa” [5]. Dalam penelitian ini arang tempurung kelapa memiliki 

potensi sebagai sumber karbon aktif dikarenakan kandungan unsur karbon yang 

tinggi hingga dapat mencapai 82.92 wt. Pembentukan karbon aktif berbahan arang 

tempurung kelapa ini terdiri dari beberapa tahap proses mulai dari persiapan 

hingga proses perlakuan yang melibatkan beberapa parameter proses penting 

seperti suhu dan waktu pemanasan serta suasana atmosfir yang digunakan. 

 

Dilain pihak, kajian penggunaan alumunium sebagai material struktur kerangka 

UAV dibahas pada artikel [6] yang berjudul Design and Alumunium framework of 

drone using SOLIDWORKS.  Dalam penelitian ini alumunium digunakan dalam 

struktur quadrotor UAV umum digunakan. Penelitian ini membahas desain yang 

perlu di perhatikan dalam pembuatan UAV menggunakan Alumunium. 
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2.2 Arang Kelapa 

Arang merupakan residu hitam berisi karbon tidak murni yang dihasilkan dengan 

menghilangkan kandungan air dan komponen volatile dari hewan atau tumbuhan. 

Arang umumnya didapatkan dengan memanaskan kayu, gula, tulang, dan benda 

lain. 

 

 Arang Tempurung kelapa yang hitam menyerupai batu bara ini memiliki 

kandungan karbon sebesar 76.32 %, sisanya merupakan abu dan volatile. Arang 

merupakan bahan padat yang berpori dan merupakan hasil pembakaran dari bahan 

yang mengandung unsur karbon sebagaian besar dari pori-porinya masih tertutup 

dengan hidrokarbon dan senyawa organic lainnya.[2] 

 

Karakteristik karbon aktif berbahan arang tempurung kelapa dinyatakan dengan 

ukuran partikel arang atau luas permukaan partikel, struktur pori dan rapat 

massanya. Sebagai bahan penyerap, struktur pori dan distribusinya didalam bahan 

karbon arang tempurung kelapa merupakan faktor yang penting.[2] 

 

Gambar 2.1 Serbuk Arang Kelapa 
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2.3 Radar Absorbing Material (RAM) 

Radar Absorbing Material (RAM) adalah  bahan  yang dapat  lolos  dari  deteksi  

radar.  Fungsi  utama  RAM adalah untuk mengurangi tingkat RCS (Radar Cross 

Section). Sehingga ketika RAM terpapar gelombang radar, gelombang itu tidak 

memunculkan gelombang pantul yang kembali menuju anx`tena radar dan  justru 

tersebar atau terserap  oleh RAM. RAM tersusun dari bahan dielektrik dan bahan 

penyerap magnetik. RAM biasanya diaplikasikan pada bagian pesawat yang 

memungkinkan memiliki tingkat RCS tinggi, namun RAM bias saja menambah 

beban pesawat menjadi berat. 

 

Salah satu jenis material RAM yang terkenal yakni adalah iron ball paint. Material 

ini terdiri dari bola-bola besi yang berukuran sangat kecil yang dilapisi dengan 

carbonyl iron atau ferrite. Gelombang yang dipancarkan oleh radar akan 

menghasilkan getaran molekuler yang dihasilkandari pengaturan medan magnet 

pada material ini. Dengan adanya fenomena  getaran molekuler ini  maka akan 

menyebabkan terjadinya konversi dari energi gelombang yang dipancarkan radar 

menjadi energi panas. Pada akhirnya energi panas tersebut akan dialirkan menuju 

pesawat dan setelah itu panasnya akan dibuang.Partikel-partikel iron tersebut 

diperoleh melalui dekomposisi iron pentacarbonyl dan juga mengandung carbon, 

oksigen dan nitrogen. Pesawat F-117 menggunakan iron ball paint yang diisolasi 

secara elektrik pada ukuran-ukuran tertentu yang dilarutkan pada 2 bagian cat 

epoxy. Setiap bola-bola mikroskopis terlapisi oleh quartz (silicon dioxide) sebagai 

isolasi,  ketika  iron  ball  paint  masih  dalam  keadaan  cair  maka  dilakukanlah 

treatmen medan magnet dengan  angka Gauss tertentu dan pada jarak  tertentu 
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untuk menghasilkan pola medan magnet tertentu pada carbonyl iron ball.[4] 

 

Prinsip kerja RAM dapat dilihat pada Gambar 2.2. Ketika gelombang 

elektromagnetik menabrak bahan RAM, gelombang akan terserap dan dibelokan 

arah pantulannya. Sehingga tidak terjadi pantulan yang kembali pada antena radar. 

 

Gambar 2.2 RAM menyerap dan dibelokan arah pantulan gelombang 

 

2.4 Radar Cross Section (RCS) 

Radar Cross Section (RCS) adalah kemampuan suatu target dalam memantulkan 

kembali radar sinyal ke arah source dari radar transmitter. RCS memiliki satuan 

square meters (m
2
). Untuk menunjukkan signature dari suatu target, Oleh sebab itu  

dapat dikatakan pula bahwa RCS menunjukkan projected area dari sebuah metal 

sphere yang akan memancarkan sejumlah power yang diradiasikan ke arah suatu 

target[7]. 

 

RCS adalah perbandingan antara kerapatan energi (power density) yang kembali 

dipantulkan target radar dengan kerapatan energi asli yang dipancarkan antena 

radar. RCS juga dipengaruhi oleh bentuk target, bahan target, ukuran, dan 
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frekuensi-polarisasi arah datang gelombang radar.  

Persamaan umum RCS dapat dilihat pada persamaan 2.1.  

        

  
         2.1 

Di mana : 

   =  Radar cross section [m
2 

atau dBsm] 

   = Jarak antara target dan penerima radar [m] 

   = Kepadatan daya hamburan balik atau pantulan  
    

    

   = Insiden kepadatan daya pada target  
    

    

 

Persamaan 2.1 tersebut menyatakan bahwa RCS sebanding dengan reflected 

power density (kerapatan daya radar yang terefleksi) dan berbanding terbalik 

dengan incident power density on target (kerapatan daya radar dipancarkan). 

Kondisi objek yang bisa tidak terdeteksi radar adalah ketika nilai RCS 

melemahkan gelombang pantulan (echo). Semakin kecil nilai RCS, semakin sulit 

objek untuk terdeteksi radar. Misalnya terdapat radar yang menembakkan sinyal 

dengan nilai 70 dB dan setidaknya menerima sinyal dengan frekuensi sama 

bernilai 50 dB untuk terdeteksi. Gelombang kemudian menabrak objek dengan 

nilai RCS -30 dB. 70 – 30 = 40 dB. Sehingga nilai echo yang kembali pada radar 

adalah 40 dB dan tidak bisa terdeteksi radar. 

 

2.5 Radio Detection and Ranging (RADAR) 

Radar merupakan sistem gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk 

mendeteksi, mengukur jarak dan membuat map benda-benda seperti pesawat 
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terbang, kendaraan bermotor dan informasi cuaca/hujan. Gelombang radio/sinyal 

yang dipancarkan dari suatu benda dapat ditangkap oleh radar kemudian dianalisa 

untuk mengetahui lokasi dan bahkan jenis benda tersebut, walaupun sinyal yang 

diterima relative lemah[10]. 

Prinsip kerja radar adalah sebagai berikut: 

1. Antena RADAR menembakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi, 

arah dan polaritas tertentu. 

2. Ketika gelombang tersebut menabrak suatu benda, aka nada gelombang 

pantulan (echo) kembali menuju antenna radar. 

3. Gelombang inilah yang digunakan radar untuk mendeteksi suatu objek. 

 

Secara matematis, hubungan antara kekuatan gelombang elektromagnetik yang 

dipancarkan dengan kekuatan gelombang elektromagnetik pantulan yang diterima 

dapat dijelaskan oleh persamaan jangkauan radar [12]. 

 

Persamaan Radar umum dapat dilihat pada persamaan 2.2: 

   
        

  

(  )                                                 2.2 

Persamaan jangkauan radar diubah menjadi persamaan 2.3: 

   
       (

 

 
)  

(  )            2.3 

Hubungan antara reflection loss dengan frekuensi dihitung melalui persamaan 2.4: 

   
        

  

(  )              2.4 
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Di mana : 

σ = Besaran Radar Cross Section sasaran 

Pt = Kekuatan puncak gelombang yang dipancarkan oleh radar 

Pr = Kekuatan gelombang yang diterima oleh radar 

Gt = Gain pada antena pemancar radar 

Gr = Gain pada antena penerima radar 

R = Jarak dari sumber pemancar ke sasaran 

λ = Panjang gelombang radar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Jadwal penelitian akan dilakukan pada: 

Waktu   :  Juni 2020 –  Januari 2021 

Tempat  : Laboratorium Teknik Telekomunikasi Jurusan Teknik Elektro, 

Fakultas Teknik Universitas Lampung 

 Tabel 3.1 Jadwal penelitian  

 

3.2 Perangkat dan Peralatan 

Adapun peralatan dan bahan-bahan yang digunakan pada penelitian skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Satu buah personal computer, 

2. Software CST Studio Suite 3D. 

3. Software Google Sketchup 

 

 

No  Uraian Kegiatan  
Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-20 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Studi Pustaka dan Literature                                 

2 
Perancangan Ansys dan 
Simulasi                                 

3 Proses Pembuatan Wahana                                 

4 Pengujian Skenario                                 

5 Mangambil Data                                 

6 Analisa dan Pemabahasan                                 

7 Revisi Laporan                                  

8 
Seminar penyetaraan 
Skripsi                                 
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3.3  Metode Kerja 

Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian dari skripsi 

ini memiliki beberapa tahapan kerja yang dilakukan yaitu sebagai berikut. 

 

3.3.1 Diagram Alir Penelitian 

Tahap penelitian yang dilakukan pada penelitian ini terdapat pada Gambar 3.1. 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 

 

 

Mulai 

Studi Literature 

Penyiapan Alat dan Bahan 

Simulasi 

Pengambilan Data 

Pembuatan Laporan Akhir 
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3.3.2 Rancangan Sistem 

Perancangan sistem bertujuan untuk mempermudah dalam merealisasikan sistem 

yang akan dibuat. Perancangan dan pengerjaan sistem dilakukan menggunakan 

arang kelapa dan alumunium. Pada penelitian ini telah memanfaatkan arang 

kelapa sebagai bahan karbon dan alumunium sebagai pembanding . Percobaan 

dilakukan melalui simulasi menggunakan CST suite studio 2019. Kontruksi RAM 

dari bahan arang tempurung kelapa kemudian akan diaplikasikan sebagai pelapis 

pada pesawat udara tanpa awak yang dibuat khusus untuk pengujian. Rancang 

bentuk UAV fix wing yang digunakan dibuat dengan mengunakan software 

Google skecthup seperti yang ditunjukan pada gambar 3.2    

 

 

Gambar 3.2 Hasil Desain 3D Pesawat 

 

 

3.4 Pengambilan Data 

Setelah pembuatan alat, simulasi dan pengujian selesai, langkah selanjutnya 

pengambilan data yang didapat dari pengujian alat dan simulasi. Data ini 

merupakan hasil dari simulasi CST. 
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3.5 Pembuatan Laporan 

Dalam tahap ini dilakukan penulisan laporan berdasarkan data yang diperoleh dari 

hasil pengujian. Data hasil pengolahan dan analisa data dilakukan pengambilan 

kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Pada bab ini akan dijabarkan simpulan berdasarkan hasil simulasi yang telah 

didapatkan dan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yang mungkin dapat 

dilakukan. 

 

5.1 Simpulan 

Adapun kesimpulan dari skripsi ini yaitu: 

1. Berdasarkan hasil simulasi CST studio, RAM arang kelapa lebih kecil 

dibandingkan nilai RCS alumunium, yang membuktikan arang kelapa 

menyerap gelombang lebih besar sebagai Radar Absorb Material (RAM). 

2. Berdasarkan hasil simulasi CST studio, alumunium memiliki permeabillitas 

dan pemivitas yang lebih kecil dari arang tempurung kelapa sebagai karbon 

aktif, hal ini ditunjukan dengan besar RCS pada alumunium.  

3. Secara Teori hubungan antara reflection loss dengan frekuensi tembakan 

radar yaitu frekuensi tembakan radar berbanding terbalik dengan reflection 

loss, semakin besar frekuensi tembak  maka semakin kecil reflection loss 

radar, semakin kecil reflection loss semakin besar RCS, yang artinya semakin 

besar frekuensi tembak radar semakin besar pula RCSny, hal ini terbukti pada 

simulasi RCS pada CST di kedua bahan dimana semakin besar frekuensi 

radar semakin besar pula Radar Cross Section (RCS) nya . 
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5.2 Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Pada penelitian selanjutnya, bisa memanfaatkan bahan baku  sintetis 

aluminium.  

2. Sebagai awal untuk penelitian selanjutnya agar dapat diperbaiki dari aspek 

desain bentuk pesawat, maupun hasil nilai reflection loss yg diharapkan.  

3. Pada Penelitian Selanjtnya, bisa memvariasikan ketebealan dari Bahan 

RAM baik 1 layer maupun 2 layer. 
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