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GSM (Global System for Mobile Communications) merupakan teknologi 
komunikasi seluler yang diterapkan pada komunikasi bergerak. Dimana teknologi 
GSM pada awalnya beroperasi pada frekuensi 900 MHz. Namun pada 
perkembangannya kanal yang dibutuhkan pada teknologi GSM semakin banyak 
hingga dilakukanlah regulasi oleh tim regulator di Eropa dengan mencoba 
menggunakan tambahan frekuensi yaitu pada range 1800 MHz dengan frekuensi 
1710-1785 Mhz sebagai frekuensi uplinks dan frekuensi 1805-1880 Mhz sebagai 
frekuensi downlinks. GSM dengan frekuensinya yang baru ini kemudian dikenal 
dengan sebutan GSM 1800, yang menyediakan bandwidth sebesar 75 Mhz (1880-
1805 = 1785–1710 = 75 Mhz). Dengan lebar kanal yang tetap sama yaitu 200 Khz 
sama, pada saat GSM pada frekuensi 900 Mhz, maka pada GSM 1800 ini akan 
tersedia sebanyak 375 kanal. Di Eropa, standar-standar GSM kemudian juga 
digunakan untuk komunikasi railway, yang kemudian dikenal dengan nama GSM-
R. Untuk mendukung performasi teknologi GSM yang baik dibutuhkan filter untuk 
menyaring frekuensi yang diinginkan dan mengabaikan frekuensi yang tidak 
diinginkan agar tidak terjadi overlapping (menutupi) antar frekuensi free licence.  
 Pada tugas akhir ini akan dirancang suatu filter sebagai bagian dari aplikasi 
GSM, yang bekerja pada frekuensi 1800 MHz. Filter dibuat dalam bentuk stepped 

impedance dengan Sierpinski Carpet Defected Ground Structure agar mudah dalam 
adjustment untuk mendapatkan frekuensi yang diinginkan. 

 Dari hasil perancangan dan hasil setelah fabrikasi didapatkan seberapa 
akuratkah hasil rancangan filter tersebut. Dari hasil pengukuran respon filter pada 
alat vector network analyzer didapatkan hasil yang mendekati spesifikasi dari 
simulasi dan fabrikasi. Berdasarkan hasil fabrikasi didapatkan nilai Insertion Loss 

Bandwidth > -2.2 dB, Return Loss Bandwidth < -12.3 dB pada frekuensi 1800 MHz 
– 1900 MHz. 
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