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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Bahwa pada tugas akhir RANCANG BANGUN ANTENA HORN KONIKAL UNTUK WIRELESS 

LAN 2,4 GHz telah berhasil dirancang dan dapat diimplementasikan dengan baik pada WLAN, hal ini 

dibuktikan dengan beberapa hasil dari parameter-parameter, yaitu sebagai berikut: 

 

1. Nilai return loss dari simulasi didapatkan sebesar -20,502 dB dan return loss hasil dari pengujian 

didapatkan nilai sebesar -15,331 dB. Nilai tersebut sesuai dengan nilai perancangan awal yaitu 

<-10 dB. 

2. Parameter VSWR berdasarkan hasil simulasi sebesar 1.2084 pada frekuensi tengah yaitu 2.4 

GHz, sedangkan hasil dari pengujian didapatkan nilai sebesar 1.413. Nilai tersebut sudah 

termasuk di posisi baik, karena kurang dari 2. Hal ini menunjukkan bahwa pada antena hasil 

pabrikasi dapat memancarkan daya dengan baik dan minimnya energi yang direfleksikan kembali 

ke pemancar. 

3. Gain antena pada simulasi didapatkan nilai sebesar 11.62 dB dan nilai gain pada hasil pengujian 

didapatkan sebesar 9 dB. Nilai gain yang didapatkan dari kedua tahap tersebut memiliki gain > 

10 dB seperti perancangan awal yang diinginkan. 

4. Pada implementasi antena di buktikan dengan mencoba beberapa jarak,yaitu mencoba dengan 

jarak 5 meter yang mendapatkan hasil penguatan sebesar -25 dB, lalu dilakukan percobaan 

dengan jarak 10 meter yang mendapatkan nilai penguatan sebesar -29 dB dan terkahir mencoba 

pada jarak 50 meter yang mendapatkan nilai penguatan sebesar -59 dB. Hal ini membuktikan 

antena yang horn ini masih optimal dalam jarak jauh. 

 

5.2 Saran 

 

Dari Proyek Akhir yang telah dilakukan kiranya masih diperlukan pembenahan-pembenahan 

sehingga didapatkan hasil yang lebih memuaskan. Saran-saran yang dapat diberikan diantaranya 

adalah pengembangan simulasi baik untuk mencari dimensi antena maupun simulasi untuk mencari 

parameter-parameter antena yang lebih baik lagi yaitu pengembangan  akurasi perhitungan  sehingga  

metode ini dapat dikembangkan  sebagai pemecah masalah pada desain antena lain selain antena 

Horn Konikal. Pemilihan bahan dan material pembuat  antena yang lebih tepat serta penggunaan  

peralatan  yang lebih diperhatikan kepresisiannya agar hasil yang diperoleh sesuai dengan 

perhitungan secara simulasi atau perhitungan secara teoritis.  


