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5.1 Kesimpulan  

1. Hasil pengukuran antena mikrostrip triangular slot 2x3 berada pada frekuensi tengah 2,36 

GHz dengan nilai return loss -28,29 dB dan VSWR < 1,2 sebesar 1,08. Namun demikian, 

rancangan antena microstrip triangular slot 2x3 mampu bekerja pada rentang frekuensi 2,3 

GHz sampai 2,42 GHz dengan nilai return loss < -15 dB dan VSWR < 1,5. Dengan demikian 

antena yang difabrikasi masih memenuhi syarat frekuensi kerja WLAN yang bekerja pada 

frekuensi 2,4 GHz 

2. Gain yang didapat berdasarkan hasil pengukuran antena mikrostrip triangular slot 2x3 yang 

menggunakan port 1, port 2 dan antena referensi, pengukuran dilakukan pada frekuensi 

tengah 2,4 GHz adalah sebesar 10 dB. Dimana nilai P1 = -36,42 dBm,  P2 = -34,42 dBm dan 

Pref. 12 dB. Jadi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan.  

Gain = P1 – P2 + Pref. 

Gain = -36,42 –( -34,42) + 12 

Gain = 10 dB 

Dari hasil nilai gain tersebut sudah jelas bahwa antena microstrip triangular slot array 2x3 

yang difabrikasi memiliki nilai gain cukup bagus sesuai dengan karakteristik antena array. 

3. Dari hasil pengukuran pola radiasi antena mikrostrip triangular slot array 2x3 yang dibuat yaitu 

secara umum bersifat omnidirectional hanya saja dari medan-E berbeda pada sudut 160 

derajat mempunyai gain 40 dB lebih besar dari sudut yang lain.  

4. Perbandingan dari hasil pengukuran nilai bandwidth pada frekuensi 2,4 GHz sebesar 215 

MHz. Sedangkan pada simulasi nilai bandwidth sebesar 300 MHz pada frekuensi 2,4 GHz. 

Oleh karena itu, antena mikrostrip yang difabrikasi mampu bekerja pada frekuensi 2,4 GHz 

dengan nilai bandwidth 215 MHz, nilai ini sudah mencakupi frekuensi kerja WLAN 2,4 GHz 

sampai 2,45 GHz 

5.2 Saran 

 Untuk mendapatkan hasil performansi yang lebih baik, saran untuk penelitian berikutnya 

antara lain: 

1. Perancangan antena mikrostrip slot triangular array (susun) dapat di kembangkan dan 

dilakukan dengan teknik-teknik perancangan lain agar dapat dibandingkan dengan hasil yang 

lebih optimum misalnya menggunakan simulator atau software designer antena mikrostrip lain   

2. Dalam proses melaksanakan pengukuran antena, hindari tempat-tempat yang banyak 

pantulan sinyal lain, dan gunakan kabel dan konektor yang memiliki redaman kecil agar data 

yang didapat akurat. 

 


