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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan     

Dalam penelitian ini, telah dilakukan desain antena rectangular patch array 

menggunakan metode Feed line dan rangkaian rectifier antenna pemodelan 

antena untuk mendapatkan data dimensi antena telah dilakukan, kemudiaan 

dilakukan pengujian parameter antena melalui prosedur pengukuran dan 

analisisnya berdasarkan perubahan variabel yaitu jarak antar elemen patch 

array antena yang berpengaruh terhadap daya terima antena. Maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1.  Hasil pengukuran Rectenna dengan antena Rectangular patch array 

pada frekuensi 2,4 Ghz terjadi pergeseran frekuensi sampai 2,33 Ghz 

diakibatkan karene εr tidak sesuai simulasi ketika fabrikasi,  kemudian 

penyolderan yang kurang sesuai sehingga itu dapat berakibat 

pergeseran frekuensi.  

2. antena rectangular patch  array yang sudah di fabrikasi dengan 

frekuensi 2,33 Ghz menghasilkan nilai return loss sebesar  -14,68 dB 

pada frekuensi tengah 2,33 Ghz serta bandwidth antena adalah 84 

Mhz. Yang mengalami penurunan dari hasil simulasi (191 Mhz). 

3. Dari hasil simulasi didapatkan VSWR dengan nilai 1,005 (pada 

frekuensi 2,4 GHz) sedangkan dari hasil pengujian didapatkan VSWR 

dengan nilai 1,045 (bergeser menjadi 2,33 GHz). Hal ini membuktikan 

antena mikrostrip yang telah dibuat memenuhi syarat karakteristik 

antena yang baik karena nilai VSWR < 2, dan mendakati 1 sehingga 

mendekati kondisi match terhadap saluran transmisinya. 

4. Gain yang dihasilkan dari hasil penguji cukup besar yaitu 11,16 dB. 

Sehingga Rectifier yang dibuat dapat berfungsi dan menghasilkan daya 

sebesar 1,35 mV  

5. Nilai tegangan yang dihasilkan oleh rectenna pada perancangan 

proyek akhir ini sudah lumayan mampu menyalakan LED, dengan daya 

dihasilkan oleh rectenna yaitu 1,35 mV  Sehingga LED menyala 

walaupun masih sangat redup.   
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5.2 Saran 

Adapun saran yang ingin penulis berikan demi mengembangkan proyek 

akhir ini selanjutnya antara lain : 

1. Untuk saran pengembangan penelitian rectenna selanjutnya, dapat 

dilakukan dengan menggunakan antena mikrostrip yang mampu 

menangkap gelombang elektromagnetik lebih besar. 

2. Memastikan ketelitian dalam pemasangan konektor pada rectenna 

agar loss pada saat pengukuran tidak besar. 

3. Memastikan ketelitian oada saat pabrikasi rangkaian rectifier dan 

pada saat penyolderan komponen-komponen rectifier agar tegangan 

yang dihasilkan maximum. 

4. Memastikan bahan pada antena, pada saat melakukan pabrikasi agar 

pada saat pengukuran tida bergeser dan bisa akurat. 

 

 


