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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil simulasi dan pengukuran serta analisis parameter-parameter 

antena mikrostrip rectangular patch double slot yang dipengaruhi oleh perubahan 

temperatur, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil perancangan dan pembuatan antena mikrostrip rectangular patch 

double slot yang terbuat dari bahan FR-4, dengan nilai konstanta dielektrik (εr)= 3,9 

bekerja pada frekuensi 2,4 GHz diperoleh dimensi antena adalah sebagai berikut: 

panjang ground plane (L) 40 mm, panjang patch (L1) 28,6 mm, lebar saluran 

transmisi (L2) 3,1 mm,  lebar ground plane (W) 55 mm, lebar patch (W1) 31,1 mm, 

panjang saluran transmisi (W2) 15,9 mm, panjang slot (D) 3,45 mm, dan lebar slot 

(A) 11 mm. 

2. Hasil simulasi antena mikrostrip rectangular patch double slot pada suhu 

lingkungan standar (27˚C) dapat bekerja optimal pada frekuensi 2,4 GHz dengan 

frekuensi resonansi 2,409 GHz, dengan nilai return loss -15,362 dB, nilai VSWR 

1,417, lebar bandwidth 0,040048 GHz, dan nilai gain sebesar 5,686 dBi serta jenis 

pola radiasi directional. 

3. Hasil pengukuran antena mikrostrip rectangular patch double slot pada lingkungan 

standar (27˚C) menunjukkan kinerja antena yang optimal pada frekuensi 2,4 GHz 

dengan frekuensi resonansi 2,406 GHz, nilai return loss -27,262 dB, nilai VSWR 

1,090, lebar bandwidth 0,066 GHz, dan nilai gain sebesar 3,55 dBi serta jenis pola 

radiasi directional. 

4. Perubahan temperatur pada antena mikrostrip rectangular patch double slot 

mempengaruhi beberapa parameter antena, seperti perubahan frekuensi resonansi, 

lebar bandwidth yang semakin sempit, nilai gain yang semakin kecil, serta nilai 

return loss dan VSWR yang semakin besar dengan temperatur yang semakin tinggi. 

Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja antena secara keseluruhan. Tetapi 

perubahan temperatur tidak mempengaruhi jenis pola radiasi antena. 

 

 

 

 



86 
 

6.2 Saran 

1. Melakukan pengukuran antena dengan menggunakan bahan substrat yang berbeda-

beda, sehingga dapat ditentukan bahan substrat yang tahan terhadap perubahan 

temperatur. 

2. Melakukan pengukuran antena dengan pengaruh perubahan temperatur pada suhu 

rendah (di bawah suhu 0˚C) sehingga dapat diketahui kinerja antena ketika berada 

pada suhu tersebut. 

3. Melakukan pengukuran pada ruangan khusus anechoic chamber agar mendapatkan 

hasil pengukuran yang maksimal. 

 

 


