
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Sumber energi yang jumlahnya tidak terbatas dan ramah lingkungan seperti 

sinar matahari, angin, getaran, bunyi, ataupun energi termal yang dewasa ini sering 

digunakan sebagai sumber energi alternatif. Teknik energy harvesting hadir sebagai 

teknik dengan sumber energi yang ramah lingkungan (Vullers, 2008), yang 

merupakan alternatif yang menjanjikan dengan memanfaatkan sumber energi yang 

ada dan dapat diintegrasikan pada sebuah rectifier dan sebuah antena. 

Konsep utama dari teknik energy harvesting adalah pendekatan dengan 

mengambil energi yang ada dari berbagai sumber daya untuk meningkatkan fungsi 

baterai atau dapat dikatakan melakukan fungsi operasi tanpa baterai (Barrack, 2008). 

Salah satu alat utama untuk melakukan RF harvesting adalah Rectenna yang pada 

umumnya terdiri dari rectifier dan antenna (Taris, 2012). 

Antena mikrostrip adalah antena yang terdiri atas elemen radiasi (konduktor) 

yang sangat tipis yang diletakkan di bidang pentanahan atau ground (Leung, 2002). 

Walaupun memiliki banyak kelebihan, antenna mikrostrip juga memiliki kekurangan. 

Beberapa kekurangannya adalah bandwidth yang sempit, efisiensi yang rendah serta 

gain yang kecil. Ada banyak cara untuk menanggulangi kekurangan dari antena 

mikrostrip ini. Mulai dari mengganti konstanta dielektrik dari substratnya, mengubah 

desain bidangnya (patch) serta menambahkan bidang pada substratnya sehingga 

berbentuk array. 

Antena array adalah susunan dari beberapa antena yang identik. Untuk 

membentuk pola yang memiliki keterarahan tertentu, diperlukan medan dari setiap 

elemen array berinterferensi secara membangun pada arah yang diinginkan dan 

berinterferensi secara merusak pada arah yang lain (Hanafiah, 2008). 

Pada skripsi ini akan dibahas perancangan sebuah rectenna dengan  

menggunakan sumber dari antena mikrostrip yang bekerja pada frekuensi 900 MHz. 

Pembahasan yang dilakukan meliputi perancangan rangkaian rectenna yang 
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menggunakan dioda Schottky HSMS 2850 sebagai penyearah dengan struktur 

setengah gelombang dan gelombang penuh. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penyusunan 

penelitian ini adalah: 
1) Bagaimana cara merancang dan mengimplementasikan antena mikrostrip array 

tiga elemen sehingga antena dapat bekerja pada frekuensi 900 MHz. 

2) Bagaimana cara rectifier mengubah energi elektromagnetik yang ditangkap 

antena menjadi daya DC. 

3) Bagaimana pengaruh tegangan keluaran (output) DC yang dihasilkan oleh 

rectenna serta bagaimana menganalisis hasil output tersebut. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian  ini membahas perancangan rectenna menggunakan antena 

mikrostrip array tiga elemen melalui simulasi dengan menggunakan program 

simulator CST Microwave Studio 2011 untuk menangkap energi gelombang 

elektromagnetik dan mengkonversinya menjadi daya searah. Dengan batasan sebagai 

berikut: 

1) Frekuensi yang digunakan adalah frekuensi 900 MHz.  

2) Antena  yang  dirancang  sebagai  penerima  adalah  antena  mikrostrip  yang 

bekerja pada frekuensi 900 MHz. 

3) Antena yang akan digunakan adalah  yang  memiliki  performansi  terbaik  

dengan  parameter  antena  yang diukur meliputi, return loss, bandwidth, 

VSWR dan gain. 

4) Rectifier yang dibahas hanya penyearah setengah gelombang. 

5) Spesifikasi antena mikrostrip: 

• Bahan Epoxy – FR 4 

 Konstanta dielektrik (εr)  = 3.9 

 Ketebalan lapisan dielektrik (h)  = 0.0016 m = 1.6 mm 
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 Loss tangent  = 0.018 

• Bahan pelapis substrat (konduktor) tembaga 

 Ketebalan bahan konduktor (t)  = 0.0001 m = 0.1 mm 

 Konduktifitas tembaga (σ)  = 5.80 x 107 mho m-1 

Ukuran bahan = 29.7 x 21 mm 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah merencanakan dan merealisasikan 

rectenna menggunakan antena mikrostrip untuk menangkap energi 900 MHz dan 

mengkonversinya menjadi daya searah. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan    

Memuat latar belakang,  rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, dan 

sistematika penulisan.  

BAB II Tinjauan Pustaka  

Berisi dasar teori yang digunakan untuk dasar penelitian yang dilakukan dan 

untuk mendukung permasalahan yang diungkapkan.  

BAB III Metodologi Penelitian  

Memberikan penjelasan tentang metode yang digunakan dalam skripsi ini, 

meliputi metode pengambilan data, pengolahan serta analisis data.   

BAB IV Perancangan Dan Realisasi Rectenna   

Memuat  proses  perancangan,  simulasi  dan  pembuatan  antena  dan rectifier.  

BAB V Pengujian Dan Analisis Rectenna 

Berisi  mengenai  perencanaan  rectenna  sebagai  pengubah gelombang 

elektromagnetik menjadi output DC pada frekuensi 900 MHz.  

BAB VI Penutup  

Berisi  kesimpulan  dari  hasil  analisis  dan  saran  berdasarkan  apa  yang telah 

dianalisis. 


