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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Umum 

 Jenis penelitian ini bersifat komparatif. Penelitian komparatif bersifat membandingkan. 

Model sistem ini membandingkan daya yang diterima antena radio pada saat radio 

didekatkan 2 perangkat rectenna pada jarak rectenna dengan radio 1-31 centimeter dengan 

variasi tiap perhitungan +3 centimeter. Penelitian ini memiliki beberapa tahapan meliputi: 

jenis dan cara perolehan data, variabel dan cara analisis data, pembahasan dan hasil yang 

didapatkan serta penarikan kesimpulan dan saran disajikan dalam Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alir metode penelitian umum 
Sumber: Perancangan (2017). 

3.2 Pengambilan Data 

Data-data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah berupa data primer dan data 

sekunder. 

3.2.1 Pengambilan Data Primer 

Data primer adalah data yang didapatkan dari simulasi hasil dan pengukuran secara praktik. 

Dengan mengukur nilai tegangan keluaran pada rectenna dan kemudian dapat dihitung daya 

Mulai 

Perancangan dan Pengambilan Data 

Pembahasan dan Hasil 

Analisis Data 

Pengolahan Data 

Penarikan Kesimpulan dan Saran 

Selesai 



 
 

 

16 

yang diserap oleh rectenna. Selanjutnya mengukur daya yang diterima antena radio dengan 

menggunakan alat field strength meter kemudian diolah menggunakan software Microsoft 

Office Excel untuk ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Hasil dari tabel dan grafik 

yang ada kemudian dianalisis dan dibuat kesimpulan. Adapun langkah-langkah dalam 

pengambilan data ditunjukkan pada Gambar 3.2. 

Gambar 3.2 Diagram alir pengambilan data primer 
Sumber: Perancangan (2017). 

Skenario yang digunakan dalam pengukuran ini adalah melakukan pengukuran 

tegangan keluaran rectenna dan daya yang diterima antena radio pada saat rectenna 

diletakkan disamping kanan dan kiri radio. Jarak rectenna diatur dari 1-31 centimeter dengan 

perubahan pada setiap perhitungan +3 centimeter. 

3.2.2 Pengambilan Data Sekunder 

Pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara studi literatur dengan referensi jurnal 

ilmiah, buku dan forum-forum resmi. Studi literatur yang dilakukan bertujuan untuk 
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mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan teori-teori yang mendukung dalam perencanaan 

dan konfigurasi alat. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder 

adalah sebagai berikut : 

1. Mempelajari konsep dasar rectifier dan rectenna. 

2. Mempelajari spesifikasi dioda yang digunakan untuk rectifier. 

3. Mempelajari prinsip kerja dari rangkaian relay. 

4. Mempelajari konsep dan perhitungan daya yang diserap oleh rectenna. 

Data sekunder lain yang diperlukan dalam kajian ini adalah: 

1. Datasheet dari komponen rectifier, yang meliputi: 

a. Dioda tipe 1N4148 Germanium Glass Diode. 

b. Relay 5V DC. 

c. Kapasitor keramik 10µF 

3.3 Cara Kerja Switch Operation Mode Rectenna on Radio (SOMRR) 

Cara kerja dari sistem dapat dilihat pada diagram alir kerja sistem switch operation mode 

rectenna on radio (SOMRR). Gambar 3.3 merupakan bentuk diagram alir proses kerja pada 

sistem switch operation mode rectenna on radio (SOMRR). 

 

Gambar 3.3 Diagram Alir Kerja Sistem Switch Operation Mode Rectenna on Radio 

Sumber: Perancangan (2017). 

 Gelombang FM akan diterima oleh antena penerima yang kemudian akan diteruskan 

menuju relay. Relay memiliki dua kondisi logika apabila relay 5V aktif maka saklar berada 
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pada posisi “normally open”. Proses tersebut akan menghubungkan antena ke radio. Apabila 

relay 5V tidak aktif maka saklar berada pada posisi “normally close” maka relay akan 

menghubungkan antena ke rangkaian rectifier dan akan menghasilkan tegangan keluaran 

pada rectenna selanjutnya proses selesai. 

3.4 Pengukuran 

 Pengukuran ini dilakukan terhadap rectenna dan switch yang meliputi: 

1. Percobaan pengukuran tegangan keluaran (output) DC yang dihasilkan oleh 

rangkaian rectenna tanpa menggunakan relay. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 

kali kemudian diambil nilai rata-rata. 

2. Percobaan pengukuran tegangan keluaran (output) DC yang dihasilkan oleh 

rangkaian rectenna dengan menggunakan relay ketika radio dalam kondisi mati. 

Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali kemudian diambil nilai rata-rata. 

3. Percobaan pengukuran tegangan keluaran (output) DC yang dihasilkan oleh 

rangkaian rectenna dengan menggunakan relay ketika radio dalam kondisi aktif. 

Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali kemudian diambil nilai rata-rata. 

4. Percobaan pengukuran daya yang diterima antena radio dengan menggunakan field 

strength analyzer. Pengukuran dilakukan dengan merubah jarak antara rectenna 

dengan radio dengan rentang 1-31 centimeter dengan perubahan +3 centimeter pada 

setiap pengukuran. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali kemudian diambil nilai 

rata-rata. 

3.5 Pengambilan Kesimpulan dan Saran 

 Pengambilan kesimpulan ditulis berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan. Pada 

bagian ini dijelaskan secara singkat tentang hasil yang telah dicapai beserta saran untuk 

pengembangan selanjutnya. 

  


