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ABSTRAK 

 

Dalam paper ini, antena mikrostrip susun patch persegi yang dikembangkan dengan metode planar array untuk 

aplikasi wi-fi yang bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dipresentasikan. Teknik array dengan merancang eleman 

peradiasi yang lebih banyak ini dilakukan agar dapat memperbaiki karakteristik radiasi seperti return loss, 

bandwidth, VSWR, polaradiasi dan gain antena. Hasil simulasi dan pengukuran dilakukan dengan  

membandingkan kinerja antena susun patch persegi 4x4. hasil simulasi antena mampu bekerja pada frekuensi 

2,408 GHz, dengan range frekuensi 2,3698 - 2,45 GHz, nilai return loss sebesar -41,565 dB dengan bandwidth 

80,2 MHz, nilai VSWR yaitu 1,016, dan gain sebesar 13,58 dBi. Sedangkan hasil pengukuran antena mampu 

bekerja pada frekuensi 2,379 GHz, dengan range frekuensi 2,3316 - 2,4129 GHz, nilai return loss sebesar - 

22,765 dB dengan bandwidth 81,3 MHz, nilai VSWR yaitu 1,157, dan gain sebesar 9,33 dBi. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa rancangan antena yang telah dibuat s esuai dengan spesifikasi antena yaitu bekerja pada 

frekuensi tengah 2,4 GHz, bandwidth ≥ 70 MHz, VSWR ≤ 2, dan gain ≥ 7 dBi, sehingga antena tersebut bisa 

digunakan untuk aplikasi wi-fi. 

 

Kata Kunci : Antena Mikrostrip, Antena Susun Patch Persegi, Wi-Fi 

 

ABSTRACT 

 

In this paper, a square patch microstrip antenna developed with the planar array method for wi-fi applications 

that works on the 2.4 GHz frequency is presented. Array techniques with operations that are easier to do to 

restore loss, bandwidth, VSWR, polaradiation and antenna gain. The results were compared and carried out by 

comparing the performance of a 4x4 square patch antenna. Antenna evolution results can work at a frequency of 

2.408 GHz, with a frequency range of 2.3698 - 2.45 GHz, return loss value of -41.565 dB with a bandwidth of 

80.2 MHz, VSWR value is 1.016, and a gain of 13.58 dBi. While the antenna measurement results are able to 

work at a frequency of 2,379 GHz, with a frequency range of 2,3316 - 2,4129 GHz, the return loss value is - 

22,765 dB with a bandwidth of 81.3 MHz, VSWR value is 1,157, and gain is 9.33 dBi. These results indicate 

that the antenna that has been made in accordance with the antenna specifications is working at the 2.4 GHz 

center frequency, bandwidth ≥ 70 MHz, VSWR ≤ 2, and gain ≥ 7 dBi, antenna access for wi-fi applications. 
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1.  PENDAHULUAN 

 

Penelitian ini dilakukan untuk merancang sebuah 

antena mikrostrip dengan bentuk patch persegi 4x4 

diaplikasikan untuk aplikasi wi-fi dengan yang 

bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan mengikuti 

standarisasi spesifikasi antena wi-fi yang 

dibutuhkan. Substrat yang digunakan pada antena 

ini adalah FR-4 (lossy). Metode pencatuan yang 

digunakan ialah metode stripline.  
Struktur dari pencatuan metode stripline ini  
mempunyai perhitungan tersendiri dalam 

menentukan dimensi dari lebar saluran pencatu pada 

antena mikrostrip sehingga nilai impedansi di setiap 

saluran pencatu memiliki nilai yang sama.  
Dalam paper ini, perancangan antena mikrostrip 

patch persegi dengan menggunakan satu elemen 

 
 

 

hinggan 16 elemen untuk meningkatkan gain-nya. 

Antena dirancang untuk bekerja pada frekuensi 

kerja Wi-Fi yaitu 2,365 – 2,435 GHz, dengan teknik 

pencatuan inset feed.  
Penelitian ini berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan dengan judul “Rancang Bangun Antena 

Mikrostrip Persegi Panjang 2,4 GHz Untuk Aplikasi 

Wireless Fidelity (Wi-Fi)”. [1] 

 

2.   TEORI DASAR 

 
2.1 Mikrostrip Patch Antena  
Antena adalah suatu alat yang mengubah gelombang 

terbimbing dari saluran transmisi menjadi 

gelombang bebas di udara. Bentuk dan jenis antena 

sangat beragam, salah satunya yaitu antena 
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mikrostrip. Antena mikrostrip mempunyai struktur 

yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu: elemen peradiasi  
(patch), substrat dan elemen pentanahan 

(groundplane) [2].  
Antena mikrostrip adalah suatu konduktor metal 

yang menempel di atas ground plane yang 

diantaranya terdapat bahan [3]. Antena mikrostrip 

merupakan antena yang memiliki massa ringan, 

mudah untuk difabrikasi, dengan sifatnya yang 

konformal sehingga dapat ditempatkan pada hampir 

semua jenis permukaan dan ukurannya kecil 

dibandingkan dengan antena jenis lain. Karena sifat 

yang dimilikinya, antena mikrostrip sangat sesuai 

dengan kebutuhan saat ini sehingga dapat 

diintegrasikan dengan peralatan telekomunikasi lain 

yang berukuran kecil, antena gain dan directivity 

yang kecil, serta efisiensi rendah [4].  
Sebuah patch antena mikrostrip terdiri dari sebuah 

patch dengan bentuk geometri planar pada satu sisi 

substrat dielektrik, serta bagian pertanahan 

(grounding) pada sisi yang lain terdapat banyak pola 

patch untuk antena mikrostrip, namun pada 

dasarnya bentuk konfigurasi patch yang dapat 

digunakan di dalam merancang suatu antena 

mikrostrip seperti bujur sangkar, persegi empat, 

ring, dan ellips.  
Perancangan sebuah patch peradiasi dari sebuah 

antena mikrostrip dibuat pada sisi permukaan 

lapisan atas dari dielektrik substrat. Salah satu 

bentuk umum dari patch peradiasi adalah persegi 

panjang (rectangular), bentuk lingkaran (circular) 

dan segi tiga (triangular). Bentuk struktur dan patch 

antena mikrostrip dapat dilihat pada gambar 1 di 

bawah ini : [5]  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Struktur dan Patch Antena Mikrostrip  

 

2.2 Dimensi Antena  
Dalam mencari bentuk dimensi antena terlebih 

dahulu harus mengetahui parameter bahan yang 

digunakan seperti tebal substrat (h), konstanta 

dielektrik (ɛr), tebal konduktor (t), dan rugi-rugi 

yang dimiliki oleh bahan.  
Setelah parameter bahan ditentukan selanjutnya 

menghitung panjang antena mikrostrip untuk 

mengetahui nilai bandwidth agar sesuai. Jika 

panjang antena terlalu pendek maka berpengaruh 

terhadap nilai bandwidth yang sempit. Jika terlalu 

panjang maka bandwidth semakin lebar, namun 

berakibat terhadap efisiensi radiasi menjadi lebih 

kecil.  
Dengan mengatur lebar dari antena (w), maka nilai 

impedansi masukan juga akan berubah. Untuk 

 

 

mengetahui panjang dan lebar antena microstrip 
dapat menggunakan persamaan (1) berikut : [6] 
 

 
 
Keterangan :  
w : Lebar konduktor (mm)  
ɛr : Konstanta dielektrik relatif (V/m)  
c : Kecepatan cahaya di ruang bebas 

   (3x108m/s) 

f0 : Frekuensi kerja antena (Hz)  
Sedangkan untuk menentukan panjang patch antena 
(l) diperlukan parameter ∆l yang merupakan 

pertambahan panjang dari l (∆L) akibat adanya 
fringing effect. Pertambahan panjang dari l (∆L) 
tersebut dirumuskan dengan persamaan (2) : [6] 

   
Dimana h merupakan tebal substrat dan (ɛreff) adalah 

konstanta dielektrik efektif yang dirumuskan 

menggunakan persamaan (3) yaitu : [5] 

 
Keterangan :  
ɛreff : Konstanta dielektrik relatif efektif bahan 

substrat (V/m)  
ɛr : Konstanta dielektrik relatif (V/m) 

h : Tebal substrat (mm) 

w: Lebar konduktor (mm)  
Dengan panjang patch (L) menggunakan persamaan 

(4) : [6] 

(5) L = Leff - 2∆l ............................................................(4) 

Dimana Leff merupakan panjang patch efektif yang 
dapat dirumuskan dengan persamaan (5) berikut : 
[6] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  .PERANCANGAN DAN ANALISA 

 

3.1 Perancangan Antena  
Dalam proses perancangan antena mikrostrip ada 

beberapa hal yang harus ditentukan sebagai berikut: 

 

3.2 Menentukan Karakteristik Antena  
Dalam merancang antena mikrostrip, harus 

menentukan karakteristik antena seperti frekuensi 
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kerja, return loss, bandwidth, gain, pola radiasi, 

beamwidth dan VSWR.  
Spesifikasi antena dapat dilihat pada tabel 1 di 

bawah ini :  
Tabel 1. Spesifikasi Perancangan  Antena 

Frekuensi Kerja 2,4 GHz 
  

Impedansi Terminal 50 Ω koaksial konektor 

 SMA 
  

VSWR ≤ 2 
  

Gain ≥ 7 dBi 
  

 

Tabel 1 di atas menunjukkan spesifikasi antena yang 

akan digunakan dalam proses perancangan antena 

mikrostrip patch persegi. 

 
3.3 Perancangan Antena Patch Persegi 4x4 

Antena patch persegi 4x4 dirancang dengan tujuan 

untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Di 

bawah ini merupakan desain antena mikrostrip 

planar patch persegi 4x4 seperti pada gambar 2 

berikut :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2. Antena Mikrostrip Patch Persegi 4x4 

 

Setelah hasil simulasi dapat dikatakan sudah baik, 

maka rancangan tersebut di fabrikasi, dan setelah 

selesai fabrikasi antena, antena mikrostrip kemudian 

diukur parameter return loss, bandwidth, VSWR, 

gain dan polaradiasi, agar dapat mengetahui kinerja 

dari antena yang dibuat apakah sudah memenuhi 

kriteria yang sesuai atau tidak. Pada gambar 3 di 

bawah ini menunjukkan bentuk fisik antena 

mikrostrip susun patch persegi:  

 

 

3.4 Analisis Simulasi & Pengukuran  
Dari pengukuran yang telah dilakukan terdapat 

perbedaan, sehingga dapat dibuat perbandingan 

grafik S11 (return loss) yang dapat dilihat pada 

gambar 4 di bawah ini :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4. Perbandingan Grafik S11 (Return Loss)  
Dari gambar 4 di atas menunjukkan nilai grafik S11 

(return loss) hasil simulasi adalah -41,565 dB pada 

frekuensi 2,408 GHz dengan rentang frekuensi 

2,3698 GHz sampai 2,45 GHz (Bandwidth 80,2 

MHz), sedangkan hasil pengukuran lebih besar dari 

hasil simulasi yaitu -22,765 dB pada frekuensi 2,379 

GHz dengan rentang frekuensi 2,3316 GHz sampai 

2,4129 GHz (Bandwidth 81,3 MHz), akan tetapi 

perbedaan kedua nilai tersebut masih sesuai dengan 

spesifikasi antena secara umum yaitu ≤ -10 dB.  
Perbandingan hasil simulasi dan pengukuran VSWR 

dapat dilihat pada gambar 5 sebagai berikut :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 5. Perbandingan Grafik VSWR  
Dari gambar 5 di atas menunjukkan nilai grafik 

VSWR hasil simulasi adalah 1,016, sedangkan hasil 

pengukuran lebih besar dari hasil simulasi yaitu 

1,157, akan tetapi perbedaan kedua nilai tersebut 

masih sesuai dengan spesifikasi yaitu ≤ 2.  
Perbandingan hasil simulasi dan pengukuran pola 

radiasi dapat dilihat pada gambar 5 sebagai berikut :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3. Hasil Fabrikasi Antena Susun Patch 

Persegi 4x4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 5. Perbandingan Grafik Pola Radiasi 
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Pada gambar 5 dapat diketahui bahwa dari hasil 

simulasi dan pengukuran pola radiasi memiliki pola 

radiasi satu arah (directional). Selain terdapat main 

lobe, adanya side lobe dibelakang main lobe 

menunjukkan pola radiasi directional.  
Perbandingan hasil simulasi dan pengukuran gain 
antena dapat dilihat pada gambar 6 sebagai berikut :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 10. Perbandingan Grafik Gain  
Dimana nilai gain antena tanpa DGS hasil 

pengukuran sebesar 9,33 dBi berbeda dibandingkan 

dengan hasil simulasi sebesar 13,58 dBi. Namun 

perbedaan tersebut masih sesuai dengan spesifikasi 

antena yaitu ≥ 7 dBi (log-periodic antenna 680-2900 

MHz).  
Berikut ini adalah tabel dari perbandingan hasil 

pengukuran dan hasil simulasi antena patch persegi 

4x4 dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini : 

 

Tabel 2. Perbandingan Hasil Simulasi dan 

Pengukuran 

 

Parameter Hasil Hasil 

 Simulasi Pengukuran 

Frekuensi Tengah 2,408 GHz 2,379 GHz 

Range Frekuensi 2,3698 – 2,331 6 – 

 2,45 GHz 2,4129 GHz 

Return Loss -41,56 5 dB -22,76 5 dB 

Bandwidth 80,2 MHz 81,3 MHz 

VSWR 1,016 1,157 

Gain 13,58 dBi 9,33 dBi 

Polar ad iasi Direct ion al Direc t ion al 

 

 

4.  KESIMPULAN 

 

Dapat disimpulkan bahwa dari perancangan antena 

susun patch persegi 4x4 untuk aplikasi wi-fi dari 

hasil simulasi antena mampu bekerja pada frekuensi 

2,408 GHz, dengan range frekuensi 2,3698 - 2,45 

GHz, nilai return loss sebesar -41,565 dB dengan 

bandwidth 80,2 MHz, nilai VSWR yaitu 1,016, dan 

gain sebesar 13,58 dBi. Sedangkan hasil pengukuran 

antena mampu bekerja pada frekuensi 2,379 GHz, 

dengan range frekuensi 2,3316 - 2,4129 GHz, nilai 

return loss sebesar -22,765 dB dengan bandwidth 

81,3 MHz, nilai VSWR yaitu 1,157, dan gain 

sebesar 9,33 dBi.  
Hasil tersebut menunjukkan bahwa rancangan 

antena yang telah dibuat sesuai dengan spesifikasi 

antena yaitu bekerja pada frekuensi tengah 2,4 GHz, 

bandwidth ≥ 70 MHz, VSWR ≤ 2, dan gain ≥ 7 dBi, 

sehingga antena tersebut bisa digunakan untuk 

aplikasi wi-fi. 
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