
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisa yang telah dilakukan pada BAB IV maka didapat kesimpulan 

pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Jenis antena point to point 5,8 Ghz di pasaran didapat dari internet berjumlah 26 

jenis antena lengkap dengan spesifikasinya. 

2. Hasil perancangan antena RLSA menggunakan rata-rata spesifikasi antena point to 

point di pasaran dari hasil simulasi menggunakan CST Microwave Studio Suite 

2010 menghasilkan spesifikasi yang lebih baik. Berikut beberapa spesifikasi antena 

RLSA dari hasil simulasi : 

a. Bandwidth prototype antena RLSA lebih lebar yaitu 953 Mhz dibandingkan 

antena rata-rata point to point di pasaran hanya 556 Mhz 

b. Beamwidth yang dihasilkan cukup kecil dengan besar sudut 27.5 ̊, sehingga 

pancaran antena akan lebih terarah. 

c. Nilai gain antena RLSA tak  jauh berbeda dengan antena rata-rata point to point 

di pasaran yaitu 13,65 dB dengan 13,14 dBi. 

d. Pola radiasi prototype antena RLSA termasuk jenis antena directional karena 

memiliki pola radiasi dengan sudut pancaran yang kecil, sehingga daya sinyal 

lebih terarah pada titik tertentu dengan sudut beamsquint 75 ̊ 

e. Return loss prototype antena RLSA yaitu -20 dB sedangkan untuk antena rata-

rata point to point di pasaran -12,06 dB. 

3. Perbandingan hasil simulasi dengan pengukuran di lab menunjukkan  kesamaan, 

yang artinya hasil simulasi sudah dilakukan dengan baik dan benar. Berikut 

perbandingan antara hasil pengukuran dengan hasil simulasi: 

a. Hasil pengukuran menunjukkan prototype antena RLSA memiliki pola radiasi 

yang tak jauh berbeda dengan hasil simulasi yaitu 54 ̊  untuk daya pancaran 

utama dari hasil simulasi, dan 49 ̊ dari hasil pengukuran. 

b. Return loss dari hasil pengukuran sebesar -20.394 dB sedangkan hasil simulasi 

-20 dB. 

c. Gain pada simulasi sebesar 13,65 dBi sedangkan pada pengukuran terjadi 

peningkatan, dengan nilai gain sebesar 17,531 dBi. 
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5.2 Saran 

Dari analisa yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis menyampaikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pengukuran antena RLSA perlu dilakukan atau dilihat langsung oleh peneliti, agar 

lebih mudah dalam pengolahan data pengukuran antenanya. 

2. Pada penelitian ini, antena RLSA tidak dilakukan pengujian transfer data karena 

beberapa kendala, untuk itu diperlukan pengujian antena untuk penelitian 

berikutnya. 


