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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI RADIO FREQUENCY (RF) ENERGY HARVESTING 

PADA FREKUENSI 1,8 GHz MENGGUNAKAN RECTENNA UNTUK 

PERANGKAT BERDAYA RENDAH 

 

 

 

Oleh 

SELVI HIDAYANTI 

Energi baru dan terbarukan saat ini merupakan alternatif terbaik dengan semakin 

menipisnya ketersediaan energi di alam. Salah satu potensi energi yang tidak kita 

sadari kehadirannya berasal dari sistem telekomunikasi yang menyediakan layanan 

komunikasi dengan gelombang elektromagnetik atau biasa dikenal dengan 

gelombang Radio Frequency (RF) sebagai pembawa informasinya. Akibatnya, 

banyak gelombang RF di sekitar kita yang dapat digunakan sebagai energi 

alternatif. Gelombang RF dapat dipanen dengan cara mengumpulkannya untuk 

dimanfaatkan sebagai sumber catu daya perangkat berdaya rendah. Oleh karena itu, 

pada penelitian ini bertujuan membuat sistem pemanenan energi frekuensi radio 

menggunakan rectifier antenna (rectenna). Antena berfungsi untuk menangkap 

sinyal RF di ruang bebas, kemudian diteruskan ke rectifier untuk dikonversi 

menjadi tegangan DC. Antena yang di rancang merupakan antena mikrostrip 

dengan bentuk patch rectangular yang bekerja pada frekuensi Base Transceiver 

Station (BTS) seluler yaitu 1,8 GHz. Perancangan antena menggunakan software 

CST Studio Suite 2020 dan difabrikasi menggunakan PCB FR-4 (epoxy) dengan 

konstanta dielektrik 4,4 dan ketebalan substrat 1,6 mm. Rangkaian rectifier yang 

dirancang berjenis voltage doubler 5-stage menggunakan kombinasi dioda schottky 

BAT17 dan kapasitor 1 nF sebagai penyusunnya. Perancangan sistem dilakukan 

dengan memperhitungkan parameter antena berupa return loss, Voltage Standing 

Wave Ratio (VSWR), dan gain. Hasil pengujian kinerja sistem pemanenan energi 

frekuensi radio berhasil mengonversi gelombang elektromagnetik menjadi 

tegangan DC sebesar 209,9 mV dari pengujian sistem pada siang hari. 

 

 

Kata kunci: radio frequency, energy harvesting, rectenna, antena mikrostrip, 

voltage doubler. 
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ABSTRACT 

IMPELEMENTATION OF RADIO FREQUENCY (RF) ENERGY 

HARVESTING AT 1.8 GHz FREQUENCY USING RECTENNA FOR LOW 

POWER DEVICES 

 

 

 

By 

SELVI HIDAYANTI 

New and renewable energy is currently the best alternative with the depletion of 

energy availability in nature. One of the energy potentials that we do not realize 

comes from telecommunication systems that provide communication services with 

electromagnetic waves or commonly known as Radio Frequency (RF) waves as 

information carriers. As a result, many RF waves around us can be used as 

alternative energy. RF waves can be harvested by collecting them for use as a power 

source low-power devices. Therefore, this research aims to create a radio frequency 

energy harvesting system using a rectifier antenna (rectenna). The antenna function 

to capture the RF signal in free space, then it is forwarded to the rectifier to be 

converted into DC voltage. The designed antenna is a microstrip antenna with a 

rectangular patch shape that works at a cellular Base Transmitter Station (BTS) 

frequency of 1.8 GHz. The antenna design uses CST Studio Suite 2020 software 

and fabricated using an PCB FR-4 (epoxy) with a dielectric constant of 4.4 and a 

substrate thickness of 1.6 mm. The designed rectifier circuit is a 5-stage voltage 

doubler using a combination of BAT17 Schottky diode and 1 nF capacitor as its 

constituents. System design is carried out taking into account antenna parameters 

in the form of return loss, Voltage Standing Wave Ratio (VSWR), and gain. The 

performance test results of the radio frequency energy harvesting system 

successfully converted electromagnetic waves to DC voltage of 209.9 mV from the 

system test during the day. 

 

 

Keywords: radio frequency, energy harvesting, rectenna, microstrip antenna, 

voltage doubler. 
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“Suatu mimpi yang terasa seperti tidak akan mungkin tercapai, 

terkadang bisa memberimu kejutan selama kita mau berusaha 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Energi telah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat di berbagai negara, 

termasuk Indonesia. Sejalan dengan perkembangan teknologi, tingkat kebutuhan 

masyarakat, dan jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat 

memungkinkan penggunaan energi yang meningkat pula. Saat ini, penggunaan 

energi di Indonesia masih di dominasi oleh penggunaan energi tak terbarukan yang 

berasal dari fosil, dimana ketersediaan energi fosil semakin menipis. Energi Baru dan 

Terbarukan (EBT) merupakan alternatif terbaik, tidak hanya sebagai upaya untuk 

mengurangi pemakaian energi fosil melainkan juga untuk mewujudkan energi bersih 

atau ramah lingkungan (Jonan, 2018). EBT menjadi perhatian pemerintah, 

berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2014, ditetapkan target kontribusi 

EBT sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050 dari total kebutuhan 

energi nasioanl. Ini berarti potensi sumber daya energi khususnya EBT masih 

berpeluang besar untuk dikembangkan. 

Banyak sumber energi disekitar kita yang dapat dimanfaatkan menjadi energi 

terbarukan seperti angin (Nurdiyanto, 2020), matahari (Rettob dan Waremra, 2019), 

Radio Frequency (RF) (Mustofa dan Suseno, 2016), dan lain-lain. Seiring dengan 

kemajuan teknologi, bidang telekomunikasi telah menyediakan layanan komunikasi 

nirkabel dengan gelombang radio sebagai pembawa informasinya. Sumber sinyal RF
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seperti Base Transceiver Station (BTS) seluler, Pemancar Radio, Stasiun Televisi, 

dan Wireless Access Point begitu banyak serta mudah ditemui. Namun, energi yang 

tersebar dari sumber sinyal RF tidak seluruhnya diterima oleh perangkat receiver, 

banyak yang terbuang secara percuma di udara, sehingga dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber energi alternatif dengan cara mengumpulkannya (Rivaldo dkk., 

2018).  

Saat ini, alternatif EBT mengarah ke pemanenan energi (energy harvesting), 

dimana sumber energi berupa sinyal frekuensi radio yang berbentuk gelombang 

elektromagnetik ditangkap dan dikonversi menjadi energi listrik DC. Pemanenan 

energi ini menghasilkan jumlah daya yang kecil untuk menyuplai perangkat 

berdaya rendah. Terkait pemanenan energi ini, maka diperlukan suatu alat berupa 

antenna untuk menangkap gelombang elektromagnetik dari sumber pemancar 

frekuensi radio dan rectifier untuk mengonversi gelombang elektromagnetik 

menjadi tegangan DC (Aditama dkk., 2019).  

Beberapa penelitian sistem pemanenan energi frekuensi radio mengarah pada 

perancangan rectifier antenna (rectenna) dengan frekuensi kerja 1.800 MHz 

menggunakan antena microstrip circular (Suandi dkk., 2018), frekuensi kerja 470-

806 MHz menggunakan antena microstrip vivaldi (Iwanda dkk., 2018), dan dengan 

frekuensi kerja 1,8 GHz menggunakan antena mikrostrip rectangular (Asriyadi 

dkk., 2021). Hasil dari penelitian-penelitian ini telah membuktikan keberhasilan 

sistem dalam memanen gelombang radio, meskipun tegangan yang dihasilkan 

masih rendah. Kemudian, Rajab dkk. (2019) merancang rangkaian rectifier pada 

sistem RF energy harvesting dengan antena televisi pada frekuensi UHF (470-870 
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MHz). Hasil dari penelitian ini mampu mengubah input AC menjadi DC dan 

menguatkan output menjadi pelipatan sejumlah stage yang digunakan. Lalu, Amna 

dkk. (2020) melakukan rancang bangun antenna microstrip dual band patch segi 

empat dengan frekuensi kerja 1,5 GHz dan 2,4 GHz. Hasil yang didapat berupa 

rancangan antena dengan perolehan parameter-parameter antena mulai dari nilai 

Voltage Standing Wave Ratio (VSWR), return loss, dan gain mendekati spesifikasi 

yang ditentukan. 

Perancangan rectenna dari penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan bentuk 

patch antena, rangkaian rectifier, dan frekuensi kerja yang berbeda-beda, 

menghasilkan output yang berbeda-beda pula. Bentuk dari patch ini dapat berupa 

circular, rectangular, triangular, dan lainnya. Pada aplikasi tertentu, patch 

rectangular memiliki kelebihan dibandingkan dengan bentuk patch yang lainnya. 

Antena mikrostrip dengan bentuk patch rectangular lebih mudah dimodifikasi 

untuk menghasilkan nilai frekuensi kerja yang diinginkan (Saidah dan Rahayu, 

2021). Proses pemanenan energi frekuensi radio sendiri sangat ditentukan oleh dua 

aspek penting yaitu antenna yang harus sesuai dengan frekuensi kerja gelombang 

elektromagnetik yang akan dikumpulkan dan rectifier yang sangat berpengaruh 

terhadap tegangan DC yang dihasilkan (Andre, 2018). Sebagai rectifier, rangkaian 

voltage multiplier dengan jenis voltage doubler dapat mengonversi sinyal AC 

menjadi tegangan DC dan memperbesar nilai tegangan output dua kali lebih besar 

dibandingkan tegangan puncak input dikurangi tegangan threshold dioda pada 

rangkaian saat diberi masukan sinyal AC (Rajab dkk., 2019). 
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Pengembangan terus dilakukan terhadap antenna dan rectifier, tujuannya untuk 

mengetahui karakteristik elektrik yang dapat dihasilkan. Oleh karena itu, penelitian 

ini akan merancang dan merealisasikan sistem pemanenan energi frekuensi radio 

menggunakan antena mikrostrip dengan bentuk patch rectangular yang bekerja 

pada frekuensi Base Transceiver Station (BTS) seluler yaitu 1,8 GHz. Perancangan 

sistem ini merupakan pendahuluan untuk mengetahui kinerja sistem dalam 

memanen energi frekuensi radio. Dalam merealisasikan antena dilakukan 

perancangan dan simulasi terlebih dahulu menggunakan software CST Studio Suite 

2020 untuk memperoleh parameter antena sesuai dengan spesifikasi yang 

ditentukan berupa nilai VSWR, return loss, dan gain, sehingga antena dapat 

difabrikasi dan layak digunakan. Rangkaian rectifier yang dirancang adalah voltage 

multiplier berjenis voltage doubler 5-stage menggunakan kombinasi dioda dan 

kapasitor sebagai penyusunnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Untuk mempermudah jalannya penelitian tentang sistem pemanenan energi 

frekuensi radio ini, maka diperlukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana membuat desain antena mikrostrip yang bekerja pada frekuensi 1,8 

GHz?. 

2. Bagaimana menguji parameter-parameter antena berupa nilai VSWR, return 

loss, dan gain agar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan?. 

3. Bagaimana fabrikasi dan pengujian kinerja rectenna microstrip rectangular?. 

4. Bagaimanakah pengaruh jarak dan waktu terhadap karakteristik elektrik yang 

dihasilkan sistem pemanenan energi frekuensi radio?. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan masalah yang dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan membuat 

sistem pemanenan energi frekuensi radio dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Membuat desain antena mikrostrip yang bekerja pada frekuensi 1,8 GHz. 

2. Membuat simulasi pengujian parameter antena berupa nilai VSWR, return 

loss, dan gain agar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. 

3. Melakukan fabrikasi dan menguji kinerja rectenna microstrip rectangular. 

4. Menganalisis pengaruh jarak dan waktu terhadap karakteristik elektrik yang 

dihasilkan sistem pemanenan energi frekuensi radio. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Dapat merancang dan merealisasikan suatu sistem untuk menghasilkan energi 

alternatif dari melimpahnya sinyal frekuensi radio yang saat ini terbuang sia-

sia disekitar kita. 

2. Tersedianya informasi mengenai pemanenan energi frekuensi radio dan 

karakteristik elektrik yang mampu dihasilkan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

 

Batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut. 

1. Antena yang digunakan pada perancangan ini adalah antenna microstrip 

dengan bentuk patch rectangular. 

2. Substrat dielektrik yang digunakan adalah FR-4 (Epoxy) dengan konstanta 

dielektrik sebesar 4,4 dan ketebalan substrat 1,6 mm. 
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3. Software yang digunakan untuk mendesain dan menampilkan hasil simulasi 

adalah CST Studio Suite 2020, NI Multisim 14, dan Eagle. 

4. Rangkaian penyearah yang digunakan adalah voltege multiplier. 

5. Sumber frekuensi radio adalah Base Transceiver Station (BTS) seluler pada 

jaringan 4G LTE yang memiliki frekuensi kerja 1,8 GHz. 



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terkait 

 

Penelitian tentang sistem pemanenan energi frekuensi radio dilakukan oleh Suandi 

dkk. (2018). Pada penelitian tersebut merancang rectifier antenna (rectenna) 

menggunakan antena mikrostrip dengan bentuk patch circular untuk perangkat 

portable dengan frekuensi kerja 1.800 MHz. Daya pancar gelombang frekuensi 

radio yang digunakan berasal dari BTS seluler. Software yang digunakan untuk 

mendesain dan menampilkan hasil simulasi parameter-parameter antena adalah 

Ansoft High Frequency Structure Simulator (HFSS). Fabrikasi antena 

menggunakan bahan PCB FR-4 epoxy double layer dengan nilai konstanta 

dielektriknya 4,4, dimensi patch 21,7 mm, lebar substrat 100 mm, dan panjang 

substrat 100 mm. Sementara untuk rangkaian rectifier yang digunakan pada 

penelitian ini adalah rangkaian rectifier dengan susunan rangkaian low pass filter, 

voltage doubler, dan by pass capasitor. Gambar 2.1 menunjukkan hasil 

perancangan sistem pemanenan energi frekuensi radio berupa rectenna. 

 

Gambar 2.1 Hasil fabrikasi rectifier antenna (Suandi dkk., 2018). 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berhasil memanen energi frekuensi 

radio dan diperoleh parameter-parameter antena mendekati spesifikasi yang 

ditentukan, diantaranya nilai VSWR sebesar 1,58 dengan return loss -13 dB dan 

gain sebesar 11,94 dB. Namun, tegangan yang dihasilkan masih sangat rendah yaitu 

sebesar 0,0097 mV.  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Iwanda dkk. (2018). Penelitian tersebut 

merancang rectenna microstrip vivaldi berjenis tapered slot dan beroperasi pada 

sinyal TV UHF dengan frekuensi kerja 470-806 MHz. Software yang digunakan 

untuk mendesain dan menampilkan hasil simulasi parameter-parameter antena 

adalah CST Studio Suite 2016. Fabrikasi antena ini dibuat menggunakan bahan 

PCB FR-4 epoxy double layer dengan dimensi 200×250 mm. Rangkaian rectifier 

yang dirancang adalah voltage multiplier jenis voltage quadrupler menggunakan 

kombinasi dioda schottky BAT17 dan kapasitor sebagai penyusunnya. Gambar 2.2 

menunjukkan hasil perancangan sistem pemanenan energi frekuensi radio berupa 

rectenna. 

  
(a) (b) 

Gambar 2.2 Hasil fabrikasi (a) Antenna dan (b) Rectifier (Iwanda dkk., 2018). 

Hasil yang didapat dari sistem ini berhasil mengonversi gelombang radio menjadi 

tegangan DC tertinggi pada frekuensi 806 MHz dengan jarak 60 cm dari antena 
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pancar yaitu sebesar 20,2 mV dan tegangan DC yang paling rendah dihasilkan pada 

frekuensi 470 MHz sebesar 0,4 mV dengan jarak 60 cm dari antena pancar. 

Setelah itu, Rajab dkk. (2019) merancang rangkaian rectifier pada sistem RF energy 

harvesting dengan antena televisi pada frekuensi UHF (470-870 MHz). Pada 

penelitian ini dilakukan perancangan rectifier voltage douber 2-stage, 4- stage, dan 

6-stage menggunakan dioda schottky HSMS 2820 serta kapasitor 100 pF yang 

disusun menggunakan susunan dickson dan diintegrasikan dengan antena televisi. 

Gambar 2.3 merupakan hasil rancangan rangkaian rectifier 2-stage, 4- stage, dan 

6-stage. 

   
(a) (b) (c) 

 Gambar 2.3 Hasil fabrikasi rangkaian rectifier (a) 2-stage, (b) 4-stage, dan 

(c) 6-stage (Rajab dkk., 2019).   

 

 

Hasil yang didapat dari perancangan rectifier ini mampu mengubah input AC 

menjadi DC dan menguatkan tegangan output mencapai pelipatan sejumlah stage 

rangkaian yang digunakan. Pada pengujian fabrikasi rangkaian rectifier 6-stage, 

output terbesar yang dihasilkan mencapai 1,3 V dengan input 0,398 V pada 

frekuensi 470 MHz, sedangkan output terkecil yaitu 3 mV dengan input 0,022 V 

pada frekuensi 637 MHz. Sedangkan, pada pengujian rectifier yang telah 

diintegrasikam dengan antena TV sebagai penangkap sinyal RF dari pemancar, 

tegangan terbesar yang didapat mencapai 1,019 V pada rangkaian 6-stage, 740 mV 

pada rangkaian 4-stage, dan 230 mV pada rangkaian 2-stage. Semakin banyak 

jumlah stage rangkaian dari pengujian, output yang didapat semakin besar. Namun, 



10 
 

 

 

rugi-rugi yang didapat semakin banyak pula karena komponen yang digunakan juga 

bertambah. 

Amna dkk. (2020) melakukan rancang bangun antenna microstrip dual band patch 

segi empat yang bekerja pada frekuensi 1,5 GHz dan 2,4 GHz. Perancangan antena 

menggunakan software HFSS dan fabrikasi antena dibuat menggunakan bahan PCB 

FR4 epoxy double layer, dengan dimensi antena 32×29 mm, konstanta dielektrik 

4,4, dan ketebalan substrat 1,6 mm. Gambar 2.4 menunjukkan pengukuran hasil 

rancangan antena mikrostrip dual band. 

 

Gambar 2.4 Pengukuran antena menggunakan base station test (Amna dkk., 

2020). 

 

 

Hasil dari perancangan antena berhasil mendapatkan parameter-parameter 

mendekati spesifikasi yang ditentukan, pada frekuensi 1,5 GHz nilai VSWR 1,70 

dan gain 4,12 dB, sedangkan pada frekuensi 2,4 GHz nilai VSWR 1,45 dan gain 

10,05 dB. 

Asriyadi dkk. (2021) melakukan perancangan dan implementasi rectenna 

menggunakan antena mikrostrip rectangular yang bekerja pada frekuensi jaringan 

4G LTE yaitu 1,8 GHz. Sumber RF berasal dari BTS seluler. Software yang 

digunakan untuk mendapatkan parameter-parameter antena sesuai dengan 
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spesifikasi yang telah ditentukan adalah CST Studio Suite 2016. Fabrikasi antena 

menggunakan bahan PCB FR-4 epoxy double layer dengan konstanta dielektrik 4,3 

dan ketebalan substrat 1,6 mm. Rangkaian rectifier yang digunakan terdiri dari 

susunan rangkaian low pass filter (LPF) dan rangkaian pengali tegangan (voltage 

doubler). Gambar 2.5 menunjukkan hasil fabrikasi dari rancangan antena 

mikrostrip. 

 

Gambar 2.5 Hasil perancangan antena  (Asriyadi dkk., 2021). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berhasil memanen energi frekuensi 

radio dan diperoleh parameter-parameter antena mendekati spesifikasi yang 

ditentukan, diantaranya nilai VSWR sebesar 1,6 dengan return loss -11,7 dB dan 

gain sebesar 3,2 dBi. Pada hasil pengujian lapangan menunjukkan nilai maksimum 

tegangan yang dihasilkan adalah 270 mV untuk jarak 37 m dan nilai minimun yang 

diperoleh adalah 81 mV untuk jarak 300 m. 

 

2.2 Dasar Teori 

 

2.2.1 Gelombang Elektromagnetik 

 

Gelombang berasal dari getaran yang kemudian merambat. Gelombang 

elektromagnetik merupakan gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan 

medium (artinya dapat merambat melalui ruang hampa) untuk mentransmisikan 
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suatu gelombang. Gelombang elektromagnetik terdiri atas getaran medan listrik dan 

medan magnet yang saling tegak lurus, keduanya tegak lurus terhadap arah rambat 

gelombang, sehingga gelombang elektromagnetik dapat digolongkan sebagai 

gelombang transversal. Besar dari medan listrik dan medan magnet berbanding 

lurus satu sama lain. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan 

beberapa karakter yang dapat di ukur yaitu panjang gelombang, frekuensi, 

amplitudo, dan kecepatan. Panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak, 

sedangkan amplitudo adalah tinggi gelombang. Frekuensi dapat didefinisikan 

sebagai jumlah gelombang yang melalui suatu titik dalam satu satuan waktu. 

Frekuensi tergantung dari kecepatan rambat gelombang. Kecepatan energi 

elektromagnetik adalah konstan (kecepatan cahaya), serta panjang gelombang dan 

frekuensi berbanding terbalik. Semakin panjang suatu gelombang maka semakin 

rendah frekuensinya, sebaliknya semakin pendek suatu gelombang maka semakin 

tinggi frekuensinya. Cepat rambat gelombang elektromagnetik hanya bergantung 

pada sifat-sifat listrik dan magnet dari medium yang dilaluinya. Cepat rambat 

gelombang elektromagnetik dalam vakum merupakan suatu tetapan umum yaitu 

sebesar 𝑐 = 3 × 108 m/s. Cepat rambat ini sama dengan kecepatan cahaya, 

sehingga cahaya merupakan salah satu bentuk gelombang elektromagnetik (Djudin, 

2021). 

Gelombang elektromagnetik yang dirumuskan oleh Maxwell meliputi spektrum 

panjang gelombang dan frekuensi yang sangat luas. Spektrum elektromagnetik 

yaitu mulai dari transmisi gelombang radio, gelombang mikro (radar), infra merah, 

cahaya tampak, ultraviolet (UV), sinar-x, dan sinar gamma. Masing-masing 

mempunyai penggunaan yang berbeda meskipun secara fisika menggambarkan 
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gejala yang serupa yaitu gejala gelombang elektromagnetik. Gelombang 

elektromagnetik dapat berbeda panjang gelombang (λ) dan frekuensinya (𝑓), tetapi 

hubungan 𝑐 = 𝜆𝑓 dalam ruang hampa berlaku untuk setiap gelombang 

elektromagnetik tersebut. Salah satu contoh gelombang elektromagnetik yang 

popular saat ini adalah gelombang radio. Gelombang radio merupakan gelombang 

yang memiliki frekuensi paling kecil dan panjang gelombang paling besar. 

Gelombang radio ini dihasilkan oleh alat-alat elektronik berupa rangkaian osilator 

(variasi dan gabungan dari komponen resistor (R), induktor (L), dan kapasitor (C)). 

Oleh karena itu, gelombang radio banyak digunakan dalam sistem telekomunikasi 

seperti siaran TV, radio, dan jaringan telepon seluler. Sistem telekomunikasi yang 

menggunakan gelombang radio sebagai pembawa sinyal informasinya pada 

dasarnya terdiri atas suatu antena pemancar dan antena penerima. Sebelum 

ditransmisikan sebagai gelombang radio, sinyal informasi dalam berbagai 

bentuknya (suara pada sistem radio, suara dan data pada sistem seluler, atau suara 

dan gambar pada sistem TV) terlebih dahulu dimodulasi. Modulasi dapat 

didefinisikan sebagai penggabungan antara getaran listrik informasi (misalnya 

suara pada sistem radio) dengan gelombang pembawa frekuensi radio tersebut. 

Penggabungan ini menghasilkan gelombang radio yang termodulasi dan gelombang 

inilah yang dirambatkan melalui ruang dari pemancar menuju penerima (Hari, 

2019). 

 

2.2.2 Energy Harvesting 

 

Pemanenan energi (energy harvesting) adalah proses penyerapan energi dimana 

energi tersebut berasal dari sumber eksternal seperti angin, surya atau matahari, 
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gelombang Radio Frequency (RF), dan gelombang elektromagnetik lain yang 

memancarkan sinyal. Pada prinsipnya, energy harvesting serupa dengan 

pembangkit energi terbarukan skala besar seperti turbin angin, namun jumlah energi 

yang dihasilkan jauh lebih kecil. Oleh karena itu, teknologi ini dapat diaplikasikan 

untuk catu daya bagi perangkat elektronik berkebutuhan daya rendah (Aviantoro 

dkk., 2016). 

Energy harvesting dapat berguna sebagai penyedia alternatif. Kinerja dari teknologi 

pemanen energi pada dasarnya sangat terkait dengan jumlah dan sifat dari sumber 

energi yang ada di lingkungan. Pada saat proses pemanenan energi sedang 

berlangsung, sumber energi sering kali dapat berubah-ubah, energi yang dihasilkan 

juga cenderung bervariasi. Hal ini dapat menyebabkan masalah jika hasil 

pemanenan energi digunakan untuk menyalakan perangkat elektronik secara 

langsung, karena mungkin saja pada suatu periode tidak ada sumber energi yang 

tersedia. Sebagai solusinya, energi dari pemanen sering disimpan dalam super 

kapasitor atau baterai yang menyediakan cadangan energi dan sebagai buffer atau 

tempat penyimpanan daya sementara antara pemanen dan perangkat elektronik 

(Mustofa dan Suseno, 2016). 

Teknologi energy harvesting yang menggunakan Radio Frequency (RF) sebagai 

sumbernya disebut dengan RF energy harvesting. Sinyal Radio Frequency (RF) 

adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berpropagasi (memancar dengan 

arah tertentu) di udara pada rentang frekuensi yang berkisar antara 30 Hz-300 GHz. 

Saat ini, sumber pemancar RF mudah ditemukan pada daerah pemusatan penduduk 

dengan banyaknya alat atau perangkat komunikasi dan transmisi data yang 
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menggunakan sumber pemancar RF seperti pemancar radio, stasiun televisi, BTS 

seluler, transmisi wireless Local Area Network (LAN), dan perangkat berbasis RF 

lainnya. Penggunaan rentang frekuensi untuk transmisi sinyal RF di Indonesia 

berbeda-beda untuk setiap aplikasi teknologi komunikasi, misalnya saja untuk 

transmisi radio digunakan rentang frekuensi 30-300 MHz, untuk transmisi stasiun 

televisi digunakan Ultra High Frequency (UHF) dengan rentang frekuensi 300-

3.000 MHz, untuk komunikasi selular Global System for Mobile (GSM) digunakan 

frekuensi 900 MHz dan 1.800 MHz, serta frekuensi 2,4 GHz untuk transmisi 

wireless LAN (Setiawan, 2010). Karena memanfaatkan RF sebagai sumber, maka 

teknologi ini menggunakan Rectifier Antenna (Rectenna) yang merupakan integrasi 

dari antenna dan rangkaian penyearah (rectifier). Antenna berfungsi menangkap 

energi elektromagnetik berupa sinyal frekuensi radio dari ruang bebas, sedangkan 

rectifier mengonversi menjadi keluaran tegangangan DC (Aditama dkk., 2019). 

 

2.2.3 Antena 

 

Antena merupakan suatu alat listrik yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi 

gelombang elektromagnetik kemudian memancarkannya ke ruang bebas atau 

sebaliknya, yaitu menangkap gelombang elektromagnetik dari ruang bebas dan 

mengubahnya menjadi sinyal listrik. Antena juga tergolong sebagai transduser 

karena dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya (Yoganto, 

2018). 
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2.2.4 Antena Mikrostrip 

 

Antena mikrostrip pada dasarnya merupakan suatu konduktor metal yang menempel 

di atas ground plane, dimana diantara keduanya terdapat bahan dielektrik. Pada 

umumnya, antena mikrostrip terdiri atas tiga bagian yaitu patch, substrat, dan 

ground plane. Patch terletak diatas substrat sedangkan ground plane terletak di 

lapisan paling bawah (Mahendra, 2012). Gambar 2.6 menunjukkan struktur dasar 

antena mikrostrip. 

 

Gambar 2.6 Struktur dasar antena mikrostrip (Garg, 2001). 

Berdasarkan Gambar 2.6 masing-masing bagian mempunyai fungsi yaitu: 

1. Patch 

Patch terbuat dari bahan konduktor (misalkan tembaga) dan memiliki ketebalan 

tertentu yang berfungsi untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik. Patch 

terletak paling atas dari keseluruhan antena (Balanis, 2016). Antena mikrostrip 

mempunyai bentuk patch yang bermacam-macam, seperti terlihat pada Gambar 

2.7. 
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Gambar 2.7 Bentuk-bentuk patch antena mikrostrip (Balanis, 2016). 

2. Dielectric Substrate 

Substrat terbuat dari bahan-bahan dielektrik yang berfungsi sebagai media penyalur 

gelombang elektromagnetik dari catuan menuju daerah di bawah patch. Substrat 

mempunyai karakteristrik yang sangat berpengaruh terhadap besar parameter antena 

yaitu bandwidth, dimana penambahan ketebalan substrat akan memperbesar 

bandwidth (Balanis, 2016). 

3. Ground Plane 

Ground plane merupakan lapisan paling bawah dari antena yang terbuat dari bahan 

konduktor. Ukurannya selebar dan sepanjang substrat. Bidang pentanahan (ground 

plane) berfungsi sebagai reflektor yaitu memantulkan sinyal yang tidak diinginkan. 

Ground plane berpengaruh pada nilai parameter antena yaitu return loss, VSWR, 

dan Gain. Semakin baik bentuk ground plane, maka akan semakin baik pula hasil 

parameter pada antena (Balanis, 2016). 

Antena mikrostrip mempunyai ukuran yang kecil, ringan, dapat difabrikasi oleh 

teknologi printedboard modern, dan mudah diintegrasikan dengan device lain. 

Namun, antena tersebut memiliki gain dan efisiensi yang relatif kecil sehingga harus 

digunakan metode-metode tertentu untuk meningkatkannya (Utami dkk., 2017).  
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2.2.5 Antena Mikrostrip Rectangular Patch 

 

Antena mikrostrip dengan bentuk rectangular patch merupakan bentuk yang paling 

sering digunakan, dikarenakan mudah untuk proses fabrikasi dan analisis 

(Sumartono dkk., 2014). Bentuk sederhana antena mikrostrip rectangular patch  

ditunjukkan pada Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.8 Mikrostrip rectangular patch (Mahendra, 2012). 

Dalam perancangan antena mikrostrip dengan patch rectangular, dilakukan 

perhitungan dimensi antena sebagai berikut. Lebar patch (W) dapat dihitung 

menggunakan persamaan Persaman (1) (Balanis, 2016). 

                
( )

2

2 1r r

c
W

f 
=

+
                   (1) 

Dimana c : kecepatan cahaya di ruang bebas (3 x 108 m/s) 

 fr : frekuensi kerja dari antena (Hz) 

 𝜀𝑟 : permitivitas (konstanta dielektrik) relatif dari bahan substrat 

 

Sedangkan untuk menentukan panjang patch (L) dibutuhkan parameter L , yaitu 

pertambahan panjang dari L akibat adanya fringing effect. Pertambahan panjang 

dari L tersebut dapat dihitung menggunakan Persamaan (2) (Balanis, 2016). 
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Dimana   h : ketebalan substrat (mm) 

 
reff  : permitivitas relatif efektif 

 

Permitivitas relatif efektif dapat dirumuskan pada Persamaan (3) (Balanis, 2016). 
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Selanjutnya, panjang patch efektif ( effL ) dapat dirumuskan dengan Persamaan (4) 

(Balanis, 2016). 

  
2

eff

r reff

c
L

f 
=            (4) 

Maka, panjang patch (L) diperoleh pada Persamaan (5). 

           2effL L L= −                    (5) 

Ukuran ground plane diperoleh dari Persamaan (6) dan (7), 

6gL h L= +                       (6) 

 6gW h W= +              (7)  

Dimana   𝐿𝑔 : panjang sisi ground plane (mm) 

 𝑊𝑔 : lebar sisi ground plane (mm) (Balanis, 2016). 

 

2.2.6 Parameter-parameter Antena Mikrostrip 

 

Nilai parameter-parameter antena sangat berpengaruh terhadap kinerja dan daya guna 

suatu antena. Parameter-parameter antena saling berhubungan satu sama lain. Berikut 
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penjelasan dari parameter-parameter antena mikrostrip. 

1. Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) 

VSWR yaitu perbandingan antara tegangan maksimum dan minimum pada 

amplitudo gelombang berdiri (standing wave) yang terjadi akibat adanya pantulan 

gelombang karena tidak matching-nya antena dengan saluran transmisi (Pozar, 

2012). Keadaan yang sangat baik ketika VSWR bernilai 1, yang berarti tidak ada 

refleksi ketika saluran transmisi dalam keadaan matching sempurna dengan 

impedansi input antena. Akan tetapi, keadaan ini pada praktiknya sulit untuk 

didapatkan. Oleh karena itu, nilai standar VSWR yang di izinkan untuk fabrikasi 

antena yaitu ≤ 2 (Medianto dan Hardiman, 2018). 

2. Return Loss (S-Parameter) 

Return loss adalah koefisien refleksi dalam bentuk logaritmik yang menunjukkan 

daya yang hilang karena antena dan saluran transmisi tidak matching. Sehingga 

tidak semua daya diradiasikan, melainkan ada yang direfleksikan kembali. Besar 

return loss bervariasi tergantung pada frekuensi (Pozar, 2012). Nilai return loss 

yang baik yaitu ≤ -10 dB untuk nilai VSWR ≤ 2, sehingga dapat dikatakan nilai 

gelombang yang direfleksikan tidak terlalu besar dibandingkan dengan gelombang 

yang dikirimkan, dengan kata lain saluran transmisi sudah matching. Nilai return 

loss ini menjadi salah satu acuan untuk melihat apakah antena sudah dapat bekerja 

pada frekuensi yang diharapkan atau tidak (Zikri dkk., 2016). 

3. Penguatan (Gain) 

Gain (directive gain) merupakan parameter antena yang terkait dengan kemampuan 

antena mengarahkan radiasi sinyalnya atau penerimaan sinyal dari arah tertentu. Gain 
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bukan kuantitas yang dapat diukur dalam satuan fisis pada umumnya seperti watt, 

ohm, atau lainnya, melainkan suatu bentuk perbandingan. Oleh karena itu, satuan 

yang digunakan yaitu decibel (Balanis, 2016). Dalam perancangan antena, semakin 

tinggi nilai gain yang diperoleh maka semakin baik pula desain antena (Akbarrizky 

dkk., 2017). 

4. Bandwidth 

Bandwidth suatu antena adalah rentang frekuensi dimana kinerja antena 

berhubungan dengan beberapa parameter (seperti gain, VSWR, return loss, dan 

lainnya) yang sesuai dengan standar yang ditentukan (Balanis, 2016). Salah satu 

jenis bandwidth adalah impedance bandwidth, yaitu rentang frekuensi di mana 

patch antena berada pada keadaan matching dengan saluran transmisi yang dapat 

di lihat dari return loss atau VSWR. Rentang frekuensi kerja antena dapat diketahui 

dari grafik VSWR-nya, yaitu ketika nilai VSWR ≤ 2. Sedangkan jika menggunakan 

grafik return loss, rentang frekuensi kerja dari suatu antena dapat di lihat ketika 

nilai return loss-nya bernilai ≤ -10 dB seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.9. 

Nilai bandwidth dapat diketahui ketika nilai frekuensi terendah dan frekuensi 

tertinggi dari suatu antena sudah diketahui. Frekuensi terendah merupakan nilai 

frekuensi awal dari frekuensi kerja antena, sedangkan frekuensi tertinggi 

merupakan nilai frekuensi akhir dari frekuensi kerja antena. 

 

Gambar 2.9 Rentang frekuensi yang menjadi bandwidth (Herudin, 2016). 
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Bandwidth secara umum dapat dicari menggunakan Persamaan (8). 

   BW = f2 ˗ f1                  (8) 

Bandwidth juga dapat dinyatakan dalam bentuk presentase menggunakan 

Persamaan (9).  

2 1 100%
c

f f
BW

f

−
=             (9) 

Dimana fc dapat kita cari menggunakan Persamaan (10), 

   
2 1

2
c

f f
f

+
=                       (10) 

Dimana BW : badwidth (GHz atau %) 

 f2 : frekuensi tertinggi (GHz) 

 f1  : frekuensi terendah (GHz) 

 fc : frekuensi tengah (GHz) (Herudin, 2016). 

  

 

2.2.7 Microstrip Line Feed 

 

Dalam perancangan antena mikrostrip terdapat beberapa teknik pencatuan (feeding) 

disertai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Teknik feeding akan 

memengaruhi impedansi input dan parameter antena. Oleh karena itu, teknik 

feeding tidak pernah terlepas dari proses perancangan antena mikrostrip. Pada 

umumnya, terdapat empat teknik feeding yaitu microstrip line, coaxial probe, 

aperture coupling, dan proximity coupling. Microstrip line dan coaxial probe 

biasanya disebut direct feeding, sedangkan aperture coupling dan proximity 

coupling disebut indirect feeding (Balanis, 2016). 

Pada penelitian ini, antena yang di rancang menggunakan teknik pencatuan 

microstrip line. Teknik pencatuan microstrip line mempunyai beberapa kelebihan 

yaitu mudah difabrikasi, model yang sederhana, dan mudah untuk match dengan 
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patch hanya dengan mengatur posisi feed tersebut. Pada teknik pencatuan 

microstrip line, saluran pencatu (feedline) langsung berhubungan pada tepi elemen 

patch pada antena mikrostrip yang dirancang, seperti yang terlihat pada Gambar 

2.10. 

  

Gambar 2.10 Pencatuan microstrip line (Mahendra, 2012). 

Untuk menentukan lebar feedline (Wf) menggunakan Persamaan (11), 

( ) ( )
12 0,61

1 ln 2 1 ln 1 0,39
2

r
f

r r

h
W B B B



  

  −
= − − − + − + −  

  

   (11) 

dengan B adalah besar impedansi pada saluran yang diperoleh menggunakan 

persamaan (12), 

0

377

2 r

B
Z




=      (12) 

dengan Z0 adalah impedansi karakteristik sebesar 50 Ω. Untuk menentukan panjang 

feedline (𝐿𝑓) digunakan Persamaan (13), 

      
4

d
fL


=      (13) 

dengan d  adalah panjang gelombang dari feedline (mm) yang dapat diperoleh 

dengan Persamaan (14), 

d

r r

c

f



=      (14) 
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Teknik pencatuan semacam ini mempunyai keuntungan yaitu pencatuan dapat 

diberikan pada substrat yang sama (Pozar, 2012). 

 

2.2.8 Rangkaian Voltage Multiplier 

 

Rangkaian voltage multiplier adalah suatu rangkaian elektronik yang dapat 

melipatgandakan masukan sinyal AC bertegangan rendah menjadi keluaran tegangan 

DC yang lebih tinggi. Salah satu jenis rangkaian voltage multiplier yang sederhana 

adalah voltage doubler dengan n-stage. Rangkaian ini akan menghasilkan tegangan 

keluaran DC dua kali lebih besar dibandingkan tegangan input dan dikurangi 

tegangan threshold dioda pada rangkaian saat diberi masukan sinyal AC. Rangkaian 

voltage doubler 1-stage dapat di lihat pada Gambar 2.11. 

C1

Vs

C2

D1
D2

 

Gambar 2.11 Rangkaian voltage doubler 1-stage (Rivaldo dkk., 2018). 

Pada penyambungan rangkaian antar stage voltage doubler secara seri didapatkan 

penambahan nilai tegangan output dan jumlah stage rangkaian voltage doubler 

berbanding lurus dengan besar tegangan output yang dihasilkan. Hal ini 

dimungkinkan, karena keluaran dari rangkaian voltage doubler bukanlah tegangan 

DC murni melainkan pada dasarnya adalah sinyal AC dengan offset DC atau bisa 

dikatakan bahwa keluarannya adalah sinyal DC yang mengandung noise. Jika stage 

ke-dua ditambahkan setelah stage pertama, maka gelombang yang di lihat dari 

stage ke-dua adalah noise dari stage pertama. Kemudian, noise ini digandakan pada 
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rangkaian stage kedua dan ditambahkan pada tegangan DC hasil stage pertama. 

Oleh karena itu, secara teoritis semakin banyak jumlah stage rangkaian yang 

ditambahkan, semakin besar pula tegangan DC yang akan dihasilkan. Secara 

umum, besar tegangan keluaran pada rangkaian voltage doubler n-stage dapat di 

lihat pada Persamaan (15). 

          𝑉𝑛 = 2 × 𝑛 × 𝑉𝑖𝑛           (15)  

Dimana 𝑉𝑛 : tegangan keluaran rangkaian voltage doubler n-stage (V)  

 𝑛 : jumlah stage yang digunakan 

  𝑉𝑖𝑛 : tegangan masukan (V) 

 

Persamaan (15) digunakan dengan asumsi dioda ideal dan tidak mempertimbangkan 

besar tegangan threshold dioda serta rugi-rugi lainnya. Penambahan tingkatan jumlah 

stage memiliki kekurangan yaitu tidak hanya memperlambat waktu pengisian 

kapasitor (charging time), namun akan mereduksi nilai tegangan keluaran seiring 

dengan meningkatnya nilai tegangan ripple keluaran. Semakin banyak jumlah stage 

rugi-rugi yang muncul akan semakin besar (Rivaldo dkk., 2018). 

 

2.2.9 Base Transceiver Station (BTS) Seluler 

 

Sistem komunikasi seluler dengan teknologi Global System for Mobile (GSM) 

adalah salah satu teknologi yang banyak digunakan di seluruh dunia. Teknologi 

GSM juga merupakan sistem dengan jaringan yang sangat luas serta memiliki 

keunggulan dalam layanan komunikasi, karena pelanggan dapat berkomunikasi 

secara bebas dalam area layanan tanpa mengalami gangguan jaringan serta 

pemutusan hubungan dengan Mobile Station (MS) yang bersifat fleksibel. Pada 

sistem komunikasi, Base Transceiver Station (BTS) atau biasa disebut sebagai 

tower pemancar adalah jantung dari sebuah cell site layanan telekomunikasi seluler. 
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BTS merupakan perangkat pemancar dan penerima yang menangani akses radio 

dan berinteraksi langsung dengan Mobile Station (MS) melalui air interface. BTS 

berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi nirkabel antara operator 

telekomunikasi seluler dengan pengguna jaringan komunikasi (mobile phone) 

(Hidayat dan Ginting, 2013). Salah satu bentuk dari BTS seluler dapat di lihat pada 

Gambar 2.12. 

 

Gambar 2.12 Tower BTS seluler kaki empat (Purwanto dan Rifalka, 2017). 

Fungsi utama BTS adalah menerima sinyal dari pengguna mobile phone (dalam hal 

ini sebagai pengirim sinyal) untuk diproses dan mengirimkan sinyal radio ke 

perangkat komunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler, dan sejenis gadget 

lainnya. Kemudian, sinyal radio tersebut diubah menjadi sinyal digital yang 

selanjutnya dikirim ke terminal lainnya menjadi sebuah pesan atau data (Poetro dan 

Rahmat, 2012). 

Gelombang radio yang berpropagasi (proses perambatan gelombang dari satu 

tempat ke tempat lain) dapat dipengaruhi oleh gejala-gejala cuaca dan iklim seperti 

temperatur (suhu) udara, kelembapan udara, dan angin. Saat cuaca cerah 

komunikasi bergerak di outdoor akan sesuai dengan cakupan BTS. Namun, 



27 
 

 

 

berlawanan ketika cuaca hujan, tetesan hujan menimbulkan adanya redaman 

terhadap gelombang elektromagnetik yang melintas. Semakin lebat hujan disertai 

angin kencang mengakibatkan redaman semakin besar dan dapat mengubah posisi 

arah cakupan dari BTS yang terpasang. Hal ini dapat memberikan masalah dalam 

proses transmisi komunikasi bergerak yaitu jaringan terganggu sehingga sinyal 

yang diterima tidak dapat menyalurkan internet dengan stabil (Yadnya dkk., 2022). 

 

2.2.10 Teknologi 4G LTE 

 

Teknologi telekomunikasi berkembang dari teknologi GSM (2G) yang memberikan 

pelayanan panggilan voice dan SMS hingga ke teknologi telekomunikasi layanan 

data (3G dan 4G). Saat ini, perkembangan teknologi seluler berada pada generasi 

ke-empat yang disebut dengan teknologi 4G Long Term Evolution (LTE). Jaringan 

4G LTE mampu menyediakan layanan berkualitas yang lebih baik dari teknologi 

sebelumnya (3G) dan juga kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Teknologi 

LTE oleh operator seluler di Indonesia digunakan pada pita frekuensi 450 MHz, 

900 MHz, 1.800 MHz, 2.100 MHz, dan 2.300 MHz untuk telekomunikasi. Sesuai 

dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 tahun 2017, pita 

frekuensi 450 MHz, 900 MHz, 2,1 GHz, dan 2,3 GHz digunakan untuk 

penyelenggaraan jaringan bergerak seluler (Menkominfo, 2017), serta Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 tahun 2015 tentang penggunaan pita 

frekuensi 1.800 MHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler 

(Menkominfo, 2015).  

Di Indonesia, pasar telekomunikasi (voice dan data) diperebutkan oleh beberapa 

operator seluler, yaitu PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT. XL Axiata 
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(XL), PT. Indosat (Indosat), PT. Hutchison 3 Indonesia (Tri), PT. Sampoerna 

Telekomunikasi Indonesia (Ceria), PT. Smartfren, dan operator BWA Internux 

(Bolt) (SDPPI, 2018). Berdasarkan data Direktorat Pengendalian PPI, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika tahun 2020, sebanyak 41,48 % total BTS 4G di 

Indonesia dimiliki oleh PT. Telkomsel, PT. Indosat, dan PT. XL Axiata. Masing-

masing memiliki 24,85 % dan 21,46 % dari total keseluruhan BTS 4G di Indonesia. 

Sedangkan sisanya sebesar 9,94 % dimiliki oleh PT. Hutchison 3 Indonesia (Tri), 

2,13 % oleh PT. Smartfren, dan 0,15 % oleh PT. Sampoerna Telekomunikasi 

Indonesia (Ceria). Pengguna frekuensi 1.800 MHz dan 2.100 MHz di Indonesia 

sebanyak empat operator, yaitu Telkomsel, Indosat, XL-Axiata, dan Tri. Bandwidth 

terbesar dimiliki oleh Tri, kemudian disusul Telkomsel dan XL-Axiata. Saat ini, 

frekuensi tersebut digunakan untuk teknologi netral 2G/3G/4G (Ariyanti dkk., 

2021). 

 

2.2.11 Dioda Schottky BAT17 

 

Dioda Schottky BAT17 merupakan tipe khusus dari dioda dengan tegangan arus 

rendah. Dioda biasa bekerja pada tegangan input 0,7-1,7 volt, sementara dioda ini 

bekerja pada tegangan 0,15-0,45 volt. Dioda ini juga dapat bekerja pada frekuensi 

tinggi hingga 3 GHz (Nexperia, 2017). Bentuk dari jenis dioda schottky BAT-17 

dapat di lihat pada Gambar 2.13. 

 

Gambar 2.13 Dioda schottky BAT-17 (Nexperia, 2017). 
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2.2.12 Software CST Studio Suite  

 

CST Studio Suite adalah salah satu software simulasi perangkat radio frekuensi 

berbasis 3D untuk merancang, menganalisis, dan mengoptimalkan komponen 

sistem elektromagnetik. CST Studio Suite biasanya digunakan untuk mendesain 

antena, salah satunya yaitu antena mikrostrip. Dengan menggunakan simulasi dapat 

mendesain antena sesuai keinginan, sehingga diperoleh hasil sesuai dengan yang 

dibutuhkan untuk meminimalisir segala bentuk kekurangan serta memiliki 

spesifikasi bandwidth yang lebar dengan efesiensi tinggi (Trisnawan dan 

Kristiyana, 2017). Tampilan dari software CST Studio Suite 2020 dapat di lihat 

pada Gambar 2.14. 

 

Gambar 2.14 Tampilan software CST Studio Suite 2020 (Sumber: Screenshot 

Program melalui device). 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

3.1.1 Tempat Penelitian 

  

Perancangan dan pembuatan sistem dilakukan di Laboratorium Elektronika, Jurusan 

Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas 

Lampung. Pengujian dan pengambilan data dilaksanakan di area Base Transceiver 

Station (BTS) seluler yang berlokasi di Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 10 

Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung. 

 

3.1.2  Waktu Penelitian 

 

Waktu penelitian ini dilakukan selama enam bulan, dimulai dari bulan Desember 

2021 sampai dengan bulan Mei 2022 dengan tahapan seperti pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Uraian waktu kegiatan penelitian selama enam bulan 

No Uraian Kegiatan 

Desember Januari Februari Maret April Mei 

Minggu 

ke- 

Minggu 

ke- 

Minggu 

ke- 

Minggu 

ke- 

Minggu 

ke- 

Minggu 

ke- 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 Perancangan Desain 

Rectenna 

                      

2 Simulasi Parameter 

Desain Antena  

                      

3 Pembuatan Rangkaian 

Rectifier 

                      

4 Pembuatan Antena                       

5 Pengujian Sistem                       

6 Pengambilan Data                       

7 Analisis Hasil                       

8 Pembuatan Laporan 

Akhir 
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3.2 Alat dan Bahan 

 

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini dapat di lihat pada Tabel 3.2 

dan Tabel 3.3. 

Tabel 3.2 Alat-alat penelitian 

No Nama Fungsi 

1 Laptop Untuk membuat desain dan mensimulasikan 

perancangan antenna dan rectifier menggunakan 

software CST Studio Suite 2020, NI Multisim 14.0, dan 

Eagle 

2 Solder Untuk memasang atau membongkar komponen yang 

ada pada PCB 

3 Multimeter Digital Untuk mengukur tegangan  

4 Timah Solder Untuk menyambungkan antara komponen elektronika 

dan papan PCB 

5 Peralatan Kerja Lainnya Pendukung dalam pembuatan alat, seperti spidol, 

penggaris, obeng, gergaji, dan lain-lain 

 

 

Tabel 3.3 Bahan-bahan penelitian 

No Nama Fungsi 

1 Konektor SMA Untuk menghubungkan antara antena mikrostrip 

dengan rangkaian rectifier 

2 Papan PCB FR-4 

(Epoxy) Double Layer 

Untuk fabrikasi antena 

3 Kapasitor Elco MKM 

1nF  

Untuk menyimpan muatan (energi)  

4 Kapasitor Elco MKM 

220 nF 

Untuk mengurangi ripple yang muncul pada tegangan 

output 

5 Dioda Schottky BAT17 Untuk penyearah yang mengubah sinyal AC yang 

diterima oleh antena dari pemancar radio frekuensi 

menjadi tegangan DC 

6 Soket Konektor 2 Pin  Untuk menghubungkan rangkaian  

7 Larutan  Ferric 

Chloride (FeCl3) 

Untuk melarutkan lapisan tembaga yang tidak 

digunakan sebagai patch maupun ground antena 

mikrostrip 

 

 

3.3 Tahapan Penelitian 

 

Tahapan yang akan dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut. 

1. Melakukan studi literatur yang akan dijadikan referensi untuk penentuan 

spesifikasi parameter dari sistem yang akan di buat. 
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2. Melakukan perancangan desain sistem yang terdiri dari perancangan antena dan 

rangkaian rectifier. 

3. Melakukan simulasi rangkaian rectifier dan parameter desain antena agar sesuai 

dengan spesifikasi yang telah ditentukan. 

4. Melakukan pembuatan atau fabrikasi antena dan rangkaian rectifier. 

5. Menggabungkan dan menguji model sistem yang telah dirancang. Jika tahapan 

tersebut tidak berhasil, maka harus memulai ulang dari tahapan perancangan 

sistem. Sebaliknya, jika tahapan tersebut berhasil maka dapat dilanjutkan ke 

tahap selanjutnya. 

6. Melakukan pengambilan data serta analisis hasil. 

7. Membuat laporan akhir penelitian. 

Tahapan-tahapan di atas dapat di lihat lebih rinci pada Gambar 3.1. 

Mulai

Menentukan Spesifikasi Parameter Rectenna

Perancangan Antena Perancangan Rectifier

Simulasi Antena

Optimasi Perancangan

Selesai

Fabrikasi Antena

Simulasi Rectifier

Fabrikasi Rectifier

Pengukuran Kinerja 

Rectifier

Penggabungan Rectenna

Pengujian dan 

Pengambila Data Sistem 

Analisis Hasil

Pembuatan Laporan 

Akhir

Sesuai Spesifikasi

Ya

Tidak

 
Gambar 3.1 Diagram alir penelitian. 
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3.3.1 Penentuan Parameter Antena 

 

Tahap awal perancangan antena adalah menentukan parameter antena yang 

diinginkan. Parameter yang dimaksud yaitu frekuensi, VSWR, return loss (S-

Parameter), dan gain. Selain itu juga, pada perancangan ini digunakan substrat FR-

4 (Epoxy) double layer dengan konstanta dielektrik (εr) 4,4, ketebalan substrat (h) 

1,6 mm, dan ketebalan tembaga (t) 0,035 mm. Adapun spesifikasi parameter antena 

yang telah ditentukan dapat di lihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Spesifikasi parameter antena 

Parameter Spesifikasi 

Frekuensi Kerja 1,8 GHz 

VSWR ≤ 2 

Return Loss (S-Parameter) ≤ -10 dB 

Gain ≥ 2 dB 

 

 

3.3.2  Perhitungan Dimensi Antena 

 

Dimensi antena adalah hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan 

perancangan dan simulasi menggunakan software simulator CST Studio Suite 2020. 

Untuk menentukan dimensi antena, terdapat beberapa bagian antena yang perlu 

dihitung yaitu bagian patch, substrate, ground plane, dan feedline. Perhitungan ini 

digunakan untuk menetapkan panjang dan lebar dari bagian-bagian tersebut. 

Perhitungan untuk dimensi antena dapat di lihat pada Lampiran 1. Dari 

perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh dimensi antena yang akan digunakan 

untuk membuat desain antena. Nilai ini akan menjadi acuan untuk desain antena 

menggunakan software simulator CST Studio Suite 2020. Hasil perhitungan 

dimensi antena ditunjukan pada Tabel 3.5. 
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Tabel 3.5 Nilai hasil perhitungan dimensi antena sebelum optimasi 

Variabel Deskripsi Ukuran (mm) 

W Lebar Patch 50,72 

L Panjang Patch 39,43  

Wg Lebar Ground Plane dan Substrat 60,32 

Lg Panjang Ground Plane dan Substrat 49,03  

Wf Lebar Feedline 3,06  

Lf Panjang Feedline 19,86 

h Ketebalan Substrat 1,6  

t Ketebalan Tembaga 0,035 

 

 

3.3.3 Perancangan Antena dan Simulasi Rancangan Antena 

 

Setelah dilakukannya perhitungan untuk mendapatkan nilai dimensi antena barulah 

perancangan akan dilakukan, perancangan bertujuan untuk dapat memvisualisasi 

dan mensimulasikan. Visualisasi berupa gambar tiga dimensi dengan spesifikasi 

ukuran, jenis bahan, dan letak pencatuan agar dapat melakukan simulasi. Hasil dari 

simulasi menggunakan software simulator CST Studio Suite 2020 berupa 

parameter-parameter antena yaitu nilai VSWR, return loss (S-Parameter), dan gain 

yang akan di tampilkan dalam bentuk grafik. Selanjutnya, melakukan analisis 

parameter antena untuk mengetahui karakteristik dan kinerja apakah telah sesuai 

dengan spesifikasi yang ditentukan. Jika belum sesuai, dilakukan optimasi dimensi 

antena hingga diperoleh parameter-parameter yang diinginkan. Visualisasi 

perancangan desain antena ditunjukkan pada Gambar 3.2. 

      
(a)    (b) 

Gambar 3.2 Desain antena (a) Tampak atas, (b) Tampak bawah. 



35 
 

 

 

3.3.4 Perancangan dan Simulasi Rectifier 

 

Rangkaian penyearah gelombang (rectifier) pada umumnya menggunakan dioda 

sebagai komponen utamanya. Rangkaian rectifier terdiri dari rangkaian pengali 

tegangan (voltage multiplier). Pada penelitian ini menggunakan rangkaian voltage 

multiplier yaitu jenis voltage doubler. 

Jumlah stage rangkaian voltage multiplier akan berbanding lurus dengan besar 

tegangan output yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah stage, maka semakin 

besar tegangan DC yang akan dihasilkan. Perancangan rectifier yang dilakukan 

menggunakan dioda yang dapat bekerja pada frekuensi tinggi dan tegangan 

threshold yang kecil. Oleh karena itu, pada penelitian ini dipilih dioda schottky 

BAT17, karena memiliki tegangan threshold yang kecil dibandingkan dioda biasa 

yaitu 0,45 V. Dioda ini juga dapat bekerja pada frekuensi tinggi hingga 3 GHz 

(Nexperia, 2017). Nilai kapasitor yang semakin besar pada rangkaian voltage 

doubler menjadikan energi yang disimpan juga semakin besar, namun berpengaruh 

terhadap kompensasi waktu transient yang semakin lama. Karena komponen 

kapasitor dengan nilai 0,47 nF jarang dipasaran, maka digunakan kapasitor dengan 

nilai 1 nF dengan kompensasi waktu transient semakin lama. Ditambahkan 

kapasitor bernilai 220 nF dengan tujuan untuk mengurangi ripple yang muncul pada 

tegangan output. Rangkaian rectifier ini menggunakan komponen berdasarkan nilai 

yang telah diuji dalam referensi penelitian yang dilakukan oleh Rivaldo dkk. 

(2018). Simulasi rangkaian rectifier yaitu menggunakan software NI Multisim 14.0. 

Rancangan rangkaian rectifier menggunakan software NI Multisim 14.0 yang akan 

diaplikasikan dengan antena microstrip rectangular ditunjukkan pada Gambar 3.3. 



36 
 

 

 

 

Gambar 3.3 Rangkaian voltage doubler 5-stage. 

 

3.3.5 Perakitan dan Prinsip Kerja Rectenna 

 

Perakitan rectenna merupakan penggabungan antara antena microstrip rectangular 

dan rectifier. Rangkaian rectifier yang telah dibuat disambungkan ke antena 

microstrip yang telah difabrikasi menggunakan konektor Sub Miniature version A. 

(SMA) male to male. Blok diagram sistem secara umum ditunjukkan pada Gambar 

3.4. 

Sinyal RF 

(BTS)

Antena Penerima Rectifier
Beban (Avometer/

Multimeter)

 

Gambar 3.4 Blok diagram. 

Setelah perancangan sistem rectenna selesai, prinsip kerja dari rectenna ini sendiri 

yaitu antena digunakan untuk menangkap gelombang elektromagnetik. Gelombang 

elektromagnetik yang telah di ubah oleh antena menjadi sinyal listrik alternating 

current (AC) kemudian diterima oleh rangkaian rectifier. Rangkaian rectifier 

digunakan sebagai pengubah sinyal listrik AC menjadi sinyal listrik DC. Rangkaian 

penyearah terdiri dari rangkaian voltage multiplier berjenis voltage doubler. Pada 
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rangkaian terakhir digunakan kapasitor 220 nF yang dihubungkan secara paralel 

dengan beban. Kapasitor ini berfungsi untuk mengurangi ripple yang muncul pada 

tegangan output dengan cara melewatkan sinyal sisa ripple yang ada, sehingga 

semua sinyal DC dapat dimaksimalkan ke beban. 

 

3.3.6 Rangkaian Keseluruhan Sistem 

 

Tampilan desain rangkaian keseluruhan sistem pemanenan energi frekuensi radio 

dapat di lihat pada Gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5 Desain keseluruhan sistem.  

Berdasarkan Gambar 3.5 dapat dijelaskan bahwa rancangan tersebut terdiri dari 

antenna microstrip dan rectifier. Rancangan antena terdiri dari PCB FR-4 (Epoxy) 

double layer dan juga konektor SMA sebagai penghubung ke rectifier. Sementara 

untuk rancangan rectifier terdiri dari 10 buah kapasitor elco MKM 1 nF, 10 buah 

dioda schottky BAT17, 1 buah kapasitor elco MKM 220 nF, dan soket konektor 2 
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pin sebagai penghubung rancangan alat ke multimeter untuk menampilkan output 

yang diperoleh. 

 

3.3.7 Pengujian Sistem dan Pengambilan Data 

 

Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui apakah sistem berupa rectenna 

(rectifier dan antenna) sesuai dengan perencanaan dan berfungsi dengan baik. 

Pengujian dilakukan dengan cara menguji sistem untuk setiap blok rangkaian dan 

secara menyeluruh. Pengujian yang dilakukan sebagai berikut. 

1. Pengujian Antena 

Pengujian ini dilakukan melalui simulasi menggunakan software simulator CST 

Studio Suite 2020. Simulasi ini untuk membandingkan data yang diperoleh dari 

pengujian antena berupa nilai parameter antena mikrostrip yang meliputi S-

Parameter, VSWR, dan gain pada desain antena dengan spesifikasi parameter 

antena yang telah ditentukan sebelumnya. Jika nilai parameter dari desain antena 

mendekati atau sama dengan spesifikasi yang telah diketahui, maka antena tersebut 

dapat dilakukan fabrikasi dan layak digunakan. 

2. Pengujian Rectifier 

Pengujian ini dilakukan melalui simulasi rangkaian rectifier menggunkaan software 

NI Multisim 14.0 untuk mengetahui hasil output tegangan sebelum difabrikasi. 

Kemudian, menguji hasil fabrikasi menggunakan masukkan berupa signal 

generator untuk membuktikan bahwa rangkaian voltage multiplier dapat bekerja. 

Rancangan tabel untuk hasil pengujian rangkaian rectifier dapat di lihat pada pada 

Tabel 3.6. 
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Tabel 3.6   Data hasil pengujian rangkaian rectifier di laboratorium  

No Frekuensi (kHz) Input AC (V) Output DC (V) 

1    

2    

 

Setelah antena dan rectifier digabungkan, selanjutnya dilakukan pengujian sistem 

secara keseluruhan dengan mencoba melakukan pengukuran untuk mengetahui 

kerja dari sistem tersebut. Kemudian, dilakukan pengambilan data penelitian. 

Pengambilan data pertama pada penelitian ini berupa pengukuran tegangan DC 

yang dihasilkan sistem berdasarkan variasi waktu yang digunakan di lapangan. 

Pengambilan data ke-dua berupa pengukuran tegangan DC sistem berdasarkan 

variasi jarak di lapangan. Rancangan tabel untuk pengukuran tegangan DC yang 

dihasilkan sistem berdasarkan variasi waktu yang digunakan di lapangan dapat di 

lihat pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.7 Data hasil pengujian tegangan DC sistem berdasarkan variasi waktu di 

lapangan  

No Waktu (menit) Jarak (m) Output DC (mV) 

Awal Akhir Pagi Siang Malam 

1 0 15 5  

2 15 30 5  

3 30 45 5  

4 45 60 5  

5 60 75 5  

6 75 90 5  

7 90 105 5  

8 105 120 5  

9 120 135 5  

10 135 150 5  

11 150 165 5  

12 165 180 5  

 

Pengambilan data dilakukan pada pagi, siang, dan malam hari berdasarkan variasi 

waktu untuk mendapatkan tegangan output yang lebih optimal. Pengukuran data 

tersebut dilakukan dengan menetapkan waktu pengukuran yang digunakan dan 
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jarak antara sumber pemancar sinyal RF berupa Base Transceiver Station (BTS) 

seluler dengan sistem. Kemudian, mengukur tegangan DC yang dihasilkan sistem 

saat pengukuran berlangsung menggunakan alat ukur yaitu multimeter untuk 

masing-masing waktu yang telah ditentukan. Kemudian, rancangan tabel untuk 

pengambilan data tegangan DC sistem berdasarkan variasi jarak pengukuran di 

lapangan dapat di lihat pada Tabel 3.8. 

 

Pengukuran data tersebut dilakukan pada, siang, dan malam hari. Mula-mula 

mengukur jarak antara sumber pemancar sinyal frekuensi radio berupa Base 

Transceiver Station (BTS) seluler dengan sistem. Kemudian, mengukur tegangan 

DC yang dihasilkan sistem menggunakan alat ukur yaitu multimeter untuk masing-

masing jarak yang telah ditentukan. 

 Tabel 3.8 Data hasil pengujian tegangan DC sistem berdasarkan variasi jarak 

pengukuran di lapangan 

No 
Waktu 

Pengambilan 
Jarak (m) Waktu (menit) Output DC (mV) 

1 Pagi 5 15  

  10 15  

  15 15  

2 Siang 5 15  

  10 15  

  15 15  

3 Malam 5 15  

  10 15  

  15 15  



 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengujian dari penelitian ini dapat di 

ambil simpulan sebagai berikut. 

1. Pembuatan desain antena mikrostrip telah berhasil dilakukan dengan dimensi 

antena meliputi lebar patch 49,3 mm, panjang patch 38,4 mm, lebar ground 

plane dan substrate 80 mm, panjang ground plane dan substrate 80 mm, lebar 

feedline 3,137 mm, panjang feedline 20,8 mm, ketebalan substrate 1,6 mm, dan 

ketebalan tembaga 0,035 mm. 

2. Spesifikasi yang ditentukan telah berhasil sesuai dengan simulasi pengujian 

parameter antena. 

3. Fabrikasi dan pengujian kinerja rectenna microstrip rectangular telah berhasil 

dilakukan, dengan tegangan output DC sebesar 209,9 mV dari pengujian sistem 

pada siang hari. 

4. Berdasarkan data yang diperoleh, pengkonversian gelombang elektromagnetik 

menjadi tegangan DC dipengaruhi oleh jarak dan waktu. Semakin jauh jaraknya 

semakin kecil nilai tegangan yang diperoleh dan pengujian sistem jauh lebih 

efektif dilakukan pada siang hari dengan semakin lama waktu pengujian 

semakin tinggi tegangan DC yang dihasilkan.
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5.2 Saran 

 

Saran yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut. 

1. Dapat mengembangkan penelitian rectenna dengan cara menggunakan antena 

mikrostrip yang mampu menghasilkan gain yang tinggi dan dapat menangkap 

gelombang elektromagnetik dengan frekuensi triple-band atau ultra-wideband. 

2. Menggunakan dioda schottky dengan tegangan threshold yang sekecil 

mungkin. 

3. Untuk mendapatkan hasil tegangan output yang lebih maksimal, pada rectifier 

dapat menambahkan jumlah stage dengan tetap memperhatikan kemungkinan 

rugi-rugi yang akan di timbulkan. 
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