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Abstrak—Global Positioning System (GPS) merupakan sistem penentu posisi dan navigasi secara global menggunakan 
satelit. Sistem ini dirancang untuk memberikan informasi posisi secara kontinyu di seluruh dunia. Data yang dikirim 
dari satelit GPS berupa sinyal radio dengan frekuensi L1 1575,42 MHz. Pada penelitian ini dilakukan perancangan 
antena untuk aplikasi GPS dengan polarisasi circular. Antena ini memiliki dimensi Panjang Substrat (Wg) 91 mm, 
Lebar Substrat (Lg) 90 mm, Panjang Patch (W) 62,5 mm, Lebar Patch (L) 47 mm, Lebar saluran pencatu 50 Ω 
(w) 3,01 mm, Lebar saluran pencatu 100 Ω  (w’) 0,63 mm. Hasil perancangan memperlihatkan pada frekuensi 
1575,42 MHz, antena tersebut memiliki nilai return loss -24,44 dB dan VSWR 1,12. Selain itu, didapatkan pula 
lebar bandwidth pada -15 dB sebesar ± 59 MHz. Dengan rentang frekuensi 1520 MHz – 1620 MHz. Antena tersebut 
memiliki gain sebesar 3,514 dB. Sementara itu, untuk menghasilkan polarosasi yang circular  dipergunakan metode 
dual feed. Sehingga menghasilkan nilai axial ratio pada frekuensi kerja 1575,42 MHz didapat sebesar 1,482.

Kata kunci: antena, mikrostrip, axial-ratio, GPS

Abstract—Global Positioning System (GPS) serves as positioning and navigation systems. GPS system is designed 
to provide continuous position information. Data transmitted from the GPS satellites L1 have a frequency  1575.42 
MHz. In this study, the proposed design of antennas for GPS applications with circular  polarization. This antenna 
has a length dimension of substrate (Wg) 91 mm, Width Substrate (Lg) of 90 mm, Length Patch (W) 62.5 mm, Width 
Patch (L) 47 mm, width of the channel pencatu 50 Ω (w) 3.01 mm , 100 Ω feed channel width (w ‘) of 0.63 mm. The 
results show at center frequency 1575.42 MHz, antenna has a return loss -24.44 dB and VSWR 1.12. It was also 
obtained wide bandwidth at -15 dB at ± 59 MHz with a frequency range 1520 MHz to 1620 MHz. The antenna has a 
gain 3.514 dB. Meanwhile, in order to produce  circular  polarization, the dual feed method was used. This antenna 
has a axial ratio 1.482 at 1575.42 MHz.

Keywords: antena, mikrostrip, axial-ratio, GPS

I. Pendahuluan

Teknik penentuan posisi pada suatu tempat, dewasa ini 
mengalami perubahan dari yang bermula menggunakan 
teknik konvensional seperti kompas dan perhitungan 
dengan acuan, beralih kepada sistem penentu posisi 
berbasis satelit yang lebih mudah dan mempunyai 
ketelitian lebih baik. Terdapat beberapa sistem penentu 
posisi berbasis satelit yang dikembangkan oleh negara-
negara maju seperti GLONASS (Global Navigation 
Satelite System - Rusia), Gallileo (Eropa) , dan yang 
umumnya digunakan seperti GPS (Global Positioning 
System – Amerika) [1].

GPS adalah sebuah sistem penentu posisi dan navigasi 
secara global menggunakan satelit. Sistem ini dirancang 
untuk memberikan informasi posisi serta informasi 
mengenai waktu secara kontinyu di seluruh dunia dalam 

berbagai kondisi cuaca. Data yang dikirim dari satelit 
berupa sinyal radio dengan frekuensi L1 1575,42 MHz 
dan L2 1227,60 MHz (digunakan untuk keperluan militer) 
yang dimodulasikan secara Bi-Phase Shift Keying (BPSK) 
dengan data digital. Data dari satelit GPS diterima oleh 
user (pengguna) melalui antena pada GPS receiver.[2] 

Antena GPS receiver pada umumnya berbentuk 
kecil dan tipis atau disebut juga antena mikrostrip yang 
terdapat pada perangkat telepon genggam dan mobile GPS 
receiver seperti Garmin, dll. Antena mikrostrip merupakan 
antena yang paling populer saat ini karena sangat cocok 
digunakan untuk perangkat telekomunikasi. Hal ini 
dikarenakan bentuk dan ukurannya yang sederhana untuk 
dibuat dan mudah untuk diintegrasikan. Elemen peradiasi 
antena mikrostrip memiliki bentuk yang beragam seperti, 
triagle (Segitiga), Square (Persegi), Rectangular (Persegi 
Panjang), dll. Bentuk paling sederhana dalam peralatan 
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mikrostrip adalah berupa sisipan dua buah lapisan 
konduktif yang saling paralel yang dipisahkan oleh suatu 
substrat dielektrik.

Pada pengaplikasiannya, antena untuk perangkat GPS 
harus memiliki polarisasi circular  (melingkar). Polarisasi 
melingkar merupakan orientasi perambatan gelombang 
elektromagnetik ke arah vertikal maupun horizontal 
dimana arah elemen antena terhadap permukaan bumi 
sebegai referensi lain. Terdapat beberapa teknik yang 
dapat digunakan untuk mendapatkan bentuk polarisasi 
melingkar, salah satunya teknik pencatuan power divider 
(pembagi daya) yang digunakan untuk mendapatkan 
perbedaan fase pencatuan sebesar 90o sehingga polarisasi 
antena memiliki bentuk circular  (melingkar). [3]

Berdasarkan penjelasan di atas, maka akan pada 
penelitian ini  akan dirancang Antena Mikrostrip 
Rectangular Patch dengan Teknik Pencatuan Power 
divider dual feeding pada Frekuensi 1575,42 MHz untuk 
Perangkat GPS Receiver yang memiliki polarisasi circular  
[4].

II. Studi Pustaka

A. Sistem GPS

GPS adalah sistem satelit navigasi dan penentuan 
posisi global milik negara Amerika Serikat. Nama asli 
GPS adalah NAVSTAR GPS (Navigation Satellite Timing 
and Ranging Global Positioning System). GPS merupakan 
sistem radio navigasi satelit yang dikembangkan oleh 
United State Departement of Defense (DoD) untuk 
keperluan militer dalam penentuan posisi, kecepatan, dan 
waktu secara teliti dalam segala cuaca pada sembarang 
waktu dimuka bumi (darat, laut dan udara) . Layanan GPS 
selanjutnya, mulai dikembangkan untuk keperluan non-
militer dan terbuka untuk publik sehingga setiap orang 
dapat menggunakannya tanpa dipungut biaya atau gratis.

Untuk dapat mengetahui posisi, diperlukan alat GPS 
receiver yang berfungsi untuk menerima sinyal dari satelit 
GPS. Posisi penerima diubah menjadi titik yang dikenal 
dengan nama Way-point yang nantinya akan menentukan 
koordinat lintang dan bujur dari posisi seseorang dan 

ditampilkan di peta elektronik.
Dalam menjalankan fungsinya, sistem GPS dibagi 

menjadi 3 segmen  yaitu segmen luar angkasa, segmen 
kontrol, dan segmen pengguna. Masing – masing segmen 
akan dijelaskan pada gambar 1.

 Segmen angkasa meliputi konstelasi dari 24 satelit 
yang mengorbit pada bidang lintasannya. Terdapat 6 buah 
bidang orbit dengan 4 buah satelit pada tiap bidang. Sudut 
inklinasi bidang orbit 55O dengan ketinggian sekitar 
20.200 Km dari permukaan bumi. Orbit satelit GPS 
dirancang agar setiap titik di bumi dapat melihat paling 
sedikit empat satelit pada setiap saat. Tiap satelit mengitari 
bumi kira – kira sekali dalam 12 jam dengan kecepatan 
sekitar 11.000 Km/jam. [5]-[8]

 

B. Antena Miktostrip

Antena mikrostrip terdiri dari beberapa struktur seperti 
berikut:

Patch, adalah lapisan logam (metal) dengan ketebalan 
tertentu yang berfungsi untuk meradiasi gelombang 
elektromagnetik. Pada antena mikrostrip dikenal beberapa 
bentuk (patch) seperti persegi panjang (rectangular), 
persegi (square), lingkaran (circular ), elips (elliptical), 
segitiga (triangular), dan circular  ring. Perhatikan 
Gambar 3.

 Substrate, adalah suatu bahan dielektrik dengan nilai 
konstanta dielektrik (Ԑr) tertentu dan ketebalan (h) tertentu 
yang mempengaruhi frekuensi kerja, bandwidth, dan 
efisiensi dari suatu antena. Substrate digunakan sebagai 
pembatas antara elemen peradiasi (patch) dengan elemen 
pentanahan (ground).

Gambar 1. Sistem GPS

Gambar 2. Konstilasi 24 satelit GPS NAVSTAR (U-blox, 2009:45)

Gambar 3.  Bentuk patch antena mikrostrip (Bhartia, 2001:9)
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Groundplane, adalah suatu lapisan paling bawah yang 
berfungsi sebagai reflektor yang memantulkan sinyal yang 
tidak diinginkan.

Saluran Transmisi, digunakan untuk menghubungkan 
output pencantu dengan elemen peradiasi. 

Struktur dasar antena mikrostrip yang tersusun dari 
patch, substrate, groundplane, dan saluran transmisi 
diperlihatkan pada Gambar 4.

Bentuk rectangular patch lebih banyak digunakan 
dalam proses perancangan antena mikrostrip karena 
kemudahan dalam analisis dan proses pabrikasi. Ukuran 
pada patch jenis ini ditentukan oleh nilai dari lebar (W) 
dan panjang (L) segiempat, h adalah ketebalan substrate, 
dan Ԑr yang merupakan nilai konstanta dielektrik dari 
substrate. [9]-15]

Dalam perancangan antena mikrostrip rectangular 
patch perlu ditentukan terlebih dahulu frekuensi kerja 
(fr) dan bahan substrate yang akan digunakan sehingga 
didapatkan nilai konstanta dielektrik (Ԑr). Komponen 
tersebut digunakan untuk menghitung lebar (W) dari patch 
yang akan dibuat dengan persamaan (1) :

W c
fr r

=
+2
2

1
1

ε
( )

 
 Keterangan :
 W  = Lebar patch (mm)
 fr = Frekuensi resonansi (Hz)
 Ԑr = Konstanta dielektrik relatif
 c = Kecepatan cahaya (m/s)
Sedangkan untuk menghitung panjang patch (L) 

digunakan persamaan (2) :
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Keterangan :
 L = Panjang patch (mm)
 Leff = Panjang patch efektif (mm)
 ∆L = Panjang patch yang dapat ditambahkan 
 h = Ketebalan substrate (mm)
 Ԑr = Konstanta dielekrik relatif
 Ԑreff = Konstanta dielekrik relatif efektif

Selain itu, untuk mendapatkan ukuran lebar saluran 
pencatu maka digunakan persamaan (6)  :
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Dimana nilai B adalah besar impedansi pada saluran 

pencatu.

C. Teori Pembagi Daya (Power divider)

Banyak cara yang dilakukan untuk membuat sebuah 
antena penerima mikrostrip dengan bentuk patch 
segiempat memiliki polarisasi melingkar (circular  
polarization). Polarisasi melingkar adalah suatu teknik 
agar antena dapat menerima signal dari segala arah. Hal 
ini umumnya digunakan dalam sistem komunikasi satelit, 
salah satunya sistem penerima GPS. Antena dikatakan 
berpolarisasi melingkar jika nilai axial ratio pada sudut 0 
derajat bernilai < 3 atau berbeda sudut 90o.

Pembagi daya merupakan teknik yang dianggap 
mudah untuk mendapatkan polarisasi melingkar dari 
suatu antena. Dengan membagi input daya menjadi 2 
dan mengatur panjangnya sebesar seperempat panjang 
gelombang (1/4 λ) agar sudut fase yang melewati kedua 
jalur tersebut berbeda 90 derajat.

Persamaan yang digunakan pada tipe T-junction power 
divider ditulis pada persamaan (7) :

Z Z Z2 3 02 7= = ( )

Sehingga jika input impedansi awal (Z0) sebesar 50 Ω 
maka outputnya masing-masing (Z2 dan Z3) sebesar 100 
Ω.

Gambar 4. Antena Mikrostrip (Agilent Technologies)

Gambar 5. Antena mikrostrip rectangular patch (Balanis, 1997:6)
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III. Perancangan Antena

Antena mikrostrip untuk GPS receiver harus 
memiliki polarisasi circular  (melingkar). Untuk dapat 
mewujudkan dalam pengaplikasiannya, maka dirancang 
suatu desain antena mikrostrip untuk GPS receiver dengan 
menambahkan teknik pencatuan power divider sehingga 
didapatkan nilai axial ratio dibawah 3 dB.

Pada tahap awal, dilakukan studi literatur tentang 
teori GPS dan teori antena. Dari studi literatur didapatkan 
frekuesi resonansi atau frekuensi kerja dari penerima GPS 
L1 yaitu pada 1575,42 MHz. Selanjutnya didapatkan 
pula parameter antena yang digunakan sebagai dasar 
dalam pembuatan antena mikrostrip ini. Parameter 
yang digunakan ialah penguatan (Gain), VSWR, return 
loss, bandwidth, impedansi masukan, pola radiasi dan 
polarisasi. Parameter tersebut disesuaikan dengan 
karakteristik penerimaan sinyal GPS agar didapatkan hasil 
penerimaan yang baik.

Untuk mendapatkan antena mikrostrip dengan hasil 
yang diharapkan sebelumnya, dilakukan perhitungan 
bentuk dan ukuran antena yang tepat sesuai frekuensi 
yang digunakan. Hasil perhitungan yang didapat, 
dimasukkan dalam suatu program aplikasi. Kemudian 
dilakukan simulasi menggunakan aplikasi tersebut 
sehingga didapatkan rancangan antena yang sesuai dengan 
karakteristik dan parameter yang disebutkan sebelumnya.

Hasil yang didapatkan dari simulasi, disusun untuk 
dilakukan pabrikasi dan selanjutnya diuji sehingga 
diketahui hasil VSWR, bandwidth, return loss, dan 
impedansi masukan yang sebenarnya dari rancangan 
antena mikrostrip yang dibuat. Secara lebih mudah dapat 
digambarkan melalui diagram alur (Flowchart) pada 
Gambar 7. 

Dalam perancangan antena mikrostrip patch segi 
empat ini dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

A. Menentukan Frekuensi kerja antena

Pada perancangan antena ini, diinginkan antena 
mikrostrip yang mampu bekerja pada frekuensi penerima 
GPS L1 pada 1575,42 MHz. Frekuensi kerja tersebut 
selanjutnya akan menjadi nilai parameter frekuensi dalam 

menentukan parameter-parameter lainnya seperti dimensi 

patch dan lebar saluran pencatu. Pada rentang frekuensi 
kerja tersebut, diharapkan antena memiliki parameter 
VSWR ≤ 1,43. Untuk menentukan nilai return loss 
minimal dihitung menggunakan persamaan berikut ini:

B. Memilih jenis substrat

Substrat merupakan komponen penting dalam 
perancangan antena mikrostrip karena digunakan sebagai 
media penyalur gelombang elektromagnetik.  Jenis substrat 
yang diharapkan dapat digunakan dalam perancangan 
antena mikrostrip pada tugas akhir ini ditulis pada Tabel 1. 

C. Perancangan Dimensi Patch Antena

Antena mikrostrip yang akan dirancang menggunakan 
frekuensi kerja L1 GPS pada 1575,42 MHz. Dengan 
menggunakan persamaan (2.1) pada bagian II. Studi 
Pustaka, maka didapatkan lebar patch yang akan dibuat 
sesuai dengan perhitungan dengan persamaan 1 Jika 
diketahui fr = 1575.42 MHz, Ԑr = 4.4 , kecepatan cahaya 
(c) = 3x108  maka :

Tabel 1. Spesifikasi substrat 

Jenis Substrat FR4-Epoxy (Fiber)

Konstanta dielektrik relatif (Ԑr) 4,4

Dielektrik Loss tangent (tan δ) 0.02

Ketebalan Substrat (h) 1,6 mm

Gambar 6. Tipe T-Junction power divider

Gambar 7.  Diagram alur (flowchart) perancangan
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Selanjutnya untuk menghitung nilai L (sesuai dengan 
persamaan 2) diperlukan nilai efektif dielektrik konstan 
(Ԑreff), Effective Length (Leff) dan Length Extension (∆L).
Dari persamaan (3), (4) dan (5) maka didapatkan nilai Ԑreff 
= 3,8090  , Leff = 48,785 mm  dan ∆L =  0,73535 mm 
sehingga panjang dari patch (L) adalah :

 

L x
L
L mm

= −
= −
=

48 785 2 0 73535
48 785 1 4707
47 3143

, ,
, ,
,     

D. Perancangan dimensi saluran pencatu

Saluran pencatu yang digunakan dalam perancangan 
sebaiknya mempunyai atau mendekati impedansi 
masukkan sebesar 50 Ω. Untuk mendapatkan karakteristik 
impedansi saluran pencatu sebesar 50 Ω maka. Jika 
diketahui nilai Z0 = 50 Ω , π = 3,14 dan   = 4,4 maka nilai 
B sama dengan :

 Sehingga lebar saluran pencatu yang digunakan dapat 
dihitung berdasarkan persamaan (6) :

w = − − +
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3 14

1 6 1 5 64 4 4 1
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,

, ln( , ) ,
( , )

ln( , ) , .
44 4

3 00
,

,















=w mm

 Selanjutnya untuk impedansi saluran sebesar 100 Ω 
dilakukan perhitungan : 

B = =
60 3 14
100 4 4

2 82
2( , )

,
,

                

E. Simulasi dan hasil simulasi rancangan

Setelah dilakukan perhitungan ukuran antena 
mikrostrip yang akan dibuat, selanjutnya dilakukan 
simulasi menggunakan aplikasi simulasi antena untuk 
mengetahui hasil rancangan sementara antena mikrostrip 
tersebut. Bentuk rancangan antena pada simulasi dapat 
dilihat pada Gambar 8 dan Tabel 2.

IV. Hasil dan Pembahasan

Setelah dilakukan perhitungan ukuran antena 
mikrostrip yang akan dibuat, selanjutnya dilakukan 
simulasi menggunakan aplikasi simulasi antena untuk 
mengetahui hasil rancangan sementara antena mikrostrip 
tersebut.  Simulasi dimensi hasil perhitungan tersebut 
menghasilkan nilai , sesuai dengan grafik pada Gambar 9 :

Pada Gambar 9. menunjukkan nilai return loss hasil 
simulasi sesuai hasil perhitungan dimensi pada frekuensi 
kerja rancangan antena sebesar -5,80 dB. Hasil simulasi 
ini belum memenuhi paramater pada perancangan antena 
mikrostrip untuk perangkat GPS receiver, sehingga pada 
langkah selanjutnya dilakukan optimasi.

Untuk mendapatkan kinerja peralatan antena yang 
baik dan sesuai paramater, maka hasil simulasi yang telah 
dilakukan sebelumnya dioptimasi dengan mengubah 
bentuk ukuran peradiasi dan saluran pencatu sehingga 
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Gambar 8. Desain antena pada aplikasi simulasi

Gambar 9. Nilai return loss dari hasil simulasi perhitungan dimensi

Tabel 2 Ukuran dimensi antena hasil perhitungan antena

Panjang Substrat (Wg) 80        mm

Lebar Substrat (Lg) 90         mm

Panjang Patch (W) 57,420 mm

Lebar Patch (L) 47,314 mm

Lebar saluran pencatu 50 Ω (w)   3,000 mm

Lebar saluran pencatu 100 Ω  (w’)   0,583 mm
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memenuhi kriteria peralatan. Dari hasil optimasi 
didapatkan ukuran antena yang baru yang dapat dilihat 
pada Tabel 3

Desain antena hasil optimasi disimulasikan, sehingga 
didapatkan hasil simulasi pada Gambar 10.

Grafik di atas menunjukkan bahwa rancangan antena 
ini bekerja pada rentang frekuensi kerja yang ditentukan 
sebelumnya yakni pada 1575,42 MHz dengan nilai 
return loss -24,44 dB. Selain itu, didapatkan pula lebar 
bandwidth pada -15 dB sebesar ± 59 MHz.

Untuk hasil VSWR, desain antena pada simulasi ini 
rata-rata mendapatkan nilai di bawah 2 pada rentang 
frekuensi 1520 MHz – 1620 MHz dengan nilai terendah 
pada frekuensi kerja 1575,42 MHz didapatkan nilai 
sebesar 1,12 seperti pada Gambar 11.

Selanjutnya bentuk pola radiasi yang dihasilkan dari 
rancangan antena mikrostrip ini dilihat dalam bentuk 
polar sehingga dapat diamati pada Gambar 12 (a) 
merepresentasikan pola radiasi pada bidang E sedangkan 
Gambar 12. (b) pola radiasi pada bidang H.

Dilihat pada nilai Phi=90  (b) Dilihat pada nilai Theta 
= 0 Pada komunikasi satelit, antena penerima umumnya 
menggunakan polarisasi melingkar. Sehingga desain 

antena penerima perlu diamati pula nilai bandwidth axial 
ratio-nya seperti pada Gambar 13

Untuk mendapatkan polarisasi melingkar, diperlukan 
nilai axial ratio yang kurang dari 3. Pada rentang 
bandwidth di frekuensi kerja, didapatkan nilai 2,752 di 
frekuensi 1545 MHz dan sampai dengan frekuensi 1625 
MHz dengan nilai 2,614. Nilai axial ratio pada frekuensi 
kerja 1575,42 MHz didapat sebesar  1,482.

Hasil perbandingan intensitas radiasi maksimum suatu 
antena yang diukur terhadap intensitas radiasi maksimum 
antena isotropik atau disebut juga penguatan (gain) antena 
dari hasil simulasi diketahui memiliki nilai sebesar 3,514 
dB pada frekuensi kerja rancangan antena, lebih jelasnya 
dapat dilihat pada Gambar 14. 

Pada Gambar 14 didapatkan pula nilai impedansi 
masukan sesuai hasil simulasi untuk perancangan antena 
mikrostrip pada penelitian ini sebesar 44,006 + j2,899 Ω.

  Nilai pada hasil simulasi sudah memenuhi parameter 
yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga desain 
rancangan ini dapat dilanjutkan pada tahap pabrikasi dan 
pengujian alat.

Pengujian alat dilakukan setelah proses pabrikasi 
selesai dilakukan, pada tahap ini, Pengujian alat dilakukan 
di Balai Teknik Penerbangan dengan menggunakan 
Network analyzer untuk mengukur return loss, VSWR, 
bandwidth dan impedansi masukan. 

Gambar 10. Grafik return loss hasil optimasi antena

Gambar 11. Nilai VSWR

Gambar 13. Nilai bandwith axial ratio

Gambar 14. Grafik nilai gain hasil simulasi

(a)                                                           (b)

Gambar 12. Bentuk pola radiasi antena mikrostrip(a) Dilihat pada nilai 
Phi=90  (b) Dilihat pada nilai Theta = 0

Tabel 3. Ukuran dimensi antena hasil optimasi antena

Panjang Substrat (Wg 91 mm

Lebar Substrat (Lg) 90 mm

Panjang Patch (W) 62,5 mm

Lebar Patch (L) 47 mm

Lebar saluran pencatu 50 Ω (w) 3,01 mm

Lebar saluran pencatu100 Ω  (w’) 0,63 mm
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V.   Kesimpulan

Pada penelitian berhasil dilakukan perancangan 
Antena untuk aplikasi GPS dengan polarisasi circular . 
Antena ini memiliki dimensi Panjang Substrat (Wg) 91 
mm, Lebar Substrat (Lg) 90 mm, Panjang Patch (W) 62,5 
mm, Lebar Patch (L) 47 mm, Lebar saluran pencatu 50 
Ω (w) 3,01 mm, Lebar saluran pencatu 100 Ω  (w’) 0,63 
mm. Hasil perancangan memperlihatkan pada frekuensi 
1575,42 MHz, antena tersebut memiliki nilai return loss 
-24,44 dB dan VSWR 1,12. Selain itu, didapatkan pula 
lebar bandwidth pada -15 dB sebesar ± 59 MHz. Dengan 
rentang frekuensi 1520 MHz – 1620 MHz. Antena tersebut 
memiliki gain sebesar 3,514 dB. Sementara itu, untuk 
menghasilkan polarosasi yang circular  dipergunakan 
metode dual feed. Sehingga menghasilkan nilai axial ratio 
pada frekuensi kerja 1575,42 MHz didapat sebesar 1,482.

Pernyataan

Penelitian ini di danai oleh LPPM UNTIRTA pada 
Penelitian Desentralisasi Skim Penelitian PEKERTI tahun 
2015, DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
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Gambar 15 Nilai impedansi masukan hasil simulasi

Gambar 16. Bentuk antena setelah dipabrikasi (a) Antena tampak depan 
(b) Antena tampak belakang


