
BAB V 

PENUTUP 

5. I .  Kesinipulan 

Berdasarkan kerja praktek pang sudah dilakukan dapat disinipulkan sebagai 

berikut: 

1 .  bjn?n?t~t~.iccrl 7bt1r (.o/~lrol mer~~pakan  rangkaian yang malnpu memfilter 

sinyal suara input lalu menguatkan maupun melemahkan sinyal tersebut 

dengan hasil penguatan maksiniuin yang simetris dengan pelemahan 

maksiniuninya (dalam dB). 

2 .  S7t' menlpakan salah satu jenis lbtte C'otltrol yang rnempunyai 

kemampuan untuk mengatur volume, bass, dan treble dari perangkat 

audio. 

3 .  .ST(' banyak dipakai pada perangkat-perangkat audio sederhana karena 

kebanyakan speaker box berisi hiteeter dan ~c,oc?fir saja (jarang vang ada 

tambahan speaker niidlenya). 

5.2. Manfaat 

%"kinfaat dari kerja praktek di C . V  Si~iar Baja Electric 11 antara lain: 

I .  Penulis dia.jarkan ~ ~ n t u k  disiplin dalam waktu dan mematuhi peraturan- 

peraturan yang telah disosialisasikan sejak awal. 

2.  Penulis dapat rnengetahui dan mempelajari cara kerja dari (~7ipl(fit~r 

(mel ip~t i  tolltl cotltrol dan power cm?pl~f~er). 

3. Penc~lis dapat mengetahui proses perakitan speaker aktif secara 

langsung. 

3 .  Pen~ilis dapat mengetahui cara penyablonan PCB dengan menggunakan 

.sc,rtJrt~. 

5. Pen~llis dapat mengetahui alat-alat ukur yang digunakan selama 

perancangan tmipl~fic~r. 

6. Penulis juga mendapatkan pengalaman bekerja di lapangan. 



5.3. Saran 

Rancangan .S'~t?mirtrica/ Tom C'otrn.o/ yang dibuat oleh CV. Sinar Baja 

Electric 11 sudah c ~ ~ k u p  baik, dan dalam buku ini penulis meniberikan teori dan 

rumus-mmus yang semoga dapat besguna untuk pendesainan lebih la1ijut. 
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