
KESIMPULAN : 

BABV 

PENUTUP 

• Dari hasil pengujian yang dilakukan pada dua atau lebih temp at yang 

berbeda maka diperoleh hasil yang berbeda temtama dalam perolehan 

sinyal terkuat. Pergeseran frekuensi yang terjadi ±O.078 MHz .. 

• Pembahan kenaikan nilai pada DAC tidak linear sebab pengamh dati nilai 

komponen yang tidak presisi dan ju!:,'<1 disebabkan dari alat llkllr yang tidak 

presisi. Kenaikan ideal pada perencanaan seharusnya 19,53 mY namun 

pada pengujian ditemukan pembahan sebesar 20,08 mY. Sehingga ter:iadi 

penyimpangan sebesar 0.55 mY sehingga YCO memberikan referensi 

tegangan lebih yang menyebabkan frek.'Uensi melompat melebihi resolusi 

yang diinginkan. 

• Bit dari DAC juga berpengaruh untuk dalam resolusi penerimaan 

gelombang. Semakin besar bit DAC maka resolusi frekucnsi semakin 

kecil. Dan hasil perhitungan resolusi penggtmaan 8 bit adalah 0.078 l'v1Hz 

sedangkan bila memakai 12 bit maka akan didapatkan resolusi sebesar 

0.0048 MHz. 

• Frekuensi radio memiliki interval penerimaan tertentu sehingga walaupun 

nilai frek-uensi yang terbaca tidak tepat tetapi siaran masih dapat diterima 

walaupun k-urang jelas. Pada pengujian didapatkan bahwa lebar frekuensi 

untuk satu siaran (range) sebesar 0.234 IvIHz. Jadi bila suatu frekuensi 

bergeser tumn atau naik sebesar ±0.078 l'v1Hz siaran itu masih dapat 

diterima. 
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Resolusi dari DAC 8 bit adalah : 20 i 28 
= 0.078 tvfHz 

Jika menggunakan DAC 12 bit maka resolusinya : 20 / zi2 = 0.0048 MHz 

Dari perhiumgan tersebut maka dapat dilihat bahwa semakin kecil resolusi maka 

kenaikan ft'ekuensi semakin kccil schingga perubahan frekuensi tidak terlalu 

besar. Hal ini ditujukan agar penerimaan SIaran yang memiliki perbedaan 

frekl.lensi yang kecil tidak terlompati 

SARAN: 

• Penggunaan DAC dengan bit yang lebih besar akan dapat menambah 

ketepatan dalam penalaan frekuensi. Sebab semaikn besar bit maka 

resolusi yang dihasilkan semakin kecil sehingga penerimaan akan semakin 

baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan perhitungan di atas sebab selisi 

resolusi dari penggunaan DAC 8 bit dan 12 bit adalah sebesar 0.0732 

lVtHz. 
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