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Adapun kesimpulan dari alat yang dibuat sebagai berikut: 

I. Setelah melakukan pengukuran dan pengujian pada Mixing Audio 

Automatic dapat dilihat bahwa potensiomotor yang digunakan dapat 

berfungsi dengan baik meskipun kita harus mengukur terlebih dahulu 

sebelum menggabungkannya ke dalam system Mixing Audio Automatic. 

Hal ini dapat kita lihat pada tabe1 pengukuran potensiomotor baik secara 

urut dari kecil ke besar, urut dari besar ke kecil ataupun secara 

acak. 

2. Level gain ketiga channel mixer dapat dikontrol oleh satu tombol 

push button dimana tombol tersebut berfungsi untuk menaikan ataupun 

menurunkan level gain. Tetapi sinyal output yang dihasilkan dari Mixing 

Audio Automatic kurang bagus karena yang diatur hanya tombol level 

gain sedangkan tombol untuk treble dan bass diatur secara manual 

pada masing masing channel. Sehingga sinyal yang keluar dari tone 

control tidak terkontrol dan menyebabkan noise yang berlebihan pada 

saat kita mendengarkannya. Hal ini tampak pada hasil simulasi output 

pada osiloskop yang dapat kita lihat pada gambar 4.1 sampai gambar 

4.5. 

48 



49 

3. Adanya kesalahan pada peletakan posisi tone control pada Mixing 

Audio Automatic dengan mixer audio yang ada di pasaran. Seharusnya 

posisi tone control vertical bukan horizontal sehingga akan 

memudahkan operator dalam mengoperasikannya. Hal ini dapat kita lihat 

dalam bab sebeIumnya pada saat pengujian seluruh system pada alat 

tersebut. 
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