
5.1 Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari perancangan dan pembuatan skripsi ini dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pada saul input dibcri }ogika '00', output 0 pada decoder 

mengeluarkan logika low dan ketiga output lainnya mengeluarkan 

logika hi. Hal ini menyebabkan relay E, A, dan Don d.1n relay G tetap 

off Saat input diberi logika '01', output 1 pada decoder mengeluarkan 

logika low dan ketiga output lainnya mengeluarkan logika hi. Hal ini 

menyebabkan relay E, A, dan G on dan relay D letap o.ff. Begitu pula 

seterusnya untuk logika , 10 menyebabkan relay A tetap off, dan logika 

, 11' menyebabkan relay E tetap off dan ketiga relay lainnya on. 

2. Level tegangan sinyal dengan frekuensi dasar berkurang sekitar 

setengahnya setelah dilewatkan pada rangkaian low pas., filter. Hal 

tersebut dapat dilihat pada gambar 4.5, 4.6, 4.7 dan 4.8. 

3. Rangkaian amplifier pada alat ini dapat berfungsi dengan baik, dengan 

menguatkan sinyal sebesar 50 kali. 

4. Tegangan sinyal output rangkaian sine-to-square pada alat ini 

mengalarni pelemahan sebesar setengah dari inputnya sehingga 

diperlukan penguatan lagi sebesar dua kali agar sinyal dapat terbaca 

pada mikrokontroler. 
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5. Saat driver motor DC pada alat tuner ini diberi input '00' dan '01', 

motor DC tidak berputar. Saat input dirubah menjadi '10', motor DC 

berputar ke kiri. Sebaliknya, saat diberi input ' 11 " motor DC berputar 

kekanan. 

6. Dalam pengujian alat untuk senar E, prosentase kesalahan yang 

muncul adalah 60%, untuk senar A dan senar D adalt'.h 23,3333%, dan 

untuk senar G adala.'116,6667%. 

7. Penyimpangan frekuensi yang teIjadi pada hasil pengujian alat adalah 

sekitar 3 sampai 10 Hz. 

5.2 SardO 

Pada penggunaan dan pengembangan lebih lanjut, ada beberapa hal yang 

disarankan, yaitu: 

1. Penggunaan low-pass filter yang lebih ideal dapat meningkatkan kiueIja 

dari a1at ini. 

2. Agar 1ebih praktis da1am penggunaan a1at ini, dapat ditambahkan dudukan 

motor DC pada head gitar bass. 
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