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ABSTRAK 

Pencurian sepeda motor merupakan suatu hal yang sering terjadi di sekitar kita. 

Untuk  mengurangi tingkat pencurian tersebut, diperlukan suatu alat pengaman 

yang lebih canggih, salah satunya dengan memanfaatkan gelombang 

elektromagnet.  Pada  penelitian  ini  dilakukan  suatu  pengukuran  dan  analisis 

terhadap rangkaian pengirim dan rangkaian  penerima. Dengan demikian akan 

dimodifikasi rangkaian tersebut menjadi suatu alat yang dapat digunakan sebagai 

pengaman sepeda motor. Dari penelitian tersebut diketahui besarnya  frekuensi 

yang  dihasilkan,  yaitu  sebesar  61253,49  Hz  atau  61,25  MHz  dan  memiliki 

jangkauan pemancaran mencapai radius ±100 meter. 
 

Kata Kunci : Alat Pengaman, Sepeda Motor, Gelombang Elektromagnetik 
 
 

PENDAHULUAN 

Krisis ekonomi  yang  melanda  bangsa  Indonesia  dari  tahun  1997  yang 

hingga saat ini belum mereda menyebabkan turunnya taraf hidup masyarakat. Hal 

ini terbukti dengan meningkatnya pengangguran dari tahun ke tahun dan semakin 

banyaknya perbuatan-perbuatan atau tindakan kriminalitas. Tuntutan ekonomi dan 

keinginan  sekelompok  masyarakat  untuk  mendapatkan  uang  secara  cepat  dan 

mudah semakin marak dilakukan. Salah satunya adalah  pencurian sepeda motor 

yang hingga saat ini masih menimbulkan rasa khawatir di kalangan masyarakat. 

Sepeda motor merupakan salah satu kendaraan yang memiliki nilai ekonomi 

yang  tinggi  baik  di  desa  maupun  di  kota.  Kejadian  pencurian  sepeda  motor 

semakin  tahun  semakin  meningkat.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  semakin 

maraknya  pencurian  sepeda  motor,  seperti  di  kampus,  pusat  pertokoan  dan 

berbagai tempat keramaian lainnya. 

Sejauh  ini,  alat  pengaman  sepeda  motor   kebanyakan   masih   bersifat 

pengamanan secara fisik, misalnya dengan menambah kunci pengaman di cakram, 

di rantai dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan zaman, maka perlu 

dikembangkan sebuah alat pengaman sepeda motor yang memanfaatkan 
gelombang  elektromagnatik.  Shen  dan  Kong  (2001)  mengemukakan  bahwa 

gelombang elektromagnet dapat merambat pada medium tak terbatas dan dalam 

ruang hampa gelombang ini merambat dengan kecepatan yang sama, yaitu 3 x 10
8 

m/s. Dengan demikian  gelombang elektromagnetik dapat dimanfaatkan sebagai 

alat pengaman sepeda motor. 

Dalam  penelitian  ini  akan  dipelajari  bagaimana  membuat  suatu  alat 

pengaman  sepeda motor dengan memodifikasi rangkaian elektronik yang ada di 

pasaran. Modifikasi ini dilakukan pada pesawat pemancar dan pesawat penerima, 

terutama pada rangkaian osilator yang menghasilkan gelombang elektromagnetik. 

Wasito (2004) menerangkan bahwa rangkaian  osilator merupakan pembangkit 

gelombang  sinusoida.  Gelombang  yang  dihasilkan  berasal  dari  gerak  random 

elektron-elektron di dalam resistor yang kemudian diumpan balik dan  diperkuat 
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sehingga menghasilkan gelombang elektromagnetik. Selain itu, dalam penelitian 

ini  juga  akan  dipelajari  bagaimana  hubungan  antara  besarnya  nilai  kapasitor 

dengan kuat sinyal yang dapat ditangkap oleh receiver. 

Penelitian ini  akan  menghasilkan  suatu  alarm  yang  dapat  menghasilkan 

bunyi pada pesawat penerima, sedangkan pesawat pemancar hanya menghasilkan 

sinyal  dan  tidak   menghasilkan  bunyi.  Sinyal  yang  ditangkap  oleh  pesawat 

penerima akan memulai kerja rangkaian ini sehingga menghasilkan bunyi. Wasito 

(1991) mengemukakan bahwa generator nada yang dibangun oleh IC (Integrated 

Circuit) merupakan sebuah multivibrator tidak stabil. Sinyal  yang keluar dapat 

dihasilkan melalui resistor dan beberapa kondensator yang kemudian diinjeksikan 

ke multivibrator (kaki IC). Dengan demikian, multivibrator dimasuki tegangan 

akan menghasilkan sinyal yang diteruskan ke penguat daya dan speaker sehingga 

menghasilkan suara yang dapat terdengar oleh telinga. 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu alat pengaman sepeda 

motor.  Dengan  alat  ini,  pemilik  sepeda  motor  tidak  merasa  was-was  ketika 

memarkirkan  kendaraannya  di  tempat-tempat  umum  dan  alat  ini  juga  dapat 

mengurangi rasa khawatir yang dimiliki oleh masyarakat, terutama pemilik sepeda 

motor  terhadap  meningkatnya  kasus  curanmor.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga 

bertujuan sebagai informasi awal dalam pembuatan  alat pengaman kendaraan, 

baik kendaraan roda dua atau kendaraan jenis lainnya. Untuk dimasa yang akan 

datang, alat ini dapat dikembangkan dengan kualitas yang lebih baik dan lebih 

canggih. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan  April  sampai dengan Oktober Tahun 
2005 dengan lokasi penelitian di laboratorium Fisika Fakultas MIPA UNIB serta 
lingkungan sekitar Laboratorium. 

Metode yang digunakan dalam teknologi ini adalah analisis dan pengujian 

terhadap alat  elektronik yang berupa pesawat pemancar dan pesawat penerima. 

Berdasarkan analisis terhadap alat-alat elektronik di atas, maka kedua rangkaian 

tersebut dapat dimodifikasi menjadi alat  pengaman sepeda motor yang sangat 

berkualitas. 

Prinsip  dasar  yang  digunakan  pada  alat  ini  adalah  dengan  meletakkan 

pesawat  pengirim pada  sepeda  motor,  dalam hal  ini  rangkaian  tersebut  dapat 

menghasilkan   gelombang  elektromagnetik  yang  dapat  menembus  zat  padat 

sehingga  alat  tersebut  dapat  diletakkan  pada  tempat  yang  tersembunyi  (pada 

kendaraan). Sinyal yang dihasilkan pada pesawat pemancar akan ditangkap oleh 

pesawat penerima yang dimiliki oleh pemilik sepeda  motor. Pesawat pemancar 

akan menghasilkan gelombang elektromagnetik dan tidak  menghasilkan bunyi, 

sedangkan pesawat penerima akan menangkap sinyal tersebut dan menghasilkan 

bunyi. 

Peralatan yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  Osiloskop,  alat  ini 

digunakan untuk melihat sinyal keluaran dan frekuensi yang yang dihasilkan oleh 

setiap rangkaian. Multitester, alat ini digunakan sebagai pengukur komponen pasif 

serta mengukur besarnya arus dan tegangan pada rangkaian. Solder dan desolder, 

alat ini digunakan sebagai pematri timah untuk melekatkan kaki komponen pada 

papan PCB. Pistol tembak dan Lem tembak digunakan sebagai penguat komponen 

agar terhindar dari goncangan, kelembaban dan hubungan singkat. Tool Set, alat 
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ini digunakan sebagai peralatan penunjang atau pelengkap pada setiap aktivitas 

penelitian,  seperti  pemasangan  rangkaian  pada  sepeda  motor.  Sepeda  motor 

digunakan untuk bahan eksperimen dalam peletakan rangkaian. Buku Kerja, buku 

ini digunakan untuk mencatat setiap  data yang diperoleh dan mencatat seluruh 
proses kegiatan, termasuk dalam perancangan alat. 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini berupa beberapa jenis resistor, 

kapasitor,  dioda, transistor, IC 31127187, IC 291N0338, timah, kabel, speaker, 

larutan Ferrit Clorit dan bahan-bahan penunjang lainnya. 

Penelitian ini  melalui  beberapa  tahap.  Tahap  pertama  merupakan  tahap 

pembuatan atau perancangan pesawat pemancar dan pesawat penerima. 

Perancangan   alat   ini   dilakukan   dengan   memodifikasi   rangkaian-rangkaian 

elektronik yang ada di pasaran dengan membagi rangkaian tersebut menjadi blok- 

blok sesuai dengan prinsip kerjanya. 

Blok  diagram  tersebut  digambar  di  kertas  kerja  dan  disederhanakan, 

sehingga diketahui secara detil fungsi dari masing-masing blok diagram tersebut. 

Setelah gambar cukup baik, maka pekerjaan dilanjutkan dengan pengerjaan PCB 

(Print  Circuit  Board).  Desain   gambar  tersebut  disalin  pada  PCB  dengan 

menggunakan  spidol.  Setelah  PCB  selesai   dikerjakan,  dilakukan  pelarutan 

terhadap  PCB  tersebut  sehingga  menghasilkan  jalur-jalur  rangkaian.  Setelah 

terdapat  jalur  rangkaian  di  PCB,  maka  pekerjaan  dapat  dilanjutkan  dengan 

menentukan setiap komponen yang akan dipasang pada PCB tersebut dengan 

berpatokan pada pesawat pemancar dan pesawat penerima yang telah ada. Tahap 

ini dilakukan di Laboratorium Elektronika Fisika FMIPA Universitas Bengkulu. 

Tahap kedua merupakan penyiapan terhadap beberapa komponen yang akan 

dipasang  beserta  penyiapan  beberapa  variasi  besarnya  komponen  yang  akan 

dipasang   pada   jalur   rangkaian   tersebut.   Selain   pembelian   dan   penyiapan 

komponen, pada tahap ini juga  dilakukan pengetesan beberapa alat yang akan 

dipakai,  seperti  osiloskop,  multimeter,  solder,   desolder  dan  beberapa  alat 

penunjang  lainnya.  Setelah  semua  komponen  dan  peralatan  siap,  maka  tahap 

selanjutnya adalah perakitan dan pemasangan komponen pada PCB. 

Tahap ketiga merupakan tahap perakitan dan pemasangan komponen pada 

PCB. Pada tahap ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah proses pengeboran 

PCB. Proses ini dilakukan untuk meletakkan kaki komponen agar menempel pada 

jalur yang telah ditetapkan. Setelah PCB dibor sesuai dengan kaki komponen yang 

akan dipasang, maka kegiatan selanjutnya adalah  pemasangan komponen pada 

PCB.  Pemasangan  atau  peletakkan  komponen  pada  PCB   dilakukan  dengan 

menggunakan   timah   yang   dipanaskan   oleh   solder.   Pemasangan   ini   harus 

dilakukan dengan secara teliti dan hati-hati. Hal ini dimaksudkan supaya tidak 

terjadi kesalahan pada pemasangan komponen dan tidak terjadi hubungan singkat 

antara setiap komponen. Timah tersebut dipanaskan dan diberikan secara sedikit 

demi sedikit agar timah tersebut tidak meluas dan tidak terhubung dengan jalur- 

jalur yang lain. 

Setelah pemasangan  dan  peletakkan  komponen  selesai  dilakukan,  maka 

kegiatan selanjutnya adalah perapian rangkaian. Perapian rangkaian ini dilakukan 

dengan memotong kaki  komponen yang berlebihan dan pembersihan sisa timah 

yang tidak bermanfaat. Hal ini  dilakukan agar rangkaian dapat bekerja dengan 

baik dan tidak terganggu oleh timah dan kaki komponen yang berlebihan. Setelah 
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rangkaian bersih dan rapi, maka tahap selanjutnya adalah pengetesan rangkaian 

pada beberapa peralatan yang telah disiapkan. 

Tahap  keempat  merupakan  tahap  pengecekan  dan  pengetesan  masing- 

masing  rangkaian. Untuk mengetahui hasil kerja dari rangkaian tersebut maka 

dilakukan pengetesan pesawat pemancar dan pesawat penerima dengan mengukur 

tegangan dan arus listrik di setiap titik dengan menggunakan multimeter, setelah 

dilakukan pengukuran tegangan dan arus listrik,  maka pengukuran selanjutnya 

adalah  pengukuran  frekuensi  pada  output  osilator  dan  output  antena  dengan 

menggunakan  osiloskop.  Pada  pengukuran  ini  dilakukan  perubahan  beberapa 

komponen seperti kapasitor agar mendapatkan gambaran grafik yang sempurna 

pada layar  osiloskop. Grafik yang sempurna dapat ditunjukkan dengan bentuk 

grafik yang tidak cacat pada layar osiloskop. Setelah mendapat gambaran grafik 

yang baik, maka proses selanjutnya mengukur daya pancaran pada masing-masing 

antena dengan menggunakan SWR meter. 

Pengetesan  rangkaian   pemancar   diawali   dengan   memberikan   sumber 

tegangan  pada rangkaian tersebut. Hal-hal yang diukur antara lain melakukan 

perubahan nilai kapasitor (C) pada osilator, sehingga menghasilkan nilai frekuensi 

yang berbeda-beda pada outputnya.  Setelah itu dilakukan pengetesan rangkaian 

penerima  yang  diawali  dengan  memberikan  sumbar  tegangan  pada  rangkaian 

tersebut. Hal-hal yang diukur antara lain melakukan pengukuran pada input RF, 

output  osilator  dan  melakukan  perubahan  nilai  kapasitor  (C)  pada  osilator, 

sehingga menghasilkan nilai frekuensi yang berbeda-beda. 

Selain pengukuran tegangan dan arus listrik pada setiap titik, pengukuran 

frekuensi  juga  dilakukan pada pesawat pemancar dan pesawat penerima serta 

pengukuran juga dilakukan pada output generator nada dan pengukuran daya pada 

antena.  Setelah  terjadi   sinkronisasi  antara  frekuensi  pesawat  pemancar  dan 

pesawat  penerima,  maka  tahap  selanjutnya  adalah  melakukan  penguatan  pada 

masing-masing  rangkaian  dengan  menganti  transistor  pada  bagian  penguatan 

daya. Thoyib dan Soegianto (1979) mengemukakan bahwa  dasar dari tujuan 

penguat daya adalah untuk meningkatkan besarnya tegangan dan arus antara daya 

input sinyal, dimana yang termasuk jenis ini adalah jenis penguat tegangan dan 

penguat daya. Suatu penguat daya adalah khusus untuk menghasilkan suatu harga 

yang lebih besar dari inputnya. Selain itu penguatan daya juga dimaksudkan untuk 

memperoleh jangkauan pancaran yang luas dan kinerja pesawat lebih maksimal. 

Tahap kelima merupakan tahap pemasangan alat pengaman pada sepeda 

motor.  Menurut Shen dan Kong (2001) rangkaian pemancar dapat bekerja dan 

memancarkan  gelombang  elektromagnetik  pada  medium  tak  terbatas,  dengan 

demikian  alat  ini  dapat  di  letakkan  di tempat  yang  tersembunyi,  misalnya  di 

bawah  jok  motor  atau  di  samping  tempat  aki.  Setelah  terpasang  kemudian 

dilakukan pengujian mengenai kerja alat dan jangkauan pancaran yang dihasilkan. 

Thoyib dan Soegianto (1979) mengemukakan bahwa untuk meningkatkan 

jangkauan  pemancaran,  maka  diperlukan  sebuah  penguat  daya  yang  prinsip 

kerjanya meningkatkan besarnya tegangan dan arus pada keluarannya.  Impedansi 

pada suatu penguat daya dipilih  sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan 

daya  yang  tinggi  dengan  distorsi  atau  noise  yang  kecil,  sehingga  diperoleh 

efisiensi yang maksimum. 
 

Pada tahap kelima ini juga dilakukan perapian pada rangkaian penerima. 

Rangkaian  penerima  diisolasi  menggunakan  lem  tembak  untuk  menghindari 
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hubungan singkat  dan  kelembaban.  Setelah  itu  dilakukan  perapian  (finishing) 

menggunakan kemasan yang berupa kotak yang menarik dan disesuaikan dengan 

kondisi sepeda motor,  sehingga mudah disimpan dan tidak mengganggu sistem 

komponen yang lain. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian, dilakukan perubahan nilai-nilai kapasitor pada osilator. Dari 

perubahan  nilai kapasitor ini diukur nilai frekuensi dan tegangan puncak (Vp) 

yang dihasilkan. Hasil pengukuran tersebut ditampilkan pada tabel 1. 
 

Tabel 1.  Perubahan Nilai frekuensi dan tegangan puncak terhadap perubahan nilai 

kapasitor. 
 

No Nilai kapasitor (nF) Frekuensi (Hz) Vp 
1 10 69811.93 2.22 
2 20 65223.86 6.14 
3 30 61253.49 6.70 
4 40 57690.25 2.36 
5 50 54563.11 3.69 
6 60 51718.61 6.60 
7 70 49190.81 5.45 
8 80 46866.94 0.80 
9 90 44781.60 0.48 

10 100 41873.90 1.32 
11 200 41098.14 6.63 
12 300 39485.43 4.20 
13 400 32965.00 4.49 
14 500 28308.72 2.73 
15 600 24792.86 2.72 

 

Nilai frekuensi  yang  dihasilkan  diukur  dengan  menggunakan  osiloskop. 

Dengan   mengatur  skala  time/div  dan  volt/div  pada  osiloskop,  maka  dapat 

diperoleh  besarnya   periode  (T).  Besarnya  frekuensi  dapat  dihitung  dengan 
 

persamaan f = 
1 

. Dari hasil pengukuran yang didapat, bahwa semakin besar 
T 

nilai kapasitor maka frekuensi yang dihasilkan semakin rendah. 
Dari data di atas, dapat diketahui bahwa nilai Vp tidak memiliki keteraturan 

nilai terhadap  perubahan nilai kapasitor. Misalnya saat nilai kapasitor   600 nF, 

maka nilai Vp-nya adalah 2,72 Volt, saat nilai kapasitornya 300nF, nilai Vp-nya 

adalah 4,20 Volt, sedangkan saat nilai kapasitor  200nF, nilai Vp-nya adalah 6,63 

Volt. Berdasarkan  data  tersebut  dapat diketahui  bahwa  tidak  semua  kapasitor 

dapat  digunakan pada osilator. Pemilihan nilai kapasitor terbaik yaitu pada saat 

amplitudo keluaran bernilai maksimum dan tidak cacat. Untuk melihat hubungan 

frehuensi vs kapasitas kapasitor ditunjukkan pada gambar 1. 

Dari gambar  1.  Grafik  hubungan  antara  frekuansi  dengan  kapasitas  kapasitor 

terlihat bahwa  nilai ferkuensi akan mengecil jika nilai kapasitor semakin besar. 

Nilai kapasitor yang semakin  besar akan menyebabkan nilai reaktansi kapasitif 

semakin kecil. Hal ini sesuai dengan persamaan 
 
 

f res = 
1 

2π R C 
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Gambar 1. Grafik hubungan antara frekuensi dengan kapasitas kapasitor. 
 

 

Untuk memperoleh hasil yang terbaik, maka harus dilakukan penyesuaian 

frekuensi  antara  osilator  pemancar  dan  penerima.  Alat  yang  telah  dihasilkan 

memiliki spesifikasi sebagai berikut: 

1.  Frekuensi yang digunakan adalah 61253,49 Hz. 

2.  Kapasitor yang digunakan  dalam osilator adalah 30 nF. 

3.  Jangkauan pemancaran : 100 m. 

4.  Menggunakan sumber tegangan 3 untuk penerima dan 12 Volt untuk 

pesawat pemancar. 

5.  Pesawat pemancar menggunakan IC 31127287. 

6.  Pesawat penerima menggunakan IC 291N0338. 

Setelah  dilakukan  beberapa  tahapan,  maka  dihasilkan  seperangkat  alat 

pengaman  sepeda motor yang menggunakan gelombang elektromagnetik. Pada 

tahap penguatan yang pertama ini, baru dihasilkan alat pengaman dengan radius 

pancaran sejauh ± 20 meter. Hal ini dapat dilihat dengan hilangnya sinyal yang 

ditangkap oleh rangkaian penerima setelah berjalan  ± 20 meter dari rangkaian 

pemancar. 

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan penguatan dengan mengganti 
transistor dan beberapa komponen lainnya pada bagian penguatan daya, setelah 

hal tersebut dilakukan maka hasil yang didapatkan dari penggantian alat tersebut 

adalah jangkauan pemancaran ± 100 meter. Alat ini bekerja pada tegangan 8-10 

volt dan memanfaatkan sumber  tegangan berupa aki 12 volt. Untuk mengatasi 

kelebihan tegangan pada alat pemancar maka  dibuat sistem pembagi tegangan. 

Paul (1990) mengemukakan bahwa sumber tegangan yang stabil dapat mensuplai 

kebutuhan daya yang stabil pula. Rangkaian penstabil tegangan dapat 

memanfaatkan dioda zener dengan beberapa buah kapasitor yang dipasang secara 

paralel.  Dengan  demikian  akan  dimanfaatkan  resistor  yang   dipasang  secara 

parallel untuk membagi tegangan, sehingga besarnya tegangan yang berasal dari 

aki tidak melebihi batas kemampuan alat. Gambar 2 dan 3 merupakan gambar 

blok diagram sistem alat pengaman sepeda motor. 
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Gambar 2.   Blok Diagram Pesawat Pemancar 
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Gambar 3.   Blok Diagram Pesawat Penerima. 
 

 
 

Saat  diberi   catu   daya   seluruh   sistem akan   bekerja, dimana rangkaian 

osilator menghasilkan sinyal dengan frekuensi tertentu. Dennis (1992) 

mengemukakan bahwa sinyal yang dihasilkan oleh osilator masih sangat rendah, 

maka diperlukan penguat yang disebut penguat RF (Radio Frequency). Rangkaian 

penguat  RF   diteruskan  ke  rangkaian  buffer.  Rangkaian  Buffer  selain  dapat 

memperkuat daya, juga mampu mengemudi untuk dapat disesuaikan ke rangkaian 

berikutnya.  Dengan  demikian,   rangkaian  osilator  selanjutnya  diperkuat  oleh 

penguat osilator yang menggunakan transistor yang bekerja pada penguat kelas C. 

hasil  penguatan  ini  selanjutnya  diteruskan  ke  antena  untuk  dipancarkan  ke 

rangkaian penerima. 

Antena penerima akan menangkap sinyal yang lemah dan dikuatkan oleh 

penguat RF, osilator lokal akan berosilasi dan akan mengakibatkan teresonansinya 

sinyal dari pemancar. Hasil   dari resonansi tersebut akan diperkuat oleh penguat 

tegangan yang selanjutnya menyulut  generator sinyal agar menghasilkan suara. 

Sehingga apabila ada gangguan pada stop kontak  sepeda motor, maka pesawat 

pemancar akan bekerja dan pesawat penerima (alarm) yang ada pada pemiliknya 

akan berbunyi. 

Kelebihan pada penggunaan olsilator lokal adalah apabila rangkaian atau 
pesawat  penngirim  tidak  menirimkan  sinyal,  maka  rangkaian  penerima  atau 
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pesawat penerima tidak akan tersulut dan tidak akan memberikan sinyal masukan. 
Sehingga  pesawat penerima tidak akan menghasilkan noise atau suara berdesis 

jika diaktifkan. Dan pesawat penerima ini akan mennghasilakan nada atau bunyi 

jika rangkaian pengirim bekerja. 

Untuk menghindari adanya kesamaan frekuensi pada masing-masing alat, 

maka  divariasikan nilai kapasitor pada rangkaian osilator. Hal ini dimaksudkan 

agar  frekuensi  yang  dihasilkan  pada  masing-masing  alat  berbeda  antara  satu 

dengan yang lainnya. Penggunaan nilai kapasitor pada satu set alat harus sesuai 

antara  rangkaian  pemancar  dan  rangkaian  penerima.  Dengan  demikian  akan 

terjadi resonansi sehingga sinyal dapat diterima oleh rangkaian penerima. 

Alat ini menggunakan frekuensi rendah atau lebih dikenal dengan Very Low 

Frequency (VLF), karena pada rentang frekuensi ini jarang digunakan di daratan 

dan  tidak  mengganggu   lalu  lintas  frekuensi  yang  lain.  Setelah  dilakukan 

perhitungan  dan  pengukuran  menggunakan  osiloskop,  alat  ini  menggunakan 

frekuensi 61253,49 Hz atau 61,25 MHz dan frekuensi ini termasuk dalam rentang 

VLF. 

 
KESIMPULAN 

Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  besarnya  jangkauan 

pemancaran yang dihasilkan sangat tergantung pada sistem penguatan rangkaian 

pemancar.  Radius  pemancaran  yang  dihasilkan  mencapai  jarak  ±  100  meter 
dengan nilai frekuensi yang dihasilkan sebesar 61253,49 Hz atau 61,25 MHz. 
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