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 Posisi Tertulis Seharusnya 

1 Hal 52 
persamaan 
paling atas 
 

...2 zAk
  ...22  zz AkA  

2 Hal 110, 
pers. 
(5.18) 

NGG oArrayo log20[dB][dB],  NGG oArrayo log20[dB][dB], 

3 Hal 146 
dua pers. 
Paling 
bawah 

...)( Hf   ...)( Hf 

4 Hal 209 
Penomeran  

Konduktansi radiasi, dengan 
W/ 3882,0mm 82,59mm/ 22,23 eff  dan 
persamaan (8.19) 

Konduktansi radiasi, dengan 
W/ 3882,0mm 82,59mm/ 22,23 eff  dan persamaan 
(8.24) 

5 Hal 209 
Penomeran 

Maka posisi dari pencatuan didapatkan dengan 
(8.20) dan (8.21) menjadi 

Maka posisi dari pencatuan didapatkan dengan 
(8.25) dan (8.26) menjadi 

6 Hal 209, 
sesudah xs 
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7 Hal 209 
Penomeran 

Beamwidth antenna mikrostrip didapatkan 
dengan persamaan (8.16) dan (8.17), 

Beamwidth antenna mikrostrip didapatkan dengan 
persamaan (8.21) dan (8.22), 

8 Hal 210 
Penomeran 

Gain atau direktivitas dari antenna mikrostrip 
ini didapatkan dengan persamaan (8.18) 

Gain atau direktivitas dari antenna mikrostrip ini 
didapatkan dengan persamaan (8.23) 

9 Hal 229 
baris 
terakhir 

Fractal adalah sebuah istilah yang 
diperkenalkan di geometri yang melukiskan 
keadaan lama lebih baik … 

Fractal adalah sebuah istilah yang diperkenalkan di 
geometri yang melukiskan keadaan alam lebih 
baik.. 
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10 Hal 230 

baris ke 7 
dr atas 

dengan besar. dengan benar. 

11 Hal 241 
baris ke 8 
dr atas 

|x| < 1 |x| <<1 

12 Hal 241 
rumus sbl 
pers.(10.2) 
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13 Hal 249, 
rumus 
kedua dari 
atas 

-89dBmKK17dB  dBm -72K[dB]]dBm[ 11  GPr -89dBmKK17dB  dBm -72K[dB]]dBm[ 11  GPr

14 Hal 249, 
rumus 
ketiga dari 
atas 

10dBG89dBm-[dB]  dBm -79K[dB]]dBm[ 2222  GGPr 10dBG89dBm-[dB]  dBm -79K[dB]]dBm[ 2222  GGPr

    
 


