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BAB I
PENDAHULUAN


LATAR BELAKANG MASALAH
Dengan berkembangnya teknologi yang semakin maju pada masa sekarang ini, penggunaan perangkat elektronik sudah banyak digunakan disegala bidang, termasuk pada bidang pendidikan. Produk-produk di pasaran yang berbasis digital kebanyakan menggunakan rangkaian-rangkaian logika kombinasional yang dikemas dalam bentuk Integrated Circuit (IC).
	Melihat permasalahan di atas sehingga STMIK AKAKOM menjadikan mata pelajaran Mikroelektronika sebagai mata pelajaran wajib. Sehingga mahasiswa STMIK AKAKOM khususnya jurusan Teknik Komputer diharapkan dapat menguasai mata pelajaran Mikroelektronika baik materi teori maupun materi praktikum.
	Pembangkit gelombang segitiga dan kotak merupakan salah satu perangkat pada mata pelajaran praktikum Mikroelektronika. Yang dalam rangkaian ini menggunakan IC LF353 dufungsikan sebagai pembangkit gelombang.



POKOK MASALAH
Praktikum mikroelektronika diperuntukkan bagi mahasiswa program studi Teknik Komputer, dikarenakan jenjang D3 harus mempunyai penguasaan psikomotorik ( terampil ). Maka diperlukan modul peranti praktikum yang menunjang judul acara. Untuk itu harus dihindari kerumitan perkara praktikum, dikarenakan judulnya adalah mikroelektronika.
Sebenarnya ada banyak perangkat yang dapat diperagakan baik peranti mekanik, listrik, cahaya, maupun yang lainnya dalam praktikum mikroelektronika. Untuk itu, maka dibuat suatu alat bantu berupa peranti rangkaian pembangkit gelombang segitiga dan kotak, dengan IC LF 353 sebagai sistem pembangkit gelombang. Kapasitor (rangkaian RC) sebagai pengendali dan pengatur besar frekuensi, kemudian arus gelombang diatur dengan potensiometer.

TUJUAN
Tujuan  penyusunan laporan tugas akhir ini adalah agar praktikan dapat mempelajari pembangkitan arus gelombang dan lebar gelombang yang dapat kita amati dari oscilloscop dan sebagai pilihan besar kecil nya input dapat diatur dengan potensiometer sebagai input tegangan yang diperlukan untuk membangkitkan gelombang. Kemudian dengan tiga nilai kapasiitor yang berbeda kita dapat medapatkan nilai maksimal dan minimal frekuensi.
BATASAN MASALAH
Permasalahan yang akan dibahas dalam laporan tugas akhir ini meliputi pengamatan besar frekuensi gelombang segitiga dan kotak (Vo1 dan Vo2) menggunakan tiga pilihan nilai kapasitor (C) yang berbeda, pengamatan pergeseran bentuk gelombang. Pengamatan bentuk gelombang pada cek point 2 ( V2 ) sebagai pembentuk gelombang dan pengamatan tegangan histerisis pada cek point 2 (V2).

