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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi dalam bidang elektronika sangat pesat saat ini memungkinkan semua bidang kehidupan manusia dapat semakin ringan dikerjakan dengan bantuan komputer, dunia digital pada khususnya. Demikian halnya dengan penampilan suatu Untai Penjumlahan dan Pengurangan dalam dunia digital. 
Rangkaian elektronika sekarang banyak menggunakan sistem digital dan dalam peralatan digital panyajian data atau informasi merupakan susunan angka yang di nyatakan dalam bentuk di gital (Rangkaian Logika)
Ada beberapa rangkaian dasar dari logika digital yaitu gerbang NOT,gerbang AND,gerbang OR,gerbang NAND,gerbang NOR, dan gerbang XNOR. Beberapa rangkaian logika dapat menjumlahkan dan mengurangkan dengan merangkai gerbang logika satu dengan lain untuk menghasilkan Penambahan dan Pengurangan. 


Dalam gerbang logika kita mengetahui terdapat 2 keadaan yaitu 0 dan 1 juga tegangan yang di gunakan adalah HIGH (1) dan LOW (0) yang berbentuk biner.
        	Untuk dapat menyelesaikan masa perkuliahan pada Jurusan Teknik Komputer STMIK AKAKOM Yogyakarta, salah satu syaratnya adalah mampu menyelesaikan Tugas Akhir yang merupakan implementasi dari hasil pembelajaran di STMIK AKAKOM ini. Salah satu proyek Tugas Akhir ini adalah dalam rangka memperbaiki kualitas materi praktikum, khususnya adalah Tugas AKhir yang saya buat. Kegiatan ini dipakai sebagai ujian kompetensi. Sehingga profil kompetensi lulusan Jurusan Teknik Komputer STMIK AKAKOM Yogyakarta  dapat dilihat secara langsung pada bentuk tugas akhir yang dikerjakannya.
        	Dari kedua hal diatas, saya sebagai Jurusan Teknik Komputer STMIK AKAKOM Yogyakarta bermaksud membuat tugas Akhir dengan judul  “Untai Penjumlahan dan Pengurangan Digital ” agar dapat di gunakan bagi praktikan di laboratorium perangkat keras untuk mata kuliah Rangkaian Digital Teknik Komputer pada STMIK AKAKOM ini .



1.2      Tujuan 
Pada penulisan tugas akhir ini, penulis mengembangkan tujuan dimana di bagi menjadi atas dua bagian yaitu :
1.	Tujuan Utama
Memeperkenalkan bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta dan siapa saja, dan jurusan Teknik Komputer pada khususnya sebagai hasil praktek yang dapat digunakan sebagai bahan pembanding atau acuan untuk pengembangan.
2.	Tujuan Khusus
	Agar praktikan mengerti dan memahami gerbang – gerbang logika ( lambang, bentuk, tabel kebenaran, sifat / karakteristik )

Agar praktikan Memahami dan mengetahui prinsip kerja serta dapat menyusun Untai Penjumlahan ( Half Adder dan Full Adder ) dan Pengurangan ( Half Subtractor dan Full Subtractor ) 
	Mahasiswa dapat menjalankan pengujian dan percobaan untai penjumlahan maupun pengurangan.



Batasan Masalah
Batasan masalah dalam studi ini adalah sebagai berikut :
	Menyusun Untai Penjumlahan (Half Adder dan Full Adder)dan Pengurangan ( Half Subtractor dan Full Subtractor).
	Tidak membahas Untai Penjumlahan Sejajar

Tidak membahas Untai Pengurangan Sejajar 


