
3

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH
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). Khususnya pada perkembangan prosesor terjadi sangat cepat
	Melihat permasalahan di atas sehingga kami mahasiswa Informatika/Komputer cenderung sering terima saja dengan sedikit mempraktekkan dengan design dan operasinya secara mendasar, diharapkan dapat menguasai mata pelajaran tentang rangkaian digital baik materi teori maupun materi praktikum. Maka perlu diwujudkan untuk  keperluan peragaan prosesor (ALU) meski dalam ukuran data yang kecil (4 bit). ALU secara mendasar dapat dibuat dari peranti gerbang dasar AND (Logic AND), OR (Logic OR), NOT (Logic NOT), beserta FA (Full Adder) yang dilengkapi pemilih operasi. Pemilih operasi sering dibuat dari decoder sehingga dipunyai pengendali operasi (K1, K2) sedangkan untuk peranti diskrit dan logika sudah banyak dijumpai/ditemukan.

	Perlu mencoba dan melaporkan  pembuatan ALU dengan peranti dasar IC 74LS283 sebagai FA (Full Adder), Quad And dengan tipe peranti IC 74LS09, Quad OR dengan tipe peranti IC 74LS32 dan Quad Not dengan tipe peranti IC 74LS04.  Sebagai input data disiapkan dengan saklar  yang tersambung ke tegangan +5 V dengan nilai (1) atau ke tegangan -5V (0), sedangkan untuk output disajikan dalam 7segment Led Comment Anoda. Input dinamai parameter A dan parameter  B , sedangkan untuk output ditampilkan dengan 7segment led dinamai dengan display Y, tersedia pula untuk input carry dan output carry yang dinamai dengan C.
	ALU (Arithmetic and Logic Unit) merupakan salah satu alat Unit Aritmetika dan Logika yang merupakan bagian pengolah bilangan dari sebuah komputer. Di dalam operasi aritmetika ini sendiri terdiri dari berbagai macam operasi diantaranya adalah operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Mendesain ALU setidaknya tediri mendesain enkoder, dekoder, multiplexer, dan demultiplexer. Rangkaian utama yang digunakan untuk melakukan perhitungan ALU adalah Adder.
 	Perangkat ini menggunakan IC 74LS283 sebagai Full Adder 4 bit  pada ALU (with zero-detection logic). Ditinjau dari sudut pandang external sebuah IC 74LS283 yang mempunyai kaki 16 pin, yaitu  terdapat 2 macam input yaitu 4 pin terminal masukan untuk A, 4 pin terminal masukan untuk B jadi Inputnya 8 pin. 4 pin terminal keluaran = SUM. Dan IC tersebut membutuhkan catu daya DC +5 volt yaitu terminal pin 16 disambungkan dan terminal pin 8 disambungkan ke tegangan negatif (-5V). serta menggunakan IC TTL Inverter  74LS04, IC TTL  Quad And 74LS09, 74LS14, 74LS32.
	Sudah dilakukan percobaan dan pengujian bertahap Peraga ALU 4 bit yaitu mulai keluaran decoder (pensaklaran), display (rangkaian 7Segment), kemudian FA (Full Adder) pada Rangkaian yang diberi Kontrol 1 dan Kontrol 2 dan kemudian pengujian terakhir pada display Y.

TUJUAN
Tujuan  penyusunan laporan tugas akhir ini adalah mencoba membuat dan mengghasilkan  ALU sebagai peraga belajar, dimana Peraga ALU  4  bit ini digunakan untuk melakukan operasi Logika dan Aritmetika menggunakan bilangan biner.

BATASAN MASALAH
Peraga ALU 4 bit dinamakan juga Aritmatik Logikal Unit atau di singkat (ALU) merupakan salah satu komponen digital yang popular digunakan dalam berbagai aplikasi rangkaian elektronika. Aplikasi Peraga ALU 4 bit yang dibuat dalam tugas akihir ini adalah rangkaian decoder (rangkaian kontrol), rangkaian  ALU (Pemroses), rangkaian display (rangkaian 7Segment). 
 Adapun batasan masalah pada pokok bahasan ini hanya akan dipaparkan beberapa gerbang logika yang paling dasar yaitu operasi logic AND, OR, NOT  dan FA (Full Adder) digunakan untuk  operasi Aritmatika yang menampilkan hasil hanya satu digit saja apabila lebih dari nilai 15 maka, display akan blank (tidak akan tampil sama sekali pada 7segment).




