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BAB IV
PENUTUP

4.1.  Kesimpulan    
	Setelah menyelesaikan keseluruhan dari tahap peracangan, Implementasi dan pegujian tahap dalam pelaksanaan Laporan Tugas Akhir ini, terhadap alat yang telah dibuat, maka dapat ditarik kesimpulan akhir sebagai berikut : 
	Peranti peraga mempunyai bagian operand input 4 bit berupa saklar.
	Alat yang telah dibuat dapat menghasilkan operasi logic  dan arithmatic dengan  display (7Segment) A dan B sebagai hasil atau Output.
	Hasil operasi didasarkan pada pemilih operasi yaitu tergantung pada Kontrol 1 dan Kontrol 2 yang menghasilkan keluaran, pada operasi Logic jika berada pada tiga kondisi, yaitu kontrol 1 bernilai 0 dan kontrol 2 bernilai 0 yang berarti operasi AND (Logic AND), kontrol 1 bernilai 0 dan kontrol 2 bernilai 1 berarti operasi OR (Logic OR), dan kontrol 1 bernilai 1 dan kontrol 2 bernilai 0 berarti operasi NOT (Logic NOT). Sedangkan untuk Airtmatika kontrol 1 dan Kontrol 2 bernilai 1 berarti operasi ADDER (penjumlahan),

Peranti ALU yang telah diselesaikan terdiri bagian input , pemilih operasi (K1, K2), gerbang logika dasar antara lain  AND, OR, NOT dan Full Adder Output, baik Aritmatika maupun logika yang ditampilkan Pada Output Y  (Y3, Y2, Y1, Y0), yang dihubungkan dengan peraga 7segmen LED.

Saran 
	Memperhatikan beberapa kekurangan pada perangkat keras, Laporan Tugas Akhir ini sangat jauh dari kata sempurna .Maka terdapat beberapa saran yang dapat memaksimalkan Peraga ALU 4 bit dapat dikembangkan dengan berbagai cara seperti  :
And dikendalikan oleh IC 74LS09, Or dikendalikan oleh IC 74LS32, Not dikendalikan oleh IC 74LS04, IC 74LS14 dan Adder dikendalikan oleh IC 74LS283,
	Selain itu tampilan (layout) dari ALU 4 Bit ini bisa di sempurnakan agar interfacenya lebih bagus dan lebih mudah untuk menggunakannya dengan memperluas layout PCB atau dengan memperbaiki dan merubah posisi dari komponen penyusun dari ALU 4 Bit ini.
ALU 4 Bit ini dapat dikembangkan menjadi lebih dari 4 bit serta dapat di perluas dengan menambah Output display Y menjadi dua digit.
 


