
MODUL PRAKTIKUM  RESISTOR 
 
I.1. Alat dan Bahan 

1. MultiMeter.................................................... 1 buah 
2. Resistor 4 gelang.......................................... 2 macam 
3. Resistor 5 gelang.......................................... 2 macam 

 
I.2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

1. Bacalah dan pahami petunjuk praktikum pada setiap lembar kegiatan belajar! 
2. Dalam menggunakan meter kumparan putar (volt meter, amper meter dan 

ohmmeter), mulailah dari batas ukur yang besar! 
3. Jangan meletakkan alat dan bahan ditepi meja! 

 
I.3. Dasar Teori 

a) Menentukan Nilai Resistor dengan Kode Warna 
Kode warna pada resistor menyatakan harga resistansi dan toleransinya. 

Semakin kecil harga toleransi suatu resistor adalah semakin baik, karena harga 
sebenarnya adalah harga yang tertera ± harga toleransinya. Terdapat resistor 
yang mempunyai 4 gelang warna dan 5 gelang warna seperti yang terlihat pada 
gambar di bawah ini : 

 

 
Gambar 1. Resistor dengan 4 Gelang Warna. 

Tabel 1. Nilai Warna Gelang Resistor 

 



Contoh : 
Sebuah resistor dengan 4 gelang. Gelang pertama cokelat, gelang kedua 

cokelat, gelang ketiga orange dan gelang keempat emas. Tentukan nilai tahanan 
resistor !  

Nilai Resistor tersebut : 
Gelang 1 (cokelat) =1;  
Gelang 2(cokelat)=0;  
Gelang 3(orange)= 103 ; 
Gelang 4 (emas) = 5 % 
Sehingga nilai tahanan resistor adalah 10 x 103 Ω ± 5 % (dari Harga 

Tahanan) atau 10 K Ω dengan toleransi 5 % (± 500 Ω ) berarti nilai tahanan 
antara 9500 Ω sampai 10500 Ω. 

 
b) Menentukan Nilai Resistor dengan Multimeter 

Multimeter adalah alat pengukur listrik yang sering dikenal sebagai AVO 
(Ampere/Volt/Ohm meter) yang dapat mengukur tegangan (voltmeter), 
hambatan (ohm-meter), maupun arus (amper-meter). Ada dua kategori 
multimeter: multimeter digital atau DMM (digital multimeter)(untuk yang baru 
dan lebih akurat hasil pengukurannya), dan multimeter analog. Masing-masing 
kategori dapat mengukur listrik AC, maupun listrik DC. Sebagai penunjuk 
besaran, avometer ada yang menggunakan jarum dan ada yang menggunakan 
display angka. Alat ini dilengkapi dengan dua kabel penyidik yang berwarna 
masing-masing merah dan hitam. Untuk dapat bekerja, avometer memerlukan 
sumber listrik berupa battery. Dalam penyimpanan yang cukup lama, battery ini 
harus dilepaskan. Umumya pada avometer terdapat tombol-tombol sebagai 
berikut ini. 

 
Gambar 2. Multimeter Analog dengan tombol panelnya 

 Saklar Jangkah Saklar jangkah digunakan untuk memilih jenis besaran yang 
diukur dan jangkah pengukuran. 
 
Sekerup Kontrol NOL Sebelum pengukuran, jarum harus menunjukkan tepat 
angka NOL, bila tidak sekerup kontrol NOL diatur ulang. 
 



Tombol NOL Setiap pengukuran resistansi, tombol NOL diatur sehingga jarum 
menjukkan tepat pada angka NOL. 

 Kabel Penyidik Kabel MERAH dipasang pada lubang PLUS dan kabel hitam 
dipasang pada lubang MINUS atau COMMON. Pada penggunaan alat ini perlu 
selalu diperhatikan pemilihan jangkah yang tepat. Kesalahan pemilihan jangkah 
dapat mengakibatkan kerusakan avometer misalnya pengukuran voltage dengan 
jangkah pada OHM, maka akibatnya akan fatal. Bila besaran yang diukur tidak 
dapat diperkirakan sebelumnya, harus dibiasakan memilih jangkah tertinggi. 
Setiap selesai pengukuran, dibiasakan meletakkan jangkah pada posisi OFF atau 
VDC angka 
tertinggi. Adapun gambar posisi Multimeter/AVO meter dalam pengukuran 
Resistor adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3. Posisi Pengukuran Resistor 

I.4. Langkah Kerja 
1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan! 
2. Amatilah kode warna pada masing resistor 4 gelang dan 5 gelang! 
3. Catatlah harga resistor tersebut pada kolom Hasil Pengamatan Warna Tabel I.2 ! 
4. Ukurlah resistansi resistor satu-persatu dengan Ohmmeter ! 
5. Catatlah harga resistor tersebut pada Kolom Hasil Pengukuran Tabel I.2 di 

bawah ini! 
6. Bandingkan hasil pengamatan dengan hasil pengukuran! 
7. Buatlah kesimpulan ! 
8. Kembalikan semua alat dan bahan! 



MODUL PRAKTIKUM II: KAPASITOR 
 
II.1. Alat dan Bahan 

1. Multimeter ............ .................................1 Set 
2. Kapasitor Non Polar...................................2 macam 
3. Kapasitor Polar .........................................2 macam 

 
II.2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

1. Bacalah dan pahami petunjuk praktikum pada setiap lembar kegiatan belajar! 
2. Dalam menggunakan meter kumparan putar (volt meter, amper meter dan ohm 

meter), mulailah dari batas ukur yang besar! 
3. Jangan meletakkan alat dan bahan ditepi meja! 

 
II.3 Dasar Teori 
 

MENGUJI KONDISI KONDENSATOR 
 

 
Gambar 1. Posisi Multimeter dalam pengujian kondisi Kondensator 

Sebelumnya muatan kondensator didischarge. Dengan jangkah pada OHM, tempelkan 
penyidik merah pada kutub POSITIF dan hitam pada NEGATIF. Bila jarum menyimpang 
ke KANAN dan kemudian secara berangsurangsur kembali ke KIRI, berarti kondensator 
baik. Bila jarum tidak bergerak, kondensator putus dan bila jarum mentok ke kanan 
dan tidak balik, kemungkinan kondensator bocor. Jangkah pada x100 untuk 
kondensator di atas 1000 F, jangkah x1 untuk menguji kondensator non elektrolit, 
jangkah pada x10 k untuk menguji elco 10 F jangkah pada x10 k atau 1 k, untuk 
kapasitas sampai 100 F. 
 
II.4. Langkah Kerja 

1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan! 
2. Amatilah kode kapasitor berupa angka/huruf satu persatu dan catatlah hasil 

pengamatan pada Tabel II.1. di bawah ini! 
3. Uji kondisi kondensator menggunakan Multimeter satu persatu ! 
4. Tulis hasil pengujian pada kolom keterangan kondisi tabel II.1 dibawah ! 
5. Kembalikan alat dan bahan! 



III. Modul Praktek III Dioda Semikonduktor 
 
III.1 Tujuan 

Mempelajari karakteristik dan prilaku dioda 
 
III.2. Alat dan Bahan 

1. Diode 1N 4002 .............................................. 1 buah 
2. Sumber Daya 3 V DC ................................... 1 Unit 
3. Lampu LED ................................................... 1 buah 
4. Voltmeter dan Amperemeter DC ..................... 1 unit 

 
III. 3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

1. Periksalah terlebih dahulu semua komponen aktif maupun pasif sebelum 
digunakan ! 

2. Bacalah dan pahami petunjuk pratikum pada lembar kegiatan belajar! 
3. Hati-hati dalam penggunaan peralatan pratikum! 

 
III.4. Teori 

Dioda memiliki fungsi yang unik yaitu hanya dapat mengalirkan arus satu 
arah saja. Struktur dioda tidak lain adalah sambungan semikonduktor P dan N. 
Satu sisi adalah semikonduktor dengan tipe P dan satu sisinya yang lain adalah 
tipe N. Dengan struktur demikian arus hanya akan dapat mengalir dari sisi P 
menuju sisi N. 

 
Gambar 1. Simbol dan struktur diode 

Lalu jika diberi bias positif, dengan arti kata memberi tegangan potensial sisi P 
lebih besar dari sisi N, maka elektron dari sisi N dengan serta merta akan tergerak 
untuk mengisi hole di sisi P. Tentu kalau elektron mengisi hole disisi P, maka akan 
terbentuk hole pada sisi N karena ditinggal elektron. Ini disebut aliran hole dari P 
menuju N, Kalau mengunakan terminologi arus listrik, maka dikatakan terjadi aliran 
listrik dari sisi P ke sisi N. 

 
Gambar 2 : dioda dengan bias maju 



jika polaritas tegangan dibalik yaitu dengan memberikan bias negatif (reverse 
bias). Dalam hal ini, sisi N mendapat polaritas tegangan lebih besar dari sisi P. 

 

 
Gambar 3 : dioda dengan bias negatif 

 
III.5. Langkah Kerja: 

1. Siapkanlah Gambar rangkaian serta alat dan bahan yang diperlukan pada 
rangkaian dibawah ini !  

 
Gambar 4. Rangkaian dioda Bias Maju 

2. Rakitlah rangkaian seperti Gambar 3.1 di atas, usahakan agar komponen diode 
tidak terbalik anode dan katodenya dan periksakan hasil rangkaian pada 
instruktur ! 

3. Setelah dinilai benar hubungkan dengan sumber tegangan DC 3 Volt. 
4. Lakukanlah pengamatan pada simpul pengukuran yang ada serta catatlah hasil 

pengukuran tersebut pada Tabel! 
5. Untuk pengukuran arus, simpul pengukuran yang diamati adalah : 1 
6. Sedangkan pengukuran tegangan, simpul pengukuran yang diamati adalah: 

Simpul 1 dan 2. 
7. Lakukanlah kembali langkah No. 2 s/d No. 5 untuk rangkaian dibawah ini, serta 

masukkan data pengamatan pada Tabel!  
 

 
Gambar 3.2. Rangkaian dioda Bias Mundur 

8. Jika telah selesai semua maka lepaskan sumber DC dari rangkaian dan 
kembalikan semua alat dan bahan ke tempat semula. 



IV Modul Praktek 4 Transistor 
 
IV.1. Tujuan Praktikum 

1. Mengetahui cara menentukan kaki-kaki transistor menggunakan Ohmmeter 
2. Mengetahui karakteristik transistor bipolar. 
3. Mampu merancang rangkaian sederhana menggunakan transistor bipolar. 
4. Mampu menganalisa rangkaian sederhana transistor bipolar 

 
IV.2. Alat dan Bahan 

1. Catu daya …… ……………………………… 1 unit 
2. Osiloskop dua kanal (dual trace)…… …………… 1 unit 
3. Multimeter ……………………………………………… 1 buah 
4. Transistor …… ……………………………….. 1 buah 
5. Resistor …………………………………. 1 buah 
6. Kabel penghubung ………………….………… secukupnya 

 
IV.3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

1. Hati-hatilah dalam pemakaian alat ukur ! 
2. Jangan menghidupkan catu daya sebelum rangkaian diperiksa secara cermat. 
3. Segera kembalikan saklar pemilih alat ukur Multimeter dari posisi Ohm ke posisi 

Vac setelah melakukan pengukuran dengan besaran Ohmmeter. 
 
IV.4. Ringkasan Teori 

Transistor adalah salah satu komponen elektronika aktif. Transistor dapat 
berfungsi sebagai penguat arus maupun tegangan. Dibawah ini adalah symbol 
transistor npn dan pnp. Transistor memiliki tiga buah kaki, yaitu base, kolektor dan 
emitter. Ketiga kaki tersebut dapat ditentukan menggunakan Ohmmeter. 
 
Mencari Kaki Base 

• Atur multimeter pada pengukuran ohmmeter x100. 
• Lakukan pengukuran seperti gambar dibawah ini. 

 
• Perhatikan penunjukkan pergerakan jarum. Apabila jarum bergerak ke kanan 

dengan posisi probe yang satu tetap pada kaki 3 dan probe lainnya pada kaki 1 



atau kaki 2 berarti kaki 3 adalah base transistor. Jika probe positif yang berada 
pada kaki 3 berarti transistor tersebut berjenis NPN, sebaliknya jika probe 
negative berada pada kaki 3 berarti transistor tersebut berjenis PNP. 

Mencari Kaki Kolektor dan Emitter 
• Misal: transistor berjenis NPN 
• Lakukan pengukuran seperti gambar dibawah ini. 

 
• Perhatikan penunjukkan jarum, apabila jarum bergerak ke kanan maka kaki 1 

(pada probe positif) adalah emitter dan kaki 2 (pada posisi probe negatif) adalah 
kolektor. Atau Jika dipasang kebalikkannya (probe positif pada kaki 2 dan probe 
negatif pada kaki 1) dan jarum tidak bergerak, maka kaki 1 adalah emitter dan 
kaki 2 adalah kolektor. 

 
IV.5. Langkah Kerja: 

1. Periksalah dan uji transistor dan resistor dengan Ohmmeter sebelum digunakan ! 
2. Rakitlah rangkaian transistor sebagai sakelar seperti pada Gambar diagram di 

bawah ini ! 

 
Gambar 4.1. Rangkaian transistor sebagai saklar 

3. Setelah rangkaian diperiksa secara cermat dan tidak ada kesalahan pada 
rangkaian, hubungkanlah saklar dan catu daya ! 

4. Aturlah tegangan dari generator fungsi hingga tegangan keluaran adalah 2 Vpp 
dan frekuensi = 5 KHz ! 



5. Ukurlah besaran arus kolektor dan arus basis, catatlah hasil pengukuran tersebut 
ke Tabel 10! 

6. Amatilah pada layar osciloscope bentuk gelombang kotak dari FG dan ukurlah 
tegangan kolektor-emitor saat sakelar terbuka dan catatlahlah data tersebut 
kedalam Tabel 10! 

7. Gambarkanlah bentuk kedua gelombang tersebut ! 
8. Lakukanlah langkah-langkah percobaan tersebut di atas dengan menaikkan 

tegangan keluaran generator fungsi hingga 4 Vpp ! 
9. Selesai percobaan, kembalikanlah alat dan bahan ke tempatnya 

semula! 
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MODUL I 

GERBANG LOGIKA DASAR 

 

I. PENDAHULUAN 

Gerbang logika adalah rangkaian dengan satu atau lebih masukan tetapi hanya 

menghasilkan satu keluaran berupa tegangan tinggi ( 1 ) dan tegangan rendah ( 0 ). Gerbang 

logika dianalisis dengan menggunakan Aljabar Boolean, maka dari itu gerbang logika sering 

disebut rangkaian logika. Rangkaian logika sering ditemukan dalam sirkuit digital yang 

diimplementasikan secara elektronik dengan menggunakan dioda atau transistor. 

 

II. TUJUAN PRAKTIKUM 

Mengetahui cara kerja gerbang logika dasar. 
 
 

III. ALAT DAN KOMPONEN 

1 set modul 1 praktikum elektronika digital. 
 
 

IV. TEORI DASAR 

Gerbang logika merupakan blok dasar yang digunakan untuk membentuk rangkaian 

elektronika digital. 

 

Ada 7 macam gerbang logika dasar : AND, OR, NOT, NAND, NOR, Ex-OR, dan Ex-NOR. 

Tetapi disini kita hanya membahas 6 macam gerbang logika dasar yaitu tanpa Ex-NOR. 

• Gerbang AND 
 

 

Gambar 1.1. Simbol gerbang logika AND 
 
 

Operasi AND : 
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- Jika input A AND B keduanya HIGH ( 1 ), maka output X akan HIGH. 

- Jika input A atau B salah satu atau keduanya LOW ( 0 ), maka output X akan 

LOW ( 0 ). 

 
 

 

• Gerbang OR 
 
 
 
 
 
 
 

Operasi OR : 

Tabel 1.1. Tabel Kebenaran gerbang AND 
 
 

 

Gambar 1.2. Simbol gerbang logika OR 

- Jika input A OR B salah satu atau keduanya HIGH ( 1 ), maka output X akan 

HIGH ( 1 ). 

- Jika input A dan B keduanya LOW ( 0 ), maka output X akan LOW ( 0 ). 
 

 

Tabel 1.2. Tabel Kebenaran gerbang OR 

• Gerbang NOT / Inverter 
 

 

Gambar 1.3. Simbol gerbang logika NOT 
 
 

Operasi NOT : 

- Jika input A HIGH ( 1 ), maka output X akan LOW ( 0 ). 

- Jika input A LOW ( 0 ), maka output X akan HIGH ( 1 ). 
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• Gerbang NAND 
 
 
 
 
 

Operasi NAND : 

Tabel 1.3. Tabel Kebenaran gerbang NOT 
 
 

 

Gambar 1.4. Simbol gerbang logika NAND 

- Merupakan inverse ( kebalikan ) dari operasi AND. 

- Jika input A AND B keduanya HIGH ( 1 ), maka output X akan LOW. 

- Jika input A atau B salah satu atau keduanya LOW ( 0 ), maka output X akan HIGH ( 

1 ). 

 
 

 

• Gerbang NOR 

Tabel 1.4. Tabel Kebenaran gerbang NAND 

 

 
 
 

Operasi NOR : 

Gambar 1.5 : Simbol gerbang logika NOR 

- Merupakan inverse ( kebalikan ) dari operasi OR. 

- Jika input A OR B salah satu atau keduanya HIGH ( 1 ), maka output X akan LOW. 

- Jika input A dan B keduanya LOW ( 0 ), maka output X akan HIGH ( 1 ). 
 
 

 

Tabel 1.5. Tabel Kebenaran gerbang NOR 



MODUL ELEKTRONIKA DIGITAL 

4 

  

 

 
 

• Gerbang Ex-OR 
 

 
 
 

Operasi Ex-OR : 

Gambar 1.6 : Simbol gerbang logika Ex-OR 

- Ex-OR adalah kependekan dari Exclusive OR. 

- Jika salah satu dari kedua inputnya HIGH ( 1 ),  maka output X akan HIGH (1). 

- Jika kedua inputnya bernilai LOW ( 0 ) atau HIGH ( 1 ) semua, maka output X akan 

LOW ( 0 ). 

 

Tabel 1.6 : Tabel Kebenaran gerbang Ex-OR 
 
 

Berdasarkan Tabel diatas, Ex-OR dapat disusun dari gerbang dasar : AND, OR, dan NOT. 
 
 

V. LANGKAH PERCOBAAN 

1. Sambungkan adaptor ke stop kontak, kemudian cek keluaran dari adaptor tersebut. 

2. Pastikan saklar pada modul dalam keadaan OFF. 

3. Sambungkan adaptor ke DC connector modul sesuai dengan keluarannya, kemudian 

tekan tombol ON pada saklar. 

4. Cek tegangan pada tiap IC dengan mengaktifkan semua tombol selector, kaki 7 diberi 

ground dan kaki 14 +. 

5. Matikan semua tombol selector. 

6. Aktifkan tombol selector sesuai dengan gerbang logika yang akan Anda uji, kemudian 

berikan input dengan tombol ABCD dan 1234. 

7. Cek  level  tegangan  high  dan  low  tiap  IC  dengan  mengetahui  datasheet  dari  IC 

tersebut. 
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MODUL II 

GERBANG LOGIKA DASAR INDEPENDENT 
 
 

I. PENDAHULUAN 

Gerbang logika dasar independent adalah rangkaian gerbang logika dengan masukan 

lebih dari dua dimana masukannnya terdiri dari gabungan jenis-jenis gerbang logika dasar 

dan menghasilkan satu keluaran berupa tegangan tinggi (1) dan tegangan rendah (0). 

Gerbang logika dianalisis dengan menggunakan aljabar boolean, maka dari itu gerbang 

logika sering disebut rangkaian logika. Rangkaian logika sering ditemukan dalam sirkuit 

digital yang diimplementasikan secara elektronik dengan menggunakan dioda atau transistor 

 

II. TUJUAN PRAKTIKUM 

- Mengetahui cara kerja gerbang logika dasar independent 

- Mengetahui tabel kebenaran dari rangkaian gerbang logika dasar independent 
 
 

III. ALAT DAN KOMPONEN 

1. 1 set modul 2 elektronika digital 

2. Multimeter 

3. Adaptor 
 
 

IV. TEORI DASAR 

Gerbang logika dasar independent adalah rangkaian gerbang logika dengan masukan 

lebih dari dua dimana masukannnya terdiri dari gabungan jenis-jenis gerbang logika dasar 

dan menghasilkan satu keluaran berupa tegangan tinggi (1) dan tegangan rendah (0). Ada 

tujuh (7) macam gerbang logika dasar yaitu: AND, OR, NOT, NAND, NOR, Ex-OR, dan 

Ex-NOR. Tetapi dalam perangakaian gerbang logika dasar independent ini kita hanya 

membahas 6 macam gerbang logika dasar tanpa Ex-NOR. 
 
 

 

Gambar 2.1 Gerbang logika dasar independent dari gabungan AND dan OR 
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INPUT  
OUTPUT (Y) A B C 

0 0 0 0 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

1 1 1 1 

Tabel 2.1 Tabel kebenaran gabungan AND-OR 
 
 

 

Gambar 2.2 Gerbang logika dasar independent dari gabungan AND dan OR 
 
 

INPUT  
OUTPUT (Y) A B C D 

0 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 

0 0 1 0 0 

0 0 1 1 1 

0 1 0 0 0 

0 1 0 1 0 

0 1 1 0 0 

0 1 1 1 1 

1 0 0 0 0 

1 0 0 1 0 

1 0 1 0 0 
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1 0 1 1 1 

1 1 0 0 1 

1 1 0 1 1 

1 1 1 0 1 

1 1 1 1 1 

Tabel 2.2 Tabel kebenaran gabungan AND-OR 
 
 

 

Gambar 2.3 Gerbang logika dasar independent dari gabungan OR dan Ex-OR 
 

INPUT  
OUTPUT (Y) 

A B C D 

0 0 0 0 0 

0 0 0 1 1 

0 0 1 0 1 

0 0 1 1 1 

0 1 0 0 1 

0 1 0 1 0 

0 1 1 0 0 

0 1 1 1 0 

1 0 0 0 1 

1 0 0 1 0 

1 0 1 0 0 

1 0 1 1 0 

1 1 0 0 1 

1 1 0 1 0 

1 1 1 0 0 

1 1 1 1 0 

Tabel 2.3 Tabel kebenaran gabungan OR-ExOR 
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Gambar 2.4 Gerbang logika dasar independent dari gabungan OR,Ex-OR dan NOT 
 
 

INPUT  
OUTPUT (Y) 

A B C D 

0 0 0 0 1 

0 0 0 1 0 

0 0 1 0 0 

0 0 1 1 0 

0 1 0 0 0 

0 1 0 1 1 

0 1 1 0 1 

0 1 1 1 1 

1 0 0 0 0 

1 0 0 1 1 

1 0 1 0 1 

1 0 1 1 1 

1 1 0 0 0 

1 1 0 1 1 

1 1 1 0 1 

1 1 1 1 1 

Tabel 2.4 Tabel kebenaran gabungan OR-ExOR-NOT 
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V. PROSEDUR PRAKTIKUM 

1. Sambungkan adaptor ke stop kontak, kemudian cek keluaran dari adaptor tersebut. 

2. Pastikan saklar pada kit praktikum  dalam keadaan OFF. 

3. Sambungkan adaptor ke DC connector  sesuai dengan keluarannya, kemudian tekan 

tombol ON pada sakalar. 

4. Rangkai  skematik dari gambar  2.1,  2.2,  2.3 dan  2.4 pada kit  praktikum  modul 

praktikum modul 2. 

5. Untuk memastikan input dari IC gerbang logika telah diberikan, maka cek level 

tegangan high  pada IC yang diberi input. 

6. Untuk memastikan output dari gerbang logika dasar independent telah ada, maka 

cek level tegangan pada pin  output IC atau lihat indikator pada output yakni LED. 

7.   Isi jurnal sesuai dengan hasil data pengamatan yang telah dilakukan . 
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MODUL III 

RANGKAIAN KOMBINASI, ALJABAR BOOLEAN, KARNAUGH MAP 
 
 

I. PENDAHULUAN 

Rangkaian kombinasi pada modul 3 ini membahas mengubah gerbang logika menjadi 

aljabar Boolean atau Karnaugh Map atau sebaliknya. Sehingga memudahkan dalam 

menentukan output tegangan dari rangkaian kombinasi. Bisa di bilang modul ini merupakan 

penyederhanaan dari modul sebelumnya yang menentukan sendiri output tegangan jika terjadi 

gerbang logika yang cukup kompleks. 

II. TUJUAN PRAKTIKUM 

Tujuan dari praktikum modul 3 ini adalah: 

- Mengimplementasikan gerbang logika menjadi aljabar Boolean 

- Mengetahui tabel kebenaran dari metode K-map dan aljabar boolean 
 
 

III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN 

1. 1 Set Modul 3 elektronika digital 

2. Adaptor 

3. Multimeter 
 
 

IV. TEORI DASAR 

Pada dasarnya rangkaian logika (digital) yang dibentuk dari beberapa komponen 

gabungan elektronik yang terdiri dari bermacam-macam gate dan rangkaian-rangkaian 

lainnya, sehingga membentuk rangkaian elektronika yang bersifat kompleks dan cukup 

rumit. Untuk mengatasi hal tersebut maka dipergunakan beberapa metode penyederhanaan 

rangkaian logika. 

Dalam penyederhanaan rangkaian logika, dapat menggunakan beberapa cara, diantaranya : 

1. Metode Aljabar Boolean 

2. Metode Karnaugh Map 

Dalam mengembangkan system Aljabar Boolean, perlu memulainya dengan asumsi-asumsi 

yakni Postulat Boolean dan Teorema Aljabar Boolean. 
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a. Postulat Boolean: 
 

 

Dalam matematika dan ilmu komputer, Aljabar Boolean adalah struktur aljabar yang 

"mencakup intisari" operasi logika AND, OR dan NOR dan juga teori himpunan untuk 

operasi union, interseksi dan komplemen. Boolean adalah suatu tipe data yang hanya 

mempunyai dua nilai. Yaitu true atau false (benar atau salah). Penamaan Aljabar Boolean 

sendiri berasal dari nama seorang matematikawan asal Inggris, bernama George  Boole. 

Dialah yang pertama kali mendefinisikan istilah itu sebagai bagian dari sistem logika pada 

pertengahan abad ke-19. 

 

Sum of Product (SoP) x = ABC + ABC + ABC 

Product of Sum (PoS) x =(A+B+C)(A+B+C)(A+B+C) 
 
 

Identitas Boolean 
 

 

Teorema De Morgan 
 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_Komputer
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Struktur_aljabar&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Logika
http://id.wikipedia.org/wiki/Logika_konjungsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Logika_disjungsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Logika_negasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_himpunan
http://id.wikipedia.org/wiki/Union_%28teori_himpunan%29
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Interseksi_%28teori_himpunan%29&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komplemen_%28teori_himpunan%29&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Boole&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-19
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b. Karnaugh Map (K-Map) 

a. Peta Karnaugh dengan dua peubah 
 

  
 

b. Peta dengan tiga peubah 
 

  
 

Contoh. Diberikan tabel kebenaran, gambarkan Peta Karnaugh. 
 
 

x y z f(x, y, z) 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

1 1 1 1 

Tabel kebenaran 
 
 

- Peta Karnaugh dari Tabel 
 
 

 00 01 11 10 

0 0 0 0 1 

1 0 0 1 1 

x’y’z’ x’y’z x’yz x’yz’ 

xy’z’ xy’z xyz xyz’ 

 

m0 m1 m3 m2 

m4 m5 m7 m6 

 

x’y’ x’y 

xy’ xy 

 

m0 m1 

m2 m3 
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c.   Praktikum Al-jabar Boolean dan K-Map 

1.  f(x, y) = x’y + xy’+ y’ 

2.   f(x, y, z)  = x’z + x’y + xy’z + yz 

3.   Buktikan keluaran Σ (1, 4, 5, 6, 7) = ∏ (0,2,3). 

4.   Tabel K-Map 
 
 

 00 01 11 10 

00 0 1 0 1 

01 0 0 1 1 

11 0 0 0 1 

10 0 0 0 0 
 
 
 

V. PROSEDUR PRAKTIKUM 

Prosedur dari praktikum ini adalah: 

1. Sambungkan adaptor ke stop kontak, kemudian cek keluaran dari adaptor tersebut. 

2. Pastikan saklar pada kit praktikum dalam keadaan OFF. 

3. Sambungkan adaptor ke DC connector sesuai dengan keluarannya, kemudian tekan 

tombol ON pada saklar. 

4. Rangkai  skematik  dan  cari  keluaran  outputnya  dari  Sub  Bab  Praktikum  Aljabar 

Boolean dan K-Map pada kit praktikum modul praktikum modul 2. 

5. Untuk  memastikan  input  dari  IC  gerbang logika  telah  diberikan,  maka  cek  level 

tegangan high pada IC yang diberi input. 

6. Untuk  memastikan  output  dari  rangkaian  kombinasi  telah  ada,  maka  cek  level 

tegangan pada pin output IC atau lihat indikator pada output yakni LED 

7. Isi jurnal sesuai dengan hasil data pengamatan yang telah dilakukan. 
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MODUL IV 
MULTIPLEXER DAN DEMULTIPLEXER 

 
 

I. PENDAHULUAN 
 

Multiplexer dan demultiplexer adalah sebuah piranti digital yang memiliki kemampuan 

untuk memilih dan menyalurkan data. 

II. TUJUAN PRAKTIKUM 

a. Mampu memahami multiplexer dan demultiplexer. 

b. Mampu membedakan multiplexer dan demultiplexer. 

III. ALAT DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN. 

a. 1 set modul 5 multiplexer dan demultiplexer 

b. 1 catudaya 12 volt. 
 
 

IV. TEORI DASAR 

a. Multiplexer. 

Multiplexer yang memiliki arti “dari banyak ke dalam (menjadi) satu”. Sebuah 

Multiplexer adalah rangkaian yang memiliki banyak masukan tetapi hanya satu keluaran. 

Multiplexer sering disingkat dengan MUX atau MPX. 

Dengan menggunakan sinyal kendali kita dapat mengatur penyaluran masukan tertentu 

menuju keluarannya. Sinyal kendali ini akan mengatur bagian mana atau alamat (address) 

mana yang akan diaktifkan atau dipilih. Piranti multipelxer atau disebut juga pemilih data 

(data selector) adalah sebuah rangkaian logika yang menerima beberapa masukan data dan 

hanya satu di antara mereka yang dilewatkan ke keluaran pada suatu waktu. 

Jalur dari data masukan yang diharapkan ke keluaran dikendalikan oleh sinyal kendali 

alamat (address) atau disebut juga masukan SELECT. 

 

Gambar 5.1. Ilustrasi Multiplexer 
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Gambar dibawah ini memperlihatkan sebuah multiplexer yang dasar dan sederhana, 

terdiri dari hanya 4 masukan data digital dengan keluaran 1 jalur digital. Multiplexer tersebut 

sering disebut sebagai multiplexer 4 ke 1. Bit-bit data masukan terdiri dari Do sampai D3. 

sinyal kedali Address S0 S1, menentukan jalur data yang berisi bit-bit biner mana yang akan 

dikeluarkan. 

 

Gambar 5.2. Rangkaian Logika Multiplexer 
 
 

 

Tabel 5.1. Tabel dari Rangkaian Logika Multiplexer 
 
 

IC yang digunakan adalah 74015. 
 
 

b. Demultiplexer. 

Demultiplexer memiliki arti “dari satu menjadi banyak”. demultipelxer sering disingkat 

DE-MUX atau DE-MPX. 

Dengan menggunakan sinyal kendali, kita dapat mengatur penyaluran masukan tertentu 

pada keluarannya. sinyal kendali ini akan mengatur bagian mana atau alamat (address) mana 

yag akan diaktifkan atau dipilih. Piranti demultiplexer disebut juga sebagai distribusi data 

atau penyalur data yaitu sebuah rangkaian logika yang menerima hanya satu masukan data 

dan melewatkan ke salah satu diantara beberapa keluaran. 
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Demultiplexer 1 ke 4 

Gambar 5.2. Ilustrasi Demultiplexer 

 

 
 

Demultiplexer 1 ke 16 
 

 
 
 

V. PROSEDUR PRAKTIKUM 

a. Aktifkan modul 5 

b. Nyalakan selector multiplexer 

c. Mainkan input multiplexer, dan catat hasil keluarannya 

d. Nyalakan selector demultiplexer 

e. Mainkan input demultiplexer, dan catat hasil keluaranya 
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MODUL V 

ENCODER & DECODER 

 

I. PENDAHULUAN 

Encoder merupakan rangkaian logika kombinasional yang berfungsi untuk mengubah / 

mengkodekan sinyal masukan diskrit menjadi keluaran kode biner. Selain itu rangkaian 

encoder merupakan aplikasi dari gerbang OR. Sedangkan decoder mempunyai sifat yang 

berkebalikan dengan  enkoder yaitu merubah kode biner menjadi sinyal diskrit. 

 

II. TUJUAN PRAKTIKUM 

1. Memahami pengertian dari enkoder dan dekoder. 

2. Mampu membedakan enkoder dan dekoder. 
 
 

III. ALAT DAN KOMPONEN 

1. 1 set modul 6 ( enkoder dan dekoder ). 

2. 1 catudaya 12 Volt. 
 
 

IV. TEORI DASAR 

Rangkaian logika secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian logika 

kombinasional dan rangkaian logika sequensial. Rangkaian logika kombinasional adalah 

rangkaian yang kondisi keluarannya dipengaruhi oleh kondisi masukan. Sedangkan rangkaian 

logika sequensial adalah rangkaian yang kondisi keluarannya dipengaruhi oleh kondisi 

masukan dan keluaran sebelumnya atau dapat juga dikatakan rangkaian yang bekerja 

berdasarkan urutan waktu. Enkoder dan Dekoder termasuk rangkaian logika kombinasional. 

 

a. Encoder 

Encoder disusun dari gerbang logika yang menghasilkan keluaran biner sebagai hasil 

tanggapan adanya dua atau lebih variabel masukan. Hasil keluarannya dinyatakan dengan 

aljabar boole, tergantung dari kombinasi – kombinasi gerbang yang digunakan. Sebuah 

encoder harus memenuhi syarat perancangan m ≤ 2n. Variabel m adalah kombinasi masukan 

dan n adalah jumlah bit keluaran sebuah encoder. 
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Tabel 6.1. Fungsi keluaran enkoder 8 ke 3 

Dari tabel diatas, dapat dibut fungsi keluaran sebagai berikut : 

Y0 = I1 + I3 + I5 + I7 

Y1 = I2 + I3 + I6 + I7 

Y2 = I4 + I5 + I6 + I7 

Dari persamaan tersebut, maka rangkaian gerbangnya dapat dibuat seperti gambar berikut : 
 

 

Gambar 6.1. Rangkaian enkoder 
 
 

b. Dekoder 

Dekoder adalah rangkaian kombinasi yang akan memilih salah satu keluaran sesuai 

dengan konfigurasi input. Rangkaian dekoder merupakan kebalikan dari rangkaian enkoder 

yang harus memenuhi syarat perancangan m ≤ 2n. Dimana variabel m adalah kombinasi 

keluaran dan n adalah jumlah bit masukan. Satu kombinasi masukan hanya dapat mewakili 

satu kombinasi keluaran. 

 

Tabel 6.2. Fungsi keluaran dekoder 2 ke 4 
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Dari tabel diatas dapat dibuat fungsi keluaran sebagai berikut : 
 

 

Dari persamaan tersebut, maka rangkaian gerbangnya dapat dibuat seperti gambar dibawah ini 

: 
 

 

Gambar 6.2. Rangkaian dekoder 
 
 

V. LANGKAH PERCOBAAN 

- Ikuti arahan asisten praktikum. 

- Catat hasil pengamatan pada jurnal yang telah disediakan. 
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MODUL VI 

FLIP-FLOP 

 

I. PENDAHULUAN 

Flip-flop merupakan piranti yang memiliki dua keadaan stabil. Piranti ini aka tetap 

bertahan pada salah satu dari dua keadaan itu sampai ada pemicu yang membuatnya berganti 

keadaan 

II. TUJUAN PRAKTIKUM 

1. Mengidentifikasi dan menyebutkan berbagai macam  jenis Flip-flop. 

2. Menunjukkan karakteristik  masing-masing flip-flop. 

3. Menggambarkan bentuk gelombang keluaran flip-flop. 

4. Menunjukkan perbedaan flip-flop yang satu dengan yang lain dan 

mengimplementasikannya dalam bentuk rangkaian 

III. ALAT DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN. 

1. 1 Set modul 7 Flip-flop 

2. 1 charger 12 volt 
 
 

IV. TEORI DASAR 

Piranti flip-flop sering juga disebut dengan Pembangkit-getar Jamak Dua-keadaan atau 

Multivibrator bistabil. Istilah ini digunakan untuk jenis tertentu dari flip-flop yang akan 

dibahas dalam modul ini Istilah Multivibrator bistabil biasanya diungkap dalam membahas 

prinsip kerja rangkaian dasar, ungkapan ini memang lebih bersufat teknis. Sedangkan istilah 

flip-flop digunakan jika kita membicarakan secara umum dan keseluruhan. Sebab istilah flip- 

flop lebih dikenal seperti lampu yang berkedip kedip. 

1. FLIP FLOP RS (RESET SET FLIP-FLOP) 

Flip-flop RS sering disebut juga Penahan Transparan. karena keluaran flip-flop langsung 

menyebabkan terjadinya perubahan terhadap masukkannya. Perubahan yang cepat disebabkan 

flip flop RS langsing menanggapi perubahan sinyal pada bagian masuka sehingga Q akan 

langsung berubah sejalan dengan perubahan masukkan. 
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Gambar 7.1. Diagram Flip Flop 

Penahan RS atau SR, dapat dinyatakan ke dalam gerbang logika kombinasional yang di 

umpan balik. Adapun rangkaiannya menggunakan gerbang logika kombinasi NOR. 

a. Penahan NOR 
 

 

Gambar 7.2. Rangkaian Logika Flip Flop Penahan NOR 
 
 

Flip flop penahan NOR dibangun dengan menggunakan rangkaian gerbang logika NOR. 
 

 

b. Penahan NAND 
 

 

Gambar 7.3. Rangkaian Logika Flip Flop Penahan NAND 
 
 

Flip-flop RS juga dapat disusun dengan menggunakan gerbang NAND seperti yang 

ditampilkan  pada  gambar  a  diatas,  dan  gambar  b  di  sampingnya  merupakan  rangkaian 
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ekivalen De Morgannya. Untuk kedua rangkaian ini, bila R rendah dan S tinggi, Q akan di set 

menjadi tinggi dan sebaliknya, bila R tinggi dan S rendah, Q akan di redet menjadi rendah. 

Karena sifat inversi gerbang NAND, keadaan pacuan dan keadaan tak aktif terjadi pada 

masukan yang terbalik. dengan kata lain, R=1 dan S=1 menjadi keadaan tak tak aktif, 

sementara R=0 dan S=0 menjadi keadaan  pacuan. 

2. Flip-Flop D 

Oleh karena flip-flop RS mudah terkena keadaan pacu, perlu dilakukan modifikasi 

desainnya untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya keadaan tersebut. Hasilnya adalah 

flip-flop jenis baru yang dikenal sebagai penahan D. 

a. Jenis tanpa Pendetak 
 

 

Gambar 7.4. Rangkaian Logika Flip Flop D 
 
 

Dengan menggunakan sebuah pembalik, bit data D memberikan masukan S kepada 

gerbang NAND dan komplemen D menggerakkan masukan R. Dengan ini penahan akan di 

set jika jika D tinggi dan di reset jika D rendah. Operasi ini di rangkum pada tabel di bawah. 

 

Yang penting disini adalah bahwa di tabel kebenaran ini tidak terdapat keadaan pacu. 

Inverter akan selalu menjamin bahwa masukan S dan R berada dalam kemungkinan yang 

berlawanan. Sehingga tidak mungkin terjadi keadaan pacu. Penahan D seperti ini tidak 

menggunakan sinyal pendetak. rangkaian akan di set atau di reset pada saat D menjadi tinggi 

atau rendah. flip-flop jenis ini hampir tidak pernah dipakai. 

b. Jenis dengan Sinyal Pendetak 
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Gambar 7.4. Rangkaian Logika Flip Flop D dengan Sinyal Pendetak 

Gambar di atas menunjukkan rangkaian penahan D yang diatur oleh tingkat logika 

dari sinyal detak. CLK yang rendah akan membuat gerbang masukan tak aktif dan mencegah 

perubahan keadaan pada penahan. Dengan kata lain, pada waktu CLK rendah, penahan berada 

pada keadaan tak aktif dan rangkaian dikatakan sedang menyimpan atau mengingat. dipihak 

lain, bila CLK tinggi, masukan D mengendalikan keluaran. Dalam keadaan ini penahan akan 

di set oleh D yang tinggi dan di reset oleh D yang rendah. Tabel dibawah merangkumkan 

hasil-hasil operasi tersebut. 

 

Tanda X menyatakan keadaan yang tak perduli; boleh mewakili 0 atau 1. Selama CLK 

berada dalam keadaan rendah, keluaran tidak mengalami perubahan, lepas dari keadaan 

masukan D.akan tetapi jika CLK tinggi, keadaan keluaran sama dengan masukannya :Q=D. 

 

c. Register Geser (Rangkaian D flip-flop) 
 

 

Gambar 7.5. Rangkaian Logika Flip Flop D Register Geser 
 
 

Gambar di atas menunjukkan sebuah register geser yang tersusun dari empat buah flip- 

flop D. Data input (D in) merupakan masukan dari flip-flop paling kanan. Q pada FF0 

mengumpani FF1; Q pada FF1 memberikan masukan untuk FF2; dan seterusnya. Jadi pada 

saat tibanya tepi positif dari sinyal pewaktu yang berikutnya, bit-bit yang tersimpan berpindah 

satu posisi ke kiri. 

Sebagai contoh, kita ikuti apa yang terjadi jika D in = 1 dan Q=0000. Semua masukan 

data sama dengan 0 kecuali masukan di bagian paling kanan Ketika tepi positif dari sinyal 

pewaktu yang pertama masuk, FF0 aktif menyimpan D in dan kata yang tersimpan menjadi 

:Q=0001. Munculnya kata yang baru ini berarti D pada FF1 sekarang samadengan 1, 

sebagaimana keadaan D pada FF0. Pada teepi positif berikutnya, FF1 melaksanakan 

fungsinya dan isi register menjadi Q=0011. Pada tepi positif ketiga, isi register menjadi 
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Q=0111 dan tepi naik ke empat dari sinyal pewaktu memberikan Q=1111. Setelah itu kata 

yang tersimpan tidak akan berubah selama D in =1. Andaikan seekarang D in di ubah menjadi 

0. Pulsa lonceng yang berturut-turut akan menghasilkan isi-isi register sebagai berikut; 

Q=1110; Q=1100; Q=1000; Q=0000. Jadi selama D in =0 pulsa-pulsa lonceng berikutnya 

tidak berpengaruh lebih lanjut. 

3.   Flip-flop JK 
 

 
Gambar 7.6. Rangkaian Flip Flop JK 

 
 

 

FF-JK dibangun dari 2 buah FF-SR yang dihubungkan menjadi satu, yaitu keluaran FF-SR 

pertama menjadi masukan FF-SR kedua dan keluaran FF-SR kedua menjadi masukan FF-SR 

pertama. FF-SR pertama disebut "master", FF-SR kedua disebut "slave". Hubungan kedua 

FF-SR tersebut ditunjukkan dalam Gambar diatas. 

Hold : bila J dan K rendah, maka Q dalam kondisi NC(not change) tetap mempertahankan 

kondisi sebelumnya. 

Reset : bila J rendah dan K tinggi, gerbang bagian atas tak berfungsi sehingga flip-flop tidak 

dapat diset. Satu-satunya langkah yang mungkin diambil adalah melakukan reset. Bila Q 

tinggi, gerbang bagian bawah akan melewatkan sebuah sinyal pemucu reset segera setibanya 

tepi positif dari sinyal detak. Ini akan menyebabkan Q menjadi rendah. Berarti flip-flop 

direset oleh tepi naik dari sinyal detak. 

Set : bila J tinggi dan K rendah, gerbang bagian bawah tidak berfungsi dan tidak mungkin 

melakukan reset terhadap flip-flop, akan tetapi flip-flop dapat di set sebagai berikut. Ketika Q 

rendah, Q' menjadi tinggi. Karena itu gerbang bagian atas akan melewatkan sebuah sinyal 

pemicu set pada tepi positif dari sinyal detak. keadaan ini akan menghasilkan keluaran Q yang 

tinggi. Ini berarti flip-flop diset oleh tepi positif dari sinyal detak berikutnya. 
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Toggle : bila J dan K tinggi, flip-flop dapat diset atau direset. Bergantung pada keadaan arus 

dari keluaran. Jadi J=1 dan K=1 berarti bahwa flip-flop akan togel pada tepi positif dari sinyal 

detak berikutnya.(Toggle berarti beralih kepada keadaan yang berlawanan). 

 

V. LANGKAH PERCOBAAN 

- Ikuti arahan asisten praktikum. 

- Catat hasil pengamatan pada jurnal yang telah disediakan. 
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MODUL VII 

SHIFT REGISTER DAN COUNTER 
 
 

I. PENDAHULUAN 

Dalam elektronika digital seringkali diperlukan penyimpan data sementara sebelum 

data diolah lebih lanjut. Elemen penyimpan dasar adalah flip-flop. Setiap flip-flop 

menyimpan sebuah bit data. Register adalah rangkaian logika yang digunakan untuk 

menyimpan data. Dengan kata lain, register adalah rangkaian yang tersusun dari satu atau 

beberapa flip flop yang digabungkan menjadi satu. Sedangkan Counter merupakan register 

yang mampu menghitung jumlah pulsa detak yang masuk melalui masukan detakannya. 

Pencacah terdiri dari flip-flop yang diserikan dimana keadaan arus keluaranya ditahan sampai 

ada clock. Pencacah dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu : Synchronous dan Asynchronous, 

dimana keduanya dibedakan dengan bagaimana cara diclock. 

II. TUJUAN PRAKTIKUM 

Tujuan dari praktikum modul 8 ini adalah: 

- Menjelaskan prinsip kerja SISO dan SIPO Register 

- Menjelaskan prinsip kerja Counter Synchronous dan Asynchronous 
 
 

III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN 

Alat yang digunakan pada modul 8 ini adalah: 

1. 1 Set Modul 8 elektronika digital 

2. Adaptor 
 
 

IV. TEORI DASAR 

1.  Register 

Dalam elektronika digital seringkali diperlukan penyimpan data sementara sebelum data 

diolah lebih lanjut. Elemen penyimpan dasar adalah flip-flop. Setiap flip-flop menyimpan 

sebuah bit data. Sehingga untuk menyimpan data n-bit, diperlukan n buah flip-flop yang 

disusun dalam bentuk register. Suatu memori register menyimpan dengan contoh data 1011 

dapat ditunjukkan secara blok diagram seperti Gambar 1. 
 
 

1 0 1 1 

Gambar 8.1. Blok diagram register memori 4-bit 
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Data biner dapat dipindahkan secara seri atau parallel (lihat Gambar dibawah ini) 

(a) (b3) (b2) (b1) (b0) 

 
 

 

 
 

(b) b0 = 1 
 
 
 

 

 
 

b1 = 0 
 

 

 
 

b2 = 1 
 
 
 

 

 
 

b3 = 1 
 
 
 

 

 
 

Dalam metode seri, bit-bit dipindahkan secara berurutan satu per satu : b0, b1, b2, dan 

seterusnya. Dalam mode paralel, bit-bit dipindahkan secara serempak sesuai dengan cacah 

jalur paralel (empat jalur untuk empat bit) secara sinkron dengan sebuah pulsa clock. Ada 

empat cara dimana register dapat digunakan untuk menyimpan dan memindahkan data dari 

satu bagian ke bagian sistem yang lain : 

1. Serial input paralel output ( SIPO ) 

2. Serial input serial output ( SISO ) 

3. Paralel input parallel output ( PIPO ) 

4. Paralel input serial output ( PISO) 



MODUL ELEKTRONIKA DIGITAL 
  

 

D Set Q 
 

C Q’ 
 

Clear 

D Set    Q 
 

C Q’ 
 

Clear 

A B 

 
 

Dalam praktikum modul 8 ini yang digunakan adalah SISO dan SIPO. Untuk SISO 

dengan input dipasang secara seri sehingga keluaran dari A merupakan masukan dari B. 

Untuk output berupa Q1 merupakan hasil pembacaan dari keluaran B . Rangkaian SISO 

ditampilkan dalam Gambar 8.2. 
 
 
 

Serial input 

A B Serial output 

 
 
 
 
 
 

Clock 
 
 

Gambar 8.2. Shift register 2 bit Serial Input Serial Output (SISO) 
 
 

Untuk SIPO dengan masukan sama seperti SISO yang berupa serial A dan B namun 

untuk keluarannya berupa lebih dari satu output dengan QA dan QB. Kemudian ditambahkan 

berupa rangkaian clear. Untuk SIPO ditampilkan dalam Gambar  8.3. 

 

QA QB 
 
 
 
 
 
 

Serial input 
 
 
 
 
 

Clock 
 
 
 

Gambar 8.3. Shift register 2 bit Single Input Paralel Output (SIPO) 

Clear 

 
 

2. Counter 

Pada bagian ini akan dibahas bagaimana flip-flop dapat digunakan di dalam counter biner 

hingga keadaan-keadaan output menyatakan suatu bilangan biner yang sama dengan jumlah 
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pulsa-pulsa clock yang datang. Pada bagian ini akan dipelajari beberapa jenis rangkaian 

counter yang paling luas penggunaannya secara mendetail. Meskipun rangkaian – rangkaian 

tersebut tersedia sebagai IC, namun operasi internalnya masih patut mendapat  perhatian 

karena pentingnya teknik-teknik dan prinsip-prinsip yang digunakan dan dapat diperluas 

untuk pemakaian-pemakaian lain. 

a. Asinkron Counter 
 

 

Gambar 8.4. Rangkaian Counter Asinkron 
 
 

b. Sinkron Counter 
 

 

Gambar 8.5. Rangkaian Counter Asinkron 
 
 

Pada Gambar 8.4 dan Gambar 8.5. merupakan rangkaian yang sama dengan keluaran Q1 , 

Q2, Q3, dan Q4 dan perbedaannya berupa pada supply clock. Pada rangkaian counter asinkron 

masukan clock untuk rangkaian selanjutnya merupakan keluaran dari rangkaian sebelumnya. 

Untuk rangkaian counter sinkron dengan masukan clock dipasang secara parallel. 
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V. PROSEDUR PRAKTIKUM 

Prosedur dari praktikum ini adalah: 

1. Sambungkan adaptor ke stop kontak, kemudian cek keluaran dari adaptor tersebut. 

2. Pastikan saklar pada kit praktikum dalam keadaan OFF. 

3. Sambungkan adaptor ke DC connector sesuai dengan keluarannya, kemudian tekan 

tombol ON pada saklar. 

4. Rangkai  skematik  dan  cari  keluaran  outputnya  dari  Sub  Bab  Praktikum  Aljabar 

Boolean dan K-Map pada kit praktikum modul praktikum modul 2. 

5. Untuk  memastikan  input  dari  IC  gerbang logika  telah  diberikan,  maka  cek  level 

tegangan high pada IC yang diberi input. 

6. Untuk  memastikan  output  dari  rangkaian  kombinasi  telah  ada,  maka  cek  level 

tegangan pada pin output IC atau lihat indikator pada output yakni LED 

7. Isi jurnal sesuai dengan hasil data pengamatan yang telah dilakukan. 
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