
ABSTRAKSI

Raqqkaian logika di rmiversitas Surabaya fakultas telnik jurusan
informatika dipelqia'i di awal-awal Bemester. Di rangkaiar logika semua nilai
kebenaran dikonversikan dalam 0 dan l. Nilai ymg benar dikonversikan menjadi I atau
biasa disebut berlogika I dan nilai ymg salah dikonversikan menjadi 0 atzu berlogika
0. Operasi-operasi logika yug ada di rargkaim logika mernpuryai suatr simbol yang
mewakilirya yang disebut gert-9, masing-masing operasi logika mempunyai satu
gertang yang mewakilirya

Dalam mata kuliah ragkaiar logika seringkali ada suatu rangkaian yartg
mesti dicari firngsittya Untuk mengetahui fugsi dari rangkaian hanrs dicui output da-i
rmgkaian terrebut unhlk beberapa kombinasi input. Setelah diketahui outprn dari
rar4kaian untuk beberapa kombinasi input banrlah dapat disimpulkur fimgsi dari
rzrgkaian itu" hilah yang menimbulkan gagasan dalan pembuatan tugas akhir ini.
Disini penulis aksr membuat zuahr perurgkat lunak, dimana pemakainya nanti bisa
membuat rangkaiar secra interaktif Tidak hanya itu, pemakai juga dapat mengetalnri
apa ouSut rangkaiar jika diberi suatu kombinasi irput. Sedangkan simtrol yang bisa
kita rand<ai dapal berupa gerbang yang meliputi gerbang NOT, A].ID, OR, NAl.lD,
NO\ eksklusif OR, eksklusifNOR, dm flip-flop yang melipr.rti flip-flop JK S& D
dan T.

Karena perargkat lunak yaqg dibuat nanti editornya tidak bisa digeser atau
di-scroll. maka tampilan pada perangkat lmak ini dibuat sesederhana mungkin unhrk
mengoptimalisasi layar agar tidak banyak tenrpat di layar ymg terbuang. Mengacu pada
kebuhrlran yang ada yaih tenpat unbrk membuat rangkaian, tempat unhrk input/ougut
serta tempat untuk konhol perangkat hmak, mafta layar dibagi dalam 3 bagiar

Ketiga bagian yang ada di layar akan diuraikan secara singkat sebagai
berikut :
l. Bagiur kontol.

Pada bagian ini terdapat tombol-tombol yang berfimgsi unhrk mengendalikan proses
perangkai lrmak sesuai dengan yang kita inginkan. Tombol-tombol yaag adq afiara
lain : tombol untuk menggarnbatan gerbang atau flip-flop di editor, tombol unhrk
menggarnbar garis penghubung anta'a salu gerbang atar flip-flop ke gerbang ata.r
tlip-flop yang lain yang menunjukkan admya aliran data di antara keduanya tombol
rmhrk memberi input largsung ke sudu geriarg aiau flip-flop dimana input langsung
yang ada dapat berupa input statis, clock atar.pun input rmdorq tombol untuk
menja.lankan rurgkaian supaya diketahui output dari rangkaiur, tombol rmhrk kelur
da-i perangkat lunak, dan masih ada beberapa tombol yang berfimgsi untuk
menghapus atau mengedit gambar yang ada di editor.

2. Bagian editor.
Bagian ini berfingsi sebagai tempar mtuk menggrnbar rangkaian.

3. Bagian input/ougut.
Di ba.gian ini rangkaian yang telah digambar di bagian editor bisa diketahui
outputrya^ Outprn dari rangkaian digambarftan dalam bentuk siryal.



Untrk lebih merryerjelaE bagiatr-bagim di atas dar apa a{a ymg bisa
dilakukan di perurgkd lunak ini akur diuraikan di bawah ini.
Jika ingin merggwnba- sebuah ra4gkaian tenhnya mesti diganbar dulu gerbag-
gerbang penyusun rargkaim itu. Pengertim menggambar disini bukm menggarnba: per
elemen lalu dirm*ai membenfirk garrbr gerbmg seperti merggambar menggunakm
Corel Draw #u Paint Brus[ tehpi pengganbaran geftary disini dapd dilakukan
dengm nnrdah yaihr dengar cra menekan tombol di bagian koftol ymg berfingsi
rmt* msngSanrbr gerburg dar mengiryrdkan 2 titik ymg ada dalan editor melalui
mouse, dengm demikian gerbang akan tergmbar di mha ke&ra titik yang diinpdkan
Ada kalarya ganbar gerbrrg y4g tertenhrk besarqra tidak seilrai dengu yag kita
ingbkar Di perangkat lunak ini gmrbar gerbmg tersebut bisa diubah ukuraruya dengan
menggrmakm salah sdr tombol di bagian konbol, selain itu ganbr-gwnbar gerbang
yans ada di bagif,r editor bisa digerer-geser letaknya sehingga rrrglais yug dibuat
bisa tersusun rapi hingga mdah dimengerti.

Rargkaian yag dibuat di editor teftnya ingin diketalui hasil o@ftya
Agar rugkaiar menSpluarl<m output rarykaim hrus diberi input. Ada 4 macan input
ymg disediakm di permgkat hmak ini, yaitu : iryut clock, input random, irput statis 0'
dar irprtr statis L Untuk menjalankm ragkaiar yang ada di editor aga' diketahui
ordputry4 tekanlah tombol RUN ymg ada di bagian konhol. Dengar penekman tombol
RUN, siryal irprn dan siryal o@ut dari rangkaian akan ditarnpilkm di bagian
inpuVouQrs. Tidak semua rinyal inpri dan orgr$ ditarpilkan di bagim inputio@ul
sinyal irput ymg dihpilkan hrya sinyat iryrd lanpungnya sqia sedangkan sinyal
ougrn yarg ditampilkan hanya sinyal oulpd alfrirnya s4ia

Da'i peqielasm ymg telah diuaikm secara panjeng lebar di atas dapd
diambil suatu kesirrpulm, yaitu : dengan permgkat lunak benrpa editor ini, rmgkaian
logika bisa dibud dengan cna ymg mudah dan or*pr.* dari rargkaian yang dibuat bisa
diketahui dengan cara ymg mudah pula

Adryrm sran yang bisa penulis kenrukakm unfuk psngBmbarym perugkat
h.rnak ini adalah membuat suprya bagran editor di perangkat hmak ini bisa di-scroll
sehingga bisa digmakan unhrk membuat rangkaim-rrrgkaian yarg lebih kompleks dan
buatlah jug:a aga' bagian urprd/ordput juga bisa di-scroll sehingga tidak harya iryut
lan8sung dar output akhirnya sqia yang bisa ditmrpilkal mElainkan semua inprs dan
ou$ut, afau bisa juga dibuat agar hanya input dan ougut ymg dihginkan sqis ymg
ditarpilkan sirryalrya
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