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PENGANTAR 

• Perkembangan elektronika seperti yang sekarang 
terjadi menimbulkan kesulitan tersendiri untuk 
menulis satu buku ataupun menyelenggarakan suatu 
kuliah/kursus yang dapat memuat semua informasi 

tentang elektronika.  
 
• Tetapi sehebat apapun perkembangannya tidak 

terlepas dari konsep-konsep dasar elektronika yang 

telah disemai oleh para pendahulu.  
 
• Setelah mempelajari materi ini ini memungkinkan 

untuk memahami, merancang, dan menyusun 

rangkaian digital.  



PENDAHULUAN 

• Elektronika, khususnya elektronika digital, akan 

terus mengalami berkembang.  Meskipun menuju ke 

arah perbaikan, selalu disertai kekurangan-

kekurangan maupun hal-hal yang tidak 

menyenangkan.  

• Komputer dan mikroprosesor dibangun dari 

rangkaian digital. Rangkaian digital terdiri dari 

sekelompok gerbang logika (logic gate) yang dapat 

menampilkan tugas-tugas yang sangat berguna.  



Thomas A. Edison : 

 

“Ada cara untuk menyempurnakan.  

Singkaplah !”.  



   Penelitian yang tidak kenal lelah meneruskan 

berbagai penemuan untuk menyempurnakan yang 

sudah ada dan untuk mendapatkan hal-hal yang 

baru. Melalui evaluasi gagasan, penelitian, 

kreativitas, inspirasi dan kerja keras telah ditemukan 

hal-hal baru yang lebih inovatif dan semakin 

sempurna.  

   Besaran selalu dapat diukur, dimonitor, dicatat, dan 

dimanipulasi, diolah menggunakan peralatan. Hal 

yang sangat penting adalah menyajikan nilainya 

dengan tepat dan efisien. Secara mendasar ada dua 

cara penyajian nilai numerik suatu besaran, yakni 

secara analog atau digital.  



Contoh besaran analog 

 Speedometer (jarum) kendaraan, termometer air 

raksa,, sinyal pada sistem audio analog. Ciri khas 

tampilan analog adalah dapat berada pada 

sembarang nilai (berapapun) dalam batas-batas 

(jangkauan) tertentu, tidak ada nilai terlarang, kecuali 

di luar batas-batas tersebut (yang diijinkan).  



Contoh besaran digital 

 Jam digital, sistem pencacah partikel yang 

dipancarkan oleh suatu sumber radioaktif. Ciri khas 

dari bentuk digital adalah hanya dapat berada pada 

nilai tertentu yang diskrit. 

 Kecenderungan piranti-piranti elektronik menuju 

otomatisasi (komputerisasi), minimalisasi (kecil, 

kompak), dan digitalisasi.  



Kelebihan pengolahan data secara digital 

(digitalisasi) adalah : 

• Lebih tegas (tidak mendua),  

• Informasi digital lebih mudah dikelola (mudah 

disimpan dalam memori, mudah ditransmisikan, 

mudah dimunculkan kembali, dan mudah diolah 

tanpa penurunan kualitas). 

• Lebih tahan terhadap gangguan (noise). 

• Konsumsi daya relatif rendah.  



Soal-soal 

1. Apakah perbedaan antara sistem analog dan 
sistem digital ? 

 

2.  Apakah cara penyajian besaran-besaran berikut 
termasuk dalam kategori analog atau digital ?  
Jelaskan ! 

a. Tekanan udara di dalam ban kendaraan. 

b. Ketinggian layang-layang dari permukaan tanah. 

c. Kuat arus listrik yang mengalir dalam resistor. 

d. Jumlah tablet yang dimasukkan ke dalam suatu 
wadah. 

e. Muatan listrik yang dimiliki oleh suatu benda. 



3.  Selain yang telah disebutkan pada soal nomor 1 di 
atas, sebutkan masing-masing 5 (lima) contoh 
besaran yang bersifat : 

a. Analog. 

b. Digital. 

4. Sebutkan masing-masing mengenai kelebihan dan 
keterbatasn rangkaian digital jika dibandingkan 
dengan rangkaian analog ? 



5. Mengapa komputer lebih cocok menggunakan 

sistem digital dari pada menggunakan sistem 

analog ? Jelaskan ! 

6.  Jelaskan, bagaimana keluaran dari suatu 

rangkaian dapat ditetapkan sebagai keluaran 

digital ? 
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