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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dibidang semikonduktor dan elektronika sekarang sudah 

semakin maju.Oleh karena itu pada Prodi Sistem Komputer mengadakan 

pembelajaran praktek langsung terhadap rangkaian tersebut. 

Maka diselenggarakanlah Praktikkum Rangkaian Linier Aktif, yang 

mempelajari dasar dari rangkaian-rangkaian elektronik yang kompleks dan 

rumit.Kebanyakan orang hanya menggunakan rangkaian jadi yang banyak terjual 

di pasaran, tetapi tidak tahu bagaimana cara membuatnya.  

Didalam praktikkum Rangkaian Linier Aktif banyak dikenalkan berbagai 

macam rangakaian-rangkaian dasar seperti filter, komparator, ADC, dll. Berbagai 

macam rangkaian dasar tersebut dijadikan satu dalam praktikkum tersebut. 

Sistem Komputer adalah salah satu Program Studi STIKOM Surabaya.Prodi 

Sistem Komputer terletak di lantai 8 gedung STIKOM.Sistem Komputer 

mempunyai berbagai macam praktikkum yang menunjang kemampuan 

mahasiswa diberbagai bidang. Contohnya Praktikkum Elektronika, Praktikkum 

Programmable Logic Controller dan praktikkum Rangkaian Linier Aktif. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan 

adalah: 
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1. Bagaimana agar mahasiswa dapat mempelajari rangkaian-rangkaian dasar 

tersebut. 

2. Bagaimana cara membuat rangkaian kompleks dari rangkaian dasar. 

3. Bagaimana cara kerja dari setiap komponen elektronika yang umum 

digunakan. 

4. Bagaimana mengembangkan rangkaian tersebut menjadi lebih baik. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam perancangan dan pembuatan sistem ini, terdapat beberapa 

pembatasan masalah, antara lain: 

1. Rangkaian yang dicoba hanya yang terdapat pada praktikkum rangkaian 

linier aktif. 

2. Percobaan menggunakan system hardware langsung dan simulasi di 

komputer. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah: 

1. Agar mahasiswa dapat mempelajari rangkaian linier aktif. 

2. Agar mahasiswa dapat membuat rangkaian yang kompleks. 

3. Mahasiswa dapat mempelajari cara kerja dari setiap komponen. 

4. Mahasiswa dapat mengembangkan rangkaiannya menjadi lebih baik. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan kerja praktek ini secara sistematis diatur dan disusun 

dalam  lima bab yang didalamnya terdapat beberapa sub bab. Secara ringkas 

uraian materi dari bab pertama hingga bab terakhir adalah sebagai berikut : 
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a. Bab I Pendahuluan 

Pada bab pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang  masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan serta sistematika dari penulisan 

laporan. 

 

b. Bab II Profil Perusahaan 

Pada bab ini berisi tentang sejarah dan profil perusahaan, lokasi perusahaan, 

visi dan misi perusahaan, struktur organisasi dari perusahaan, alur kerja 

perusahaan. 

c. Bab III Landasan Teori 

Pada bab landasan teori ini menjelaskan tentang konsep dasar elektronika, 

komponen-komponen elektronika, rangkaian filter, operational amplifier. 

d. Bab IVHasil dan Pengujian Sistem 

Dalam bagian pengujian sistem ini dijelaskan tentang pengujian terhadap 

modul praktikkum.Dimana modul praktikkum dicoba secara langsung dan di 

analisa hasilnya. 

e. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Pada bab kesimpulan dan saran ini merupakan kesimpulan dari hasil 

pengujian sistem secara keseluruhan dan saran-saran yang diharapkan dalam 

pengembangan lebih lanjut dari tugas akhir ini. 

 

 

 

 

 


