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1. LATAR BELAKANG 

Dalam perkembangan lcknologi saal till dibutuhkan sekali paralatan 

yang sangat besar manfaatnya ,Apalagi pada saat ini yang paling diutamakan 

adalah peralatan yang penggunaannya seeara praktis dan efisien ,dan sinilall 

timbul pemikiran akan halnya suatu alat yang bisa diguna~ dan bennanfaat 

bagi orang banyak , 

Pada SiUlt ini kami IIlcncoba tmtuk menmcanakan dan menmcang II lat yang 

diperuntukkan da\am bidang elektronika ,alat tersebut digunakan khUSliS 

dalam hal peralatan audio yang dalam batasan permasalahan pada bagaimana 

eara mengetahui keseimbangan pada keluaran kanan dan kiri audio yang mana 

nantinya kita mt!J1gelahui suatu keseirnbangan yang benar-benar kita inginkan 

Kita perhatikan seeara seksama peralatan elektronika yang khususnya pada 

peralatall audio kita dimana keluaran (line out) kiri dan kanan menghasilkan 

sualu si!,'Ilal berupa tegallgan yang pada UmtUllnya tidak sarna ,jlldi perlu l-.ito 

pikirkan suatu cara lmtuk dapat mengetahui seberapa besar keluaran (/11It' i!/ili 

kin dan kanan pad a peralatan audio klla ' 

Maka dari itll .salah sail! cara yang dipandang tepat Il!ltu]'; mengaHlSlIl\" 

adlliah Jengan CCtra IlIcngukm kdwlrClII (/lI1e IIUI) kiri tlml klllllltl padCt limit(, 



tcrscbut dengan Illcngunakan sistcll1 pcnguatan instnunentasi yang hasilnya 

akan ditampilkan pada mngkaian LCD yang memberikan nilai st:berapa bt:sar 

keluaran pada kanan mauplill kiri dan dengan be!,ritu kita dapat 

membandingkam1ya. 

Adapun kculltungan yang kita pel'Olch dari rangkaian tcrschut adalah kila 

dapat mengetahui dan men!:,'likur seberapa besar keluaran pad a kanal kanan 

maupun keluaran pada kanal kui seeara cepat sehingga kita dapat mengetahlll 

bahwa peralatan audio yang kita miliki sudah dapat menghasilkan 

kesimbangan yang sesuai dengan yang kita inginkan. 

2. MAKSliD DAN Tll.RAN 

Pembuatan alat ini dimaksudkan untuk meneoba mengurangl masalah 

hagi pceinta peralatan undin agar mengetahui suatn kcseimbangan pada 

kduaran {fill" (111) kanan dan kiri . 

3. BATASAN MASALAH 

Dalall1 Sklipsi ini pembatasan masalah dalam pell1buatan alat ini adalah 

pcmbllalan (llat pcndetcksi kcscimb(lngan kanal audio uengan mt:nggllnakall 

penguatan instmmentasi dengan menyearahkan tegangan dari ae ke de setelah 

itu di lewatkan ke rangkaian penguatan signall.Al-324 yang hasil keluarannya 

berupa tegatlgan yang kemudian diumpankau pada rang,kaian A 0(' ICL7106 
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dan ditampilkan pada I.e/) 3112 digit, sehingga dapat diketahui bcrap<l 

perbedaan antara keluaran kanal kiri maupun kanal kanan. 

METODOLOGI 

Mctodologi yang digunakan dalam menyelesaikan pel111asalahan dalam 

pembuatan alaI irti adalah sebaglli berikllt : 

I. MempelaJari teori dasar melalui studi Iiteratur dalam usaha 

memecahkan semlla pennasalahan yang ada. 

2. Perencanaan dan pembuatan alat. 

3. Melakukan uji coba pcralatan 

4. MenyuslUl laporan. 

5. Kesimpllian. 

4. SISTEMA TlKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan dalam laporan skripsi in.i dengan membagi 

menjadi lima bab, dimana pembahasan antara bab satu dengan yang laionya 

saling berkaitan ,yaitu sebagai berikut : 

~ BABI 

Membahas latar belakang ,maksud dan tujuan,batasan masalah,metodo\ogi 

dan sistematika pembahasan. Dengan adanya latar belakang masalah , 

maksud dan lujuan diharapkan dapat menjelaskan pennasalahan yang ada 



,. BAB II 

Membahas dasar-dasar leon yang mencakup dasar - dasar dan rangkaian 

yang digwlakan dalam perencanaan dan pembuatan skripsi ini. 

,. BAB III 

Membaha~ tentang perencanaan alat yang meliputi rangkaian protcksi 

,rangkaian penguatan , rangkaian regulator, rangkaian ADC ,dan lain-lain 

,. BAB IV 

Memballas mengenai pengukuran dan pengujian alat. 

, BABV 

Membahas kesimpulan dan saran dari penyelesaiall sknpsi ini. 
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