BAB I
PENDAHULUAN
1.1.LATAR BELAKANG MASALAH
Perkembangan
teknologitelekomunikasidewasaini memangsudahsangat
maju, setiapsaatditemukanpenemuanbaruberbagaialat pembantumanusiadalam
bidangtelekomunikasisupayajarak dan waktudapatlebih diperpendek.
Komunikasi
secaraelektrik pada awalnyadilakukandenganmenggunakankalat (wire), yakni
dengan cara memutus dan menyambung(switch off dan on) rangkaian.cara
komunikasiini dikembangkan
lebih lanjut dengancara memakaisandi-sandi
(kodekode) yang salah satu nya amat dikenal sebagaikode Morse. Kode ini bertahan
hingga kini dan merupakanstandaryang dipakai untuk komunikasiinternasronal
dengan menggunakankode. Bahkan dalam mengurus perijinan untuk penggunaan

fiekuensi sebagaiamatir radio, dalam ujiannyadisyaratkanuntuk mengertikode
Morse.
Sampaisaat ini khususnyadi rndonesiamasih banyakyang belum bisa
mempergunakan
sandiMorse ini. untuk ini dibuatsuatualat yangdiharapkandapat
digunakansebagaitutor dalammempelaiarikodeMorse.

1.2.MAKSUD DAN TTIJUAN
Tujuan skripsi ini adalah membuat suatu alat sebagai tutor kode Morse
denganoutput berupa nada-nadayang serupadenganvang didengar ketika menerrma
kode Morse melalui komunikasi radio. Alat ini diberi nama Tutor Morse.
1.3.PEMBATASAN MASALAH
*

output dari alat ini diperdengarkannadanyaberupadot (bunyipendek) dandash
(bunyi panlang)denganspeaker.

'i' Alat

ini bukan untuk mengirimkan kode morse hanya sebagai piranti

pembelajaran.
*

Dalam pembelajaran,alat ini hanya dengansatu tombol mengurufkanhuruf dari
A sampaiZ dan kemudian dari angka 1 sampai 0, tidak bisa rangsungmenuju ke
suatu huruf atau angka. Terdapat tombol lain yang dapat digunakan untuk
mengulangnada yang terakhir didengar.

I.4. NTETODOLOGI
Pengerjaanskripsi ini digunakanmetodologi sebagaiberikut
I Studi Literatur
2. Perencanaandan realisasihardware
3. Pengujiansistemsecarakeseluruhan
4. Pembuatanbuku berdasarkanteori penunjangyang sudahada

1.5.SISTENIATIKA
Sistematika
dari penyusunan
skripsiini adalahsebagaiberikut:
B A B I : P E N D A H T IL U A N
Dalambab ini menguraikan
tentanglatarbelakangmasalah,maksuddan
tujuan, pembatasan
masalah, metodologi, sistematika
dari tugasakhir.
B A B II : TEORI PENTINJANG
Dalam bab ini menguraikantentangteori - teori yangdigunakanuntuk
menunJangpengetahuan
alatini.Teoriini didapatkandari buku_ bul<u
literatur.
B A B I I I : PERENCANAAN
DAN PEMBUATANALAT

Merupakan perencanaandan pembuatanalat berikut cara pengoresiannya

B A B I V : PENGUKLTRANDAN PENGUJIAN ALAT
Dalam bab ini

merupakan perealisasian rangkaian yang kemudian

diadakan pengujian dan pengukuranuntuk djambil datanyadan dianalisa.

BAB

KESIMPULAN
Adalah bab penutup berisi kesimpulan yang diambil dari hasil
pengukurandan pengujianalat.

