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BAB  V 

RANGKAIAN LOGIKA 

Menurut Ritz (1992:6), logika adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-

hukum dan patokan yang dikenakan pada peragaan kesimpulan dengan menerapkan 

azas-azas penalaran. Catatan pengkajian pertama yang terekam tentang logika resmi 

telah dibuat oleh Aristoteles, seorang filsof Yunani (384 – 322 SM). Aristoteles 

merumuskan konsep tentang ’logika keterangan’ (propositional logic) teori hal 

susunanpikir (silogisme). Ia melihat bahwa kaitan logika dapat dinyatakan sebagai 

kalimat-kalimat menerangkan. Kemajuan besar dalam bidang ilmu logika dibuat oleh 

ahli matematika Inggris George Simon Boole (1815 – 1864) yang telah menerbitkan 

risalahnya berjudul ”A Mathematical Analysis of Logic” (Analisis Matematika tentang 

Logika). Boole telah mempelajari karya Aristoteles dan menyusun peringkat lambang-

lambang matematika guna menggantikan pernyataan-pernyataan Aristoteles, namun ia 

pun menemukan bahwa sistem aljabarnya akan dapat dikenakan pada penalaran logika 

perihal kaitan antara keterangan-keterangan. Untuk mengaitkan teori logika dengan 

rangkaian logika memerlukan waktu yang cukup lama, sampai Claude B. Shannon 

menjelaskan dalam artikelnya ”A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits” 

(1938) bagaimana aljabar Boole dapat dipakai untuk menjelaskan cara kerja 

kelengkapan sambungan telepon. 

Berdasarkan pengamatan terhadap aplikasi elektronika di industri-industri 

menunjukkan bahwa konversi ke teknik digital sering dijumpai. Alasannya antara lain: 

informasi yang dikodekan secara digital akan mengurangi ketidakpastian dan besarnya 

keingingan untuk menggunakan komputer digital dalam proses industri. Alasan 

menggunakan komputer digital dalam proses industri, antara lain : 

-  Mudahnya sebuah komputer mengontrol sebuah sistem kontrol proses multivariabel. 

- Melalui program dengan memakai komputer,  ketidaklinieran pada suatu keluaran                                                                                                                               

transduser dapat dilinierkan. 

-  Persamaan-persamaan kontrol yang rumit dapat diselesaikan untuk menentukan fungsi 

kontrol yang diinginkan. 

-  Kemampuan untuk meniaturkan rangkaian pemrosesan digital yang agak rumit 

sebagai rangkaian terpadu ( IC ).  
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5.1 Informasi Digital dan Sistem Bilangan 

 Dalam rangkaian analog, sinyal input yang berubah secara kontinyu (misalnya 

tegangan, arus, dan sebagainya) menimbulkan keluaran yang berubah secara kontinyu 

menuruti suatu fungsi matematis. Dalam rangkaian digital, sinyal input dan sinyal 

output dikenakan hanya dua harga (disebut logika 0 dan logika 1). 

Penggunaan teknik digital membutuhkan pengkodean terhadap ukuran-ukuran 

variabel dan informasi menjadi bentuk digital. Sinyal-sinyal digital sebenarnya hanya 

mempunyai dua tingkat keadaan (biner) tegangan dalam sebuah kawat. Kedua keadaan 

tegangan itu kita kenal sebagai keadaan tinggi (H: High) atau satu (1) dan keadaan 

rendah (L: Low) atau nol (0). 

Jika keadaan logika ini diperagakan oleh sebuah indikator lampu, maka pada 

logika “0” ini berarti lampu  padam sedangkan untuk logika “1” lampu menyala. Atau 

dengan sebutan lain untuk logika “0” adalah FALSE (salah) dan untuk logika “1” 

adalah TRUE (benar). Berdasarkan logika “0” dan “1”, maka beberapa rangkain digital 

ini disebut pula “rangkain logika”. 

Tingkat-tingkat digital membentuk suatu kata. Masing-masing tingkat digital tersebut 

menunjukan bit dari satu kata. Sebagai contoh sebuah kata 6 bit terdiri dari 6 tingkat 

digital bebas, misalnya 101011 yang dapat dipandang sebagai bilangan dasar dua 

(biner) 6 digit.  

Sistem bilangan basis/dasar 10 atau desimal biasanya dipakai dalam deskripsi 

informasi analog. Dalam aplikasi digital digunakan sistem bilangan berbasis 2 atau 

biner. Adalah tidak praktis bagi kita untuk bekerja dengan kata digital yang panjang 

jika disajikan dalam bilangan biner . Atas dasar alasan tersebut, membuat bilangan oktal 

(dasar 8) atau heksadesimal (dasar 16) semakin umum dipakai. Bilangan oktal dibentuk 

dengan menggabungkan kolompok-kelompok tiga digit biner, dan untuk heksadesimal 

dibentuk dengan menggabungkan kelompok-kelompok empat digit biner. 

� Konversi dari suatu bilangan biner ke bilangan desimal, dengan cara: 

-  Untuk bagian bilangan bulat: 

   N10 = an 2
n-1 + an-1

n-2 + an-22
n-3 + … + a1 2

0 

-  Untuk bagian bilangan fraksiomal: 

   N10 = b12
-1 + b22

-2 + b32
-3 + ... + bm2-m 
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Contoh: 

Konversikan bilangan biner: 1011,112 ke bilangan desimal, oktal dan heksadasimal. 

Jawab: 

          n = 4 dan m = 2,          1 0 1 1 , 1 1 
 
                                          a4  a3  a2  a1  b1  b2 

 
- Bagian bulat:        N10 = 1.23+ 0.22 + 1.21 + 1.20 = 1110 

- Bagian fraksional:N10 = 1.2-1+ 1.2-2 = 0,7510 

Sehinga diperoleh:  1011,112 = 11,7510 = 13,68 = B,C16  

Atau dapat ditulis: 1011,11b = 11,75d = 13,6o = B,Ch  
 

� Konversi dari suatu bilangan desimal ke bilangan biner, dilakukan dengan cara 

pembagian berurutan dengan 2 (untuk bagian bulat), sedangkan untuk bagian 

fraksional dilakukan dengan pengalian berulang dengan 2. 

Contoh: 

Tentukan bilangan biner yang ekivalen dengan bilangan desimal 25,25. 

Penyelesaian: 

• Bagian bulat: 

25/2 = 12 sisa ½  → a1 = 1 
12/2 = 6 sisa 0  → a2 = 0 
6/2 = 3 sisa 0  → a3 = 0 
3/2 = 1 sisa ½  → a4 = 1 
1/2 = 0 sisa ½  → a5 = 1 

• Bagian fraksional: 

2 x 0,25 = 0,5  → b1 = 0 
2 x 0,1 = 1 → b2 = 1 

Sehingga 25,25d = 11001,01b  

 

5.2 Gerbang Logika (Logic Gate) 

 Menurut Ibrahim (1996) Gerbang Logika adalah piranti dua-keadaan: keluaran 

dengan nol volt yang menyatakan logika 0 (rendah) dan keluaran dengan tegangan tetap 

yang menyatakan logika 1 (tinggi). Gerbang logika ini dapat digunakan untuk 

melakukan fungsi-fungsi khusus, misalnya AND, OR, NOT, NAND, NOR, EX-OR 

atau EX-NOR yang mempunyai beberapa masukan yang masing-masing mempunyai 

salah satu dari dua keadaan logika, yaitu   0 dan 1. 
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 Dasar-dasar teoretis daripada rangkaian digital adalah pemakaian bilangan-

bilangan Biner (2 BIT) beserta operasi-operasinya yang meliputi: penjumlahan dan 

pengurangan, perkalian dan pembagian serta konversi terhadap sistem bilangan lainnya 

seperti desimal, oktal dan heksadesimal yang terutama digunakan dalam sistem 

komputer.Di dalam praktek, operasi-operasi ini dilakukan dengan sistem  kombinasi di 

mana susunan rangkaian-rangkaian logika yang membentuk suatu sistem operasi yang 

digunakan dalam komputer. Biasanya rangkaian-rangkaian sejenis ini disebut rangkaian 

digital. 

Untuk menyatakan hubungan antara input dengan output dari suatu rangkaian logika 

pada berbagai variasi keadaan inputnya digunakan tabel kebenaran (truth table).  

Lambang/simbol beberapa unsur logika diperlihatkan pada Gambar 5-1. 

   

Gambar 5-1. Lambang/Simbol beberapa unsur logika 

Keterangan: 

BSI : British Standards Institute 
DIN :  Deutsche Industrie Norm 
ASA : American Standards Association 
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5.2.1 Gerbang-Gerbang Logika Dasar 

a. Gerbang AND (AND GATE) 

 Gerbang AND adalah suatu rangkaian logika di mana outputnya akan 

mempunyai logika “1” bila semua inputnya diberi logika “1”. Jika salah satu inputhya 

diberi logika “0” walaupun input lainnya “1” maka outputnya akan mempunyai logika 

“0”. 

 Gambar 5-2 memperlihatkan simbol AND Gate untuk 2 input dan table 

kebenarannya diperlihatkan pada Tabel 5-1. 

 
Gambar 5-2. Gerbang AND 

                           Tabel 5-1. Tabel kebenaran gerbang AND dua input 

A B Q 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 
Persamaan Bool untuk 2 input dari AND GATE dapat dituliskan sebagai berikut. 

                  Q = A . B                                                                                                    (5-1) 
  
b. Gerbang OR (OR GATE) 

 OR GATE adalah suatu rangkaian logika dasar yang menyatakan bahwa 

outputnya akan mempunyai logika “1” jika salah satu inputnya mempunyai logika  “1” 

atau semuanya mempunyai logika “1”. 

Gambar 5-3 menunjukkan simbol dari OR GATE dua input dan tabel kebenarannya 

diperlihatkan pada Tabel 5-2. 

  
Gambar 5-3. Simbol Gerbang OR 

A 

B 
Q 

A 

B 

Q 
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Selain dengan simbol, Gerbang OR dapat pula dinyatakan dengan persamaan logika 

(persamaan Boole). 

Persamaan Boole dari Gerbang OR dengan 2 input adalah: 

 Q = A + B         (Dibaca :  A OR B)                                                                (5-2) 

Tanda + pada aljabar Boole ini disebut penambahan OR. 

                           Tabel 5-2. Tabel kebenaran gerbang OR dua input 

A B Q 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 

c. Gerbang NOT 

 Gerbang NOT merupakan gerbang satu-masukan yang berfungsi sebagai 

pembalik (inverter). Jika masukannya tinggi, maka keluarannya rendah, dan sebaliknya. 

Gambar 5-4 menunjukkan simbol dari Gerbang NOT dan tabel kebenarannya 

diperlihatkan pada Tabel 5-3. 

 

                                Gambar 5-4. Gerbang NOT 

   Tabel 5-3. Tabel kebenaran gerbang NOT 

A Q 

0 1 

1 0 

 
Menurut persamaan Boole, notasi matematikanya dapat dituliskan sebagai berikut. 

Q = A    (Dibaca :  NOT A)                                                                                  (5-3) 

 

A Q 
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5.2.2 Gerbang-Gerbang Kombinasi 

a. Gerbang NAND  

 Gerbang NAND akan mempunyai keluaran 0 bila semua masukan pada logika 1. 

Sebaliknya, jika ada sebuah logika 0 pada sembarang masukan pada gerbang NAND, 

maka keluarannya akan bernilai 1. Kata NAND merupakan kependekan dari NOT-

AND, yang merupakan ingkaran dari gerbang AND. 

Simbol Gerbang NAND  diperlihatkan pada Gambar 5-5  dan tabel kebenarannya 

ditunjukkan pada Tabel 5-4. 

 
Gambar 5-5. Gerbang NAND 2 input 

  Tabel 5-4. Tabel kebenaran gerbang NAND dua input 

A B Q 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

Persamaan Bool untuk 2 input dari Gerbang NAND dapat dituliskan sebagai berikut. 

 B.AQ =                                                                                                       (5-4) 

 
b. Gerbang NOR  

 Gerbang NOR akan memberikan keluaran 0 jika salah satu dari masukannya 

pada keadaan 1. Jika diinginkan keluaran bernilai 1, maka semua masukan harus dalam 

keadaan 0. Kata NOR merupakan kependekan dari NOT-OR, yang merupakan ingkaran 

dari gerbang OR.  

Simbol Gerbang NOR  diperlihatkan pada Gambar 5-6  dan tabel kebenarannya 

ditunjukkan pada Tabel 5-5. 

A 

B 
Q 
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Gambar 5-6. Simbol Gerbang NOR dua input 

                         Tabel 5-5. Tabel kebenaran gerbang NOR dua input 

A B Q 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

 

Persamaan Bool untuk 2 input dari NOR GATE dapat dituliskan sebagai berikut. 

 BAQ +=                                                                                                       (5-5)   
 

c. Gerbang EXOR (EXCLUSIVE OR)  

 Gerbang EXOR akan  memberikan keluaran 1 jika masukan-masukannya 

mempunyai keadaan yang berbeda dan begitupun sebaliknya akan memberikan keluaran 

0 jika masukan-masukannya mempunyai keadaan yang sama. Jika dilihat dari 

keluarannya, maka gerbang EXOR ini merupakan penjumlahan biner dari masukannya 

Gambar 5-7 menunjukkan simbol dari Gerbang EXOR dua input, dan tabel 

kebenarannya diperlihatkan pada Tabel 5-6. 

  

Gambar 5-7. Simbol Gerbang EXOR dua input 

 
Persamaan Bool untuk 2 input dari XOR GATE dapat dituliskan sebagai berikut. 

 Q = A ⊕ B                                                                                                       (5-6) 

 

 

A 

B 
Q 

A 

B 
Q 
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                         Tabel 5-6. Tabel kebenaran gerbang EXOR dua input 

A B Q 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 
 
c. Gerbang EXNOR (EXCLUSIVE NOR)  

 Gerbang EXNOR merupakan ingkaran dari gerbang EXOR. Gerbang ini akan 

memberikan keluaran 1 jika masukan-masukannya mempunyai keadaan yang sama dan 

sebaliknya akan memberikan keluaran 0 jika masukan-masukannya mempunyai 

keadaan yang berbeda 

Persamaan Bool untuk 2 input dari Gerbang EXNOR dapat dituliskan sebagai berikut. 

 BAQ ⊕=                                                                                                        (5-7) 

Gambar 5-8 menunjukkan simbol dari Gerbang EXNOR dua input dan Tabel 5-7 

memperlihatkan tabel kebenarannya. 

    

Gambar 5-8. Simbol Gerbang EXNOR dua input 

                      Tabel 5-7. Tabel kebenaran gerbang XNOR dua input 

A B Q 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

  

A 

B 
Q 
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5.3 Aljabar Boole 

Menurut Mismail (1998), Aljabar Boole merupakan aljabar yang membuktikan 

bahwa logika biner atau logika dua nilai berlaku untuk huruf dan lambang ketimbang 

untuk ungkapan dengan kata-kata yang unggul dalam hal  kesederhanaan dan 

ketepatannya dalam menguraikan, memanipulasi dan menyederhanakan pernyataan 

logika dengan cara yang sistematik.         

Seperti halnya aljabar biasa, aljabar  Boole juga tunduk pada hukum-hukum dan 

aturan tertentu. Aljabar Boole tunduk pada sepuluh hukum dasar, di antaranya ada yang 

dipinjam dari aljabar biasa, sedangkan yang lain adalah khas milik Ajabar Boole. 

Hukum-hukum/aturan tersebut adalah: 

1. Hukum identitas 

 A  =  A 

2. Hukum idempoten (kaitan variabel dengan dirinya sendiri) 

 A = A . A. A 

 A = A + A + A  

 Suatu variabel akan sama hasilnya dengan variable aslinya bila di-AND-kan dan 

di-OR-kan dengan dirinya sendiri sebanyak sembarang beberapa kali. 

3. Hukum komplementasi 

 A A. = 0 

 AA + = 1 

Suatu variabel yang di-AND-kan atau di-OR-kan dengan ingkarannya akan 

selalu menghasilkan konstanta. 

4. Operasi terhadap konstanta  

A . 0 = 0 

A . 1 = A 

A + 0 = A 

A + 1 = 1 

5. Hukum ingkaran rangkap 

 A = A 

Suatu variabel akan mempunyai hasil yang sama dengan variable aslinya jika 

mendapat operasi pengingkaran sebanyak n kali, dimana n bilangan genap.          
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6. Hukum komutatif 

 A . B = B . A 

 A + B = B + A 

Dalam operasi OR dan AND terhadap variabel maka tidak masalah urutannya 

dipertukarkan asalkan operasi aljabarnya sama. 

7. Hukum asosiatif 

 A . (B + C)  =  (A . B) . C  =  A . (B . C)  =  (A . C) . B 

A + B + C    =  (A + B) + C  =  A + ( B + C)  =  (A + C) + C 

8. Hukum distributif 

 A . (B + C)  =  (A . B) + (A . C) 

 A + (B . C)  =  (A + B) . (A + C) 

9. Hukum serapan 

 A . (A + B)  =  A 

 A + (A . B) =  A 

10. Teorema De Morgan 

 BA + =  B.A  

 BAB.A +=   

 
5.4 Gerbang Universal 

  Semua fungsi gerbang logika digital dapat dibangun hanya dengan 

menggunakan gerbang NAND dan gerbang NOR. Fungsi persamaan aljabar Boole dan 

rangkaian logika dapat digunakan dengan fungsi-fungsi gerbang NAND dan NOR. 

Karena gerbang NAND dan gerbang NOR dapat menggantikan semua fungsi gerbang 

logika digantikan, gerbang NAND dan NOR disebut gerbang universal. Dengan 

demikian untuk membangun suatu rangkaian logika hanya dibutuhkan gerbang NAND 

atau NOR apabila gerbang lainnya tidak ada. 

 
a. Gerbang NAND dan NOR Bekerja sebagai NOT. 

 Apabila suatu masukan (input) Gerbang NAND dan NOR tersebut akan bekerja 

sebagai gerbang NOT atau inverter, seperti terlihat pada Gambar 5-9 dengan 

menggunakan persamaan  Boole, yaitu: AF =  
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      a      b                            c 

Gambar 5-9.  (a) simbol gerbang NOT, (b) gerbang NAND bekerja sebagai gerbang 
NOT,   dan (c) Gerbang NOR bekerja sebagai gerbang NOT 

 

b. Gerbang NAND dan NOR Bekerja sebagai Gerbang AND 

Apabila diinginkan gerbang NAND untuk mengganti semua gerbang AND, 

dapat gigunakan dua buah gerbang NAND yang disusun seperti Gambar 5-10. 

            

         a                                 b           

Gambar 5-10.  (a) Simbol gerbang AND dan (b) gerbang NAND bekerja sebagai 
gerbang AND 

 
Apabila diinginkan gerbang NOR bekerja sebagai gerbang AND, dapat 

digunakan tiga buah gerbang NOR yang tersusun seperti berikut. Dua buah gerbang 

NOR yang pertama  berfungsi sebagai gerbang inverter, sedangkan gerbang NOR ketiga 

berfungsi sebagai gerbang NOR yang menghasilkan keluaran yang sama dengan 

gerbang AND. 

 

Gambar 5-11.  (a) Symbol gerbang AND dan (b) gerbang NOR bekerja sebagai gerbang 
AND  

 

c. Gerbang NAND dan NOR bekerja sebagai gerbang OR 

Apabila gerbang OR akan dibangunkan dengan gerbang universal NOR 

sebanyak dua buah seperti terlihat pada Gambar 5-12. 

 A F

B

(a)
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(a)      (b) 

Gambar 5-12.  (a) Simbol gerbang OR dan (b) gerbang NOR bekerja sebagai gerbang 
OR. 

 

 Untuk mengganti gerbang OR dengan menggunakan gerbang NAND 

dibutuhkan tiga buah gerbang NAND seperti terlihat pada Gambar 5-13 yang 

keluarannya dengan persamaan F = A+B. Hal ini merupakan keluaran gerbang NAND 

kombinasi. Gerbang NAND pertama dan kedua bekerja sebagai gerbang inverter dan 

NAND yang tertakhir sebagai gerbang NAND sehingga keluarannya     F = A+B. 

 

(a)         (b) 

Gambar 5-13. (a) Simbol gerbang OR dan (b) Gerbang NAND bekerja sebagai gerbang 
OR 

 

d. Gerbang NAND bekerja sebagai gerbang NOR 

 Gerbang NOR juga dapat dibangun hanya dengan gerbang NAND. Gerbang 

NAND yang digunakan sebanyak empat buah, seperti terlihat pada Gambar 5-14. 

Gerbang NAND yang pertama dan kedua serta gerbang NAND terakhir berfungsi 

sebagai gerbang inverter dengan keluarannya F = A . B. 

 

Gambar 5-14.  (a) Simbol gerbang NOR dan (b) Gerbang NAND bekerja gerbang NOR. 
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e. Gerbang NOR bekerja sebagai gerbang NAND 

 Gambar 5-15 memperlihatkan gerbang NOR yang dapat menggantikan fungsi 

gerbang NAND. Gerbang NOR yang digunakan sebanyak empat buah. Dua buah 

gerbang NOR pertama dan yang terakhir berfungsi sebagai gerbang inverter, sedangkan 

gerbang NOR ynag terakhir menghasilkan keluaran       F = A + B. 

 
       (a)            (b) 

Gambar 5-15.  (a) Simbol gerbang NAND dan (b) Gerbang NOR bekerja gerbang 
NAND. 

 

f. Gerbang NAND dan NOR bekerja sebagai gerbang EXOR 

 Apabila diinginkan gerbang NAND bekerja sebagai gerbang EXOR, dapat 

digunakan empat buah gerbang NAND seperti terlihat pada Gambar 5-16, keluaran 

gerbang NAND pertama yaitu B.A ; gerbang yang kedua yaitu B.A.A ; gerbang NAND 

yang ketiga B.A.B  sehingga keluaran gerbang yang terakhir yaitu             

B.A.B.B.A.AF =  yang dapat disederhanakan seperti  berikut: 

 F = B.A.B.B.A.A  

    =  B.A.BB.A.A +  

    =  )BA.(B)BA.(A +++  

    =  B.AB.A +  

  

(a)           (b) 

Gambar 5-16. (a) Simbol gerbang EXOR dan (b) gerbang NAND bekerja sebagai 
gerbang EXOR. 
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 Gerbang EXOR juga dapat dibangun dengan menggunakan gerbang universal 

NOR. Gerbang NOR yang digunakan sebanyak lima buah. Keluaran NOR yang pertama 

yaitu BA + ; gerbang NOR kedua yaitu BAA ++ ; dan gerbang NOR yang ketiga 

BAB ++ . Keluaran yang terakhir dari kombinasi gerbang NOR yaitu                

BABBAAF +++++= , yang dapat disederhanakan menjadi: 

 F = B.AB.A +  

 

(a)            (b) 
 
Gambar 5-17. (a) Simbol gerbang EXOR dan (b) gerbang NOR bekerja sebagai 

gerbang EXOR. 
 

g. Gerbang NAND dan NOR Bekerja sebagai  Gerbang EXNOR 

 Gerbang EX-NOR dapat digunakan hanya dengan menggunakan gerbang 

universal NAND. Gerbang NAND yang digunakan sebanyak lima buah (Gambar 5-18). 

Keluaran gerbang NAND yang pertama yaitu B.A . Keluaran gerbang NAND kedua 

yaitu B.A.A ; keluaran gerbang NAND ketiga yaitu B.A.B ; keluaran gerbang NAND 

keempat yaitu B.AB.AB.A.BB.A.AB.A.B.B.A.A +=+=  (sama dengan keluaran F 

pada Gambar 2.15b). Keluaran yang terakhir dari kombinasi gerbang NAND tersebut 

yaitu F = B.AB.A + . 

 

Gambar 5-18. (a) Simbol gerbang EX-NOR dan (b) Gerbang NAND bekerja sebagai 
gerbang EX-NOR. 
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 Apabila diinginkan gerbang NOR bekerja sebagai gerbang EXNOR, dapat 

digunakan empat buah gerbang NOR seperti pada Gambar 5-19. Perbedaan rangkaian 

ini dengan Gambar 5-17, yaitu tidak adanya gerbang NOR kelima yang berfungsi 

sebagai NOT, sehingga keluarannya merupakan ingkaran dari keluaran F pada Gambar 

2.16. 

 

              (a)            (b) 

Gambar 5-19. (a) Simbol gerbang EX-NOR dan (b) Gerbang NOR bekerja sebagai 
gerbang EX-NOR 

 

5.5 Penyederhanaan Fungsi Boole 

  Fungsi Boole dapat disederhanakan secara aljabar dengan menerapkan kaidah-

kaidah aljabar Boole, atau dengan cara grafik. 

 
a. Penyerdahanaan Fungsi Boole secara Aljabar 

  Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merumuskan semua penyertaan 

variabel-variabel (fungsi  AND dan NAND) yang mungkin diperlukan, kemudian 

hubungkanlah mereka dengan pangatauan (disjungsi: OR, NOR, EXOR, dan lain 

sebagainya) untuk memperoleh fungsi lengkapnya. Contoh, misalkan bahwa E haruslah 

benar kalau A benar DAN C  benar, ATAU, kalau A benar DAN D benar, ATAU, kalau 

B benar DAN C benar, ATAU, kalau B benar DAN D benar. Hal ini dapat ditulis: 

   E = A.C + A.D + B.C + B.D 

 Langkah kedua adalah menyederhanakannya dengan menerapkan hukum-hukum 

aljabar Boole. Persamaan diatas akan dapat dengan mudah disederhanakan dengan 

menerapkan hukum distributif: 

    E = A.C + A.D + B.C + B.D  

                 =  A (C+D) + B (C+D) 

                 = (A + B) (C + D). 
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 Rangkaian yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi logika tersebut, yang 

semula terdiri atas empat gerbang AND dua-jalan masuk dan gerbang OR empat-

jalanmasuk menjadi disederhanakan berupa dua gerbang OR dua-jalanmasuk dan satu 

gerbang AND seperti pada Gambar 5-20.  

A

C 

A  

D

B

C

B

D

A

B

C 

D

E

E

 

Gambar 5-20.  

Contoh: 

Sederhanakanlah fungsi: C.B.AC.B.AC.B.AD ++= . 

Penyelesaian: 

Dengan menggunakan hokum distributif, bentuk tersebut dapat ditulis: 

 C.B.A)AA(C.BD ++=  

 Sesuai hukum komplementasi AA +  = 1, bentuk dapat disederhanakan lagi: 

 C.B.AC.BD +=  

 Dengan menerapkan hukum distributif, persamaan dapat ditulis: 

 )C.AC(BD +=  

 Suku dalam di dalam kurung dapat disederhanakan dengan menerapkan fungsi 

distributif lalu menerapkan hukum komplementasi, sebagai berikut: 

 AC)CC()AC(CAC +=++=+  

 Dalam bentuk akhirnya, fungsi menjadi: 

 )CA(BD +=  

� Cara/langkah yang perlu dilakukan untuk meyerderhanakan fungsi Boole secara 

aljabar adalah: 

- Perhatikan apakah ada suku yang dapat ditiadakan dengan menerapkan hukum 

komplementasi dan hukum absorpasi. 
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- Faktorkan dengan menerapkan hukum distributif dan perhatikan jika ada suku 

yang dapat ditiadakan  dengan jalan komplementasi dan absorpasi. 

- Terapkan teorema De-Morgan untuk memanipulasi/mengatur suku-suku dan 

perhatikan apakah ada suku yang dapat ditiadakan 

 
b. Penyerdahanaan Fungsi Boole secara Grafik 

  Cara Aljabar sangat berguna untuk memanipulasi fungsi-fungsi Boole dan 

menyatakannya dalam berbagai bentuk. Namun kalau tujuannya hanya untuk 

meniadakan suku yang berlebihan untuk memperoleh persamaan yang paling sederhana 

guna menyatakan suatu fungsi maka penggunaan grafik adalah lebih cepat dan positif. 

Cara grafik yang banyak dipakai adalah peta Karnaugh (juga dinamai diagram 

Veitch).  

 Peta Karnaugh adalah sebuah matriks sebanyak 2n kotak (n adalah banyaknya 

variable dalam fungsi yang akan disederhanakan). Misalnya fungsi 2 variabel memiliki 

4 kotak. Tata letak peta Karnaugh dengan dua variable, diperlihatkan pada Gambar 5-

21a. 

B.A

A

B B.A

B.A B.A

A

B

A

B

 
Gambar 5-21. 
 
Dalam Gambar 5-21a, dari kiri ke kanan, baris demi baris, terdiri dari suku-suku B.A , 

B.A , B.A , dan A.B. Keempat suku ini melambangkan semua apa disebut bentuk minor 

(minterms) kedua variabel, yaitu semua kemungkinan penyertaan kedua variabel beserta 

komplemennya. 

 Suku-suku yang muncul dalam persamaan yang hendak disederhanakan di 

masukkan ke dalam kotak yang bersangkutan di peta dengan menuliskan angka 1 di 

kotaknya. Kalau ada suku di dalam kotak yang berdampingan maka variabel yang 

berubah antara kedua kotak itu dapat dibuang saja, menurut kaidah komplementasi. 

Sebagai contoh, fungsi: B.AB.AC += . 
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Kalau suku-suku ini dimasukkan ke dalam peta Karnaugh maka mereka berada dalam 

kotak yang berdampingan (perhatikan Gambar 5-21b). Variabel yang berubah antara 

kedua kotak adalah A, karena itu A dibuang, tersisa B , sehingga fungsi dapat 

disederhanakan menjadi C = .B   

 Hukum lain lain yang beroperasi dalam pemetaan Karnaugh adalah hokum 

absorpsi. Sebagai contoh, perhatikan fungsi: B.AB.AAC ++= . 

A.B dimasukkan ke kotak 4. Sepintas A tidak ada dalam peta, tetapi A muncul pada 

lajur/kolom kedua. Jadi A dimasukkan ke dalam kedua kotak dalam peta; dengan 

demikian suku A.B terserap, sebab ia sudah ada di antara suku-suku yang membentuk A 

(Gambar 5-21c).  

Karena kotak 2 dan 4 berdampingan dan dua-duanya berisi 1 maka variabel B dapat 

dihilangkan dari suku-suku itu dan tersisa A. Karena kotak 3 dan 4 berisi 1, variabel A 

dapat dihilangkan dari kedua suku itu, dan tersisa B. Maka fungsinya menjadi: 

 C = A + B. 

Sebagai kesimpulan, aturan-aturan dasar yang perlu diperhatikan dalam menggunakan 

peta Karnaugh adalah: 

- Peta digambar dengan cara sedemikian hingga suku-suku dalam kotak yang 

berdampingan berselisih hanya dalam satu variabel. 

- Suku-suku dalam persamaan yang akan disederhanakan dimasukkan dengan 

menuliskan 1 dalam kotak yang bersangkutan dalam peta. 

- Kalau kotak-kotak yang berdampingan secara horizontal ataupun vertical, 

kedua-duanya berisi 1, variabel yang berubah di antara kotak-kotak itu, boleh 

dihilangkan (menurut hokum komplementasi), dengan demikian tersisa suku-

suku lainnya yang sama-sama dimiliki kedua kotak. Juga suku utuh dapat 

dihilangkan dengan menerapkan hokum serapan (absorpsi). 

- Kalau semua suku sudah disederhanakan, persamaan akhirnya dapat diperoleh 

dengan menuliskan semua suku yang telah disederhanakan dan menghubungkan 

mereka dengan pengatauan. 

Sebelum persamaan dapat dimasukkan ke dalam peta Karnaugh, ia perlu terlebih dahulu 

disederhanakan menjadi “bentuk minor” (minterm), atau bentuk pengatauan standar. 

Artinya, ia perlu dituliskan sebagai deretan suku-suku pengatauan yang dihubungkan 

dengan OR. Mislnya, persamaan D = A + B(A+C), perlu disederhanakan menjadi: 
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D = A + A.B + B.C, sebab tidak ada cara untuk memasukkan suku berfaktor ke dalam 

peta. Hasil yang diperoleh dari pekerjaan pemetaan Karnaugh adalah juga dalam bentuk 

suku minor dan mungkin memerlukan pemfaktoran. 

 

5.6 Aplikasi Rangkaian Logika 

 Rangkaian logika dapat diaplikasikan dalam banyak bidang, tetapi pada bagian 

ini hanya akan disajikan salah satu contoh aplikasinya dalam bidang kontrol proses.  

Gambar 5-22 memperlihatkan suatu tangki pencampur yang mengandung tiga variabel 

penting yang akan dikontrol, yaitu tinggi cairan, tekanan, dan suhu.  

                

 Gambar 5-22. Sistem tangki pencampur 

 
Alarm akan berbunyi jika terjadi kondisi-kondisi tertentu di antara variabel-variabel 

tersebut.  Tinggi cairan dinyatakan sebagai A, tekanan sebagai B, dan suhu sebagai C, 

dan diasumsikan bahwa harga-harga penyetelan telah diberikan pada masing-masing 

variabel sehingga variabel Boolenya adalah 0 atau 1 jika besaran-besaran fisik tersebut 

ada di atas atau di bawah harga-harga tersebut. Alarm akan dipicu jika variabel D 

mempunyai keadaan logic benar. Kondisi-kondisi alarm adalah: 

- Tinggi cairan rendah dengan tekanan tinggi. 

- Tinggi cairan yang tinggi dengan suhu tinggi. 

- Tinggi cairan yang tinggi dengan suhu rendah dan tekanan tinggi. 
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Selanjutnya kita menentukan pernyataan Boole yang akan memberikan D = 1 bagi 

setiap kondisi: 

• D = B.A  

• D =  A.C 

• D = B.C.A  

Persamaan logika akhir hasil dari pengombinasian ketiga kondisi tersebut sehingga jika 

salah satunya benar, alarm akan berbunyi, yaitu D = 1. Persamaannya: 

 B.C.AC.AB.AD ++=  

Persamaan ini akan membentuk titik berangkat bagi rancangan rangkaian digital 

elektronika yang dapat menyelenggarakan operasi/tindakan yang diindikasikan. 

Jika persamaan logika tersebut diimplementasikan dengan gerbang-gerbang logik, 

diperoleh rangkaian seperti pada Gambar 5-23. 

 

Gambar 5-23. 

 
  Ada dua teknologi pembuatan gerbang rangkaian digit yang umum di pasaran, 

yaitu: 

1.  TTL (Transistor-transistor Logic) 

 Gerbang-gerbang yang dibuat dengan teknologi ini berkode 74xx. 

2. CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 

 Kode untuk gerbang CMOS : 40xx. 
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Gerbang TTL beroperasi pada tegangan 5 V, sedangkan CMOS bisa diberi catu 

tegangan dari 3 sampai 15 V. TTL mempunyai kecepatan yang lebih tinggi disbanding 

CMOS. Rangkaian logika CMOS memiliki keunggulan dalam komsusmsi daya, 

jangkah tegangan catu yang lebar dan kekebalan desah yang tinggi, tetapi kemampuan 

penggerak arus outputnya adalah kecil dan dapat juga rusak oleh muatan elektrostatik 

selama ditangani.  

Setiap jenis IC masing masing mempunyai 14 pin, termasuk satu terminal untuk 

tegangan VCC (+) dan satu untuk tegangan nol (ground). Beberapa contoh IC Logic 

diperlihatkan pada Gambar 5-24. 

Gambar 2.19. Pin-pin beberapa IC Logic 

 

 

 
 

Gambar 5-24. Beberapa contoh IC Logic 
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Soal Latihan 

1.  Konversikan bilangan-bilangan biner berikut ke ekivalen bilangan desimal, oktal, 

dan heksadesimal. 

  a. 1011010   b. 1011,0110 

 
2.  Konversikan bilangan-bilangan desimal berikut ke ekivalen bilangan biner, oktal, 

dan heksadesimal. 

  a. 75   b. 150,25 

 
3. Sederhanakan dan buat tabel kebenaran dari persamaan Boole berikut: 

          
A.))B.A(A(Q.b

A))BA.(A(Q.a

+=

++=
 

 
4. Suatu proses pengontrol kecepatan gerakan, berat beban dan laju pembebanan pada 

suatu sistem konveyor, mengukur dan memberikan tingkat 1 (tinggi) atau 0 (rendah) 

bagi kontrol digital. Suatu alarm akan bekerja jika salah satu hal berikut terjadi: 

  - Kecepatan rendah, berat dan laju pembebanan tinggi. 

  - Kecepatan tinggi dan laju pembebanan rendah. 

 a.  Carilah  persamaan Boole yang menggambarkan keluaran yang diinginkan untuk 

mengaktifkan alarm. Variabel-variabel logika adalah S untuk kecepatan, W 

untuk berat, dan R untuk laju pembebanan. 

 b. Implementasikan persamaan pada (a) dengan menggunakan gerbang logika 

dasar (AND, OR, dan NOT). 

 c. Sama dengan (b), tetapi menggunakan gerbang universal (NAND, NOR). 

 

 

 

 

 

 


