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1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi dibidang elektronika dewasa ini berkembang sangat 

cepat dan berpengaruh dalam pembuatan alat-alat canggih sehingga semua hal 

yang semula manual/analog diubah menjadi digital seperti halnya pada osiloskop 

yang dahulu anolag sekarang akan di rancang menjadi digital. Oscilloscope 

(osiloskop), merupakan perangkat elektronika yang memegang peranan yang 

sangat penting dalam bidang perkembangan teknologi karena untuk dapat 

menciptakan suatu perangkat elektronika dibutuhkan alat ukur yang dapat di 

gunakan untuk menganalisis sifat-sifat setiap komponen dalam pembentukan 

perangkatnya sehingga perangkat elektronika yang dibuat akan sesuai dengan 

tujuan pembuatannya.Agar didapatkan osiloskop yang bersifat portable,maka 

peranti antarmuka antara perangkat dengan sistem LCD 5” TFT memegang 

peranan yang penting. Dalam perancangannya perangkat portable digital 

osiloskop ini harus mampu membaca sinyal masukan pada rentang frekuensi 

audio dengan besar amplitudo maksimun berkisar di +/- 300 volt. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar  urain diatas masalah yang timbul dari tugas akhir ini adalah 

a. Bagaimana cara merancang dan membuat alat osiloskop digital berbasis 

mikrokontroler 32-bit arm core prosessor? 

b. Bagaimana cara memasukan data ke mikrokontroler 32-bit arm core prosessor 

dan menampilkan hasil dari angka dan sinyal ke layar LCD? 

c. Bagaimana cara menguji alat dengan dibandingkan,dengan osiloskop 

standart? 



1.3 Batasan Masalah 

Agar tujuan dari tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan semula, 

dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. 

Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Fokus pembahasan pada tugas akhir adalah perancangan osiloskop digital 

berbasis mikrokontroler 32-bit arm core prosessor pada layar LCD. 

b. Nilai maksimum tegangan  puncak (Vp-p) sinyal yang di ukur berkisar antara 

+/- 300 volt. 

c. Pada simulasi hasil akhir penelitian akan digunakan pada layar LCD 5” TFT 

dan display pada akhir berupa sinyal dan angka. 

d. Mikrokontroler yang digunakan adalah AT91SAM3X8E (ATMEL). 

e. Nilai maksimun sample rate nya 20 MsPs (millions of sample per second).  

f. Batasan eror pada tampilan grafik  layar LCD 5%, dan masalah yang 

ditampilkan di layar LCD,Vpp,frekuensi, +pulse,-pulse,max voltage,min 

voltage,dan period. 

g. Menampilkan grafik sinyal. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah  sebagai berikut:  

a. Membuat alat yang dapat berguna sebagai alat ukur dan alat bantu untuk 

menganalisis bentuk gelombang dari suatu perangkat elektronika ke layar 

LCD. 

b. Membuat dan merancang alat osiloskop digital berbasis Mikrontroler 32-bit 

arm. 

c. Membuat sistem yang dapet menampilkan grafik sinyal pada osiloskop. 

1.5 MetodologiPenulisan 

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam menyusun tugas akhir dengan 

judul “PERANCANGAN DAN PEMBUATAN OSCILLOSCOPE DIGITAL 

BERBASIS MIKROKONTROLER 32-BIT ARM CORE PROCESSOR”  sebagai 

berikut: 

a. Kajian Literatur 

Dalam mencari studi literatur, penulis menggunakan beberapa sumber 

informasi buku maupun media elektronik seperti internet. 



b. Perencanaan Sistem dan Pembuatan Alat 

1. Perancangan dan pembuatan atenuasi dan amplifier. 

2. Minimun sistem mikrokontroler 32-bit arm. 

3. Masukan LCD TFT akan menampilkan grafik dan angka pada layar LCD 

TFT. 

4.  Pembahasan pada pemograman. 

c. Pengujian 

1. Menguji keluaran osiloskop atenuasi dan amplifier apakah cukup 

mendekteksi frekuensi atau sinyal. 

2. Menguji sistem minimum Debug,yaitu menjalankan program sebaris 

demi sebaris untuk menemukan kesalahan pada program tersebut.  

3. Menguji osiloskop apakah data keluaran grafik dan angka bisa di 

tampilkan pada layar LCD TFT . 

4. Menguji alat pada ossiloskop standart,dengan membandingkan alat  di 

laboratorium di umm dengan inputan yang sama. 

d. Pengambilan Analisa 

Yaitu berisikan analisa dari alat & Program yang telah dibuat. 

e. Pengambilan Kesimpulan 

Yaituberisikankesimpulandan saran atasanalisa yang dibuat. 

f. Penulisan Laporan 

Dalampenulisanlaporaninimengacupadapedomanpenulisanilmiahdalamhalini

penulisanTugasAkhir yang bakunyatelahdiaturolehpihakjurusan. 

g. Konsultasi 

Yaitumelakukankonsultasisecarabertahapkepadadosenpembimbing. 

1.6 SistematikaPenulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: 

1. BAB  I    :  PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang permasalahan, batasan masalah, tujuan pembahasan, 

metodologi pembahasan, sistematika penulisan dan relevansi dari penulisan 

tugas akhir ini. 

2. BAB  II   : TEORI PENDUKUNG 



Membahastentangteoridasar remote, mikrokontroller, hardware 

danteoridasaralat-alatpendukunglainnya. 

3. BAB  III  : PERENCANAAN DAN PEMBUATAN SISTEM 

Membahas tentang perencanaan dan pembuatan sistem secara keseluruhan. 

4. BAB  IV  : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Beris itentang ujicoba alat yang telah dibuat, pengoperasian dan spesifikasi 

alat. 

5. BAB  V   : PENUTUP 

Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-babs ebelumnya dan 

kemungkinan pengembangan alat. 
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