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A. PENDAHULUAN 

EWB (Electronic Workbench) merupakan salah satu software komputer 

elektronika yang dapat digunakan untuk melakukan simulasi terhadap cara kerja 

dari suatu rangkaian elektronika baik analog maupun digital. Simulasi rangkaian 

elektronika diperlukan untuk menguji apakah rangkaian itu dapat berjalan dengan 

baik dan sesuai dengan pendekatan teori yang digunakan pada buku-buku 

elektronika, tanpa harus membuat rangkaian itu secara nyata. 

Yang perlu difahami dalam melakukan simulasi dengan menggunakan 

software EWB adalah hasil simulasi bersifat ideal yang berarti keluaran atau 

output dari rangkaian ini tidak terpengaruh oleh faktor-faktor ketidakidealan seperti 

gangguan (dikenal dengan noise dalam elektronika) seperti halnya gangguan 

yang sering terjadi pada rangkaian listrik dan elektronika yang sebenarnya 

(nyata). 

Program EWB pertama kali dibuat pada tahun 1989 oleh perusahaan yang 

bernama Electronics Workbench yang merupakan bagian dari perusahaan 

National Instrument dan pertama kali dikenalkan dengan nama Electronics 

Instruments yang pada saat itu ditujukan sebagai alat bantu pengajaran dalam 

bidang elektronika. 

Keuntungan menggunakan simulasi rangkaian elektronika dengan software 

Electronics Workbench antara lain: 

 Dapat menghemat waktu dan biaya untuk membeli komponen-komponen 

elektronika yang dibutuhkan untuk keperluan praktikum 

 Tidak diperlukan kemampuan dan keterampilan seperti menyolder, 

menyambung, memasang secara mekanis sehingga dapat menghemat 

waktu sebelum membuat rangkaian yang sebenarnya. 

 Jika Anda ingin melakukan pengukuran, instrumen pengukuran yang 

tersedia pada Electronics Workbench sudah mencukupi. 

 Tidak perlu lagi mengeluarkan dana untuk membeli instrument pengukuran 

seperti multimeter, voltmeter, amperemeter, dan osiloskop yang harganya 

cukup mahal. 

 

B. PENGGUNAAN EWB 

Secara umum, dalam penggunaan software EWB terdapat tiga hal yang perlu 

dikuasai oleh pemakai baru EWB yaitu cara pemakaian alat ukur yang disediakan, 

pemakaian, komponen elektronika (mencakup komponen aktif, pasif, dan sumber 

sinyal/sumber tegangan) dan pembentukan rangkaian. Untuk mengetahui 

penggunaan berbagai fasilitas yang ada dalam software EWB dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 
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1. Pemakaian Alat Ukur 

Pada tampilan utama software EWB, dapat dilihat pada gambar paling 

kanan terdapat Toolbar Instrumen seperti pada gambar di bawah ini: 

 

Alat ukur yang dapat dipakai pada software EWB adalah osiloskop atau 

multimeter. Untuk menggunakan komponen alat ukur ini, tinggal melakukan 

drag simbol osiloskop atau multimeter ke bawah (layar putih). 

 

 

2. Pemakaian Komponen Elektronika 

Salah satu yang perlu dipahami oleh pengguna software EWB adalah letak 

komponen elektronika baik analog, digital maupun gabungan antara analog 

dan digital (mix). EWB sudah menyediakan komponen-komponen elektronika 

yang dibungkus dalam komponen palet. 

Untuk mengambil komponen, dapat diklik toolbar kumpulan komponen 

yang nantinya akan menampilkan semua komponen yang ada. Ada 13 

kumpulan komponen yaitu: 

 

 Source 

 

 Basic 

 
 Diode 

 
 Transistor 
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 Analog 

 
 Digital 

 
 Mix 

 
 Logic Gate 

 
 Indicator 

 

 

 Instrumen 

 

Untuk menggunakan komponen yang ada pada kumpulan komponen tadi, 

tinggal melakukan drag and drop pada lembar kerja. Cara menyambung kaki-

kaki dari satu simbol ke simbol lainnya dapat dilakukan dengan: arahkan 

mouse pointer ke ujung kaki simbol, usahakan ujung kaki simbol berwarna 

terang, lalu klik dan tahan mouse, tujukan ke ujung kaki simbol yang ingin 

disambung sampai ujung kaki simbol tersebut berwarna terang dan lepas 

mouse. Kedua komponen akan tersambung dengan suatu simbol kawa 

penghantar. 

3. Simulasi 

Setelah tiga hal tersebut dikuasai, rangkaian elektronika sudah dapat 

dibentuk. Setelah rangkaian elektronik plus alat ukur dipasang pada bagian 

yang akan diukur (biasanya input dan output). Anda dapat memulai simulasi 

dengan menekan simbol saklar yang terletak di pinggir kanan atas (klik tanda I 
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untuk on simulasi dan klik tanda O untuk off simulasi . Tanda pasue 

bisa juga digunakan terutama untuk mencatat nilai). Usahakan wondows kecil 

alat ukur tetap terbuka, supaya grafik hasil pengukuran Anda dapat 

menguasai dasar penggunaan software ini. 

 

C. PRAKTIKUM 

Project 1. Rangkaian Gerbang NOT 

Untuk membuat rangkaian digital dengan gerbang NOT pada gambar di atas 

dibutuhkan komponen-komponen sebagai berikut: 

 Sumber VCC 

 Ground 

 Saklar 2 Kondisi 

 Gerbang NOT 

 Lampu LED sebagai indikator 

 

 

Gambar 1.1 Rangkaian Gerbang Logika NOT 

 

Langkah yang harus dilakukan adalah ambil komponen-komponen yang 

dibutuhkan seperti pada daftar komponen di bawah ini. Selanjutnya hubungkan 

masing-masing komponen sehingga membentuk rangkaian elektronika. 

 

Gambar 1.2 Komponen-komponen yang dibutuhkan 
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Untuk mengetahui unjuk kerja dari rangkaian di atas dapat dilakukan simulasi 

dengan menekan tombol saklar . 

 

Gambar 1.3 Rangkaian gerbang NOT yang tersambung dengan Vcc (High) 

 

Gambar 1.4 Rangkaian gerbang NOT yang tersambung dengan Ground (Nol) 

 

Perhatikan gambar di atas, pada saat input terhubung dengan Vcc (High), maka 

outputnya adalah lampu mati (Nol). Sebaliknya jika input terhubung dengan 

Ground (Nol), maka output lampu LED akan menyala. Mengapa? Jelaskan! 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

Project 2. Rangkaian Gerbang AND 

Untuk membuat rangkaian digital dengan gerbang AND pada gambar di atas 

dibutuhkan komponen-komponen sebagai berikut: 

 Sumber Vcc 

 Ground 
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 2 Saklar 2 Kondisi 

 Gerbang AND 

 Lampu LED sebagai indikator 

 

Gambar 1.5 Rangkaian Gerbang Logika AND 

 

Jelaskan dari rangkaian tersebut ! 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

Project 3. Rangkaian Half Adder 

 

Gambar 1.6 Rangkaian Half Adder (1) 

 

 

Gambar 1.7 Rangkaian Half Adder (2) 
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Gambar 1.8 Rangkaian IC Half Adder 

 

1. Dari rangkaian yang sudah dilakukan, apa yang dimaksud dengan 

Rangkaian Half Adder ? 

2. Gambarkan rangkaian half adder yang menurut kalian paling mudah 

dipahami ! 

3. Tuliskan tabel kebenaran dari rangkaian half adder ! 

Input Output 

A B Sum (S) Carry (C0) 

0 0   

0 1   

1 0   

1 1   

 

Project 4. Rangkaian Full Adder 

 

Gambar 1.9 Rangkaian Full Adder 
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1. Dari rangkaian yang sudah dilakukan, apa yang dimaksud dengan 

Rangkaian Full Adder ? 

2. Gambarkan rangkaian full adder yang menurut kalian paling mudah 

dipahami ! 

3. Tuliskan tabel kebenaran dari rangkaian full adder ! 

Input   Output  

A B Ci S Co 

0 0 0   

0 0 1   

0 1 0   

0 1 1   

1 0 0   

1 0 1   

1 1 0   

1 1 1   

 

 


