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Transfer data printer melalui jala-jala listrik memungkinkan untuk melakukan kegiatan 

mencetak, sekalipun printer dan komputernya terletak diruangan terpisah, dan tidak perlu 

memindah printer ke tempat komputer berada, dalam arti kabel yang panjang akan menyebabkan 

lemahnya sinyal-sinyal yang dikirim ke printer, dan akhirnya menyebabkan kesalahan 

pencetakan. Pemakaian jala-jala listrik untuk menghubungkan antara komputer dan printer disini 

memiliki keunggulan dalam mengatasi permasalahan jarak tersebut. 

Rumusan masalahnya adalah Bagaimana sistem microkontrolernya, bagaimana sistem 

pentransferan datanya dan bagaimana keseluruhan sistemnya?.Batasan masalahnya adalah data 

yang dikirimkan hanya berupa mode text, aplikasi pengiriman data menggunakan decoder dan 

encoder, pemrosesan data hanya menggunakan MCU AT89C51, media yang digunakan adalah 

jala-jala listrik dan tidak membahas softwere data karena hanya digunakan sebagai alat bantu 

pengiriman data. Tujuannya untuk mengaplikasikan penggunaan kabel jala-jala listrik dan sinyal 

DTMF, serta untuk mempermudah penggunaan printer tanpa harus memindah. Metodologinya 

yaitu perencanaan diagram blok perangkat keras dan perangkat lunak, pemmbuatan alat untuk 

merealisasikan hasil perencanaan dan pengujian alat. 

Kesimpulan dari keseluruhan hasil metodologi di atas adalah dalam sistem ini menggunakan 

kopling jala-jala listrik 3 fase yang merupakan sistem untuk menjembatani antara frekuensi 

tinggi dengan tegangan rendah pada jala-jala listrik 3 fase, alat yang dibuat ini mampu beroperasi 

pada jarak terbatas sekitar 5 – 7 meter antar keduanya dengan jalur jala-jala listrik, alat ini dapat 

bekerja pada sistem operasi DOS dengan menggunakan pengolah kata yang mempunyai output 

berupa text, hanya dapat digunakan untuk satu komputer dan satu printer yang terhubung jauh, 

dari hasil pengujian keseluruhan sistem dapat diketahui bahwa semua bagian dari sistem yang 

digabung secara keseluruhan baik dari bagian hardware maupun bagian software sesuai dengan 

blok diagram yang telah direncanakan. 

 

 


