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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Mikrokontroler 

 Mikrokontroler adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol 

rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program didalamnya. 

Mikrokontroler umumnya terdiri dari Central Processing Unit (CPU), memori, 

I/O tertentu dan unit pendukung seperti Analog Digital Converter (ADC) yang 

sudah terintegrasi di dalamnya.Mikrokontroler juga merupakan pengontrol utama 

standart industri dan riset saat ini, dikarenakan berbagai kelebihan yang dimiliki 

antara lain murah, dukungan software dan dokumentasi yang memadai, dan 

memerlukan komponen pendukung yang sangat sedikit. Mikrokontroler juga tidak 

hanya memilik 1 tipe saja, karena berbagai produsen mikrokontroler juga 

menciptakan berbagai macam mikrokontroler dengan keunggulannya masing-

masing seperti: 

1. Intel, contoh: 8031, 89C51 dll 

2. Zilog, contoh: Z8, Z8F1680 dll 

3. Microchip, contoh: PIC16F84, PIC16F877 dll 

4. Motorola, contoh: 68HC11, MC68HC705V12CFN dll 

5. Philips Semiconductors, contoh: LPC2000, LPC900, LPC700dll 

6. Atmel, contoh: Atmel AT91 series (ARM THUMB architecture), 

AT90, Tiny & Mega series – AVR (Atmel Norway design), Atmel 

AT89 series (Intel 8051/MCS51 architecture). 

 

2.1.1 Struktur Mikrokontroler 

 Blok diagram umum mikrokontroler adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Blok diagram mikrokontroler 

 (Sumber: Datasheet, 2012)  
 
 
 Masing-masing bagian tersebut saling dihubungkan melalui internal BUS, 

umumnya terdiri dari 3 jenis bus, yaitu: address bus, data bus dan control bus.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 2.2 Arsitektur mikrokontroler 
(Sumber: Datasheet, 2012) 

 
 

 Fungsi setiap bagian: 

1. Register adalah tempat penyimpanan (Variabel) bilangan bulat 8 bit atau 

16 bit. Pada umumnya register berjumlah banyak, dan masing-masing 

ada yang memiliki fungsi khusus dan ada yang memiliki fungsi umum. 
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2. Accumulor (register A), merupakan salah satu register khusus yang 

berfungsi sebagai operand umum proses aritmatika dan logika. 

3. Program counter, merupakan salah satu register khusus yang berfungsi 

sebagai pencacah/penghitung eksekusi program mikrokontroler 

4. Arithmetical and Logical Unit (ALU), memiliki kemampuan khusus 

dalam mengerjakan proses-proses arithmetika (penjumlahan, 

pengurangan, perkalian dan pembagian) dan operasi logika (AND, OR, 

XOR dan NOT) 

5. Clock circuits, mikrokontroler merupakan rangkaian digital sekuensial, 

dimana kerjanya berjalan melalui sinkronisasi clock. Karenanya 

diperlukan clockcircuits yang menyediakan clock bagi seluruh bagian 

rangkaian 

6. Internalread only memory (ROM) (On Chip Flash), merupakan memori 

yang isinya tidak dapat diubah atau dihapus (pada saat mikrokontroler 

berjalan) isinya hanya dapat dibaca saja. read only memory (ROM) 

biasanya berisi program (urutan-urutan instruksi) untuk menjalankan 

mikrokontroler. Data pada read only memory (ROM) dibaca secara 

berurutan. 

7. Internal random acces memory (RAM), merupakan memori yang isinya 

dapat diubah atau dihapus. random acces memory (RAM) pada 

mikrokontroler biasanya berisi data-data variable dan register. Data yang 

tersimpan pada random acces memory (RAM) bersifat hilang jika catu 

daya yang diberikan hilang (mati). 

8. Stack pointer, merupakan bagian dari random acces memory (RAM) 

yang memiliki metode penyimpanan dan pengambilan data yang khusus. 

Dimana data yang paling terakhir dimasukkan merupakan data yang 

pertama kali dibaca kembali. 

9. I/O port (serial dan parallel), merupakan sarana yang  digunakan 

mikrokontroler untuk mengakses peralatan di luar dirinya, memasukan 

dan mengeluarkan data. 

10. Interrupt circuits, merupakan rangkaian yang mengendalikan sinyal-

sinyal interupsi baikinternal maupun eksternal, dengan adanya sinyal 
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interupsi akan mengakibatkan program utama yang sedang dikerjakan 

berhenti sejenak, dan bercabang/loncat ke program rutin layanan 

interupsi (RLI) yang diminta, setelah RLI selesai dikerjakan, 

mikrokontroler kembali melanjutkan program utama yang tertunda tadi. 

Setiap mikrokontroler memiliki blok diagram dan arsitektur yang 

berbeda satu dengan yang lainnya, tergantung pada banyak device yang 

terintegrasi di dalamnya, beberapa jenis mikrokontroler telah dilengkapi 

oleh ADC/DAC, PWM, WDT dan lain-lain. 

 

2.1.2 Cara Kerja Mikrokontroler 

 Prinsip kerja mikrokontroler adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan nilai yang berada pada register Program Counter, 

mikrokontroler mengambil data pada read only memory (ROM) dengan 

alamat sebagaimana yang tertera pada register Program Counter. 

Selanjutnya isi dari register Program Counter ditambah dengan satu 

(Increment) secara otomatis.Data yang diambil pada read only memory 

(ROM) merupakan urutan instruksi program yang telah dibuat dan 

diisikan  sebelumnya oleh pengguna. 

2. Instruksi yang diambil tersebut diolah dan dijalankan oleh 

mikrokontroler. Proses pengerjaan bergantung pada jenis instruksi, bisa 

membaca, mengubah nilai-nilai pada register, RAM, isi Port, atau 

melakukan pembacaan dan dilanjutkan dengan pengubahan data. 

3. Program Counter telah berubah nilainya (baik karena penambahan 

otomatis pada langkah 1, atau karena pengubahan-pengubahan pada 

langkah 2). Selanjutnya yang dilakukan oleh mikrokontroler adalah 

mengulang kembali siklus ini pada langkah 1. Demikian seterusnya  

hinggapower dimatikan. 

2.2 Mikrokontroler ATmega64 

Microcontroler ATMEGA64 termasuk salah satu jenis mikrokontroler AVR 

Reduce Instruction Set Compiler (RISC), dalam penerapannya, instruksi yang 

dituliskan dikemas menjadi lebih simple dan secara umum ditulis dalam bentuk 

bahasa C, sehingga user dapat membuat aplikasi yang cukup banyak hanya 
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dengan menggunakan beberapa perintah instruksi saja. Microcontroller 

ATMEGA64 mempunyai performa tinggi dan stabilitas yang kuat dan kemasan 

40 pin (DIP40) sehingga sangat cocok digunakan pada perancangan.Adapun 

yang  menggunakan AVR ATMEGA64 adalah sebagai berikut: 

1. Kapasitas memory program sebesar 64 Kilo byte. 

2. Kapasitas SRAM internal sebanyak 4Kb. 

3. Kapasitas EEPROM internal sebanyak 2Kb. 

4. Timer/Counter 8 bit dengan separate prescaler dan mode compare 

5. Timer/Counter 16 bit dengan separate prescaler, mode compare dan 

Capture 

6. 6 channel PWM 

7. 8 Channel ADC 10bit 

8. Serial USART programmable 

9. Analog Comparator 

10. Dan Internal RC Oscilator yang dapat dikalibrasi 
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 Adapun Tabel-Tabel register pada ATmega64 ditunjukan pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Register Address ATmega64  

 
 (Sumber: Datasheet ATmega64) 

2.2.1 Timer dan Counter pada AVR ATmega64 

Timer merupakan pewaktu yang dapat diseting dan diaktifkan dengan durasi 

waktu berdasarkan detak oscilator yang diproses secara hardware pada AVR 

tersebut, selain itu triger pada timer juga bisa diaktifkan dari eksternal pin pada 
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AVR.Sementara Counter / pencacah juga terdapat pada AVR yang berfungsi 

untuk menghitung kenaikan nilai registernya secara eksternal dan dapat diamati 

oleh hardware. Timer dan Counter pada AVR mempunyai dua buah dengan 

sistem prescaling selection 10 bit. Adapun block diagram timer/counter pada AVR 

ditunjukan pada Gambar 2.3 

 
Gambar 2.3 Block Diagram timer 
(Sumber : ATmega64 Datasheet) 

 

Sementara itu untuk mengaktifkan timer atau counter pada AVR, maka ada 

beberapa register yang harus diset. Adapun register-register pada Timer/Counter 

tersebut antara lain : 

- Timer/Counter0 Control Register – TCCR0 

 
Gambar 2.4 Register TCCR0 

(Sumber : ATmega64 Datasheet) 

 

Register TCCR0 digunakan pada Timer/Counter0 untuk pengaturan prescale 

pada timer/counter 8bit. Bit-bit yang diisi pada register TCCR0 adalah bit CS01, 

CS01 dan CS00 sebagaimana ditunjukan dalam Tabel 2.2 
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Tabel 2.2 Setting Prescale 

(Sumber : Atmel ATmega64 Datasheet) 

 

- Timer/Counter0 – TCNT0 

 
Gambar 2.5 Register TCCR0 

(Sumber : ATmega64 Datasheet) 

 

Register ini merupakan register yang menampung hitungan naik timer pada 

mode 8 bit. Register TCNT0 diisi suatu nilai yang digunakan sebagai interval 

waktu berdasarkan clock yang dibangkitkan /diatur sistem. 

- Timer/Counter1 Control Register A – TCCR1A 

 
Gambar 2.6 Register TCCR1A 

(Sumber : ATmega64 Datasheet) 

 Register TCCR1A merupakan register untuk seting Compare timer dan 

PWM. Adapun seting pada register TCCR1A ditunjukan dalam Tabel 2.3, 2.4 

Tabel 2.3 Seting Mode Compare 1  

(Sumber: ATmega64 datasheet) 
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Tabel 2.4 Seting Mode PWM 

 
(Sumber: ATmega64 datasheet) 

 

- Timer/Counter Interupt Mask Register – TIMSK 

 
Gambar 2.7 Register TIMSK 

(Sumber : ATmega64 Datasheet) 
 

Bit 1 – TOEI0 Timer/Counter0 Overflow Interupt Enable  

Jika TOEI0 diset ( 1 ) dan I-bit pada register 1 diset ( 1 ), maka interupsi 

Overflow timer 0 akan diaktifkan. 

Bit 0 – OCIE0 Timer/Counter0 Output Compare Match Interupt 

Enable  

Jika OCIE0 diset ( 1 ) dan I-bit pada register 1 diset ( 1 ), maka interupsi 

Compare Match timer 0 akan diaktifkan. 

 

 

2.2.2 Konfigurasi PORT MCU ATMEGA64 

 Konfigurasi mikrokontroller ATMEGA64 digolongkan menjadi pin 

sumber tegangan, pin osilator, pin control, pin I/0 dan pin untuk proses interupsi 

luar, ditunjukan pada Gambar 2.8  



 

 

Gambar 2.

Fungsi dari pin-pin  ATMEGA64:

a. Vcc  : pin positif sumber tegangan 5V

b. Gnd  : pin ground sumber tegangan

c. AREF: Analog Reference, digunakan sebagai masukan referensi input 

ADC internal.

d. AVCC: Analog VCC, sumber tegangan ADC internal.

e. Reset  pin masukan Reset AVR

 f. Port D  : pin-pin pada port D ini mempunyai 5 inputan antara lain :

1. PD.0 (RXD)

2. PD.1 (TXD)

3. PD.2 (INT0)

4. PD.3 (INT 1)

5. PD.4 (T0)

6. PD.5 (T1)

7. PD.6 (ICP)

 g. Port B : Port B ini digunakan sebagai port input 

untuk  pengisian software menggunakan ISP.

Gambar 2.8 Susunan pin dari ATMEGA64 
(Sumber:  ATmega64 Datasheet) 

pin  ATMEGA64: 

pin positif sumber tegangan 5V 

pin ground sumber tegangan 

Analog Reference, digunakan sebagai masukan referensi input 

ADC internal. 

Analog VCC, sumber tegangan ADC internal. 

pin masukan Reset AVR 

pin pada port D ini mempunyai 5 inputan antara lain :

PD.0 (RXD) : Masukan penerima data serial. 

PD.1 (TXD) : Keluaran pengirim data serial 

PD.2 (INT0) : Interupsi 0 eksternal 

PD.3 (INT 1) : Interupsi 1 eksternal 

PD.4 (T0) : Masukan eksternal waktu / pencacah 0

PD.5 (T1) : Masukan eksternal waktu / pencacah 1

PD.6 (ICP) : Internal Comparator 

Port B ini digunakan sebagai port input – output data dan port

untuk  pengisian software menggunakan ISP. 
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Analog Reference, digunakan sebagai masukan referensi input 

pin pada port D ini mempunyai 5 inputan antara lain : 

: Masukan eksternal waktu / pencacah 0 

: Masukan eksternal waktu / pencacah 1 

output data dan port 
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2.3 Sistem Wireless 

Secara sederhana, wireless biasa diterjemahkan sebagai nirkabel atau tanpa 

kabel. Teknologi wireless merupakan teknologi yang menghubungkan 

duaperangkat/device atau lebih (dalam hal ini umumnya berupa komputer) untuk 

berkomunikasi/bertukar data, mengakses suatu aplikasi pada perangkat lain tanpa 

menggunakan media kabel. Adapun media yang digunakan berupa frekuensi radio 

(RF), atau infra merah (Susanti F, et. Al, 2008). 

Perkembangan internet mengakibatkan komunikasi data juga semakin 

mudah dan kebutuhan akan internet juga semakin meningkat. Jaringan kabel 

(Wired network) yang berkembang selama ini mulai berganti ke jaringan nirkabel 

(wireless) karena beberapa kelemahan dari jaringan kabel yang bisa diatasi 

dengan teknologi wireless(Susanti F, et. Al, 2008). 

 Jaringan sensor nirkabel (wireless sensor network) adalah sebuah jaringan 

nirkabel yang terdiri dari perangkat-perangkat yang secara mandiri terdistribusi di 

berbagai tempat terpisah yang menggunakan sensor untuk memantau keadaan 

fisik maupun lingkungan sekitar. Perangkat-perangkat ini atau biasa disebut node, 

kemudian dikombinasikan dengan router dan gateway untuk membentuk sebuah 

sistem jaringan sensor nirkabel. Data yang diperoleh node sensor kemudian 

dikirim secara nirkabel ke central gateway. Dari central gatewayinilah data 

kemudian dapat diolah dan dianalisa sesuai dengan kebutuhan penggunaan. 

Jaringan sensor nirkabel banyak diaplikasikan dalam kegiatan yang mendukung 

kegiatan sehari-hari maupun untuk keperluan militer(Susanti F, et. Al, 2008). 

 Node pada jaringan sensor nirkabel terdiri dari beberapa komponen 

diantaranya sensor, baterai, mikrokontroler, dan sirkuit analog. Dalam sistem 

berbasis baterai, pengiriman data yang semakin besar dan semakin besarnya 

frekuensi yang digunakan dapat menimbulkan penggunaan daya yang lebih besar 

pula. Salah satu protokol yang digunakan pada aplikasi jaringan sensor nirkabel 

adalah Zigbee. Zigbee merupakan protokol dengan standar IEEE 802.15.4 yang 

memiliki keunggulan dalam penggunaan daya yang kecil (Susanti F, et. Al, 2008). 
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Gambar 2.9 Arsitektur jaringan sensor nirkabel secara umum 
(Sumber: Susanti F, et. Al, 2008) 

 

Teknologi nirkabel (wireless) merupakan salah satu teknologi yang 

memanfaatkan frekuensi radio atau infra red untuk komunikasi data.Keunggulan 

wirelessadalah meningkatkan fleksibilitas, efisensi, keakuratan dan 

kehandalan.Jaringan wireless bisa mengurangi masalah yang terkait dengan 

kerusakan fisik kabel. Standarisasi yang popular digunakan adalah IEEE 

802.15(bluetooth) IEEE 802.11 (wi-fi) dan IEEE 802.16 Wimax.  

 

2.4 Teknologi Zigbee 

ZigBee merupakan padanan dari kata Zig, yang berarti gerakan zig-zag, 

dan Bee, yang berarti lebah madu. Hal ini dikarenakan Zigbee memiliki sifat 

komunikasi yang mirip dengan lebah madu, yakni melakukan gerakan-gerakan 

tidak menentu dalam menyampaikan informasi dari lebah madu yang satu kepada 

lebah madu yang lainnya. 

ZigBee adalah spesifikasi untuk protokol komunikasi tingkat tinggi yang 

menggunakan radio digital yang kecil dan berdaya kecil. ZigBee mengacu pada 

stadard IEEE 802.15.4 (2003) yang berhubungan dengan wireless personal area 

networks (WPANs). Contoh WPANs antara lain wireless headphones yang 

terhubung dengan telepon genggam melalui radio jarak dekat.Teknologi yang 

memenuhi spesifikasi ZigBee dimaksudkan untuk membuat lebih simpel dan tidak 

lebih mahal dari WPANs lain, seperti bluetooth. ZigBee difokuskan pada 

penggunaan frekuensi radio yang membutuhkan kecepatan transfer rendah, hemat 

daya, dan jaringan yang aman. (Novianti D, et. Al, 2012). 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lebah_madu
http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
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2.4.1 Karakteristik Zigbee 

Zigbee termasuk standard keluarga 802.15.Zigbee mempunyai kode 

standard 802.15.4.Kecepatan maksimal dari zigbee adalah 250 Kbpsdan jarak 

maksimal yang dapat dijangkau adalah ± 100 meter. Kelebihan zigbee adalah 

sebagaiberikut. (Winardi, 2013): 

1. Konsumsi daya rendah (low powerconsumptions). 

2. Bentuknya kecil. 

3. Mudah dalam pengoperasiannya. 

4. Desain sederhana. 

5. Biaya murah. 

Beberapa karekteristik dari ZigBee adalah sebagai berikut: 

1. Bekerja pada Frekuensi 2,4 GHz, 868 MHz dan 915 MHz, dimana 

ketigarentang frekuensi ini merupakan rentang frekuensi yang gratis 

yaitu 2,4 GHz, 868 – 870 MHZ, dan 902-928 MHz. Dan tiap lebar 

frekuensitersebut dibagi menjadi 16 channel. Untuk frekuensi 2.4 

GHZ digunakanhampir diseluruh dunia, sedangkan aplikasi untuk 

rentang frekeunsi 868Mhzdigunakan di daearah Eropa, sedangkan 915 

MHz digunakan pada daerahAmerika Utara, Australia dan lain-lain. 

2. Maksimum transfer rate untuk tiap data pada tiap lebar pita adalah 250 

Kbps untuk 2.4 GHz, 40 kbps untuk 915 Mhz dan 20 Kbps untuk 868 

MHz. 

3. Mempunyai Throughput yang tinggi dan dan latency yang rendah 

untuk duty cycle yang kecil. 

4. Data yang realible karena memilki hand-shaked protocol untuk data 

transfer. 

5. Mempunyai beberapa jenis topologi seperti pear to pear, mesh, dll. 

 

 

2.4.2 Aplikasi Zigbee 

ZigBee memilki 3 cara dalam pertukaran data, yaitu (Winardi, 2013): 

1. Data yang dikirim periodik, maskdunya adalah data dikirim dengan 

waktu yangtelah ditentukan, contohnya pada sensor, dimana sensor 
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aktif, kemudianmembaca data dan mengrimkannya, dan kemudian 

akan kembali tidak aktif (sleep mode). 

2. Data yang dikirim berselang waktu yang sesuai. Contohnya dapat kita 

lihat padaalat pendeteksi kebakaran, dimana alat tersebut hanya perlu 

mengirimkan datapada saat diperlukan. 

3. Data dikirimkan secara berulang dengan kecepatan yang tetap. Hal ini 

akansangat bergantung dengan time slot yang dialokasikan, atau biasa 

yang disebut guaranteed time slot ( GTS). 

Tabel 2.5 Perbedaan antara Zigbee, Bluetooth danWifi 

 
 (Sumber: Winardi, 2013) 

 
 

2.5 XBee Pro 

XBee-PRO merupakan modul radio frekuensi(RF) yang beroperasi pada 

frekuensi 2.4 GHz. Sesuai datasheet, pada saat pengiriman data modul XBee-PRO 

memerlukan catu daya 2.8 VDC sampai dengan 3.3 VDC. Modul XBee PRO akan 

membebani dengan arus sebesar 250 mA pada pengiman data Transmiter (Tx) dan 

arus 50 mA untuk penerimaan data Receiver(Rx) dengan jangkuan : 100 meter 

untuk dalam ruangan, 1500 meter untuk di luar ruangan (Ardyka, 2013). 

Pada modul XBee-PRO terdapat 20 pin, namun yang digunakan hanya 6 

pin, yaitu VCC dan GND untuk tegangan suplai modul, RESET merupakan pin 

reset XBee-PRO, DOUT merupakan pin Transmiter (Tx), DIN merupakan 

pin Receiver (Rx), dan yang terakhir adalah PWMO/RSSI yaitu sebagai indikator 

penerimaan data yang biasanya dihubungkan ke led (Ardyka, 2013). 

 Radio  frequency  tranciever  atau  pengirim  dan  penerima  frequensi  radio  

ini  berfungsi  untuk komunikasi  secara  full  duplex.  Salah  satu  modul  



 

 

komunikasi  wireless

ZigBee/IEEE  802.15.4  2.4 GHz. 

sebuah modul yang  

interface  serial  UART  asynchronous 

Gambar 

 

 

2.6 Liquid Cristal Display

 Display yang digunakan dalam perencanaan ini dengan type 016M04 

keluaran Seiko Instrument

LCD yang mampu menampilkan 16 x 4 karakter, membutuhkan 

dilengkapi panel LCD dengan tingkat kontras yang cukup tinggi serta pengendali 

LCD CMOS yang telah terpasang dalam modul tersebut. LCD t

memiliki konfigurasi

yang dimiliki oleh LCD 016M04 yaitu:

1. Display 16 karakter x 4 baris

2. Generator karakter (ROM) : 192 karakter

3. Generator karakter (RAM) : 8 karakter

wireless  dengan  frekuensi  2.4 Ghz  adalah  Xbee

ZigBee/IEEE  802.15.4  2.4 GHz. Radio  frequency  tranciever

  terdiri dari RF  receiver dan RF  transmiter  dengan  sistem  

interface  serial  UART  asynchronous (Garaudy H, et. al, 2013). 

Gambar 2.10 Ilustrasi prinsip kerja modul Xbee 
(Sumber: Garaudy H, et. al, 2013) 

 
 
 

 
Gambar: 2.11 Modul X Bee Pro 

(Sumber: Garaudy H, et. al, 2013) 

Display (LCD) 

yang digunakan dalam perencanaan ini dengan type 016M04 

Seiko Instrument, LCD. LCD type 016M04 adalah  sebuah dot matrik 

yang mampu menampilkan 16 x 4 karakter, membutuhkan 

dilengkapi panel LCD dengan tingkat kontras yang cukup tinggi serta pengendali 

LCD CMOS yang telah terpasang dalam modul tersebut. LCD t

memiliki konfigurasi sebanyak 16 pindengan fungsi tiap- tiap dan karateristik 

eh LCD 016M04 yaitu: 

16 karakter x 4 baris 

karakter (ROM) : 192 karakter 

karakter (RAM) : 8 karakter 
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dengan  frekuensi  2.4 Ghz  adalah  Xbee-PRO  OEM  

Radio  frequency  tranciever  ini merupakan  

terdiri dari RF  receiver dan RF  transmiter  dengan  sistem  

 

 
 

yang digunakan dalam perencanaan ini dengan type 016M04 

LCD type 016M04 adalah  sebuah dot matrik 

yang mampu menampilkan 16 x 4 karakter, membutuhkan daya kecil dan 

dilengkapi panel LCD dengan tingkat kontras yang cukup tinggi serta pengendali 

LCD CMOS yang telah terpasang dalam modul tersebut. LCD type 016M04 

tiap dan karateristik 
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4. Memori data display: 80 karakter 

5. Font karakter: 5 x 7 dot matriks 

6. Interface: 4 bit atau 8 bit 

7. Memori data displaydangenerator karakter (RAM) dapat dibaca 

8. Memiliki beberapa instruksi: Display clear, cursor home, display 

ON/OFF, display character blink, cursor shift, dan display shift 

9. Catu daya +5volt 

10. Automatic reset at power on 

11. Range temperature pengoperasian: 0o…50oCelcius 

 Adapun pin out LCD 016M004 standard ditunjukan dalam Gambar 2.12 

 

Gambar 2.12 Pinout LCD 016M004 standard 
(Sumber: Datasheet, 2002) 
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 Adapun Simbol terminal I/O pada LDC 016M04 ditunjukan dalam Tabel 2.6 

Tabel 2.6 Simbol terminal I/O LCD 
No. Simbol Level Fungsi 
1 Gnd – 0 Volt  

PowerSupply 2 Vcc – +5 Volt 
3 Vee – Tegangan kontras LCD 

4 RS H/L 
Register Select, 0 = register perintah (L), 1 = register 
data (H) 

5 R/W H/L 1 = read (H), 0 = write (L) 
6 E H/L Sinyal Enable 
7 DB0 H/L 

Data Bus 
(0….7) 

8 DB1 H/L 
9 DB2 H/L 

10 DB3 H/L 
11 DB4 H/L 
12 DB5 H/L 
13 DB6 H/L 
14 DB7 H/L 

15 
V + BL 
(Anoda) 

– 
4…4,2 Volt, 50….200mA 
(Tegangan positif backlight) Supply untuk 

lampu penerang 
16 V – BL 

(Katoda) 
– 0 Volt (GND – Tegangan 

negatif backlight) 

  (Sumber: Datasheet, 2002) 

 

- Register Liquid Cristal Display (LCD) 

 Kontroler mempunyai dua buah register 8 bit. Pada saat RS berlogika 0, 

maka register yang diakses adalah Register Perintah dan pada saat RS 

berlogika 1, maka register yang diakses adalah Register Data. 

- Register Perintah Liquid Cristal Display (LCD) 

 Register ini adalah register dimana perintah-perintah dari mikrokontroler 

ke LCD pada saat proses penulisan data atau tempat status dari LCD dapat 

dibaca pada saat pembacaan data. 

  Penulisan data ke register perintah dilakukan dengan tujuan megatur 

tampilan LCD, inisialisasi dan mengatur Address Counter maupun Address 

Data. Gambar berikut menunjukkan akses data ke register perintah. RW 

berlogika 0 yang meunjukkan proses penulisan data akan dilakukan. Nibble 

tinggi (bit 7 sampai 4) terlebih dahulu dikirimkan dengan diawali pulsa logika 
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1 pada E Clock. Kemudian Nibble rendah (bit 3 sampai bit 0) dikirimkan 

dengan diawali pulsa logika 1 pada E clock lagi. Untuk mode 8 bitinterface, 

proses penulisan dapat langsung dilakukan secara 8 bit (bit 7 ….. bit 0) dan 

diawali sebuah pulsa logika 1 pada E clock. Adapun timing diagram penulisan 

LCD 4bit dan perintah 016M04 ditunjukan dalam Gambar 2.13 dan Tabel 2.7 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Timing diagram penulisan data ke register perintah mode 4 

bitinterface 

(Sumber: Datasheet, 2009) 
 
Tabel 2.7 Perintah-perintah 016M04 

Perintah D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Deskripsi 

Hapus 
display 

0 0 0 0 0 0 0 1 
Hapus Display dan 
DDRAM 

Posisi 
awal 

0 0 0 0 0 0 0 X Set Alamat DDRAM di 0 

Set 
Mode 

0 0 0 0 0 1 1/D S 
Atur arah pergeseran 
cursor dan display 

Display 
On/OFF 

0 0 0 0 1 D C B 
Atur display (D) On/OFF, 
cursor On/OFF, Blinking 
(B) 

Geser 
cursor/ 
display 

0 0 0 1 S/C R/L X X 
Geser cursor atau display 
tanpa membuka alamat 
DDRAM 

Set 
fungsi 

0 0 1 DL N F X X 
Atur panjang data, jumlah 
baris yang tampil dan font 
karakter 

Set 
alamat 
CGRAM 

0 1 ACG ACG ACG ACG ACG ACG 
Data dapat dibaca atau 
ditulis setelah alamat diatur 

Set 
alamat 
DDRAM 

1 ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD 
Data dapat dibaca atau 
ditulis setelah alamat diatur 

 (Sumber: Datasheet, 2009) 
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Keterangan: 

  X : diabaikan 

  I/D 1 : Increment, 0: Decrement 

  S 0 : Display tidak geser 

  S/C 1 : DisplayShift, 0: Geser cursor 

  R/L 1 : Geser kiri, 0: Geser kanan 

  DL 1 : 8 bit, 0: 4 bit 

  N 1 : 2 baris, 0: 1 baris 

  F 1 : 5 x 10, 0: 5 x 8 

  D0 : Display OFF, 1: Display ON 

  C 0 : Cursor OFF, 1: Cursor ON 

  B 0 : Blinking OFF, 1: Blinking ON 

 Sementara itu penulisan karakter pada kolom baris LCD ditujukan pada 

alamat register sebagaimana Tabel 2.8 

 

Tabel 2.8 Address code karakter 

 (Sumber: Datasheet, 2002) 
 

  
 Pembacaan data pada register perintah biasa digunakan untuk melihat status 

busy atau membca Address Couter. RS diatur pada logika 0 untuk akses ke 

Register Perintah, R/W diatur pada logika 1 yang menunjukkan proses pembacaan 

data. 4 bitnibble tinggi dibaca dengan diawali pulsa logika 1 pada E clock dan 

kemudian 4 bitnibble rendah dibaca dengan diawali pulsa logika 1 pada E clock. 

Untuk Mode 8 bitinterface, pembacaan 8 bit (nibble tinggi dan rendah) dilakukan 

sekaligus dengan diavailable sebuah pulsa logika 1 pada E clock. Adapun 

timingdiagram penulisan LCD 4bit untuk tulis byte instruksi ditunjukkan 

dalamGambar 2.14. 
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Gambar 2.14 Timing penulisan register perintah mode 4 bit Interface 
(Sumber: Datasheet, 2009) 

 
 

- Register Data 

 Penulisan data pada register data dilakukan untuk mengirimkan data yang 

akan ditampilkan pada liquid cristal display (LCD). Proses diawali dengan 

adanya logika 1 pada RS yang menunjukkan akses ke register data, kondisi 

R/W diatur pada logika 0 yang menunjukkan proses penulisan data. Data 4 

bitnibble tinggi (bit 7 hingga bit 4) dikirim dengan diawali pulsa logika 1 

pada sinyal E Clock dan kemudian diikuti 4 bitnibble rendah (bit 3 hingga bit 

0) yang juga diawali pulsa logika 1 pada sinyal E Clock. Adapun timing 

diagram penulisan data ke register data mode 4 bitinterface ditunjukan dalam 

Gambar 2.15 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Timing diagram penulisan data ke register data mode 4 bitinterface 
(Sumber: Datasheet, 2009) 
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 Pembacaan data dari register data dilakukan untuk membaca kembali data 

yang tampil pada liquid cristaldisplay (LCD). Proses dilakukan dengan mengatur 

RS pada logika 1 yang menunjukkan adanya akses ke register data. Kondisi R/W 

diatur pda logika tinggi yang menunjukkan adanya proses pembacan data. Data 4 

bitnibble tinggi (bit 7 hingga bit 4) dibaca dengan diawali adaya pulsa logika 1 

pada E clock dan dilanjutkan dengan data 4 bitnibble rendah (bit 3 hingga bit 0) 

yang juga diawali dengan pulsa logika 1 pada E Clock. Adapun timing diagram 

pembacaan data dari register data mode 4 bitinterface ditunjukkan pada Gambar 

2.16 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Timing diagram pembacaan data dari register data mode 4 bit 
interface 

(Sumber: Datasheet, 2009) 
 
 

2.7 Keypad 4x4 

 Keypad diperlukan untuk berinteraksi dengan sistem pada saat dilakukan 

penyetingan set-point suatu kontrol umpan balik pada saat program masih 

berjalan. Sebenarnya tiap program memiliki cara yang berbeda untuk berinteraksi 

dengan sistem. Bahkan untuk keypad secara hardware tiap pemograman dapat 

berbeda. Hal ini lebih dikarenakan keperluan yang berbeda. Keypad 4x4 lebih 

sering digunkan oleh pemogram. Selain hardwarenya mudah, softwarenya juga 

tidak sulit. Pada dasarnya kepad 4x4 adalah 16 push-button yang di rangkai secara 

matriks. Adapun bentuk fisik keypad 4x4 ditunjukan dalam Gambar 2.17 
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Gambar 2.17 Bentuk fisik keypad 4x4 
(Sumber: Kurniawan,2011) 

 
 
 

 

 

 

Gambar 2.18 Matriks keypad 4x4 
(Sumber: Kurniawan,2011) 

 
 Gambar 2.18 menjelaskan tentang keypad matriks yang terdiri dari 4 kolom 

dan 4 baris yang disebut juga dengan keypad 4x4. Penggunaan keypad matriks 

menggunakan jumlah input sampai 2 x lipat dari input sesungguhnya. Contoh 

hanya memiliki alokasi 8 port inputmikrokontroler, sehingga menggunakan 

keypad matriks dapat mengkombinasikan logika input hingga mencapai 16 input 

hanya dengan menggunakan 8 bit mikrokontroler. Caranya dengan membagi port 

tersebut menjadi 4 baris dan 4 kolom (4x4) seperti Gambar 2.18 penggunaannya, 

sebagai berikut : 

1. Jadikan port kolom sebagai sumber input tegangan 
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2. Port baris berguna menscan tombol mana saja yang ditekan, gunakan 

perintah dari mikrokontroler untuk melakukan scanning ini. 

 Ketika SW13 ditekan maka arus mengalir dari kolom 1 ke baris 4 dengan 

begitu mikrokontroler dapat mengetahui tombol tersebut aktif sedangkan tombol 

lain mati. Teknik ini memudahkan para praktisi elektronika untuk menentukan 

tombol mana yang ditekan dan prosedur program mana yang digunkan sebagai 

konsekuensi penekana tombol bersangkutan. 

 

2.8 Buzzer 

Buzzer merupakan suatu alat bunyi elektronik yang bekerja berdasarkan 

piezoelectric yang dipicu frekuensi secara continue, sehingga menyebabkan 

lempengan piezoelectric didalam buzzer berdenging. Buzzer umumnya digunakan 

sebagai bunyi tanda peringatan alarm atau keperluan lain yang membutuhkan 

nada seperti maianan piano, mainan anak-anak dan lain sebagainya. Karakteristik 

frekuensi yang dihasilkan Buzzer ditunjukkan dalam Gambar 2.20. 

 
Gambar 2.19 Karakteristik frekuensi yang dihasilkan buzzer 

(Sumber :Datasheet,2006) 

Adapun bentuk fisik dari Buzzer ditunjukan dalam Gambar 2.21 

 
Gambar: 2.20 Bentuk fisik buzzer 

(Sumber : Datasheet,2006) 
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Sementara itu spesifikasi elektrik berdasarkan datasheet buzzer adalah: 

1. Sound Pressure Level : 80dB min./30cm./9VDC 

2. Oscillating Frequency : 2.5 ± 0.5KHz 

3. Current Consumption : 8mA max./9VDC 

4. Operating Voltage : 3 to 30VDC 

 

2.9 Push Button 

 Push Button merupakan suatu jenis saklar yang banyak dipergunakan dalam 

rangkaian pengendali dan pengaturan. Saklar ini bekerja dengan prinsip titik 

kontak normally close (NC) atau dan normally open (NO) saja, kontak ini 

memiliki 2 buah terminal baut sebagai kontak sambungan. Sedangkan yang 

memiliki kontak normally close (NC) dan normally open (NO) kontaknya 

memiliki 4 buah terminal baut. Push button akan bekerja bila ada tekanan pada 

tombol dan saklar ini akan memutus atau menghubung sesuai dengan jenisnya, 

adapun salah satu contoh model push button ditunjukan pada gambar 2.22 

 
 

Gambar 2.21 Bentuk fisik push button 
(Sumber: Datasheet, 2000)  




