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BAB III 

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 

 

Perancangan merupakan proses yang kita akan lakukan terhadap simulasi, 

mulai dari rancangan kerja rangkaian hingga jadi yang akan di fungsikan atau 

disimulasikan. Perancangan dan pembuatan alat merupakan bagian yang 

terpenting dari seluruh pembuatan tugas akhir ini. Pada prinsipnya perancangan 

dengan sistematika yang baik akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam 

proses pembuatan alat tersebut. 

 

3.1 Deskripsi Perancangan 

Teknologi elektronika yang berkembang pesat akhir-akhir ini di tandai 

dengan munculnya berbagai aplikasi/alat dan inovasi di bidang elektronika. 

Berbagai aplikasi/alat tersebut menciptakan peluang terbentuknya interaksi antara 

teknologi dan manusia. 

Pada bab ini mengenai perancangan sistem yang meliputi perangkat keras 

dan perangkat lunak. Dimana dari kedua bagian sistem ini saling saling 

menunjang dalam pengoprasian sistem, sehingga akan diperoleh hasil yang 

diinginkan. Perancangan perangkat keras meliputi perancangan rangkaian keypad 

4x4, rangkaian Lyquid Cristal Display (LCD) 16x4, rangkaian Xbee pada 

mikrokontroller, USB serialconverter pada PC, rangkaian push button, dan 

rangkaian keseluruhan sistem Atmega64. 

Perancangan perangkat lunak (software) perancangan alat ini di bangun 

dengan menggunakan bahasa C dengan compiler codevision AVR, keseluruhan 

maupun perangkat lunak untuk mengakses bagian-bagian dari sistem yang diatur 

mikrokontroller Atmega64.   

 

3.2 Kebutuhan Alat (hardware) 

Alat yang dibangun bersifat stand aloneatau berdiri sendiri. Alat ini berjalan 

pada rumah makan (kantin) yang telah di tentukan. 

Kebutuhan sistem antara lain sebagai berikut: 
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a. Mikrokontroller Atmega64 berfungsi sebagai pengontrol masing-masing 

sistem clientyang terdapat pada alat simulasi ini. 

b. Lyquid Cristal Display (LCD) berfungsi untuk menampilkan data yang di 

olah oleh mikrokontroller.  

c. Buzzer berfungsi sebagai alarm ketika push button di tekan oleh costumer. 

d. Push buttonberfungsi untuk membunyikan alarm ketika makanan tidak 

datang. 

e. Keypadberfungsi untuk memilih menu makanan sebelum diolah oleh 

mikrokontroller Atmega64. 

f. Xbee berfungsi untuk mengirim dan menerima data dari mikrokontroller 

Atmega64 ke PC melalui jaringan wireless. 

g. USB to serial converterberfungsi sebagai komunikasi serial antara Xbee 

dengan PC. 

h. Personal computer (PC) berfungsi untuk menampilkan menu makanan yang 

telah di pesan oleh costumer. 

 

3.3 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Kebutuhan perangkat lunak meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan 

development program dari alat yang dibuat. Perancangan alat ini di bangun 

dengan menggunakan bahasa C dengan compiler codevision AVR, keseluruhan 

maupun perangkat lunak untuk mengakses bagian-bagian dari sistem yang diatur 

mikrokontroller Atmega64. 

 

3.4 Diagram Blok Sistem 

Diagram blok sistem terdiri atas keypad, push button, mikrokontroller, LCD, 

Xbee, USB to serial converter, PC, dan buzzer. Diagram blok sistem menunjukan 

hubungan antara mikrokontroller Atmega64 sebagai pusat kontrol masing-masing 

sistem. Diagram blok sistem ditunjukan pada gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Diagram blok sistem 
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Dari cara kerja sistem secara keseluruhan, maka maka dapat di uraikan 

fungsi tiap-tiap diagram blok sistem adalah sebagai berikut: 

1. Mikrokontroller ATMega64 berfungsi sebagai pengontrol masing-masing  

sistem client yang terpadat pada alat simulasi ini. 

2. Liquid Cristal Display (LCD) berfungsi untuk menampilkan data yang 

diolah oleh mikrokontroler. 

3. Buzzer berfungsi sebagai alarm ketika push button di tekan oleh costumer. 

4. Push Button berfungsi untuk membunyikan alarm ketika makanan tidak 

datang. 

5. Keypad berfungsi untuk memilih menu makanan sebelum diolah oleh 

Mikrokontroller ATmega64. 

6. Xbee berfungsi untuk pengirim dan penerima data dari Mikrokontroller 

ATmega64 ke Komputer melalui jaringan wireless. 

7. Usb to SerialConverter berfungsi sebagai komunikasi serial antara Xbee 

dengan PersonalComputer (PC). 

8. PersonalComputer (PC) berfungsi untuk menampilkan menu makanan 

yang telah dipesan oleh costumer 
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3.5 Flowchart Keseluruhan Sistem 

Flowchat keseluruhan sistem ditunjukan pada gambar 3.2 

 

Gambar 3.2 Flowchart keseluruhan sistem 
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3.6 Perancangan Rangkaian Keypad 4x4 

Sebagai antarmuka antara user dengan sistem dalam pemasukan input, maka 

pada perancangan ini digunakan keypad guna melakukan pengaturan menu dan 

perubahan setting pada sistem. Keypad yang digunakan pada perancangan ini 

adalah keypad 4X4 matrix yang diproses secara scanning dalam melakukan 

pembacaan tombol yang ditekan oleh user, adapun perancangan rangkaian keypad 

4X4 ditunjukkan dalam Gambar 3.3: 

 
Gambar 3.3 Rangkaian keypad 4x4 

(Sumber: Perancangan) 

Untuk lebih jelas konfigurasi pin antarmuka mikrokontroler dan keypad 

ditunjukkan dalam Tabel 3.1 

   Tabel 3.1 Pin antarmuka mikrokontroler dan keypad 

No 
PORT 

 ATmega64 
Nomor Pin 
ATmega64 

PinKeypad 

1 PORTB.4/OC0 14 1 
2 PORTB.5/OC1A 15 2 
3 PORTB.6/OC1B 16 3 
4 PORTB.7/OC2/OC1C 17 4 
5 PORTB.0/SS 10 A 
6 PORTB.1/SCK 11 B 
7 PORTB.2/MOSI 12 C 
8 PORTB.3/MISO 13 D 

   (Sumber: Perancangan) 
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3.7 Perancangan Rangkaian Liquid Cristal Display (LCD) 16x4 

Perancangan penampil informasi dan tampilan menu Setting pada 

perancangan ini menggunakan LCD 16X4 karakter dengan type LM016M004 

buatan Seiko. LCD ini dirancang dengan menggunakan mode 4 bit untuk 

pengiriman byte instruksi maupun data, sehingga hanya memerlukan 4 jalur data, 

1 bit untuk jalur pin RS dan 1 bit untuk jalur pin Enable LCD. Adapun 

perancangan rangkaian LCD 16X4 ditunjukkan dalam Gambar 3.4 

 

 
Gambar 3.4 Rangkaian LCD 16X4 

(Sumber : Perancangan) 

VR1 pada rangkaian LCD digunakan untuk mengatur tingkat kecerahan dari 

contrast LCD 16X4. Sementara itu pin RS dihubungkan pada PORTC.7 untuk 

proses pengaturan mode instruksi atau data yang akan dituliskan pada LCD 

melalui mikrokontroller sedangkan Pin E LCD yang dihubungkan ke PORTC.6 

digunakan untuk mengunci data atau perintah yang dikirim dari mikrokontroller. 

Sementara itu byte data dikirim dari PORTC.5 hingga PORTC.2 sebagai masukan 

data atau perintah yang dikirim 4bit MSB dan 4 bit LSB secara bergantian setelah 
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Pin E diaktifkan. Untuk lebih jelasnya, fungsi pin pengendali LCD ditunjukkan 

dalamTabel 3.2 sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Pin antarmuka mikrokontroler dan LCD 

No 
Pin 

ATMEGA64 
Pin LCD 

Fungsi 

1 PORTC.7/A15 RS 

Pengendali mode 
untukpenulisaninstruksiatau data 
pada LCD: 
0 :Tulis data 
1:Tulis Instruksi 

2 PORTC.6/A14 E 

Enable LCD, 
digunakanuntukmelakukanaksespada 
LCD baikpenulisaninstruksimaupun 
data. 
EN= activetransisitinggi 
(aktifpadasaatinputnaikdarilogika 0 
menuju 1) 

3 PORTC.5/A13 D.4 

4 bit masukan data LCD 4 PORTC.4/A12 D.5 

5 PORTC.3/A11 D.5 

6 PORTC.2/A10 D.7 

(Sumber: Perancangan) 

 

3.8 Perancangan Rangkaian Tombol (Push Button) 

 Rangkaian tombol pada perancangan alat ini menggunakan push button 

yang dibaca melalui Port E3/OC3A/AIN1 yang ada pada kaki nomor 5 di 

Mikrokontroler  ATMEGA64. Adapun perancangan rangakaian tombol (push 

button) ditunjukkan dalam Gambar 3.5 



37 
 

 
Gambar 3.5 Rangkaian tombol (push button) 

(Sumber: Perancangan) 

 Pada perancangan Gambar 3.5, tombol terdiri dari tombol peringatan, 

dimana tombol ini difungsikan untuk membunyikan buzzer dan mengirim 

emergency saat costumer menekan tombol tersebut. 

3.9 Perancangan rangkaian USB to serial Xbee  

Untuk dapat menerima data serial hasil pengiriman dari node1, 2 dan 3  atau 

perangkat wireless xbee pengirim pada meja pelanggan dan dapur, maka pada 

bagian penerima juga dibutuhkan xbee. Sementara itu agar hasil pembacaan dan 

pengiriman data pada Xbee dapat diproses menggunakan laptop atau PC, maka 

dibutuhkan konverter USB to serial. Untuk itu pda perancangan ini digunakan 

modul USB to serial Xbee yang difungsikan khusus untuk menjembatani 

antarmuka UART antara komputer dengan Xbee. Adapun rangkaian modul 

USBtoserial Xbee ditunjukkan pada gambar 3.6 

 
Gambar 3.6 Rangkaian modul USB to serial Xbee pada base station 

(Sumber: perancangan) 
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Sementara itu bentuk fisik dari modul USBtoserial Xbee ditunjukkan pada 

gambar 3.6 

Pada modul xbee usb adapter telah dilengkapi chip konverter USB to serial 

TTL berbasis chip FTDI 232

pada gambar di bawah ini:

Gambar

 

 

 

 

Sementara itu bentuk fisik dari modul USBtoserial Xbee ditunjukkan pada 

 
Gambar 3.7 modul USB to serial Xbee 

(Sumber: perancangan) 
 

Pada modul xbee usb adapter telah dilengkapi chip konverter USB to serial 

FTDI 232 dengan konfigurasi pin sebagaimana ditunjukkan 

pada gambar di bawah ini: 

Gambar 3.8 Rangkaian Converter USB to Xbee FTDI
(Sumber: www.Dfrobot.com) 
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Sementara itu bentuk fisik dari modul USBtoserial Xbee ditunjukkan pada 

Pada modul xbee usb adapter telah dilengkapi chip konverter USB to serial 

dengan konfigurasi pin sebagaimana ditunjukkan 

 
Converter USB to Xbee FTDI 
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