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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Microcontroller ATMEGA64 

Microcontroller ATMEGA64 termasuk salah satu jenis mikrokontroller 

AVR RISC (Reduce Instruction Set Compiler), 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 

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 

alasan menggunakan AVR ATMEGA64 adalah sebagai berikut: 

 Kapasitas memory program sebesar 64 Kilo byte. 

 Kapasitas SRAM internal sebanyak 4Kb. 

 Kapasitas EEPROM internal sebanyak 2Kb. 

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

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

 6 channel PWM 

 8 Channel ADC 10bit 

 Serial USART programmable 

 Analog comparator 

 Dan Internal RC Oscilator yang dapat dikalibrasi 

 Adapun tabel-tabel register pada ATMEGA64 ditunjukkan paada tabel 2.1: 
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Tabel 2.1 Register Address ATMEGA64 

 

Sumber: Datasheet ATMEGA64 [2] 

 

2.1.1 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 AVR. Sementara counter / pencacah juga terdapat pada AVR yang berfungsi 

untuk menghitung kenaikan nilai register-nya secara eksternal dan dapat diamati 

oleh hardware. timer dan counter pada AVR mempunyai dua buah dengan sistem 
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prescaling selection 10 bit. Adapun blok diagram timer/counter pada AVR 

ditunjukkan pada gambar 2.1: 

 

Gambar 2.1 Diagram Blok Timer 

Sumber : ATMEGA64 Datasheet[2] 

 

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 : 

 

2.1.2 Timer/Counter0 ControlRegister – TCCR0 

 

Gambar 2.2 Register TCCR0 

Sumber : ATMEGA64 Datasheet[2] 

 

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 tabel 2.2: 
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Tabel 2.2 Setting Prescale 

 

Sumber : ATMEGA64 Datasheet[2] 

 

2.1.3 Timer/Counter0 – TCNT0 

 

Gambar 2.3 Register TCNT0 

Sumber : ATMEGA64 Datasheet[2] 

 

 Register ini merupakan yang menampung hitungan naik timer pada mode 

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

berdasarkan clock yang dibangkitkan /diatur system. 

 

2.1.4 Timer/Counter1 Control Register A – TCCR1A 

 

Gambar 2.4 Register TCCR1A 

Sumber : ATMEGA64 Datasheet[2] 

 

Register TCCR1A merupakan register untuk seting compare timer dan PWM 

Adapun seting pada register TCCR1A ditunjukkan pada tabel 2.3 dan tabel 2.4: 

  

 



9 
 

Tabel 2.3 Setting Mode Compare 1 

 

Sumber: ATMEGA64 Datasheet[2] 

 

Tabel 2.4 Setting Mode PWM 

 

Sumber: ATMEGA64 Datasheet[2] 

 

2.1.5 Timer/Counter Interupt Mask Register – TIMSK 

 

Gambar 2.5 Register TIMSK 

Sumber : ATMEGA64 Datasheet[2] 

 

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. 

 

2.1.6  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.[2] Gambar 2.6 berikut merupakan konfigurasi pin ATMEGA64: 
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 PD.5 (T1)  : Masukan eksternal waktu / pencacah 1 

 PD.6 (ICP) : Internal Comparator 

g. Port B = Port B ini digunakan sebagai port input - output data dan port 

untuk  pengisian software menggunakan ISP. 

 

2.2 Sensor Berat (Load Cell) 

Load cell adalah sebuah sensor gaya yang banyak digunakan dalam industri 

yang memerlukan peralatan untuk mengukur berat. Secara umum, load cell dan 

sensor gaya berisi pegas (spring) logam mekanik dengan mengaplikasikan 

beberapa foil metal strain gauges (SG). Strain dari pegas mekanik muncul sebagai 

pengaruh dari pembebanan yang kemudian ditransmisikan pada strain gauges. 

Pengukuran sinyal yang dihasilkan dari load cell adalah dari perubahan resistansi 

strain gauge yang linier dengan gaya yang diaplikasikan.[3] Transduser tersebut 

adalah strain gauge, strain gauge sendiri merubah kekuatan tekanan, regangan, 

berat dan lain- lain, ke dalam bentuk tahanan elektrik yang dapat diukur.[4] 

Sebelum strain gage berbasis beban sel menjadi metode pilihan untuk 

aplikasi industri berat, mekanis tuas skala yang banyak digunakan. Mekanis skala 

timbangan dapat melakukannya secara akurat dan terpercaya jika mereka 

ketepatan kalibrasi dan dipelihara. Cara operasi dapat melibatkan baik 

penggunaan yang berat balancing atau deteksi mekanisme yang dikembangkan 

oleh kekuatan mekanik levers. Paling awal, pra-strain gage memaksa termasuk 

sensor hidrolik dan pneumatic desain. Dalam 1843, ahli fisika Inggris Sir Charles 

Wheatstone membuat sebuah jembatan sirkuit listrik yang dapat mengukur 

resistansi. Jembatan wheatstone sirkuit yang sangat ideal untuk mengukur 

perubahan-perubahan yang terjadi perlawanan di strain gages. Meskipun pertama 

disimpan dalam gudang perlawanan kawat strain gage dikembangkan di tahun 

1940-an. Sejak saat itu, bagaimanapun, strain gages ada proliferated baik sebagai 

komponen mekanis dan dalam skala yang berdiri sendiri memuat sel.  
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todigital converter (ADC) yang didesain untuk sensor timbangan digital (weight 

scales) dan industrial control aplikasi yang terkoneksi dengan sensor jembatan 

(bridge sensor).Modul melakukan komunikasi dengan computer/mikrokontroller 

melalui TTL[5]. Adapun diagram HX711 ditunjukkan pada gambar 2.9:  

 

Gambar 2.9 Pengkondisi sinyal HX711 Loadcell  

 

Adapun proses pengaksesan data, pengkondisi sinyal ADC loadcell type 

HX711 menggunkan komunikasi serial sincroune sehingga dalam pengambilan 

data maka mikrokontroller sebagai pusat pengontrol melakukan proses pembacaan 

bit dengan mengirimkan sinyal clock kemudian mengambil data. Proses 

komunikasi serial diakukan dengan mengacu pada timing diagram sebagaimana 

gambar 2.10: 

 

Gambar 2.10 Timing Diagram Pembacaan HX711 Loadcell  
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2.4 Sensor Waterflow 

HX711 adalah modul timbangan yang memiliki prinsip kerja menguatkan 

perubahan tegangan yang terukur pada sensor load cell dan mengkonversinya ke 

dalam besaran listrik melalui rangkaian yang ada.HX711 presisi 24-bit analog-

todigital converter (ADC) yang didesain untuk sensor timbangan digital (weight 

scales) dan industrial control aplikasi yang terkoneksi dengan sensor jembatan 

(bridge sensor).Modul melakukan komunikasi dengan computer/mikrokontroller 

melalui TTL[5]. 

. Waterflow sensor yang digunakan pada perancangan ini menggunakan type 

YFS300A G3/4 yang mempunyai diameter 3/4 inch pada inlet dan outletnya 

sedangkan kemampuan pembacaan flow adalah 1 – 60 Liter / menit. Adapun 

bentuk fisik dari sensor waterflow ditunjukkan pada gambar 2.11: 

 

Gambar 2.11 Waterflow Sensor Type YFS300A[6] 

 

 Pada bagian mekanik flowmeter terdapat baling baling atau blade yang 

bergerak mengikuti aliran air dan menggerakkan magnet permanent sehingga 

gerakan magnet pada blade akan menginduksi rangkaian hall effect yang terisolasi 

terpisah dengan ruang blade dimana tempat air mengalir. Hasil pada hall effect 

dikuatkan menggunakan rangkaian pengkondisi sinyal didalamnya sehingga 

membentuk pulsa dalam bentuk level TTL dan digunakan sebagai output 

pembacaan. Adapun blok diagram secara umum pada flowmeter ditunjukkan pada 

gambar 2.12: 



15 
 

 

Gambar 2.12 Skema Rangkaian Waterflow Sensor Type YFS300A 

 

2.5 Motor AC Pompa Air 

Motor AC adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik 

(putaran). Energi mekanik diperoleh kerena arus listrik yang mengalir melalui 

penghantarberada pada medan magnet sehingga timbul daya dorong mekanik. 

Dalam tugas akhir ini digunakan motor universal yang difungsikan sebagai motor 

pompa. Motor pompa ini dapat mengalirkan air, dengan cara menghisap air 

melalui lubang dibagian bawah dan mengalirkanya ke samping, sehingga akan 

dihasilkan suatu aliran air dengan kecepatan tertentu. Untuk pompa sirkulasi 

diperlukan pompa yang kuat karena merupakan system utama semua system 

filtrasi, yang berfungsi untuk pergantian air dan juga untuk menciptakan arus 

dalam air sehingga suplai oksigen ke dalam aquarium tetap terjaga. Adapun 

bentuk fisik motor AC water pump ditunjukkan dalam[7]. 

Salah satu kerusakan yang terjadi pada pompa air adalah putusnya benda 

yang bertugas menggerakkan kipas ini. Adapun bentuk fisik dari salah satu model 

pompa air ditunjukkan sebagaimana gambar 2.13: 

  

Gambar 2.13 Motor AC Water Pump  
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2.6 Motor Servo 

Motor DC sering disebut “motor servo”. Dalam realitanya,berbeda dengan 

motor DC. Motor servo merupakan motor DC yang mempunyai kualitas tinggi. 

Motor ini sudah dilengkapi dengan sistem kontrol. Pada aplikasinya, motor servo 

sering digunakan sebagai kontrol loop tertutup, segingga dapat menangani 

perubahan posisi secara tepat dan akurat begitu juga dengan pengaturan kecepatan 

dan perepatan. [8] 

 

Gambar 2.14 Motor Servo 

(Sumber : Robotika moderen, 2014 Dr. Widodo Budiharto) 

 

Bentuk fisik motor servo dapat diihat pada gambar 2.14. Sistem 

pengkabelan motor servo terdiri dari 3 bagian, yaitu Vcc, Gnd dan kontrol 

(PWM). Penggunaan PWM pada motor servo bergerak pada posisi tertentu lalu 

berhenti (kontrol posisi). 

 

Gambar 2.15 Cara Pengkontrolan Motor Servo 

(Sumber : Robotika moderen, 2014 Dr. Widodo Budiharto) 
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Prinsip utama pada pengontrolan motor servo adalah pemberian nilai 

PWM pada kontrolnya. Perubahan pada duty cycle akan menentukan perubahan 

posisi dari motor servo. Supaya lebih jelas, perhatikan gambar 2.15. Frekuensi 

PWM yang digunakan pada pengontrolan motor servo selalu mempunyai 50 Hz 

sehingga pulsa yang dihasilkan setiap 20 ms. Lebar pulsa menentukan posisi servo 

yang dikehendaki. Sebagai contoh lebar 0.7 ms akan memutar disk ke posisi 

paling kiri (-120
0
) seperti pada gambar 2.15 (a) dan lebar 1.7 ms akan merotasi

disk ke posisi paling kanan (120
0
) seperti pada gambar 2.15 (b).

Seperti motor stepper, motor servo merupakan solusi yang baik dan 

sederhan untuk dunia robotika. Namun, motor servo memiliki kekurangan yaitu 

tidak dapat memberi umpan balik keluar. Maksudnya, ketika memberi sinyal 

PWM pada sebuah servo, kita tidak tau kapan servo akan mencapai posisi yang 

dikehendaki. Motor servo HS805 memiliki torsi hingga 20Kg, GWS 04 10Kg, 

GWS S35 dan S03 memiliki torsi yang lebih rendah. Beberapa tipe lain yang 

memiliki daya tahan tinggi ialah Hitec-422, Hitec HS-85 untuk robot humanoid 

berukuran kecil,GWS04 dan Hitec HS-805BB dengan torsi besar. Motor servo 

continuous dapat berputar sekitar 360 derajat, sedangkan motor servo standar 

hanya berputar sekitr 180 derejat. 

2.7 Rotary Encoder 

Rotary encoder berupa piringan dengan lubang-lubang sebagai celah dari 

sekelilingnya. Pada aplikasinya, cahaya inframerah akan ditambakan pada 

piringan tersebut dan fototrnsistor akan mendeteksi celah-celah tersebut dengan 

membedakan kondisi terhalang dan tidak terhalang cahaya. 

Sensor ini berfungsi untuk mengetahui sudut putar motor ataupun 

menghitung kecepatan motor. Motor servo yang pengaturan sudutnya ditentukan 

oleh lebar pulsa PWM sering kali membutukan sensor ini. Hal ini karena 

pengaturan lebar pulsa pada motor tidak menunjukan sudut tertentu. Sumber 

tegangan motor atau baterai yang menurun pun bisa menjadi penyebab perubahan 

sudut, walaupun pulsa yang dibangkitkan masih memiliki lebar yang sama. 

Beban motor membutukan torsi lebih besar pun juga dapat menjadi faktor 

penyebab perubahan sudut tersebut. Dengan adanya rotary encoder, otak robot 
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dapaat mengetahui apakah gerakan motor telah mencapai sudut yang diharapkan 

sehingga bila diperlukan, lebar pulsa akan diatur kembli agar sudut tersebut 

diperoleh.  

 

Gambar 2.16 Rotary Encoder 

(Sumber : Teknik rancangbangun robot 2012 andi nalwan) 

 

LED inframerah dan fotosensor atau fototransistor sering kali dikemas 

dalam satu paket, yaitu opto intrrupter. Gambar 2.16 menunjukan diagram 

sekematik dari delta encoder kit yang telah dilengkapi dengan piringan encoder. 

 

Gambar 2.17 Diagram Sekematik Delta Encoder Kit 

(Sumber : Teknik rancangbangun robot 2012 andi nalwan) 

 

Gambar LED inframerah dan fototransistor tersebut merupakan photo 

intrrupter yang dimiliki celah dimana piringan encoder masuk dan berputar 
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diantaranya. Pada saat lubang piringan tidak melalui celah tersebut,cahaya 

terhalang dan fototransistor berada dalam kondisi terbuaka. Tegangan pada 

keluaran rangkaian ini (dari konektor) adalah sebesar VCC, namun pada saat 

lubang piringan pada celah, cahaya tidak lagi terhalang dan fototransistor akan 

berada dalam kondisi saturasi. Arus mengalir dari VCC ke emitor melalui R 1 

kOhm yang mengakibatkan keluaran rangkaian ini terhubung ke ground atau 

tegangan 0 volt. Putaran dari piringan encoder akan membuat keluaran rangkaian 

ini berubah-ubah dari logika 0 ke 1 dan kembali lagi ke-0 dan seterusnya. [9] 

 

2.8 Sensor Ultrasonik 

Sensor ultrasonik melakukan  pengukuran jarak dengan menghitung 

kecepatan rambat gelombang. Semakin jauh jarak yang diukur, semakin lama 

kecepatan rambat gelombang tersebut. Dibandingkan dengan teknik inframerah, 

teknik ultrasonik memiliki jangkauan pengukuran yang lebih jauh, biasanya 

mencapai 3-4 meter. Untuk jarak yang lebih jauh dapat diakukan dengan 

memperkuat sinyal ultrasonik dengan bantuan rangkaian H-bridge yang 

digunakan pada pengendali motor. 

Proses pengukuran dilakukan dengan menembakkan sinyal ultrasonik dan 

menghitung kapan sinyal tersebut diterima kembali oleh sensor. Proses 

perhitungan ini dilakukan oleh bagian otak robot yang biasanya menggunakan IC 

mikrokontoler. Tampak pada gambar 2.18 bagian otak robot yang mengirim 

sinyal ultrasonik yang dikuatkan ke ultrasonic transmiter dan terpancar menuju 

objek. Pantulan sinyal dari objek akan diterima oleh ultrasonic receiver dan 

melalui bagian penguat diterima kembali oleh otak robot. 

 

Gambar 2.18 Sistem Pengukuran Jarak Dengan Ultrasonik 

(Sumber : Teknik rancangbangun robot 2012 andi nalwan) 
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Mikrokontroler akan berhenti melakukan perhitungan saat sinyal 

ultrasonik diterima kembali. Perhitungan waktu dari saat sinyal ultrasonik pertama 

kali dipancarkan hingga diterima. Jarak yang ditempuh oleh rambat gelombang 

ultrasonik mulai dari dipancarkan hingga memantul pada objek dan kembali 

diterima akan diperoleh dengan hasil kali antara kecepatan rambatan suara dan 

waktu yang diperoleh. 

S = V x t 

  = 34399,22 x t 

Proses perhitungan jarak ini memggunakan perhitungan waktu dn selain 

cukup rumit, sering kali juga cukup menyibukan otak robot. Untuk mempermudah 

proses tersebut digunakan modul elektronik khusus untuk pengukuren jarak, misal 

D-sonar, dengan bantuan modul ini otak robot hanya perlu memerintakan 

pengukuran dan mengambil info jarak yang diterima tanpa perlu melakukan 

perhitungan lagi. [9] 

 

Gambar 2.19 Sensor Ultrasonik 

(Sumber : Teknik Rancangbangun Robot 2012 Andi Nalwan) 

 

2.9 PWM (Pulse Width Modulation) 

PWM (Pulse Width Modulation) adalah suatu sistem pengaturan lebar 

pulsa high dan lownya pada gelombang kotak. Gelombang kotak tersebut sangat 

mudah dibangkitkan, hanya dengan menkonfigurasikan output compare untuk 

toggle setiap setengah periode. Sinyal PWM ini memiliki frekuensi yang sama, 

yang berubah hanyalah duty cycle nya, duty cycle adalah persentase antara sinyal 

high dengan sinyal satu periodanya. Gambar rangkaian driver motor tampak 

seperti gambar 7. Saat ada pulsa high masuk maka kedua transistor yang dirangkai 

secara Darlington akan aktif sehinggga timbul arus pada motor, dan motor 
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berputar. Pengaturan lebar pulsa high dan low-nya akan dilakukan secara 

software, semakin besar lebar pulsa highnya maka semakin besar kecepatan motor 

tersebut dan semakin sempit lebar pulsanya maka kecepatan motor akan semakin 

menurun. [9] 

Rangkaian Driver Motor 

 

Gambar 2.20 Rangkaian Driver Motor 

(Sumber : http://zonaelektro.net/inkubator-dengan-fuzzy-logic/) 

 

2.10 Bahasa Bascom AVR  

BASCOM-AVR adalah salah satu tool untuk pengembangan / pembuatan 

program untuk kemudian ditanamkan dan dijalankan pada microcontroller 

terutama microcontroller keluarga AVR.BASCOM-AVR juga bisa disebut sebagai 

Integrated Development Environment(IDE) yaitu lingkungan kerja yang 

terintegrasi, karena disamping tugas utamanya (meng-compile kode program 

menjadi file HEX / bahasa mesin), BASCOM-AVR juga memiliki kemampuan / 

fitur lain yang berguna sekali, contoh : [10] 

-    Terminal ( monitoring komunikasi serial )  

- Programmer (untuk menanamkan program yang sudah di-compile ke 

microcontroller). 

 

2.10.1 Karakter dalam BASCOM 

Dalam program BASCOM, karakter dasarnya terdiri atas karakter  

alphabet(A-Z dan a-z), karakter numeric (0-9), dan karakter spesial (lihat tabel 

2.5) 
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Tabel 2.5 Karakter dalam BASCOM 

Karakter Nama 

 Blank 

„ Apostrophe  

* Asterisk (symbol perkalian)  

+ Plus sign  

, Comma  

- Minus sign  

. Period (decimal point)  

/ Slash (division symbol) will be handled as\  

: Colon  

“ Double quotation mark  

; Semicolon  

< Less than   

= Equal sign (assignment symbol or relational operator)  

> Greater than  

\ Backspace (integer or word division symbol)  

 

2.10.2 Tipe Data 

Setiap variabel dalam BASCOM memilki tipe data yang menunjukkan 

daya tampungnya.Hal ini berhubungan dengan penggunaan memori 

mikrokontroler. Berikut adalah tipe data pada BASCOM berikut 

keterangannya.(lihat tabel 2.6) 

Tabel 2.6 Tipe data pada BASCOM 

Tipe Data Ukuran (Byte) Range 

Bit 1/8 - 

Byte 1 0 – 255  

Integer 2 -32,768 - +32,767  

Word 2 0 – 65535  

Long 4 -214783648 - +2147483647  

Single 4 - 

String Hingga 254 byte - 
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2.10.3 Variabel 

Variabel dalam sebuah pemrograman berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan data atau penampungan data sementara, misalnya menampung hasil 

perhitungan, menampung data hasil pembacaan register, dan 

lainnya.variabelmerupakan pointer yang menunjukkan pada alamat memori fisik 

dan mikrokontroler. 

Dalam BASCOM, ada beberapa aturan dalam penamanaan sebuah variabel: 

a. Nama variabel maksimum terdiri atas 32 karakter.  

b. Karakter bisa berupa angka atau huruf.  

c. Nama variable harus dimulai dengan huruf.  

d. Variabel tidak boleh menggunkan kata-kata yang digunakan oleh BASCOM 

sebagai perintah, pernyataan, internal register, dan nama operator (AND, OR, 

DIM, dan lain-lain)  

Sebelum digunakan, maka variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu. 

Dalam BASCOM, ada beberapa cara untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Cara 

pertama adalah menggunakan pernyataan ‘DIM’ diikuti nama tipe datanya. 

Contoh pendeklarasian menggunakan DIM sebagai berikut: 

Dimnamaas byte 

Dimtombol1 as integer 

Dimtombol2 as word 

Dimtombol3 as word 

Dimtombol4 as word  

Dim Kas as string*10 

 

2.10.4 Alias 

Dengan menggunakan alias, variabel yang sama dapat diberikan nama yang 

lain. Tujuannya adalah mempermudah proses pemograman. Umumnya, alias 

digunakan untuk mengganti nama variabel yang telah baku, seperti port 

mikrokontroler. 

LEDBARalias P1  

Tombol1 alias P0.1  

Tombol2 alias P0.2 
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Dalam deklarasi seperti diatas, variabel yang sama dapat diberikan nama 

yang lain. Tujuannya adalah mempermudah proses pemrograman. Umumnya, 

alias digunakan untuk mengganti nama variabel yang baku, seperi port 

mikrokontroler 

Dim LedBar as byte  

Led1 as LedBar.0  

Led2 as LedBar.1  

Led3 as LedBar.2 

 

2.10.5 Konstanta 

Dalam BASCOM, selain variabel kita mengenal pula konstanta. Konstanta 

merupakan variabel pula, perbedaannya dengan variabel adalah nilai yang 

terkandung tetap. Dengan konstanta, kode program yang kita buat akan lebih 

mudah dibaca dan dapat mencegah kesalahan penulisan pada program kita. 

Misalnya, kita akan lebih mudah menulis phi dari pada menulis 3,14159867. 

Sama seprti variabel, agar konstanta bisa dikenal oleh program, maka harus 

dideklarasikan terlebih dahulu. Berikut adalah cara pendeklarasikan sebuah 

konstanta. 

Dim A As Const 5  

DimB1 As Const&B1001  

Cara lain yang paling mudah:  

Const Cbyte = &HF 

Const Cint = -1000  

Const Csingle = 1.1  

Const Cstring = “test” 

 

2.10.6 Array 

Dengan array, kita bisa menggunakan sekumpulan variabel dengan nama 

dan tipe yang sama. Untuk mengakses variabel tertentu dalam array, kita harus 

menggunakan indeks.Indeks harus berupa angka dengan tipe data byte, integer, 

atau word.Artinya, nilai maksimal sebuah indeks sebesar 65535. 
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Proses pendeklarasikan sebuah array hampir sama dengan variabel, 

namun perbedaannya kita mengikuti jumlah elemennya. Berikut adalah contoh 

pemakaian array: 

Dimkelas(10) as byte  

Dimc as Integer  

ForC = 1 To 10  

a(c) = c  

p1 = a(c) 

Next 

Program diatas membuat sebuah array dengan nama „kelas‟ yang berisi 10 

elemen (1-10) dan kemudian seluruh elemennya diisikan dengan nilai c yang 

berurutan. Untuk membacanya kita menggunakan indeks dimana elemen 

disimpan.Pada program diatas, elemen-elemen arraynya dikeluarkan ke Port 1 

dari mikrokontroler. 

 

2.10.7 Operasi-operasi dalam BASCOM 

Pada bagian ini akan dibahas tentang cara menggabungkan, memodifikasi, 

membandingkan, atau mendapatkan informasi tentang sebuah pernyataan dengan 

menggunakan operator-operator yang tersedia di BASCOM dan bagaimana sebuah 

pernyataan terbentuk dan dihasilkan dari operator-operator berikut: 

 

a. Operator Aritmatika 

Operator digunakan dalam perhitungan aritmatika meliputi + (tambah), - 

(kurang), / (bagi), dan * (kali). 

 

b. Operasi Relasi 

Operator berfungsi membandingkan nilai sebuah angka.Hasilnya dapat 

digunakan untuk membuat keputusan sesuai dengan program yang kita buat. 

Operator relasi meliputi (Lihat table 2.7) : 
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Tabel 2.7 Operator Relasi 

Operator Relasi Pernyataan 

= Sama dengan X = Y 

<> Tidak sama dengan X <> Y 

< Lebih kecil dari X < Y 

> Lebih besar dari X > Y 

<= Lebih kecil atau sama dengan  X <= Y 

>= Lebih besar atau sama dengan  X >= Y 

 

c. Operator Logika 

 Operator logika digunakan untuk menguji sebuah kondisi atau 

memanipulasi bit dan operasi bolean. Dalam BASCOM, ada empat buah operator 

logika, yaitu AND, OR, NOT, dan XOR. 

Operator logika biasa pula digunakan untuk menguji sebuah byte dengan pola bit 

tertentu, sebagai contoh: 

DimA AsByte  

A = 63 And 19  

PPRINT A  

A = 10 or 9  

PRTINT A  

Output 

16  

11 

d. Operator Fungsi 

 Operator fungsi digunakan untuk melengkapi operator yang sederhana. 

 

2.11 LabVIEW 

LabVEW adalah sebuah bahasa program yang kompenenya terdiri dari 

diagram blok yang dapat dipantau melaluhi front panel sebagaimana dibawah ini: 

2.11.1 Front Panel 

Front panel digunakan untuk berinteraksi dengan penggunan pada saat 

program berjalan. pengguna dapan menkontrol program, mengubah masukan dan 
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memantau data secara real-time. Kontrol digunakan untuk pengaturan masukan 

seperti mengubah nilai, menekansaklar atau menghentikan program. Kontrol 

digunakan untuk melakukan simulasi masukan data ke block diagram. indikator 

digunakan sebagai keluaran seperti, intensitas cahaya, data, suara, dan info 

lainnya. indikator dapat berupa grafik, LED dan tampilan dalam bentuk grafik. 

Indikator memerlukan simulasi devais instrumen keluaran memperagakan data 

yang dihasilkan. 

Front panel mengolah tampilan dari pemrograman LabVIEW agar mudah 

dimengerti oleh pengguna dan sebagai sarana interaksi dengan program yang 

berjalan. Objek yang berada pada front panel juga dapat dipindah dan diubah 

ukuranya sesuai kehendak pengguna. 

 

Gambar 2.21 Tampilan Front Panel pada LabVIEW 

(Sumber : https://herwins.wordpress.com/labview/) 

2.11.2 Block Diagram 

Block diagram berisi kode sumber yang bersifat grafis. Di dalam block 

diagram, objek dari front panel berbentuk terminal yang dapat dihubungkan. 

sehingga di dalam block diagram terdapat berbagai komponen yang memiliki 

bagian front panel dan juga fungsi tertentu dalam perancangan. Block diagram 

merupakan kode sumber yang menjadi inti dalam program VI, perancangan yang 

terdapat pada block diagram berupa ikon-ikon yang saling terhubung dan 

memiliki alur pemrograman. Block diagram dan front panel merupakan dua data 

terhubung dalam pemrograman LabVIEW. 
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Gambar 2.22 Tampilan Block Diagram pada LabVIEW 

(Sumber : https://herwins.wordpress.com/labview/) 

 

2.11.3 Control Pallete dan Function Pallete 

Control pallete merupakan kumpulan ikon yang memiliki suatu kontrol 

yang ada pada front panel, berbagai kontrol dan indikator yang dapat dilihat oleh 

user seperti kontrol numeric, string dan lain-lain. Sedangkan function pallete 

merupakan kumpulan ikon yang memiliki suatu fungsi pada diagram block seperti 

structure, array, comparison, data communication dan lain-lain. 

 

Gambar 2.23 Tampilan Control Pallete dan Function Pallete 

(Sumber : https://herwins.wordpress.com/labview/) 
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