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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Robotika 

Robot memiliki sejarah yang sangat panjang dan unik. Kata Robot diambil 

dari bahasa Ceko Czech, Robota yang mana secara literal mengandung arti 

pekerja, buruh atau budak. Kata tersebut pertama kali dipakai pada tahun 1921 

dan diperkenalkan oleh orang Czech sendiri, Karel Capek (1980-1938).  Karel 

Capek adalah seorang penulis naskah R.U.R (Rossum’s Universal Robots), 

Januari 1921. Didalam R.U.R, Capek membayangkan sebuah surga, dimana 

mesin-mesin (robot) memang memberikan banyak keuntungan namun disisi 

lain juga memberikan peluang munculnya banyak pengangguran dan 

kegelisahan sosial.   

Robot ialah perangkat keras (mekanik) yang dapat menjalankan tugas fisik 

yang berulang ataupun keras, dengan pengendali serta pengawasan oleh 

manusia itu sendiri, ataupun dijalankan dengan program yang telah 

didefinisikan terlebih dahulu atau kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). 

Di negara maju, robot mengalami perkembangan yang signifikan. Hingga saat 

ini robot telah dimanfaatkan sebagai alat untuk membantu pekerjaan manusia. 

Robot menjadi berperan penting tidak hanya pada bidang sains, tetapi juga di 

berbagai bidang lainnya, seperti di bidang kedokteran, pertanian, pendidikan, 

militer, bahkan pekerjaan rumah tangga. 

  Sekarang robot telah mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari manusia 

dalam berbagai jenis kegiatan. Ada robot sederhana simpel yang dirancang 

untuk melakukan kegiatan yang simpel, mudah dan berulang-ulang, ataupun 

robot yang diciptakan khusus untukmelakukan sesuatu yang rumit dan berat, 

sehingga dipragram supaya dapat berperilaku sangat kompleks serta otomatis 

dapat mengontrol dirinya sendiri dalam pengendalian hingga mencapai batas 

tertentu. 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Robot
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecerdasan_buatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence
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2.2. Proses Kontrol Sistem 

Proses kontrol sistem meliputi dua bagian yaitu bagian pengontrol dan bagian 

yang dikontrol. Pengontrol berperan sebagai pengontrol atau comand leader. 

Dimana seluruh prosedur perintah yang ada diproses di dalam mikrokontroler, 

lalu hasilnya di outputkan pada Akuator maupun Display (plant). Sedangkan 

plant sendiri merupakan bagian yang dikontrol oleh pengontrol. Bagian 

pengontrol menggunakan Mikrokontroler ATMega 1284p, yang mana 

mikrokontroler tersebut cukup simpel dengan memori program 128kb. 

 

2.3. Microcontroler 

Microcontroler (mikrokontroler) ialah sebuah system microkomputer yang 

mana didalamnya telah terdapat I/O, clock, RAM, ROM, dan CPU serta 

peralatan internal pendukung lainnya yang terkoneksi. Ataupun bisa juga 

berupa perangkat keras komputer yang telah terintegrasi menjadi satu (sebuah 

chip) dan mempunyai tugasnya sendiri secara spesifik, hal ini membedakannya 

dengan sebuah PC (Personal Computer) yang mempunyai banyak fungsi, 

sehingga mempunyai kapasitas tempat yang besar. Hal ini telah dapat 

dipastikan perbedaannya dengan sebuah PC yang mana perangkat didalamnya 

dapat digantikan dengan yang dibutuhkan, sedangkan mikrokontroler telah 

terintegrasi menjadi sebuah chip. Sehingga bila memerlukan spesifikasi 

tertentu, maka perlu mengganti sepenuhnya. 

Untuk  teknologi yang digunakan sebuah mikrokontroler tentu berbeda 

untuk tiap jenisnya. Dikarenakan disini menggunakan keluarga ATMega yang 

mana berbeda dari seri MCS-51 dan juga termasuk dalam kategori baru, 

dikarenakan telah menggunakan teknologi AVR. Yang mana AVR sendiri 

telah memanfaatkan Reduce Instruction Set Computer (RISC), sedangkan seri 

MCS-51 berteknologi CISC (Complex Instruction Set Computer). 

Mikrokontroler AVR dapat dikelompokkan menjadi empat kelas, yaitu 

keluarga ATtiny, keluarga AT90Sxx, keluarga ATMega, dan keluarga 

AT89RFxx. Pada dasarnya yang membedakan masing-masing kelas adalah 

memori, kelengkapan periperal dan fungsi-fungsi tambahan yang dimiliki. 

 



 

7 

 

2.3.1. Microcontroler ATMega 1284P 

Mikrokontroler ATMEGA 1284P termasuk salah satu jenis mikrokontroler 

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

yang dituliskan dikemas menjadi lebih simple dan secara umum ditulis dalam 

bentuk bahasa C, Basic dan Assembler, sehingga user dapat membuat aplikasi 

yang cukup banyak hanya dengan menggunakan beberapa perintah instruksi 

saja. Microcontroller ATMEGA 1284P mempunyai performa tinggi dan 

stabilitas yang kuat dan kemasan 40 pin (DIP40 package) sehingga sangat 

cocok digunakan pada perancangan karena mempunyai memori program dan 

internal RAM yang cukup besar.  

 

Alasan menggunakan AVR ATMEGA 1284P adalah sebagai berikut: 

• Kapasitas memory program sebesar 128 KByte. 

• Kapasitas SRAM internal sebanyak 16 KByte. 

• Kapasitas EEPROM internal sebanyak 4 KByte. 

• Timer / Counter 8 dan 16 bit dengan separate prescaler mode compare 

• Jumlah port I/O sebanyak 24 buah 

• 2 Serial USART programmable 

• 2 chanel PWM 8bit 

• Analog Comparator 

• Dan Internal RC Oscilator yang dapat dikalibrasi 

• 8 channel 10bit ADC 

• Mempunyai JTAG dan SPI Interface 

• Mempunyai 130 intruksi Assembler 
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2.3.2. Konfigurasi PORT MCU ATMega 1284P 

Konfigurasi mikrokontroller ATMEGA 1284P digolongkan menjadi pin 

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

interupsi luar. Gambar 2.1. merupakan konfigurasi pin ATMEGA 1284P:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Susunan pin ATMEGA 1284P 

(Sumber:  ATMEGA 1284P Datasheet) 

Fungsi dari masing-masing pin ATMega1284P pada gambar 2.1 antara lain: 

1. VCC berperan sebagai masuknya sumber daya untuk ATmega sendiri. 

2. GND merupakan pin Ground dari ATmega. 

3. Port A terdiri dari Pin A0 – Pin A7. Port A merupakan pin input/output 

dari dua arah serta pin masukan ADC.  

4. Port B terdiri dari Pin B0 – Pin B7. Port B merupakan pin input/output dari 

dua arah serta beberapa pin khusus.  

5. Port C terdiri dari Pin C0 – Pin C7. Port C merupakan pin input/output dari 

dua arah serta beberapa pin khusus.  

6. Port D  terdiri dari Pin D0 – Pin D7. Port D merupakan pin input/output dari 

dua arah serta beberapa pin khusus.  

7. AVCC 

AVCC adalah sebuah conector di khususkan untuk inputan sumber daya 

tambahan yang dikhususkan untuk ADC (Analog Digital Coding). 
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8. AREF 

AREF adalah pin input Analog untuk ADC (Analog-to-digital Converter). 

9. Reset 

Reset input akan dapat dijalankan apabila pin tersebut mendapatkan low 

logic. Walaupun pin reset tersebut diberikan pulsa pendek, reset tidak dapat 

dijalankan. 

10. XTAL 

• XTAL1 

Pin ini berperan sebagai Input penguat oscilator yang berasal dari clock 

external crystal. 

• XTAL2 

Pin ini berperan sebagai Output dari penguat Oscillator amplifier. 

 

2.3.3. Arsitektur ATMega 1284P 

Mikrokontroler ATMega 1284P tersebut menggunakan arsitektur Harvard 

yang mana arsitektur tersebut memisahkan memori program dari memori 

data, baik bus alamat maupun baik bus data sehingga pengaksesan 

program dan data dapat dilakukan secara bersamaan (concurrent). 

Mikrokontroler ATMega 1284p juga memiliki kelebihan serial tambahan, 

kedua serial tersebut digunakan pada sensor RFID dan Wireless. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Blok diagram ATmega1284P 

[Sumber: Data Sheet ATmega1284P; ATMega] 
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2.4. BascomAVR 

Bascom AVR adalah salah satu aplikasi perangkat lunak 

pendukung untuk pengolahan data suatu bahasa pemrograman bahasa 

Pascal, Turbo, C, C++, Java, Lip, ALGOL dan lainnya (pseudo-code). 

Bascom  AVR cukup mudah dalam pengoperasiannya karena mempunyai 

karakteristik yang sama dengan aplikasi pengolahan  pseudo-code. Dalam 

perancangan ini pseudo-code yang digunakan dalam sistem pemrograman 

pada robot line follower ialah bahasa C. 

 

Gambar 2.3. Tampilan Bascom AVR 

[Sumber: Bascom AVR] 

2.5.Pseudo-Code 

Pseudo-code bila diartikan menjadi kode semu yang merupakan deskripsi  

(bahasa mesin) yang mempunyai tingkat tinggi serta simpel dari algoritma 

pemrograman komputer yang telah menggunakan konveksi berstruktur bahasa 

pemrograman dan ditunjukan untuk dapat dibaca oleh manusia (interface).  

Pseudo-code secara umum mempunyai aturan yang bebas pada bahasa 

pemrograman, atau bisa disebut juga tidak ada standar secara khusus. 

Meskipun programer menggunakan cara tertentu atau sintaksis pada struktur 

kontrol dari bahasa pemrograman yang umum digunakan. Bahasa 

pemragraman yang populer saat ini diantaranya bahas pemrograman ALGOL, 

Pascal, bahasa pemrograman C, BASIC, bahasa pemrograman C++, Java dan 

bahasa pemrograman Lips. Pada umumnya deklarasi variabel tidak digunakan, 

begitu pula halnya dengan blok kode yang seringkali digantikan dengan satu 

baris penjelasan dalam bahasa manusia (natural). 
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Ada beragam bentuk dari pseudo-code bisa sangat beragam bergantung 

pada penulis dari masing-masing publikasi dan buku teks tersebut, dari yang 

model kode palsu paling sederhana hingga sangat detail sehingga hampir 

serupa dengan bahasa pemrograman yang sesungguhnya. 

 

2.5.1. Bahasa C 

Bahasa C merupakan bahasa pemrograman pada komputer. Atau bisa juga 

sesebut bahasa perantara antara User (Manusia) dengan mesin. Bahasa 

pemrograman C dibuat pada tahun 1966 oleh Denis Ritchie untuk sistem 

operasi UNIX.  Bahasa C sendiri merupakan hasil pengembangan dari BCPL 

(Basic Combined Programming Language). Dengan perkembangan zaman 

Bahasa C mempengaruhi bahasa pemrograman lainnya terutama Bahasa C++ 

yang merupakan exitensi dari Bahasa C. 

Bahasa pemrograman sendiri terdiri dari; 

• Statment 

• Ekspresi 

• Blok Statment 

• Blok Fungsi 

 

2.5.2. Konstanta dan Variabel  

• Konstanta merupakan nilai data yang nilainya tidak dapat diubah-ubah 

walaupun program telah berjalan (compile). 

• Variabel merupakan nilai data yang nilainya tidak menentu atau bisa 

dapat berubah disaat program berjalan. 
 

2.5.3. Dasar-dasar Pemrograman Bahasa C 

2.5.3.1.Tipe Data 

Tipe Data merupakan suatu nilai yang bisa dinyatakan dalam bentuk 

variabel maupun konstanta. Variabel menyatakan nilai yang dapat 

berubah-ubah selama program berjan (compile berlangsung), sedangkan 

Konstanta menyatakan nilai yang tetap. Data pada umumnya terbagi 

menjadi lima kelompok, yang dinamakan Tipe Data Dasar. 
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1. Bilangan Bulat (integer) 

2. Bilangan Real 

3. Karakter 

4. Tak bertipe  (void)    

Tabel 2.1. Kapasitas penggunaan memori untuk tipe data dasar 

Tipe 
Total 

Bit 
Kawasan Keterangan 

Char 8 bit -128 s/d 127 Karakter 

Float 32 bit 1.7E-38 s/d 3.4E+38 Bil. Real Presisi tunggal 

Int 32 bit -2147483648 s/d 2147483647 Bil. Integer 

Double 64 bit 2.2E-308 s/d 1.7E+308 Bil. Real Presisi ganda 

 

2.5.3.2.Operator 

Operator merupakan suatu simbol atau tanda yang digunakan saat untuk 

operasi perhitungan Aritmatika dan sebagainya 

*    Perkalian 

/     Pembagian 

+    Penjumlahan 

- Pengurangan 

%   Sisa pembagian 

 

2.6. Delphi 7 

 Delphi 7 Merupakan media pemrogrman aplikasi visual yang berasal dari 

BORLAND. Bahasa pemrogam yang digunakan pada Delphi ialah bahasa 

pemrogaman Pascal, C, C++ atau bsa juga di sebut bahasa pemrograman Delphi. 

Delphi merupakan generasi penerus atau pengembangan lanjutan dari turbo Pascal 

di bawah pengawasan windows. Turbo Pascal yang diluncurkan pada tahun 1983 

dirancang untuk dijalankan pada sistem operasi DOS. Sedangkan Delphi yang 

diluncurkan pertama kali pada tahun 1995 dirancang untuk beroprasi di bawah 

sistem operasi Windows. 
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Dikerenakan Delphi memiliki sistem antarmuka visual serta beroperasi 

dibawah sistem operasi windows yang user friendly, telah memancing banyak 

orang untuk menggunakan bahasa pemrograman yang menyediakan antarmuka 

gravis GUI (Grapical User Interface) walaupun sebagai pemula. 

Semenjak diluncurkan pertama kali, Borland Delphi langsung dilirik dan 

diminati oleh para progammer komputer. Hal ini disebabkan karena Delphi 

menyediakan fasilitas untuk pembuatan aplikasi dengan antarmuka visual yang 

simpel dan mudah. Sehingga mudah untuk dipelajari, khususnya bagi pemula 

yang berkecibung dalam bahasa pemrograman. Delphi memiliki fitur  tools yang 

cukup untuk pembuatan aplikasi mulai dari tools untuk pembuatan form, menu, 

toolbar, hingga kemampuan untuk menangani pengelolaan basis data yang besar. 

Kelebihan yang dimiliki Delphi antara lain, form dan komponen - komponennya 

dapat dipakai ulang dan dikembangkan, mampu mengakses VBX, tersedia 

template aplikasi dan templete form, memiliki lingjungan pengembangan visual 

yang dapat diatur sesuai kebutuhan, menghasilkan file terkompilasi yang berjalan 

lebih cepat, serta kemampuan mengakses data dari bermacam-macam format 

Dalam pembuatan aplikasi menggunakan Delphi, akan sering bertemu 

dengan istilah yang biasa dipakai dalam lingkungan pemrogaman visual, yaitu 

objek, properti, dan event. Pemrogaman dengan model ini memang telah ada 

sebelum GUI dibuat dan diimplementasikan dalam beberapa cara. Tetapi teknik 

ini menjadi lebih berkembang dan banyak disukai para programer dan pengguna 

aplikasi semenjak diperkenalkannya tetikus (mouse). Disamping mengunakan 

konsep event-driven seperti yang telah disebutkan di atas. Delphi masih 

menggunakan bahasa pemrograman Pascal di untuk pemrogaman visual (grafis). 

Dengan adanya perpaduan ini menghasilkan sebuah pengembangan apliksai yang 

berorientasi objek atau gambar yang diinginkan programer. Dengan konsep 

tersebut, maka saat pembuatan aplikasi ataupun pragram menggunakan Delphi 

dapat dilakukan dengan mudah dan simpel serta menghasilkan aplikasi yang 

diinginkan memadai. Form komponen yang ad didalamnya akan dapat digunakan 

kembali, atau di modifikasi seperlunya saja. 
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Beberapa kelebihan pada Borland Delphi 7; 

1. Mempunyai desain yang mudah bagi pengguna terutama bagi pemula. 

2. Mempunyai kompilasi yang memadai. 

3. Mempunyai komponen yang komplek untuk pembuatan software aplikasi. 

4. Dokumentasi cukup lengkap. 

 

2.6.1. Lingkungan Kerja Delphi (IDE) 

Lingkungan pengembangan terpadu atau Integrated Development 

Environment (IDE) dalam Borland Dlephi 7 terbagi menjadi enam bagian utama, 

yaitu Main Window, Tollbar, Component Palette, Form Designer, Code Editor 

dan Object Inspector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Tampilan awal Borland Delphi 7 

IDE merupakan sebuah lingkungan di mana semau tombol perintah yang 

diperlukan untuk mendesain aplikasi, menjalankan dan menguji apakah sebuah 

aplikasi disajikan dengan baik untuk memudahkan pengembangan program. 
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2.6.2. Main Window 

Jendela utama adalah bagian dari IDE yang mempunyai fungsi yang 

sama dengan semua fungsi utama dari program aplikasi Wndows lainnya. 

Jendela utama Delphi terbagi menjadi tiga bagian, berupa Main Menu, Toolbar 

dan Component Palette. Gambar main windw diperlihatkan pada gambar 2.5. 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Main Window 

 

 

2.6.3. Component Platte 

Component Palette berisi kumpulan ikon yang melambangkan 

komponen-komponen yang terdapat pada VCL (Visual Component Library). 

Pada Component Palette akan menemukan beberapa page control seperti 

Standard, Additional, Win32, System, Data Access. 

Cara lain yang dapat dilakukan untuk meletakkan komponen pada form 

adalah dengan mengklik dua kali pada posisi komponen. Jika telah terlanjur 

memilih sebuah komponen dan ingin membatalakan pemilihan komponen 

tersebut, dapat mengklik tombol pointer. Gambar component palette 

diperlihatkan pada gambar 2.6. 

 

 

Gambar 2.6. Component Palette 
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2.6.4. Object Inspector 

Object Inspector digunakan untuk mengubah pOroperti atau karateristik 

dari sebuah komponen. Object Inspector terdiri dari 2 tab, yaitu Properties dan  

Event. Tabel Object Inspector diperlihatkan pada gambar 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Object Inspector 

2.6.5. Code Editor 

Code Editor merupakan tempat dimana dapat menuliskan kode program. 

Pada bagian ini dapat menuliskan pernyataan dalam Objek Pascal. Code Editor 

dilengkapi dengan fasilitas highlight yang memudahkan pemaikai menemukan 

kesalahan. Gambar code editor diperlihatkan pada gambar 2.8. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Code Editor 
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2.6.6. Object Tree View 

Object TreeView menampilakan diagram pohon dari komponen-

komponen yang bersifat visual maupun nonvisual yang telah terdapat dalam 

form, data module atau frame. Object TreeView juga menampilkan hubungan 

logika antarkomponen. Gambar Object TreeView diperlihatkan pada gambar 

2.9. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Object TreeView 

2.6.7. Form Designer 

Form Designer merupakan suatu objek yang dapat dipakai sebagai 

tempat untuk merancang program aplikasi. Form berbentuk sebuah meja kerja 

yang dapat diisi dengan komponen-komponen yang diambil dari component 

Palette. Pada saat anda memulai Delphi, Delphi akan memberikan sebuah 

Form kosong yang disebut Form1. Gambar Form Designer diperlihatkan pada 

gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10. Form Designer 
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2.7.Komunikasi Serial 

Komunikasi pengiriman data dikirim per-bit secara berurutan dan bergantian 

sertaberuntun tanpa membuang ataupun menghapus bagian dari isi data yang 

dikirimkan. Kelebihan dari komunikasi ini yaitu tidak memerlukannya banyak 

jalur untuk suatu komunikasi sehingga hanya memerlukan kabel yang secukupnya 

dibandingkan dengan komunikasi paralel yang membutuhkan banyak media 

penghubung. Komunikasi serial hanya dapat melakukan pengiriman data per bit, 

sehingga  pengiriman terasa lamban, dibandingkan komunikasi paralel. Bisa 

dibilang komunikasi serial merupakan salah satu metode komunikasi data yang 

mana hanya satu bit data yang dikirimkan melalui seuntai kabel pada suatu waktu 

tertentu. Pada dasarnya komunikasi serial adalah kasus khusus komunikasi paralel 

dengan nilai n = 1, atau dengan kata lain adalah suatu bentuk komunikasi paralel 

dengan jumlah kabel hanya satu dan hanya mengirimkan satu bit data secara 

simultan.  

Ada dua macam komunikasi serial, asynchronous serial dan synchronous 

serial. Synchronous serial adalah komunikasi yang mana hanya ada satu pihak 

(pengirim atau penerima) sehingga menghasilkan clock dan mengirimkan clock 

tersebut bersamaan dengan data yang dikirimkan.  Asynchronous serial adalah 

komunikasi yang mana kedua pihak (pengirim dan penerima) masing-masing 

menghasilkan clock namun hanya data yang ditransmisikan, sehingga terjadi 

benturan tanpa menghasilkan clock. Agar data yang dikirim sama dengan data 

yang akan diterima, maka kedua frekuensi clock haruslah sama dan atau harus 

sinkronisasi. Setelah sinkronisasi sesuai, pengirim akan mengirimkan datanya 

sesuai dengan frekuensi clock pengirim dan penerima akan membaca data sesuai 

dengan frekuensi clock penerima. 

Berdasarkan arah proses komunikasi serial terdapat tiga metode, yaitu Full-

duplex, Half-Duplex dan Simplex. 
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1. Full-duplex. 

Metode ini merupakan komunikasi antara kedua belah pihak dapat 

berbagi informasi dan berkomunikasi secara bersamaan dan interaktif dan 

dalam waktu yang bersamaan. Umumnya alat yang memanfaatkan metode 

komunikasi tersebut menggunakan dua jalur komunikasi. Kekurangan dari 

metode ini adalah kecepatan transmisinya yang berkurang menjadi 

setengah dari biasanya. 

2. Half-Duplex 

Metode ini memungkinkan komunikasi antara dua belah pihak, yaitu 

pengirim dan penerima dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi 

secara interaktif, tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Apabila 

keduanya mencoba berkomunukasi bersamaan maka akan terjadi collison 

(tabrakan). 

3. Simplex 

Komunikasi yang tidak memungkinkan penerima dan pengirim saling 

bertukar informasi. Pada komunikasi ini sinyal-sinyal dikirim hanya satu 

arah dalam waktu yang bersamaan. Karena melalui satu arah, komunikasi 

ini tidah terjadi secara interaktif, informasi hanya disampaikan melalui 

satu tutik tertentu. 

Ada berbagai macam komunikasi serial pada bahasa pemrogaman pada 

Borland Delphi 7. 

 

2.7.1. Komunikasi Serial pada PHP 

Fungsi untuk mengakses ke perangkat pada PHP sangat terbatas, 

termasuk untuk mengakses port serial. Untuk menjembatani hal tersebut maka 

digunakan library berupa extension atau aplikasi/program lain yang bisa 

mengakses ke low level device.  

Jika dalam mengakses serial membutuhkan waktu yang terus menerus 

(setiap saat), maka dalam program perlu ditambahkan limit time dengan program 

dibawah ini: 

set_time_limit(0); 
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2.7.2. Komunikasi Serial pada Delphi 

Dikarenakan Delphi tidak menyediakan kemampuan ini secara exclusive. 

Sehingga user / pengguna harus membuat sendiri dengan menggunakan langkah-

langkah dalam "Windows.pas", atau dikenal dengan Windows API. Lalu 

kemudian dapat membaca dan menulis file tersebut sebagai mana layaknya 

sebuah file. Hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan "Assignfile", 

dalam hal ini menggunakan metoda "CreateFile" milik windows. 

 Yang dijalankan pertama adalah untuk dapat membaca konfigurasi 

komunikasi serial. Kedua adalah untuk mengatur konfigurasi yang baru. 

Selanjutnya transfer data dapat dilakukan seperti menggunakan sebuah file biasa. 

Yakni dengan metoda "ReadFile" dan "WriteFile". 

2.7.3. Komunikasi Serial pada Visual Basic

Dikarenakan Microsoft.NET Framework tidak menyediakan akses 

untuk sumber daya komunikasi yang tersambung ke komputer, maka 

menggunakan kontrol MSComm di Microsoft Visual Basic. 

Kontrol MSComm menyediakan komunikasi serial untuk aplikasi dengan 

mengaktifkan transmisi dan penerimaan data melalui serial port. Untuk 

menerapkan dasar komunikasi serial menggunakan wireless.  




