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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

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 pda Tabel 2.1:
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Tabel 2.1 Register Address ATMEGA64 

Address Name Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

0x3F (0x5F) SREG I T H S V N Z C 

0x3E (0x5E) SPH SP15 SP14 SP13 SP12 SP11 SP10 SP9 SP8 

0x3D (0x5D) SPL SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 SP0 

0x3C (0x5C) XDIV XDIVEN XDIV6 XDIV5 XDIV4 XDIV3 XDIV2 XDIV1 XDIV0 

0x3B (0x5B) Reserved – – – – – – – – 

0x3A (0x5A) EICRB ISC71 ISC70 ISC61 ISC60 ISC51 ISC50 ISC41 ISC40 

0x39 (0x59) EIMSK INT7 INT6 INT5 INT4 INT3 INT2 INT0 INT0 

0x38 (0x58) EIFR INTF7 INTF6 INTF5 INTF4 INTF3 INTF2 INTF1 INTF0 

0x37 (0x57) TIMSK OCIE2 TOIE2 TICIE1 OCIE1A OCIE1B TOIE1 OCIE0 TOIE0 

0x36 (0x56) TIFR OCF2 TOV2 ICF1 OCF1A OCF1B TOV1 OCF0 TOV0 

0x35 (0x55) MCUCR SRE SRW10 SE SM1 SM0 SM2 IVSEL IVCE 

0x34 (0x54) MCUCSR JTD – – JTRF WDRF BORF EXTRF PORF 

0x33 (0x53) TCCR0 FOC0 WGM00 COM01 COM00 WGM01 CS02 CS01 CS00 

0x32 (0x52) TCNT0 Timer/Counter0 (8 Bit) 

0x31 (0x51) OCR0 Timer/Counter0 Output Compare Register 

0x30 (0x50) ASSR – – – – AS0 TCN0UB OCR0UB TCR0UB 

0x2F (0x4F) TCCR1A COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0 COM1C1 COM1C0 WGM11 WGM10 

0x2E (0x4E) TCCR1B ICNC1 ICES1 – WGM13 WGM12 CS12 CS11 CS10 

0x2D (0x4D) TCNT1H Timer/Counter1 – Counter Register High Byte 

0x2C (0x4C) TCNT1L Timer/Counter1 – Counter Register Low Byte 

0x2B (0x4B) OCR1AH Timer/Counter1 – Output Compare Register A High Byte 

0x2A (0x4A) OCR1AL Timer/Counter1 – Output Compare Register A Low Byte 

0x29 (0x49) OCR1BH Timer/Counter1 – Output Compare Register B High Byte 

0x28 (0x48) OCR1BL Timer/Counter1 – Output Compare Register B Low Byte 

0x27 (0x47) ICR1H Timer/Counter1 – Input Capture Register High Byte 

0x26 (0x46) ICR1L Timer/Counter1 – Input Capture Register Low Byte 

Sumber: Datasheet ATMEGA64 

 

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 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 

ditunjukkan pada Gambar 2.1: 
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Gambar 2.1 Blok 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 ControlRegister – TCCR0 

Gambar 2.2 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 Tabel 2.2: 

Tabel 2.2 Setting Prescale 

CS02 CS01 CS00 Description 

0 0 0 Stop, the Timer/Counter0 is stopped 
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0 0 1 CK 

0 1 0 CK/8 

0 1 1 CK/64 

1 0 0 CK/256 

1 0 1 CK/1024 

1 1 0 External pin T0, falling edge 

1 1 1 External pin T0, rising edge 

Sumber: Atmel ATMEGA64 Datasheet 

 

- Timer/Counter0 – TCNT0 

Bit 7 6 5 4  3 2 1 0 

     TCNT0[7:0]     

Access R/W R/W R/W R/W  R/W R/W R/W R/W 

Reset 0 0 0 0  0 0 0 0 

 

Gambar 2.3 Register TCNT0 

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 system. 

 

- Timer/Counter1 Control Register A – TCCR1A 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

 COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0 COM1C1 COM1C0 WGM11 WGM10 

Access R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

Reset 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gambar 2.4 Register TCCR1A 

Sumber : ATMEGA64 Datasheet 

 Register TCCR1A merupakan register untuk seting Compare timer dan 

PWM. Adapun seting pada register TCCR1A ditunjukkan pada Tabel 2.3 dan Tabel 

2.4: 

Tabel 2.3 Setting Mode Compare 1 

COM1A1 COM1A0 Description 

0 0 Timer/Counter1 disconnected from output pin OC1 

0 1 Toggle the OC1 output line. 

1 0 Clear the OC1 output line (to zero). 

1 1 Set the OC1 output line (to one). 

Sumber: ATMEGA64 Datasheet 
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Tabel 2.4 Seting Mode PWM 

PWM11 PWM10 Description 

0 0 PWM operation of Timer/Counter1 is disabled 

0 1 Timer/Counter1 is an 8-bit PWM 

1 0 Timer/Counter1 is an 9-bit PWM 

1 1 Timer/Counter1 is an 10-bit PWM 

Sumber: ATMEGA64 Datasheet 

 

- Timer/Counter Interupt Mask Register – TIMSK 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

   TICIE1 OCIE1A OCIE1B TOIE1   

Access 

Reset 

  R/W 

0 

R/W 

0 

R/W 

0 

R/W 

0 

  

Gambar 2.5 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. 

 

2.1.2. 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. 

Gambar 2.6 berikut merupakan konfigurasi pin ATMEGA64: 
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Gambar 2.6 Susunan Pin Dari Atmega64 

Sumber:  ATMEGA64 Datasheet 

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 : 

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

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

➢ PD.6 (ICP) : Internal Comparator 

 

2.2 Pengertian MANET (Mobile Ad Hoc Network) 

Mobile Ad Hoc Network (MANET) adalah kumpulan dari beberapa wireless 

node yang dapat di set-up secara dinamis dimana saja dan kapan saja tanpa 

menggunakan infrastruktur jaringan yang ada. MANET juga merupakan jaringan 

sementara yang dibentuk oleh beberapa mobile node tanpa adanya pusat 

administrasi dan infrastruktur kabel. Pada MANET, mobile host yang terhubung 

dengan wireless dapat bergerak bebas dan juga berperan sebagai router sehingga 

masing masing perangkat dapat mengirim, menerima maupun meneruskan 

informasi ke perangkat lainnya dalam satu hop[3]. Terdapat beberapa perbedaan 

antara jaringan ad hoc dengan jaringan yang memiliki infrastruktur, antara lain : 

1. Peer-to-Peer, yaitu komunikasi antara dua node dalam satu hop. 

2. Remote-to-Remote, yaitu komunikasi antar dua node diluar satu hop, namun 

masih tetap mengelola kestabilan rute di antara keduanya. 

3. Dynamic Traffic, terjadi ketika node bergerak, maka rute harus dikonstruksi 

ulang. Ini merupakan hasil dari tingkat konektifitas yang rendah. 

 

2.1.1    Karakteristik MANET 

Berdasarkan dokumen Request for Comments menjelaskan bahwa terdapat 

beberapa karakteristik dari Mobile Ad Hoc Network (MANET). Dimana dijelaskan 

bahwa MANET terdiri dari mobile platform (seperti router dan perangkat wireless) 

dalam hal ini disebut dengan “node” yang bebas berpindah-pindah ke mana saja. 

Node tersebut bisa saja berada di pesawat, kapal, mobil dan dimana saja. Setiap 

node dilengkapi dengan transmitter dan receiver wireless menggunakan antena atau 

sejenisnya yang bersifat omnidirectional (broadcast), highly directional (point to 

point), memungkinkan untuk diarahkan, atau kombinasi dari beberapa hal 

tersebut[3]. Omnidirectional maksudnya adalah gelombang radio dipancarkan ke 

segala arah oleh perangkat transmitter wireless. Sedangkan highly directional 

adalah gelombang dipancarkan ke satu arah tertentu. 
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Selain karakteristik di atas, Mobile Ad Hoc Network (MANET) juga memiliki 

beberapa karakteristik yang lebih menonjol, antara lain : 

1. Topologi yang dinamis : Node pada MANET memiliki sifat yang dinamis, 

yaitu dapat berpindah-pindah kemana saja. Maka topologi jaringan yang 

bentuknya adalah loncatan antara hop ke hop dapat berubah secara tidak 

terpola dan terjadi secara terus menerus tanpa ada ketetapan waktu untuk 

berpindah. Bisa saja didalam topologi tersebut terdiri dari node yang 

terhubung ke banyak hop lainnya, sehingga sangat berpengaruh secara 

signifikan terhadap susunan topologi jaringan. 

2. Otonomi : Setiap node pada MANET berperan sebagai end-user sekaligus 

sebagai router yang menghitung sendiri route-path yang selanjutnya akan 

dipilih. 

3. Keterbatasan bandwidth : Link pada jaringan wireless cenderung memiliki 

kapasitas yang rendah jika dibandingkan dengan jaringan berkabel. Jadi, 

kapasitas yang keluar untuk komunikasi wireless juga cenderung lebih kecil 

dari kapasitas maksimum transmisi. Efek yang terjadi pada jaringan yang 

berkapasitas rendah adalah congestion (kemacetan). 

Adapun kelemahan dari sistem MANET sebagai berikut : 

1. Keterbatasan energi : Semua node pada MANET bersifat mobile, sehingga 

sangat dipastikan node tersebut menggunakan tenaga baterai untuk 

beroperasi. Sehingga perlu perancangan untuk optimalisasi energi. 

2. Keterbatasan Keamanan : Jaringan wireless cenderung lebih rentan terhadap 

keamanan daripada jaringan berkabel. Kegiatan pencurian (eavesdroping, 

spoofing dan denial of service) harus lebih diperhatikan. 

 

2.2 Protocol data GPS 

Protocol pengiriman data merupakan paket data yang dikirim secara serial 

pada kecepatan tertentu. Pada modul GPS, umumnya menggunakan protocol data 

NMEA (National Marine Electronics Association). Pada protocol data NMEA 

terdapat 5 paket data yang diawali dengan karakter ‘$’ pada awal paket, yaitu 

$GPGGA,$GPGLL, $GPRMC, $GPVTG, $GPGSV, sebagi informasi kordinat 

latitutude, satelit, waktu dan validasi signal. Dari lima paket data tersebut, informasi              
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fix data GPS tersimpan pada paket data $GPGGA yang menyimpan inforasi valid 

berpa waktu, latitude, longitude, altitude dan sebagainya yaitu: 

$GPGGA,070827.000,0755.6798,S,11234.0352,E,2,03,2.5,701.6,M,9.2,M

,1.8,0000*56 

Dimana berdasarkan datasheet protocol data NMEA, format urutan paket 

dar $GPGGA ditunjukkan sebagaimana Gambar 2.1: 

 

Gambar 2.7 Format Dan Urutan Paket Data Protocol NMEA Untuk GPS 

Sumber: Datasheet 

Dengan contoh tersebut maka paket protocol mengandung informasi data 

yang dipisah diantara koma dan setelah dipilah berdasarkan susunan paket protocol 

NMEA menyatakan bahwa : 

Latitude GPS  = 0755.6798 

Posisi lintang   = S (South / lintang selatan) 

Longitude GPS = 11234.0352 

Posisi lintang   = E (East / Bujur Timur)  
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2.3 Peta Digital 

 Peta digital disebut juga kartografi digital adalah proses pengumpulan data 

peta yang dikompilasi dan diformat menjadi gambar virtual. Fungsi utama dari 

teknologi ini adalah untuk menghasilkan peta yang memberikan representasi akurat 

dari suatu daerah tertentu, merinci jalan-jalan dan tempat-tempat lainnya. 

Teknologi ini juga memungkinkan perhitungan jarak dari tempat sekali untuk yang 

lain dan dapat digunakan untuk melakukan manipulasi tampilan peta sesuai dengan 

kebutuhan. Peta digital mempunyai bagian-bagian penyusun yang membentuk satu 

kesatuan yang disebut sebagai layer/lapisan peta digital. Peta digital diperoleh dari 

proses digitasi dari peta fisik, dan dikonversi ke dalam data. File peta digital dari 

hasil digitasi peta tersebut dikelompokkan berdasarkan pada layer-layer yang sesuai 

dengan tipenya masing-masing, misalnya layer garis diperuntukkan untuk data 

digital batas wilayah, layer poligon digunakan untuk data digital kawasan prioritas 

dan penggunaan lahan lain, layer titik digunakan untuk memberikan label nama 

untuk setiap kawasan. Penggunaan layer yang berbeda - beda ini memungkinkan 

fleksibilitas dalam pengolahan data. Misalkan untuk hal pemilihan jalur yang 

digunakan untuk menunjukkan jalan dari satu tempat ketempat yang lain, maka 

digunakanlah layer jalan. Sedangkan untuk menunjukkanwilayah tertentu, maka 

digunakanlah layer area/wilayah. 

 

2.4 Google Maps 

Google Maps adalah peta online yang dimiliki oleh googleyang bisa diakses 

secara gratis yang menyediakan lokasi dan gambar satelit yang dapat diintegrasikan 

di dalam sistem yang sebelumnya telah terdaftar. Google Maps dapat diubah oleh 

pengguna untuk mengedit atau menambah menggunakan tools yang disediakan 

sehingga dapat mempermudah pengguna untuk memvisualisasikan data spesial 

yang ada.Google Maps adalah penyedia layanan pemetaan dan kartografi berbasis 

web. Google Maps juga menampilkan peta secara tiled map dan menyediakan 

layanan script API(Aplication Program Interface) yang kaya dan bisa 

dikembangkan dengan mudah.Google Maps API merupakan layanan 

untukmengintegrasikan Google Maps pada halaman situs yangdikembangkan 

secara mandiri. API ini menyediakan fungsi-fungsi untuk memanipulasi peta dan 
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menambahkan konten pada peta. Layanan ini dikembangkan dalam beberapa 

versiseperti Javascript dan Flash 

 

2.5 Wireless Lora SX1278 

Lora SX1278 transceiver merupakan wireless modem yang mampu 

melakukan komunikasi dengan rentang jangkauan sangat jauh, selain itu Lora 

SX1278 mempunyai spektrum komunikasi dan imunitas gangguan tinggi serta 

dapat meminimalkan konsumsi daya yang digunakan. LoRa diproduksi dan 

dipatenkan oleh perusahaan Semtech dengan modulasi yang mampu mencapai 

sensitivitas hingga -148 dBm. Pada modul ini sensitivitas tinggi dikombinasikan 

dengan RF amplifer +20 dBm terintegrasi sehingga mampu menghasilkan daya 

optimal untuk aplikasi yang memerlukan jangkauan jauh atau ketahanan terhadap 

gangguan. LoRa SX1278   juga memberikan keuntungan signifikan pada 

pemblokiran gangguan frekwensi dan selektivitas melalui teknik modulasi 

konvensional, kekebalan terhadap interferensi gangguan dan konsumsi energi yang 

dibutuhkan saat memancar ataupun menerima data. Perangkat ini juga mendukung 

modulasi GFSK, WMBus, IEEE802.15.4g. adapun spesifikasi dari perangkat 

wireless Lora SX1278 antara lain: 

▪ Sensitivitas -168 dB maximum link 

▪ +20 dBm - 100 mW constant RF output vs. V supply 

▪ +14 dBm high efficiency PA 

▪ Bit rate yang dapat deprogram hingga 300 kbps 

▪ Sensitivitas tinggi : down to -148 dBm 

▪ Bullet-proof front end: IIP3 = -11 dBm 

▪ Imunitas blocking yang baik 

▪ Konsumsi arus rendah saat receive 9.9 mA, 200 nA register retention 

▪ Full integrasi synthesizer dengan resolusi 61 Hz 

▪ FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRaTM dan Modulasi OOK  

▪ Built-in bit synchronizer for clock recovery 

▪ 127 dB Dynamic Range RSSI 

▪ Automatic RF Sense and CAD dengan ultra-fast AFC 

▪ Packet engine hingga 256 bytes dengan CRC 
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▪ Dilengkapi sensor temperature dan indikator low battery  

Adapun diagram blok lora SX1278 ditunjukkan dalam gambar 2.2: 

 

Gambar 2.2 Diagram Blok Lora Sx1278 

Sumber : Semtech Datasheet 

 

 


