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motor. (Xi + 52 + Annex) ABSTRACT : Electric lock
circuit using a microcontroller AT89S51 and requires a
voltage of 5 volts. Microcontroller will set the process activation of the electric lock by using the keypad as input for
code. Input code is entered via the keypad will be read by
microcontroller, and then process it based on the programs
contained in system and respond. Microcontroller will
display the code that has been inputted through keypad on
two seven segment. And activate the LED, buzzer, motor
stepper. Heritage List (2001 - 2006) 20101294

I. Chapter 1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah
Perkembangan tekhnologi saat ini berkembang dengan
pesatnya, salah satunya penggunaan mikrokontroller.
Mikrokontroller AT89S51merupakan salah satu perkembangan dari teknologi juga merupakan keluarga besar
dari Atmel,dimana mikrokontroler ini dapat digunakan
dan berfungsi dalam kehidupan sehari hari. Salah satu
dari kegunaan dari mikrokontroller AT89C51 ini bisa digunakan untuk pengaplikasian pengamanan misalnya untuk pintu, lemari, dll.Bentuk pengembangan pengaman
dari mikrokontroller ini adalah kunci elektrik. Kunci
elektrik ada yang menggunakan rangkaian elektronik dan
rangkaian digital. Tapi ada juga yang menggunakan
mikrokontroller sebagai basisnya. Dan sebagian besar
orang orang hanya mengetahui kunci elektrik yang menggunakan rangkaian elektronik dan rangkaian digital,tapi
masih ada yang belum mengerti bagaimana proses cara
kerja dari kunci elektrik dengan menggunakan mikrokontroller. Desain kunci elektrik yang dibuat oleh penulis
dapat digunakan untuk sistem pengamanan. Selain dapat digunakan pengaman untuk rumah, dapat juga untuk pengamanan gudang. Maka penulis mencoba menggunakannnya pada sistem pengamanan gudang yang ada
di pabrik pabrik. Biasanya gudang yang ada di pabrik
digunakan untuk penyimpanan barang. Pada desain kunci
elektrik ini menggunakan motor stepper untuk membuka
dan menutup pintu, yang mana dapat diletakkan pada
engsel pintu. Untuk membuka dan menutup diperlukan
2 kode yang didapat dari keypad dimana kode pertama
untuk membuka kayu yang dipeergunakan sebagai palang
pintu dan kode kedua untuk menutup kayu yang dipergunakan sebagai palang pintu, lalu ada seven segment yang
akan menampilkan kode yang dimasukkan. Apabila kode
yang dimasukkan salah maka 1
2 indikatornya adalah buzzer ayng berbunyi. Kode yang
diinput terlebih dahulu sudah di set atau diprogram di
mikrokontroller melalui pemograman assembler, dengan

begitu kunci ini akan bekerja dengan baik dan benar. 1.2
Rumusan dan Batasan Masalah Merumuskan bagaimana
mendesain kunci elektrik menggunakan mikrokontroller
dan kode inputannya dari keypad dapat ditampilkan diseven segment menggunakan.......
For further detail, please visit UG Library
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II. Chapter 2
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Teori Rangkaian Pendukung Pada rangkaian ini menggunakan beberapa komponen, antara lain : 2.1.1 Komponen Pasif Komponen pasif merupakan komponen elektronika yang dalam
pengoperasiannya pada suatu rangkaian., tidak memerlukana sumber tegangan atau sumber arus tersendiriuntuk melakukan fungsi nya pada rangkaian tersebut. Adapun yang termasuk rangkaian pasif antara lain : Kapasitor
Kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu tertentu tanpa disertai
reaksi kimia dan melepaskan muatan listrik. Tidak seperti
baterai atau aki yang bisa menyimpan tenaga listrik namun disertai reaksi kimia. Kapasitor disebut juga dengan
kondensator yang dilambangkan dengan huruf C. Seperti
halnya hambatan kapasitor dapat dibagi menjadi : o Kapasitor Tetap Kapasitor tetap adalah kapasitor yang mempunyai nilai kapasitas yang tetap. Simbol kapasitor : Gambar 2.1 Kapasitor Tetap 5
6 Kapasitor dapat dibedakan dari bahan yang digunakan sebagai lapisan diantara lempeng-lempeng logam
yang disebut dielektrikum. Dielektrikum tersebut dapat
berupa keramik, mika, mylar, kertas, polyester ataupun
film. Pada umumnya kapasitor yang terbuat dari bahan
diatas nilainya kurang dari 1 mikrofarad ( 1F ). Satuan
Kapasitor adalah Farad, dimana 1 farad = 103 mF= 106
F= 109 nF= 1012 pF. Kapasitor tetap yang memiliki nilai
lebih dari atau sama dengan 1F adalah kapasitor elektrolit
elco. Kapasitor ini memiliki polaritas (memiliki kutub
positif dan kutub negatif) dan biasanya disebutkan tegangan kerjanya. Misalnya 100 F 16 V artinya elco memiliki
kapasitas 100F dan tegangan kerjanya tidak boleh melebihi
16 volt. o Kapasitor Tidak Tetap Kapasitor tidak tetap
adalah kapasitor yang memiliki nilai kapasitansi atau kapasitas yang dapat diubah-ubah. Kapasitor terdiri dari
: Kapasitor Trimmer Kapasitor yang nilai kapasitansinya
dapat diubah-ubah dengan cara memutar porosnya dengan memutar obeng. Simbol trimmer kapasitor : Gambar
2.2 Kapasitor Trimmer
7 Variabel Kapasitor (.......
For further detail, please visit UG Library
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III. Chapter 3
BAB III ANALISA RANGKAIAN 3.1 Analisa secara
diagram blok Keypad 4x3 Mikrokontroller AT89S51 Seven
segment, Motor stepper Led Gambar 3.1 Blok diagram
rangkaian kunci elektrik Power Supplay Sumber tegangan
yang masuk pada rangkaian ini diperoleh dari power supplay sebesar 220 volt, selanjutnya dengan trafo step down
maka tegangan menjadi 12 volt, akan tetapi pada rangkaian hanya membutuhkan sumber tegangan sebesar 5 volt.
Pada power supplay terdiri dari IC 7805, dioda, kapasitor.
Dioda yang mana digunakan untuk menyearahkan tegangan AC menjadi DC, dan merupakan dioda gelombang
penuh. Komponen IC 7805 yang berfungsi untuk membatasi tegangan agar tegangan yang masuk pada rangkaian ini
hanya 5 volt. IC 7805 bekerja seperti dioda zener merupakan dioda pembatas tegangan. Dengan masukkan 12
volt maka akan di potong menjadi 5 volt, kelebihan tegangannya dihambat oleh resistor sebesar 7 volt yang dikeluarkan berupa panas. Kapasitor untuk menyimpan muatan
sehingga saat tegangan menurun maka nilai tegangannya
tidak menjadi 0. 44
45 Keypad 4 x 3 Pada blok rangkaian ini keypad dipakai untuk inputan dengan menggunakan 2 kode yang
dimasukkan, sehingga dapat menjalankan program yang
ada pada mikrokontroller. Kode pertama pada rangkaian
ini adalah 95 setelah itu dieksekusi dengan tombol tanda
bintang ( * ) untuk membuka pintu. Dan kode ke-dua untuk menutup pintu yaitu 60 serta untuk mereset apabila
kode yang dimasukkan salah maka menekan tombol tanda
pagar ( ). Mikrokontroller AT89S51 Pada blok rangkaian mikrokontroller ini menggunakan AT89S51. Mikrokontroller ini dicatu dengan tegangan 5 volt pada pin 20 ( Vcc
). Untuk pin 10 16 ( P3.0 P3.6 ) dihubungkan dengan
keypad, sehingga angka yang ditekan pada keypad dapat
dibaca oleh mikrokontroller. Untuk pin 1 8 ( P1.0 P1.7 )
dihubungkan dengan led dan bila kode yang diinput benar
maka led akan menyala........
For further detail, please visit UG Library
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IV. Chapter 4
BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan Berdasarkan
penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : a) AT89S51 adalah Mikrokontroller yang
terdiri dari 40 pin serta 4 port. Mikrokontroller ini menjalankan program yang telah dimasukkan didalamnya, sehingga dapat mengaktifkan komponen yang lainnya. b)
Keypad berfungsi sebagai inputan yang berupa angka.
Kode yang ditekan adalah 95 dan 60 yang dieksekusi dengan tombol tanda bintang ( * ). Dan angka yang dapat
ditampilkan dari 0 9. c) Pada display peraga ( seven segment ) akan menampilkan angka yang diinput. Dan bekerjanya secara aktif low ( aktif jika logikanya bernilai 0
). d) Led akan menyala jika kode yang dimasukkan sesuai
dengan program yang telah diset yaitu 95 dan 60. e) Motor stepper akan bergerak searah dengan jarum jam atau
berlawanan dengan jarum jam dengan derajat sebesar 90.
f) Bila kode yang diinput tidak bernilai 95 atau 60, maka

buzzer akan berbunyi. g) Untuk mereset angka dengan
menekan tombol tanda pagar ( ). h) Tegangan yang diperlukan untuk rangkaian ini sebesar 5 volt. 4.2 SARAN Sebagai bahan pertimbangan penulis menyarankan ketika membuat alat ini hendaklah sedikit memperhatikan langkah
langkah sebagai berikut : 50
51 a) Menggunakan komponen komponen yang benar
benar bermutu baik. b) Dalam membeli mikrokontroller
perhatikan salah satu kakinya jangan ada yang hilang atau
patah. c) Buzzer dapat diganti dengan speaker sehingga
bunyi yang dikeluarkan dapat lebih lembut. d) Kayu yang
digunakan sebagai palang pintunya jangan sampai terlepas, jika terlepas maka dipasang kembali dan harus mengenai limit switch yang ada di motor stepper, jika tidak
maka tampilan pada seven segmentnya kosong. e) Motor
stepper merupakan alat yang jarang dijual di toko toko,
karena itu bila tidak mendapatinya di toko maka dapat
menggunakan disk drives model lama........
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V. Chapter 5
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