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Digital (x + 57 + Appendix) ABSTRACT Technological
developments are no longer on the digital era, especially
now in the field of electronics has reached the stage of the
minimum system, namely a system that already contained
the panel I / O (input / output) in an IC CHIP known as
the microcomputers chip. We have a memory chip therein
which serves to store programs. Microcontroller chip on the
market is very much his type, in making This paper used is
chip microcontroller AT89S51 is the output of Atmel. The
advantages of this chip is that it can programmed or entered
the program directly from a PC (Personal Computer) via
serial port, in other words require downloader to enter the
program. There are many applications that can be made
??by using the exercise module 51, including that made ??by
the author of their application on digital clock menu. In
this application, the authors add more devices hard that is
LCD and buzzer. LCD used to display clock menu options
while the buzzer is used to make a sound in accordance
with setting a reminder time (alarm). The language used
in application program is the assembler. The success rate
tool can be seen from the success of making program. If
the program is wrong then the tool can not be operated as
desired. To determine whether the program is correct or
not is time to compile the program. Disadvantages of this
tool is difficult to carry anywhere because their large size
and the timing of which has been set will be lost when we
turn off the power. Bibliography (2003-2005)

I. Chapter 1
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Perkembangan teknologi tidak lagi pada zaman digital, kini
khususnya pada bidang elektronika sudah mencapai pada
tahap sistem minimum, yaitu suatu sistem yang sudah terdapat panel I/O (input/output) dalam suatu CHIP IC
yang dikenal dengan nama chip mikrokomputer. Chip
ini terdapat memori didalamnya yang berfungsi untuk
menyimpan program. Chip mikrokontroler di pasaran
sangat banyak tipenya, pada pembuatan makalah ini
chip mikrokontroler yang digunakan adalah AT89S51 yang
merupakan keluaran dari ATMEL. Kelebihan dari chip
ini adalah dapat diprogram atau dimasukan program secara langsung dari PC (Personal Computer) melalui port
serial, dengan kata lain membutuhkan downloader untuk memasukan program. Perihal pembuatan makalah
ini didasarkan pada program yang memanfaatkan modul
latih 51. Salah satu aplikasi dari sekian banyak yang dapat dibentuk oleh sebuah mikrokontroler adalah pengaturan waktu, dimana kita dapat mengaturnya menjadi jam,
alarm (pengingat waktu), stopwatch (pewaktu), serta pengaturan tanggal dan bulan. Jam digital ini menggunakan
sebuah mikrokontroler AT89S51 yang terdiri dari RAM internal dan Special Function Register. AT89S51 memiliki
40 kaki dan 32 bit I/O port Dalam makalah ini penulis
mencoba mengkaji dan mencoba memberikan penjelasan
tentang analisa rangkaian secara keseluruhan dan analisa
program yang terdapat dalam mikrokontroler pada aplikasi

jam digital 1
1.2 Rumusan Masalah Suatu alat yang efisien adalah
alat yang mampu menyediakan fasilitas menu yang banyak
dalam pokok aplikasi sejenis. Misalnya, disini penulis mencoba membuat program untuk aplikasi sebuah jam digital
yang memanfaatkan modul latih-51 dimana dalam program tersebut disediakan empat buah menu yaitu menu
jam, alarm (pengingat waktu), stopwatch (pewaktu), dan
pengaturan tanggal, bulan dan tahun. Aplikasi semacam
ini sering kita temukan pada menu jam di menu Handphone atau pada jam-jam digital yang sering kita temui
dipasaran. Oleh sebab itulah, disini penulis mencoba membuatnya dengan pemanfaatan modul latih-51 untuk.......
For further detail, please visit UG Library
(http://library.gunadarma.ac.id)
II. Chapter 2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Mikrokontroler
AT89S51 Mikrokontroler AT89S51 yaitu mikrokontroler
dengan arsitektur MCS51 produksi Atmel yang mempunyai sistem memori, timer, port serial dan 32 bit I/O di
dalamnya sehingga sangat memungkinkan untuk membentuk suatu sistem buatan pabrik yang langsung bisa digunakan untuk berbagai aplikasi, tinggal memasukkan programnya saja. 2.1.1 Struktur Perangkat Keras AT89S51
AT89S51 adalah mikrokontroler keluaran Atmel dengan
4K byte Flash PEROM ( Programmable and Erasable
Read Only Memory ), AT89S51 merupakan memori dengan teknologi nonvolatile memory, isi memory tersebut dapat diisi ulang ataupun dihapus berkali-kali. Memori ini
biasanya digunakan untuk menyimpan instruksi ( perintah ) berstandar MCS-51 code sehingga memungkinkan
mikrokontroler ini bekerja dalam mode single chip operation ( mode operasi keeping tunggal ) dan tidak memerlukan eksternal memori ( memori luar ) untuk menyimpan source code tersebut. 2.1.2 Fungsi - Fungsi Kaki
Berikut akan dijelaskan fungsi dari masing masing kaki IC
AT89S51. Setiap fungsi kaki dapat dilihat pada gambar
IC berikut: 5
Gambar 2.1 Arsitektur Mikrokontroller AT89S51 [2]
Seperti pada gambar 2.1 Arsitektur Mikrokontroller
AT89S51 [2] berikut penjelasan masing-masing pin : Kaki
1 sampai 8 Pin 1-8 ialah port 1 yang merupakan saluran
atau bus I/O 8 bit dua arah dengan internal yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti mengendalikan
empat input TTL. Port ini juga digunakan sebagai saluran
alamat saat pemrograman dan verifikasi. Kaki 9 Merupakan masukan reset. Kaki 10 sampai 17 Port 3 merupakan saluran atau bus I/O 8 bit dua arah yang memiliki fungsi pengganti. Adapun fungsi penggantinya diperlihatkan tabel dibawah ini. 6
Tabel 2.1 Fungsi Pengganti Pada Port 3 [4,6] Bit Nama
Fungsi Alternatif P3.0 RXD Untuk menerima data port

2

GUNADARMA UNIVERSITY LIBRARY : http://library.gunadarma.ac.id

serial P3.1 TXD Untuk mengirim data port.......
For further detail, please visit UG Library
(http://library.gunadarma.ac.id)
III. Chapter 3
BAB 3 RANCANGAN SISTEM 3.1 Rancang Rangkaian
Secara Diagram Balok TAMPILAN LCD P3.4 TOMBOL
P0 P1 Mikrokontroler P3.7 P2.7 BUZZER Gambar 3.1 Diagram Balok Rangkaian Jam Digital Untuk memudahkan
penjelasan, rangkaian di bagi menjadi 4 bagian utama,
yaitu rangkaian catu daya, push button, mikrokontroler,
dan output yang dihasilkan adalah tampilan pada lcd dan
bunyi buzzer pada saat pemilihan menu alarm. Blok diagram tersebut di tunjukkan pada blok diatas. Kelima blok
di atas 36
tentunya memiliki karakteristik dan prinsip kerja yang
akan diterangkan pada bab ini. 1. Blok Tombol Dalam
blok ini, pengguna bisa memanfaatkan empat buah tombol
yang telah diatur pada program untuk memilih menu pada
aplikasi jam digital. Tombol pertama digunakan untuk
pemilihan menu. Jadi akan tersedia empat buah menu
yaitu menu jam, alarm, set tanggal, dan pewaktu. Tombol
kedua berfungsi sebagai tombol penambah untuk mengatur pertambahan jam, menit, tanggal, dan bulan, sesuai
dengan menu yang dipilih. Tombol yang ketiga berfungsi
sebagai tombol pengurang untuk mengatur jam, menit,
tanggal, dan bulan. Tombol keempat digunakan untuk
kembali keawal atau kembali ke menu. Sedangkan untuk menu pewaktu, tombol pertama akan berfungsi sebagai tombol mulai pewaktu, tombol kedua berfungsi untuk menghentikan pewaktu, tombol ketiga akan berfungsi
sebagai reset dan tombol keempat akan berfungsi untuk
kembali ke menu pilihan utama. 2. Blok Mikrokontroler Pada blok mikrokontroler P3.4-P3.7 digunakan untuk menghubungkan atara IC dengan tombol. P3.4 digunakan oleh tombol untuk pemilihan menu, P3.5 digunakan untuk penambahan, tombol untuk pengurangan dihubungkan dengan P3.6 dan P3.7 dihubungkan dengan
tombol kembali ke awal atau kembali ke menu. P0 dan
P1 Dipakai untuk menghubungkan antara IC dengan LCD,
sedangkan P2.7 dihubungkan dengan buzzer. Saat tombol
ditekan IC mmikrokontroler akan membaca data yang
telah dimasukkan sebelumnya ( program ) yang.......
For further detail, please visit UG Library
(http://library.gunadarma.ac.id)
IV. Chapter 4
BAB 4 PERCOBAAN 4.1 Tujuan Percobaan Tujuan
umum dari percobaan yang dilakukan penulis adalah untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan yang pernah penulis
dapatkan dari praktikum mikrokontroler tentang pemrograman dalam pemanfaatan IC mikrokontroler khususnya
dalam jenis bahasa pemrograman Assembler. Program
yang penulis coba kembangkan adalah untuk Pepengaplikasian menu jam digital. Selain itu untuk menambah
wawasan dan keterampilan dalam bidang teknik elektronika dan pemrograman. Tujuan Khusu dari percobaan yang
dilakukan adalah mengetahui tingkat keberhasilan dari

program yang telah dirancang dan yang telah dimasukkan
ke dalam IC. 4.2 Uji Coba Alat Dalam melakukan percobaan hendaknya menyiapkan terlebih dahulu perangkat
keras dan perangkat lunaknya sehingga uji coba yang dilakukan dapat dilakukan dengan mudah. Perangkat yang
dibutuhkan : 1. Paralel port (LPT). 2. PC. 3. CD-ROM
driver. 4. Kapasitas harddisk minimal 5Mb. 5. Trafo 9
volt. 6. OS/Win9x/ME/XP. 44
Setelah perangkat keras telah tersedia lakukan langkahlangkah instalasi perangkat keras berikut: 1. Hubungkan
port power dengan trafo lebih kurang 9 volt AC. 2.
Contras berfungsi untuk mengatur kecerahan karakter
LCD. 3. Hubungkan terminal DB9 LPT-PROG pada
serial port printer (LPT). Jika perangkat keras sudah
selesai diinstal, lakukan pula penginstalan perangkat
lunak, lakukan seperti langkah-langkah berikut: 1.
Jalankan program setup.exe yang terdapat pada CD. 2.
Untuk petunjuk penggunaan perangkat lunak ISP baca
fileu serm ans of tware.pdf padaCD.Jikaperangkatkerasdanperangkat
langkahpenulisanprogramdancaramengcompileprogramnya :
1.Instalperangkatlunakread51, lakukanpenginstalansepertiyangdip
.......
For further detail, please visit UG Library
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V. Chapter 5
BAB 5 PEMBAHASAN Program yang telah dirancang
oleh penulis akan ditulis ke dalam software read51. Setelah program selesai ditulis kemudian program dicompile ke
dalam bentuk hex. Jika program masih salah maka hasil
compile bukan berbentuk .HEX tetapi dalam bentuk .LST.
Program dalam bentuk hex inilah yang akan dimasukkan
kedalam IC. Program yang telah berbentuk hex disimpan
terlebih dahulu yang nantinya akan ditransfer ke dalam IC
dengan menggunakan kabel serial yang dihubungkan dari
komputer ke modul latih-51 yang dimanfaatkan penulis.
Jika ada hasil program tidak sesuai dengan rancangan program yang telah dibuat atau program masih ada kekurangan dan kesalahan, maka program dapat ditambahi atau
diperbaharui dengan cara menuliskan tambahan program
ke dalam software read51 dan mengcompilenya ulang. Jika
saat compile terhubung dengan alat maka hasil yang dalam
hal ini adalah tampilan pada LCD akan terlihat error.
Untuk itu perlu dilakukan pencabuatan kebel serial yang
terhubung dari komputer ke modul latih-51 yang kemudian dihubungkan kembali. Dan LCD akan menampilkan
tampilan sesuai dengan program yang dimasukkan. Setelah itu tanpa terkoneksi dengan komputer, modul dapat
digunakan. Setelah modul terhubung dengan power, maka
LCD langsung dapat menampilkan menu pilihan. Dan
penguna dapat langsung mencobanya. Tombol push button yang dimanfaatkan ada empat buah yang masingmasingnya memiliki fungsi yang berbeda. Untuk awalan,
tombol pertama digunakan untuk memilih menu pertama
yaitu menu jam, untuk tombol kedua digunakan untuk
memilih menu pilihan tanggal, sedangkan tombol ketiga
digunakan untuk memilih menu pilihan alarm dan tombol
keempat digunakan untuk memilih menu pilhan pewaktu.
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Setelah masuk kedalam menu pilihan ke empat tombol tadi
akan berubah fungsi. Untuk menu pilihan jam, tanggal,
alarm, ke empat tombol memiliki fungsi sama yaitu tombol
pertama berfungsi untuk memilih setting jam, menit atau
setting tanggal dan bulan. Tombol kedua 55
berfungsi sebagai tombol push up, tombol ketiga
berfungsi sebagai tombol push down dan tombol keempat
berfungsi.......
For further detail, please visit UG Library
(http://library.gunadarma.ac.id)
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