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Otomasi industri yang semakin berkembang menjanjikan kemudahan dalam 

kehidupan manusia. Kemudahan dalam mengoperasikan suatu peralatan elektronik 

merupakan keinginan bagi para konsumen. Jarak, waktu, dan tenaga menjadi salah satu 

kendala dalam pengoperasian sejumlah peralatan elektronik. Sehingga harapan 

kemudahan itulah yang mengakibatkan perkembangan teknologi dari keinginan manusia 

yang tak terbatas. Mereka berharap bisa melakukan efisiensi waktu dan tenaga yang 

akan memperlancar rutinitas kerja sehari-hari. 

Dalam hal membuka dan menutup pintu gerbang sekalipun manusia berharap 

bisa mengendalikan secara otomatis. Maka digunakanlah gelombang radio yang 

dipancarkan dari pemancar yang memberikan sinyal untuk operasi pengendalian 

tersebut. Sinyal radio dibangkitkan dari rangkaian osilator yang mengirimkan pulsa-

pulsa yang mewakili perintah-perintah dalam operasi pengendalian sistem tersebut. 

Sinyal tersebut diterima oleh rangkaian penerima untuk operasi pengendalian gerak 

motor dalam operasi membuka dan menutup pintu gerbang secara otomatis.  

Keamanan juga merupakan hal yang vital dalam sistem ini, karena itu digunakan 

sistem penguncian dan aplikasi mikrokontroller AT89S51. Tujuan penggunaan 

mikrokontroller ini adalah untuk membuat sistem keamanan dengan hak akses terbatas 

sehingga tidak setiap orang bisa mengetahui kombinasi tombol yang digunakan. Output 

dari rangkaian penerima tidak langsung untuk menggerakkan motor, tetapi diproses saat 

masuk ke port  mikrokontroler sehingga bekerja bila dilakukan penekanan dengan 

kombinasi tombol tertentu.  

Sistem kendali dalam piranti ini akan berjalan jika dilakukan dengan benar 

sesuai instruksi. Sehingga sistem kendali tersebut bisa diandalkan efektifitas dan 

keamanannya dalam memperlancar aktifitas rutin manusia. 

 

 

Kata Kunci     : Mikrokontroler, Hardware, Software, Assembler, Register, Timer. 

 

 

 

 



 v 

 ABSTRACT 

 

Khamid asnan. 2007. Aplication of Microcontroller AT89S51 in the System of Opening 

and Closing Gate Automatically. 

Advisor: Selo, S.T, M.T, M.Sc. 

 

 

The developing of Industrial automation promises the ease in human life. The 

ease in operating electrical equipment is considered as the consumer willingness. 

Distance, time, and power become the problems in operating the electronic equipment. 

Therefore the ease expectancy causes the development of technology from the limitless 

human desire. People hope that they can do the efficiency of the time and power which 

make their daily activities run smoothly. 

Moreover in opening and closing gate, people want to handle it automatically. 

So, they use radio wave which is transmitted from the transmitter that gives the signal 

for this control operation. The radio signal is generated from a series of oscillator 

which send pulse that represents the inductions in the controlling operational system. 

This signal is accepted by a series of receiver for the control operation of motor 

movement in opening and closing gate automatically. 

Safety is also one of the vital cases in this system and microcontroller aims at making 

the safety system with the right of limited access in which not all people know about the 

button combination that is used by the system. Output from a series of receiver is not to 

move the motor directly, but it is processed when it enters the port of microcontroller 

and can be operated if the emphasizing of button combination is done. 

The control system in this series will run if it is appropriate with the instruction. 

So, the control system can be traded on this efficiency of human being run smoothly. 

 

 

Key words : Microcontroller, hardware, software, Assembly, Register. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

 

Di zaman modern seperti sekarang ini, selain untuk meringankan kerja 

manusia, alat-alat yang digunakan oleh manusia diharapkan mempunyai nilai lebih 

daripada hanya untuk meringankan kerja manusia. Nilai lebih itu antara lain adalah 

kemampuan alat tersebut untuk lebih menghemat tenaga dan waktu yang diperlukan 

manusia dalam melakukan suatu kegiatan. 

Sebagai contoh untuk membuka pintu garasi rumah harus dilakukan dengan 

menggerakkan pintu tersebut dengan tangan. Hal ini membutuhkan tenaga dan waktu 

yang sebenarnya dapat dihemat bila ada sebuah peralatan elektronis yang dapat 

membuka atau menutup pintu garasi gerbang dengan pengendali jarak jauh. 

Peralatan elekronis ini harus dapat membuka atau menutup pintu sesuai 

dengan kehendak kita dengan menggunakan sebuah pengendali jarak jauh. Pekerjaan 

dalam membuka dan menutup pintu gerbang biasanya dilakukan secara manual yang 

tentu saja merepotkan apalagi bagi orang yang sudah berada di dalam mobil yang 

membuat enggan beranjak keluar hanya untuk membuka pintu yang dirasa kurang 

efisiensi waktu. Apalagi konstruksi dari pintu gerbang yang besar akan membuat 

orang semakin malas membuka pintu hingga menutup dan menguncinya kembali.  

Hal-hal tersebut meskipun terlihat sepele ternyata juga bisa membuat orang 

repot setiap saat harus membuka dan menutup pintu gerbang rumah. Permasalahan 
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tersebut bisa diatas dengan suatu alat yang bisa mengoperasikan pintu gerbang tanpa 

harus mengerahkan tenaga secara langsung untuk membuka dan menutup pintu 

tersebut. Alat tersebut merupakan suatu alat pengendai pintu gebang dari jarak jauh. 

Penulis di sini akan mencoba mengatasi masalah di atas dengan membuat suatu alat 

yaitu pengendali pintu gerbang dengan remote control. Alat ini ntuk mengendalikan 

pintu gerbang meliputi membuka kunci, membuka pintu, menutup pintu, dan 

mengunci kembali pintu gerbang tersebut. 

Satu hal yang juga sangat penting adalah keamanan dari sistem tersebut yaitu 

penguncian pintu gerbang. Tidak lengkap dan tidak aman jika sistem tersebut hanya 

bisa membuka dan menutup saja. Akan lebih lengakap jika hanya orang-orasn 

tertentu yang bisa mengoperasikan alat tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan 

kombinasui tombol yang ada pada remote kontrol, dan jika salah mengoperasikan 

maka harus dilakukan reset yang hanya diketahui orang yang memiliki akses. Bila 

perintah yang diberikan adalah perintah membuka maka motor akan mengerakkan 

pintu gerbang untuk membuka. Pintu gerbang tersebut sebenarnya dapat berhenti 

secara otomatis apabila limit switch pembatas buka pintu gerbang telah bekerja. Hal 

ini juga berlaku untuk proses menutup pintu. Selain itu juga dilengkapi dengan 

pengunci yang bisa untuk mengunci bila pintu sudah dalam kondisi tertutup, dan 

juga operasi untuk membuka kunci. 

Atas dasar pertimbangan itulah maka alat ini dibuat dengan tujuan 

mempermudah dalam membuka dan menutup pintu gerbang yang tidak efektif. 

Sistem ini cukup handal digunakan untuk kelancaran mobilitas pekerjaan. Alasan 



 3 

inilah yang membuat penulis tertarik dalam membuat ”Sistem Membuka dan 

Menutup Pintu Gerbang Secara Otomatis” ini. 

 

1.2   Permasalahan 

  Permasalahan utama dalam perancangan sistem elektronis ini adalah: 

1. Bagaimana membuka, menutup, dan mengunci pintu dengan pengendali 

secara remote. 

2. Bagaimana rancangan sistem tersebut berjalan dengan praktis dan aman 

dengan hak akses yang  terbatas. 

 

1.3    Pembatasan Masalah 

Berdasarkan rumusan di atas, maka masalah difokuskan pada perancangan dan  

pembuaan sebuah alat elektronis yang dapat membuka dan menutup pintu 

dengan pengendali jarak jauh dengan ketentuan: 

1. Menggunakan arsitektur mikrokontroller AT89S51. 

2.   Menggunakan motor DC sebagai penggerak utama. 

3.   Pengendali jarak jauh dengan menggunakan gelombang radio berfrekensi 27  

Mhz. 

4.   Pintu gerbang bergerak secara horisontal.  
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1.4    Tujuan 

 Tujuan pembuatan skripsi ini adalah bagaimana merealisasikan sistem 

membuka dan menutup puintu gerbang yang dapat berjalan secara otomatis dengan 

pengendalai secara remote dan hak akses untuk orang tertentu berbasis 

mikrokontroller AT89S51. Sistem ini juga dibuat dengan tujuan mempermudah daam 

mobilitas, sehingga bagi orang-orang yang sibuk tidak harus disibukkan dengan 

urusan membuka gerbang secara manual yang dianggap merepotkan. 

 

1.5.  Metode Penelitian 

  Metode penelitian skripsi ini terdiri atas : 

1.   Studi Literatur 

Dilakukan untuk mengumpulkan dan mempelajari bahan pustaka yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi baik dari buku maupun 

Internet. 

2. Perancangan Sistem 

Dilakukan dengan merancang sistem membuka dan menutup pintu secara 

otomatis dengan arsitektur mikrokontroller AT89S51. 

3. Wawancara 

Metode ini dilakukan dengan mengadakan interview kepada pihak-pihak 

yang berkompeten untuk mendapatkan gambaran dan informasi secara lebih 

jelas terhadap berbagai masalah dalam pembuatan skripsi 
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4. Pengujian dan analisis 

Pengujian merupakan metode untuk memperoleh data dari beberapa bagian 

perangkat keras dan perangkat lunak sehingga dapat diketahui apakah sudah 

dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu pengujian juga 

digunakan untuk mendapatkan hasil dan mengetahui kemampuan dan unjuk 

kerja dari sistem buka tutup pintu yang aman. 

 

1.6   Sistematika Skripsi 

        Skripsi yang disusun memiliki sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, Permasalahan, pembatasan 

masalah, tujuan, metodologi penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB II DASAR TEORI 

Bab ini memaparkan dan menjelaskan tentang teori yang digunakan untuk 

penelitian pada skripsi, yaitu meliputi  

BAB III PERANCANGAN ALAT 

Pada bab ini diuraiakan mengenai perancangan alat yang meliputi 

perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak untuk 

membentuk sistem membuka dan menutup pintu gerbang secara otomatis. 

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

Bab ini berisi hasil pengujian untuk perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software). 
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BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulisan skripsi. 

 

Lampiran-Lampiran 

   Berisi lembar datasheet sebagai informasi dan acuan pembuatan sistem. 
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BAB II 

 LANDASAN TEORI  

 

2.1  Pemancar 

 Pemancar radio bekerja dengan memberikan daya pada antena dengan 

frekuensi tertentu yang merupakan sinyal-sinyal perintah yang dikirimkan. Pemancar 

radio memancarkan dua macam gelombang, yaitu continuous wave (CW) dan 

modulate wave (MW). Pada radio telegraf pemindahan pulsa-pulsa yang pendek atau 

panjang dari frekuensi-frekuensi radio merupakan titik-titik dan garis-garis dari 

tanda-tanda morse. Harga maksimum dari semua cycle dari bentuk gelombang dari 

tanda–tanda yang dipancarkan adalah sama dan rata dan mempunyai keluaran dari 

basic oscilator. Moduated wave digunakan terutama pada radio teleponi dan terdiri 

dari pembicaraan atau kata-kata atau pun sinyal yang mengandung berita yang 

bercampur pada radio frekuensi. Ada beberapa macam metode modulasi, terutama 

tergantung apakah amplitudo modulation (AM), frekuensi modulation (FM) ataukah 

phase modulation (PM) yang digunakan. Modulasi yang paling tua dan umum adalah 

modulasi amplitudo. 

 

 2.1.1  Dasar Pemancar 

 Pemancar radio yang sederhana adalah yang dinamakan pembangkit sinyal 

radio frekuensi untuk tujuan pemancar dari gelombang-gelombang yang 
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Master

Oscilator
Power Supply

Penguat Daya

dibangkitkan. RF oscilator memberikan sinyal RF yang dibutuhkan, sedangkan 

antena dipergunakan sebagai pemancar. Misalkan suatu pemancar sederhana, 

dapat dipakai di dalam penggunaan yang terbatas dalam hal ini dua alasannya 

yaitu yang pertama osilatornya sendiri hanya dapat memberikan sejumlah power 

yang sangat kecil, dan yang kedua adalah osilator akan berubah frekuensi-

frekuensinya kalau disambung pada suatu muatan misalkan antena. 

  Agar hal-hal yang tidak dinginkan dapat diatasi maka biasanya output 

osilator dan antena ditambahkan suatu tingkat power amplifier. Pada gambar 2.1 

di bawah diperlihatan sebuah blok diagram dan sebuah pemancar yang 

digolongkan sebagai master oscilator power amplifier (MPCA). Power amplifier 

yang besar dibutuhkan untuk muatan dari master oscilator terjaga maka antara 

output osilator dan input pada tingkat akhir disambungkan suatu buffer amplifier. 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Gambar 2.1 Blok diagram pemancar 
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 2.1.2  Pemancar Continue Wave (CW) 

  Pada pemancar continue cave (CW) harus memiliki suatu keharusan yaitu 

memancarkan sinar RF yang asli, agar sinyal-sinyal dapat dipancarkan sebagai 

tanda–tanda morse, maka biassanya dipergunakan kunci ketok untuk mengontrol 

output dari pemancar sebagaimana ditunjukkan pada gambar tersebut. 

  Digunakannya kunci ketok maka satu lingkaran atau lebih di dalam 

pemancar akan ada atau tidak ada bila kunci ketok ditekan dan dilepaskan. 

Walaupun ada kesukaran dalam menggunakan kode, tetapi pemancar dengan CW 

mempunyai empat keuntungan yang penting, yaitu: 

  Transmission range dari pemancar CW nilainya lebih besar daripada 

pemancar radio teleponi pada energi yang sama, karena pada tempat yang 

berjauhan pembicaraan mungkin dapat didengar tetapi tidak dapat dimengerti. 

Pada tenaga yang sama, pemancar CW adalah lebih kecil, sederhana dan mudah 

dilayani. 

  Pesawat-pesawat penerima kode dapat banyak menghilangkan gangguan 

dari pemancar radio dan juga dapat lebih tepat membedakan antara dua stasion 

CW yang sangat dekat dengan frekuensi yang sama daripada dua stasion radio 

teleponi. Spektra dari CW transmission adalah lebih sempit daripada modulasi 

transmission. 
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  Penguat dari pemancar bertenaga tinggi membutuhkan banyak daya yang 

diberikan oleh satu atau lebih osilator bertenaga rendah. Penguat-penguat 

perantara dapat ditempatkan antara osilator dari penguat daya yang terakhir yang 

memberikan daya kepada antena. Pada beberapa pemancar penguat tegangan 

dinamakan buffer yang digunakan antara osilator dan penguat perantara yang 

pertama, untuk mencegah aliran kisi selama siklus dari eksitasi, maka dari itu 

tidak diberikan daya yang dibutuhkan dari osilator dan karenanya tidak 

menurunkan muatan osilatornya.Tingkat ini digunakan untuk memisahkan 

osilator dengan tingkat berikutnya dan untuk memperkecil perubahan dalam 

frekuensi osilator yang terjadi dengan adanya perubahan muatan. Buffer sangat 

penting bilamana dipergunakan kunci ketok di dalam penguat akhir pada 

pertimbangan daya yang tinggi. 

  Pemancar radio berbeda-beda dalam ukuran besarnya barang, maksud 

penggunaan, tenaga output frekuensi dan tergantung pemakaiannya. Jelaslah 

bahwa semua pemancar tidak dapat bekerja atau mendekati pada frekuensi yang 

sama dengan tanpa adanya gangguan. Pengguanaan spektra frekuensi kerja radio 

adalah mulai dari 0.03 Mhz sampai dengan 30.000 Mhz, pada consuel-consuel 

yang tertentu atau freukensi dari band-band yang berbeda dari daerah ini, 

digunakan untuk pertolongan radio amatir, keperluan militer, pemancar 

internasional dan untuk bemacam-macam keperluan. Band-band ini sudah 

ditentukan dalam perjanjian internasional. Setiap pemancar harus bekerja pada 
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frekuensi yang sudah ditentukan atau di dalam band yang ditentukan, dengan 

tujuan untuk mencegah suatu pemancar saling mengganggu. Frekuensi radio 

memiliki beberapa rentang frekuensi dan bandwidth. Rentangfrekuensi 

radioditunjukkan pada tabel 2.1 berikut ini: 

Tabel 2.1 Daftar Rentang Frekuensi Radio  

NO Nama Rentang 

Frekuensi 

Panjang 

Gelombang 

Nama 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Very Low Frequency 

Low Frequency 

Medium Frequency 

High Frequency 

Very high Frequency 

Ultra High Frequency 

Super High Frequency 

Extremely High 

Frequency 

30 KHz > 

30-300 KHz 

300-3000 KHz 

3-30 MHz 

30-300 MHz 

300-3000 MHz 

3-30 GHz 

30-300 GHz 

10 Km < 

1-10 Km 

100-1000 m 

10-100 m 

1-10 m 

10-100 cm 

1-10 cm 

1-10 mm 

Myriametrik 

Kilometer 

Hektometer 

Dekameter 

Meter 

Decimeter 

Sentimeter 

Milimeter 

(Suhana, Shigekishojo. Buku Pegangan Teknik Telekomunikasi, 1984:184) 

 

2.1.3  Pandangan-pandangan Mengenai Sirkit RF 

   Osilator mampu menghasilkan frekuensi radio yang dibutuhkan yang 

digunakan untuk pemancar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan sirkit 
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osilator untuk membangkitkan frekuensi dan mengontrol pemancar adalah derajat 

stabilitas yang diperlukan. 

   Frekuensi atau daerah-daerah frekuensi yang dibangkitkan adalah tenaga 

yang dibutuhkan osilator. Tegangan-tegangan dan emisi yang diperlukan juga 

faktor-faktor sepanjang faktor-faktor fisik dari ruang, berat dan suhu daerah yang 

harus dipertimbangkan. Osilator kristal adalah yang seringkali dipergunakan di 

dalam pemancar, karena sangat stabil. Oleh karena itu osilator hanya berubah 

dalam beberapa hertz saja dengan frekuensi resonansinya. Osilator kristal 

dipergunakan bilamana harus bekerja dekat sekali pada suatu fekuensi tertentu. 

Penggunaanya biasanya pada stasiun pemancar siaran umum, yang frekuensi 

bekerjanya harus pasti, untuk polisi, pelayaran umum, dan lain-lain yang 

frekuensinya tidak dapat didengar dengan cara lain. Suatu kerugian dari 

pemahatan pengontrolan kristal, bahwa kristal harus diganti bilamana frekuensi 

kerjanya berubah. 

   Pemancar pada rangkaian kontrol seperti halnya sama dengan pesawat 

telegram. Dibentuk dengan keying (pengetuk), sebuah tone pencatatan yang 

kontinu. Kunci ini tidak lagi digunakan untuk mematikan dan menghidupkan 

transmisi ke sebuah pemancar, tetapi alat elektronika yang direncanakan untuk 

memancarkan energi RF (frekuensi radio) ke angkasa (udara). Sebuah amplifier 

harus mempunyai kemampuan untuk menghasilkan tenaga yang besar (cukup) 
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dan sebuah osilator adalah sebagai sebuah alat untuk mengubah DC (arus searah) 

ke AC (arus bolak-balik).  

 

 2.1.4  Osilator 

   Osilator adalah satu rangkain (sirkit) yang menyalurkan suatu pengeluaran 

arus tukar atau tegangan tukar tanpa menggunakan suatu sinyal dari luar. Istilah 

lain bahwa suatu rangkaian osilator adalah sebuah generator yang dapat 

membangkitkan atau menghasilkan suatu frekuensi listrik.  

   Penggetaran atau osilasi dari osilator tersebut, dimulai dari terjadinya 

perubahan-perubahan yang sedikit sekali dalam jalannya arus sewaktu transistor 

mulai memanas. Jadi osilator tidak menciptakan energi , rangkaian i ni hanya 

mengubah energi DC dan catu daya menjadi energi AC. 

   Perubahan-perubahan ini timbul karena adanya pencatuan kembali ke 

lingkaran masukan (input). Pengeluaran amplitudo-amplitudo tersebut terlalu 

lemah dan tidak bisa diamati, sehingga perlu pencatuan kembali kemudian 

rangkaian masuk menggunakan transistor sebagai osilator, memungkinkan 

kemampuannya untuk memberikan penguatan. 

   Osilator memiliki beberapa macam tipe diantaranya: 

a. Osilator time plate time grid   

b. Osilator Hartley 

c. Osilator colpits 
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d. Osilatyor armstrong 

e. Osilator kopling elektron 

f. Osilator kristal 

g. Osilator pierce 

h. Osilator kristal overtone 

 

 2.1.5 Osilator Kristal 

   Osilator kristal adalah osilator yang memancarkan frekuensi yang konstan 

dengan besaran frekuensi tetap sesuai dengan nilai dari kristal tersebut. 

Umumnya osilator-osilator LC tida begitu stabil, untuk suatu pemakaian tertentu 

karena adanaya beberapa faktor variasi yang timbul pada penyetaraan 

frekuensinya, hal itu karena beberapa sebab yang perlu diketahui yaitu: 

a. Kelembaban temperatur yang mempengaruhi parameter rangkaian. 

b. Sifat sifat transisitor. 

c.   Pengaruh harga-harga efektif dari L dan C pada lingkaran penala. 

d.  Perubahan impedansi muatan. 

e.  Variasi tegangan sumber tenaga. 

    

Sedangkan frekuensi resonansi dari osilator tersebut memiliki tumussebagai 

berikut 

LC
fs

π2

1
=     
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Keuntungan dari pemakaian kristal adalah tidak peka (insensitive) 

terhadap hal-hal tersebut di atas, sehingga kestabilan frekuensinya dapat 

diandalkan. Bahan yang sangat stabil untuk kristal osilator adalah QUARTS, yang 

koefisien temperaturnya rendah dan kualitas mekanik sangat tinggi. 

 Frekuensi dan getaran kristal sangat tergantung pada ukurannya. Untuk 

bergetar pada frekuensi tinggi kristal tersebut harus disambung tanah dan 

ukurannya lebih kecil, karena adanya suatu batas ukuran kristal yang dapat 

ditanahkan, maka hasil frekuensi osilator terbatas. Jika ada sedikit tegangan tukar 

masuk ke kristal, maka pada kristal tersebut terjadi suatu penggetaran mekanis 

selanjutnya menghasilkan suatu tegangan pada fekuensi netral dari kristal 

tersebut. 

 Tegangan yang dihasilkan oleh penggetaran ini dimaksudkan ke suatu 

transistor maka sejumlah energi dari rangkaian pemasukan bila digunakan untuk 

memelihara getaran osilasi kristal tersebut. Pada umumnya rangkaian 

disambungkan pada rangkaian grid pada transistor. Dasar sirkit osilator kristal, 

hasil dari sirkit tersebut sederajat dengan hasil dari osilator-osilator lain.  

 Tegangan kisi negatif grid leak (grid leak bies) tersebut ditahan, tapi 

equivalent capasitor dan kristal bekerja di tempat grid leak kondensator biasa. 

Frekuensi osilator dari osilator kristal sesungguhnya adalah konstan karena terjadi 

pergeseran dari frekuensi ini yang disebabkan oleh goncangan tegangan transistor. 

Aturlah pencatuan daya dari power supply yang digunakan untuk menahan 
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variasi-variasi tegangan untuk daerah yang telah ditentukan yang pada umumnya 

sebesar 2 volt. 

 Sebab-sebab lain sehingga timbul penggeseran frekuensi pada osilator 

kristal adalah suatu perubahan temperatur dari kristalnya. Untuk mengatasi ini 

maka dioperasikan dalam kamar dengan temperatur yang terus-menerus diawasi 

sehingga kristal tetap beroperasi dengan frekuensi yang konstan. 

 

2.1.6  Penguat Frekuensi Radio  

 Perbandingan penguat-penguat tinggi dengan penguat-penguat frekuensi 

audio dalam sirkitnya terdapat perbedaaan-perbedaan terutama dalam bentuk-

bentuk komponen dan harga penguat dari komponen tersebut. Sebab penguatan 

terhadap frekuensi radio yang di dalamnya terlihat pula frekuensi-frekuensi yang 

lebih tinggi dan di samping itu diperlukan pula selektifitas yang lebih besar. 

Sampai spektrum frekuensi ini bernilai dari 20 KHz sampai dengan3000 Hz atau 

0.02 MHz sampai dengan 300 MHz. 

 Penguatan RF seperti telah diungkapkan di atas digunakan untuk 

mempebesar sinyal-sinyal yang sangat lemah pada radio-radio penerima, alat-alat 

penguat dan sebagainya. Penguat ini dapat disebut sebagai peguat RF bergantung 

pada pemakaiannya.  
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2.2.  PENERIMA 

 Peneirma adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk menerima sinyal 

frekuensi radio yang dipancarkan oleh rangkaian pemancar. Penerima radio 

melakukan fungsi memisahkan dua sinyal radio yang dikehendaki dari semua sinyal 

radio lain yang mungkin akan diterima oleh antena, dan menolak semua sinyal lain. 

Sinyal yang dipisahkan tersebut kemudian diperkuat sampai ketingkat yang dapat 

dipergunakan. Sinyal yang diterima tersebut kemudian dipisahkan dari pembawa 

(carrier) radio, dan diteruskan ke pemakai. Sinyal yang dimodulasi atau sinyal 

telegraf dengan pembawa terputus-putus (interrupted carrier telegraf signal) 

menggunakan prinsip frekuensi radio yang ditala atau tuned radio frequency (TRF) 

ini hanya berupa rantai penguat-penguat, yang masing-masing ditala pada frekuensi 

yang sama diikuti oleh sebuah rangkaian detektor. Penerima semacam ini memiliki 

selektifitas sinyal berbatasan yang buruk, terutama bila diharuskan untuk menala pada 

cakupan-cakupan frekuensi yang lebar. 

 

 

 

 

                                  Gambar 2.2 Diagram blok penerima  FM sederhana 

 

Penguat RF Detektor Penguat Akhir Keluaran 
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2.2   MOTOR DC 

 

   2.2.1  Pengertian Motor DC 

Motor DC adalah alat yang dapat mengubah daya listrik DC menjadi daya 

mekanik. Apabila pada penghantar yang dialiri listrik dan terletak diantara dua 

buah kutub magnet (kutub utara dan kutub selatan). Maka pada penghantar 

tersebut akan terjadi gaya yang menggerakkan penghantar tersebut. 

Suatu kumparan yang terletak dalam medan magnet yang arah arus dari 

kedua sisinya berlawanan sehingga arah gerak terhadap putaran berbeda 

selanjutnya akan menghasilkan gaya gerak putar atau kopel. Semakin besar 

arusnya maka akan semakin besar kopelnya, juga jika gaya magnetnya makin 

kuat kopelnya makin berat. Jika kumparan terletak diantara kutub magnet yang 

sedang berputar maka pada kumparan tersebut akan timbul suatu tegangan dari 

luar yang disebut gaya gerak listrik (ggl) lawan. Besar kecilnya ggl lawan 

tergantung dari tahanan jangkarnya. 

 

  2.2.2 Konstruksi Motor DC 

Konstruksi motor DC terdiri atas beberapa bagian yang meliputi badan 

motor, inti kutub magnet, sikat-sikat, komutator, dan jangkar. Gambar motor dc 

seperti ditunjukkan pada Gambar  2.3.  
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Gambar 2.3  Bagian Motor Arus Searah 

a. Badan Motor 

Fungsi utama badan motor adalah sebagai bagian dari tempat 

mengalirnya fluks magnet yang dihasilkan kutub-kutub magnet, oleh karena 

itu badan motor terbuat dari bahan ferromagnetic. Disamping itu badan motor 

juga berfungsi untuk melindungi bagian-bagian mesin lainnya. Untuk 

memenuhi kedua fungsi tersebut, pada umumnya badan motor untuk motor 

kecil dibuat dari besi tuang, sedangkan motor yang berukuran besar dibuat 

dari plat-plat campuran baja. 

 

b. Inti kutub magnet 

 Inti kutub magnet berfungsi untuk menghasilkan fluksi magnet. Magnet 

yang dipakai adalah magnet permanen jadi di sini tidak menggunakan prinsip 

elektromagnetik. 
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c.  Sikat-sikat 

 Fungsi dari sikat-sikat adalah sebagai jembatan bagi aliran arus listrik 

dari sumber tegangan ke lilitan jangkar. Di samping itu sikat-sikat memegang 

peranan penting dalam terjadinya komutasi. Agar gesekan-gesekan antara 

komutator dan sikat tidak mengakibatkan ausnya komutator, maka sikat harus 

lebih lunak dari komutator yang biasanya dibuat dari bahan arang (coal). 

 

d.  Komutator 

 Komutator berfungsi sebagai penyearah mekanik, yang bersama-sama 

dengan sikat-sikat membuat suatu kerjasama yang disebut komutasi. Agar 

menghasilkan penyearahan yang lebih baik atau lebih rata maka komutator yang 

digunakan berjumlah cukup besar. 

Dalam hal ini setiap belahan (segment) komutator tidak lagi merupakan 

bentuk separo dari cincin, tetapi sudah berbentuk lempeng-lempeng. Di antara 

lempeng segmen komutator terdapat bahan isolator. 

 

e.  Jangkar 

Jangkar yang umumnya digunakan dalam motor arus searah adalah 

jangkar yang berbentuk silinder yang diberi alur-alur pada permukaannya untuk 

tempat melilitkan kumparan-kumparan. Jangkar dibuat dari bahan 
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ferromagnetic, dengan maksud agar kumparan-kumparan (lilitan jangkar) 

terletak dalam daerah yang induksi magnetnya besar sehingga gaya gerak listrik 

(ggl) yang terbentuk dapat bertambah besar. 

 Seperti halnya inti kutub magnet, jangkar dibuat dari bahan berlapis-lapis 

tipis untuk mengurangi panas yang terbentuk karena adanya arus liar. Bahan 

yang digunakan untuk jangkar adalah jenis campuran baja silikon. 

Pada umumnya alur tidak hanya diisi oleh satu sisi kumparan, tetapi diisi 

lebih dari satu sisi kumparan yang disusun secara berlapis. 

Suatu motor listrik dapat berfungsi apabila memiliki: 

a.    Kumparan medan, untuk menghasilkan medan magnet. 

b. Kumparan jangkar, untuk mengimbaskan gaya gerak listrik (ggl) pada   

konduktor-konduktor yang terletak pada alur-alur jangkar. 

    c.  Celah udara, yang memungkinkan berputarnya jangkar dalam medan magnet. 

Pada motor arus searah, kumparan medan yang terbentuk kutub sepatu 

merupakan stator (bagian yang tidak berputar), dan kumparan jangkar 

merupakan rotor (bagian yang berputar). 

Motor arus searah akan berputar karena adanya: 

a.   Garis-garis gaya medan magnet (fluks), antara kutub yang berada di stator. 

b. Penghantar yang dialiri arus listrik dan ditempatkan pada jangkar yang 

berada di antara kutub-kutub magnet. 
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Penghantar yang dialiri arus listrik akan menghasilkan garis-garis gaya 

medan magnet (fluks). Disisi lain kutub-kutub magnet juga menghasilkan garis-

garis gaya medan magnet sehingga akan terjadi interaksi antara garis-garis gaya 

medan yang dihasilkan oleh kutub kutub magnet dengan garis-garis gaya medan 

magnet yang dihasilkan oleh penghantar yang dialiri arus listrik yang 

ditempatkan pada jangkar. Interaksi antara dua garis gaya medan magnet 

tersebut akan menghasilkan gaya (F) yang selanjutnya akan menghasilkan torsi 

(T) dan memutar jangkar. 

Untuk lebih jelasnya pada Gambar 2.4 sampai dengan Gambar 2.6 

diperlihatkan proses terjadinya rotasi motor arus searah sebagai interaksi antara 

medan magnet yang dihasilkan oleh kutub pada stator dan medan magnet yang 

dihasilkan oleh arus yang mengalir pada penghantar yang ditempatkan pada 

jangkar. 

 

 

Gambar 2. 4  Medan magnet yang dihasilkan oleh kutub 

 

 Dari gambar 2.4 diketahui bahwa kutub-kutub magnet menghasilkan 

garis-garis gaya medan magnet (fluks). 
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Gambar 2.5  Medan magnet hasil arus yang mengalir pada penghantar 

 

Pada Gambar 2.5 diketahui bahwa penghantar yang dialiri arus maka pada 

penghantar timbul medan magnet (garis-garis gaya fluks). 

 

 

 

                 Gambar 2.6 Interaksi kedua medan menghasilkan gaya 

 

Gambar 2.6 menunjukkan adanya interaksi kedua medan magnet akan 

menimbulkan medan magnet yang tidak seragam sehingga timbul gaya (F) yang 
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akan menghasilkan torsi (T) dan akan memutar jangkar. Arah dari garis-garis 

gaya (fluks) medan magnet yang dihasilkan oleh kutub, arah arus yang mengalir 

pada penghantar dan arah dari gaya, saling tegak lurus. 

 

2.2   Saklar 

2.2.1  Push Button (Tombol Tekan) 

Menurut kedudukan kontak-kontaknya tombol tekan dapat dibagi 

menjadi dua yaitu: 

2.2.1.1.  Tombol Tekan Normally Open 

  Tombol tekan normally open adalah tombol tekan yang dalam keadaan 

normal kontak-kontaknya terbuka sebelun ditekan atau dioperasikan. Apabila 

tombol ini ditekan maka lidahnya akan menutup (dari NO menjadi NC), tetapi 

apabila tombol tekannya dilepas kembali, maka lidah kontak akan kembali ke 

posisi semula (mejadi NO lagi). 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Simbol Tombol tekan  Normally Open (NO) 
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 2.2.1.2 Tombol tekan Normally Closed  

 Tombol tekan normally closed (NC) kebalikan dari tombol tekan 

normally open, dalam keadaan normal kontaknya menutup. Tekanan yang 

diberikan bukan untuk mengadakan penutupan, melainkan pembukaan. 

 

 

 

 Gambar 2.8 Simbol Tombol tekan  Normally Close(NC) 

 

 

2.2.2  Limit Switch 

Saklar batas atau limit switch (LS) merupakan saklar yang dapat 

dioperasikan baik secara otomatis maupun non otomatis. Limit switch yang 

bekerja secara otomatis adalah limit switch yng tidak mempetahankan kontak, 

sedangkan limit switch yang bekerja nonotomatis adalah limit switch yng 

mempertahankan kontak.kontak. pada limit switch sama sepeti kontak-kontak 

yang terdapat paada tombol tekan, yaitu mempunyai kontak normally open (NO) 

dsan kontk normally closed (NC). Kedudukan kontak dan bentuk dari limit switch 

dapat diperlihatkan seperti pada gambar. Limit switch yang tidak 

mempertahankan kontak akan bekerja apabila ada benda yang menekan rollernya, 

sehingga kedudukan kontak NO menjadi NC dan kontak NC menjadi NO. Jika 
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benda sudah diangkat, roller dan limit switch kembali ke posisi semula, demikian 

juga kontak-kontaknya. Jenis limit switch semacam ini dapat digunakan untuk 

pengoperasian motor secara otomatis. 

 

 

Gambar 2.9 Kedudukan Kontak Limit Switch 

 

 

2.3 Mikrokontroler AT89S51 

2.3.1 Konfigurasi Mikrokontroler AT89S51 

 Mikrokontroler AT89S51 merupakan mikrokomputer CMOS 8 bit 

dengan 4Kbyte Flash “Programable and Erasable Read Only Memory” 

(PEROM) berteknologi memori non-volatile (isi memori tidak akan hilang 

saat tegangan catu daya dimatikan). Memori ini biasa digunakan untuk 

menyimpan instruksi (perintah) berstandar MCS-51 sehingga memungkinkan 

mikrokontroler ini untuk bekerja dalam mode single chip operation (mode 

operasi keping tunggal) yang tidak memerlukan memori luar untuk 

menyimpan kode sumber sebagai perintah menjalankan mikrokontroler. 

Konfigurasi pin-pin mikrokontroler AT89S51 diperlihatkan pada Gambar 

2.10. 
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Gambar 2.10  Konfigurasi pin AT89S51 

(Datasheet AT89S51, 2006) 

 

  Penjelasan masing-masing pin pada gambar 10 adalah sebagai berikut : 

a.    Pin 40 (VCC) sebagai sumber tegangan 

b. Pin 20 (GND) digunakan sebagai pentanahan.  

c. Pin 32 sampai 39 (Port 0) merupakan port masukan dan keluaran biasa, juga 

bisa sebagai jalur alamat rendah dan bus data untuk memori eksternal. 

d. Pin 1 sampai 8 (Port 1) merupakan port masukan dan keluaran dua arah 

berjumlah 8 bit dengan rangkaian pull-up internal dan dapat juga berfungsi 
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sebagai input dengan memberikan logika 1. Pada port ini terdapat pin MISO, 

MOSI dan SCK yang digunakan saat pemrograman dan verifikasi data. 

e. Pin 21 sampai 28 (Port 2) merupakan saluran atau bus I/O 8 bit dua arah 

biasa, atau dapat berfungsi sebagai saluran alamat tinggi pada saat mengakses 

memori eksternal. 

f. Pin 10 sampai 17 (Port 3) merupakan saluran I/O 8 bit dua arah dengan 

internal pull-up yang memiliki fungsi pengganti. Bila fungsi pengganti tidak 

difungsikan, port ini dapat digunakan sebagai port paralel 8 bit serba guna. 

Adapun fungsi pengganti pada port ini diperlihatkan seperti tabel di bawah 

ini:  

 

 

       Tabel 2.2  Fungsi pengganti Port 3 AT89S51 

 

Bit Nama Fungsi Alternatif 

P 3.0 RXD Serial Input Port 

P 3.1 TXD Serial Output Port 

P 3.2 INT 0 Eksternal Interupt 0 

P 3.3 INT 1 Eksternal Interupt 1 

P 3.4 T0 Timer 0 External Input 

P 3.5 T1 Timer 1 External Input 

P 3.6 WR Eksternal data memori write strobe 

P 3.7 RD Eksternal data memori read strobe 

 

g. Pin 9 (Reset) merupakan masukan reset. Sebuah sinyal berlogika tinggi pada 

pin ini selama dua siklus mesin saat osilator bekerja akan mereset perangkat 

ini. 
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h. Pin 19 (XTAL1) masukan untuk penguat membalik osilator dan masukan 

bagi rangkaian operasi detak internal. 

i. Pin 18 (XTAL 2) keluaran dari penguat membalik osilator. 

j. Pin 31 ( /VPPEA ) adalah pin untuk mengaktifkan pengaksesan eksternal. 

EA (Eksternal Acces Enable) harus selalu ditanahkan saat mikrokontroler 

akan mengeksekusi program dari memori eksternal dengan lokasi 0000h 

sampai FFFFh dan EA  harus dihubungkan ke Vcc agar mikrokontroler 

mengakses program secara internal. 

k. Pin 19 (PSEN ) Program Store Enable adalah sinyal baca untuk memori 

program eksternal. Pada saat AT89S51 menjalankan program dari memori 

program eksternal, PSEN  diaktifkan dua kali setiap siklus mesin, kecuali 

pada saat dua aktivasi PSEN  dilompati selama tiap akses data memori 

eksternal 

l. Pin 30 (ALE/PROG ) adalah sebuah pulsa keluaran untuk menahan bit 

alamat rendah pada saat mengakses memori eksternal. Pin ini juga berfungsi 

sebagai sebagai pulsa input pemrograman (PROG) selama proses 

pemrograman.    

Sedangkan diagram blok mokrokontroller AT89S51 diperlihatkan pada 

gambar 8 di bawah ini. 
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Gambar 2.11 Diagram blok mikrokontroler AT89S51 

(Datasheet AT89S51, 2006) 

 

2.3.2  Memori Program 

Semua mikrokontroler Atmel memiliki ruang alamat (address space) memori 

program dan memori data yang terpisah. Pemisahan ruang alamat ini memudahkan 

memori data untuk diakses oleh alamat 8 bit, sehingga lebih cepat disimpan dan 

dimanipulasi oleh CPU 8 bit. Struktur memori program mikrokontroler AT89S51 

ditunjukan pada Gambar 8. Setelah reset, CPU segera melaksanakan program mulai 

dari lokasi 0000h. Dengan demikian, awal dari program pengendali MCS 51 harus 

ditempatkan di memori nomor 0000h. 

 

Gambar 2.12  Struktur Memori program AT89S51 

2.3.4 Memori Data  
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Gambar 12 menunjukkan struktur ruang-ruang memori data internal dan 

eksternal untuk AT89S51. Memori data eksternal dapat ditentukan sampai sebesar 

64 Kbyte. Seperti terlihat dalam struktur memori data internal gambar 2.13, memori 

data dibagi menjadi dua bagian, memori nomor 00h sampai 7Fh merupakan memori 

seperti RAM selayaknya meskipun beberapa bagian mempunyai kegunaan khusus, 

sedangkan memori nomor 80h sampai FFh digunakan sangat khusus yang 

dinamakan sebagai Special Function Register. 

 

Gambar 2.13 Peta memori data AT89S51 

 

Peta memori data internalnya ditunjukkan pada Gambar 2.14, 32 byte bawah 

yaitu alamat 00h sampai 1Fh selain sebagai memori-data biasa dapat pula 

digunakan sebagai register serba guna (General Purpose Register). Memori 

sebanyak 32 byte ini dikelompokkan menjadi 4 bank dan 8 register (R0 sampai R7). 

Dua bit pada PSW (Program Status Word) digunakan untuk memilih kelompok 
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register mana yang digunakan. Arsitektur ini mengijinkan penggunaan ruang kode 

secara lebih efisien, karena instruksi-instruksi register lebih pendek daripada 

insutruksi-instruksi yang menggunakan pengalamatan langsung.  

16 Byte berikutnya, di atas bank-bank register, membentuk suatu blok ruang 

memori yang bisa teralamati per-bit (bit addressable). Alamat-alamat bit ini adalah 

00h sampai 7Fh. Namun memori data pada lokasi ini tetap dapat digunakan sebagai 

memori data biasa. 

Sedangkan memori nomor 30h sampai 7Fh yaitu sebanyak 80 byte merupakan 

memori data biasa (general purpose RAM), dapat digunaan untuk menyimpan data 

maupun digunakan sebagai Stack. 

 

Gambar 2.14  Peta memori data internal AT89S51 
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2.3.5  SFR (Special Function Register) 

SFR atau register fungsi khusus merupakan suatu daerah RAM dalam IC 

keluarga MCS51 yang digunakan untuk mengatur perilaku MCS51 dalam hal-hal 

khusus, misalnya tempat untuk berhubungan dengan port paralel P1 atau P3, dan 

sarana input/output lainnya, tapi tidak umum dipakai untuk menyimpan data seperti 

layaknya memori-data. SFR dalam RAM internal menempati lokasi alamat 80h 

sampai 7Fh. Masing-masing register pada SFR ditunjukkan dalam tabel 2.3, yang 

meliputi simbol, nama dan alamatnya. 

 
  Tabel.2.3  Special Funtion Register 

Simbol Nama Alamat 

Acc Akumulator E0h 

B B register F0h 

PSW Program Status Word D0h 

SP Stack Pointer 81h 

DPTR  

(DPH) 

(DPL) 

Data Pointer 16 Bit 

DPL Byte rendah 

DPH Byte tinggi 

 

82h 

83h 

P0 Port 0 80h 

P1 Port 1 90h 

P2 Port 2 A0h 

P3 Port 3 B0h 

IP Interupt Priority Control B8h 

IE Interupt Enable Control A8h 

TMOD Timer/Counter Mode Control 89h 

TCON Timer/Counter Control  88h 

TH0 Timer/Counter 0 High byte 8Ch 

TL0 Timer/Counter 0 Low byte 8Ah 

TH1 Timer/Counter 1 High byte 8Dh 

TL1 Timer/Counter 1 Low byte 8Bh 

SCON Serial Control 98h 

SBUF Serial Data Buffer 99h 

PCON Power Control 87h 
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2.3.6 Sistem Interupsi 

Apabila CPU pada mikrokontroler AT89S51 sedang melaksanakan suatu 

program, maka pelaksanaan program dapat dihentikan sementara dengan meminta 

interupsi. Apabila CPU mendapat permintaan interupsi, program counter akan diisi 

alamat dari vektor interupsi. CPU kemudian melaksanakan rutin pelayanan 

interupsi mulai dari alamat tersebut. Bila rutin pelayanan interupsi selesai 

dilaksanakan, CPU AT89S51 kembali ke pelaksanaan program utama yang 

ditinggalkan. Instruksi RETI (return from interupt routine) harus digunakan untuk 

kembali dari layanan rutin interupsi. Instruksi ini digunakan agar saluran interupsi 

kembali dapat dipakai.  

Mikrokontoler AT89S51 menyediakan 5 sumber interupsi yaitu: interupsi 

eksternal (External interupt)  yang berasal dari pin INT0 dan INT1, interupsi timer 

(Timer Interupt) yang berasal dari timer 0 maupun timer 1, dan yang terakhir adalah 

interupsi port seri (Serial Port Interupt) yang berasal dari bagian penerima dan 

pengirim port seri. Alamat awal layanan rutin interupsi dari setiap sumber interupsi 

diperlihatkan pada Tabel 2.3. 

 

       Tabel  2.4  Alamat layanan rutin interpsi 

Interupsi Alamat Prioritas Interupsi 

0INT  03h 1 

Interupsi Timer 0 0Bh 2 

1INT  13h 3 

Interupsi Timer 1 1Bh 4 

Interupsi Port Serial 23h 5 
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Ada dua register yang mengontrol interupsi, yaitu IE (Interupt Enable) dan 

IP (Interupt Priority). Register IE berfungsi untuk mengaktifkan atau 

menonaktifkan sumber interupsi, sedangkan register IP digunakan untuk 

menentukan prioritas suatu sumber interupsi terhadap sumber interupsi lainnya, 

yaitu apabila ada dua atau lebih interupsi secara bersamaan. Jika register IP tidak 

didefinisikan, maka prioritas interupsi menggunakan urutan prioritas seperti 

dicantumkan pada Tabel 2.3.  

 

2.3.7 Timer/ Counter 

Pada mikrokonteroler AT89S51 terdapat dua timer/counter 16 Bit yang 

dapat diatur melalui perangkat lunak, yaitu timer/counter 0 dan timer/counter 1. 

Apabila timer/counter diaktifkan pada frekuensi kerja mikrokontroler 12 MHz, 

timer/counter akan melakukan perhitungan waktu sekali setiap 1 µs secara 

independen, tidak tergantung pada pelaksanaan suatu instruksi. 

Apabila periode waktu tertentu telah dilampaui, timer/counter segera 

menginterupsi mikrokontroler untuk memberitahukan bahwa perhitungan periode 

waktu telah selesai dilaksanakan. Timer/counter AT89S51 dapat dipilih 

beroperasi dalam 4 mode operasi yaitu sebagai timer/counter 13 bit, timer 

/counter 16 bit, timer/counter 8 bit dengan isi ulang (auto reload), dan gabungan 

timer/counter 16 bit dan 8 bit.  

Register timer mode (TMOD) dan register timer control (TCON) 

merupakan register pembantu untuk mengatur kerja timer 0 dan timer 1. Register 
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TMOD digunakan sebagai pengontrol pemilih mode operasi timer/counter 

sedangkan register TCON digunakan sebagai pengontrol kerja timer/counter. 



 36 

  BAB III 

PERANCANGAN ALAT 

                                                                                               

Pada perancangan di sini yang dimaksudkan meliputi perancangan 

perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software).  Perangkat keras 

yang dibuat meliputi rangkaian catu daya, rangkaian pemancar dan penerima, 

simulasi pintu gerbang, dan mekasniknya serta pengunci selenoid. Perancangan 

perangkat lunak dilakukan dengan program assembler ASM51. 

Secara umum diagram blok rancangan alat adalah seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 3.1. Alat yang dirancang akan membentuk suatu sistem 

pengedali dengan sistem kerja sebagai berikut. Pertama kali dinyalakan program 

mikro akan siap mendeteksi motor dan selenoid dan memantau saklar-saklar input 

dari saklar manual dan input yang merupakan output dari rangkaian/modul 

penerima remote.  

Kombinasi-kombinasi saklar yang ditekan ataupun data output dari remote 

akan diproses dan diterjemahkan oleh mikrokontroller sehingga mikrokontroller 

akan menggerakkan motor melalui motor driver sampai tertutup atau terbuka yang 

dapat diketahui posisinya dari keadaan sensor limit pada waktu pintu tertutup atau 

terbuka. Hasil dari pemrosesan data penekanan tombol juga akan menggerakkan 

selenoid untuk mengunci dan membuka pintu. 

Perancangan sistem secara keseluruhan memerlukan suatu alat dan bahan 

yang digunakan dengan deskripsi alat dan bahan sebagai berikut: 

 

36 
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3.1  Alat Dan Bahan 

Alat yang dgunakan dalam perancangan sistem aplikasi mikrokontroller 

AT89S51 dalam sistem membuka dan menutup pintu secara otomatis ini meliputi: 

1. Personal Computer (PC) untuk memprogram . 

2. Downloader AT89S51 

3. Kabel ISP (In System Programmer ) untuk sownload program dari PC. 

4. Rangkaian pemancar dan penerima dari radio kontrol mobil-mobilan. 

5. Bok rangkaian 

5. Solder 

6. Toolset 

    Sedangka bahan –bahan yang digunakan dalam sistem ini adalah: 

1. Transformastor CT 3A 

2. Dioda IN 4002 

3. IC ( LM 7805, 7812), IC L200, IC M54543AL.  

4. Transistor BC458 

5. Kapasitor 1000 µ F/50V 

6. Resistor 10 K 

7. Motor dc 

8. Selenoid 

9. Push button 

10. Relai 

11. LED 

12. PCB. 
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Alat dan bahan tersebut adalah untuk desain perangkat keras dan 

perangkat lunak dari sistem. Perancangan tersebut meliputi catu daya, driver 

motor dan selenoid, serta realisasi pemancar dan pintu gerbang. 

 

3.2 Perancangan Perangkat Keras 

  Perancangan perangkat keras dalam sistem ini adalah dengan membuat 

miniaturnya. Gambar blok sistem perangkat keras secara lengkap pada gambar 

3.1 di bawah ini.  

 

 
 

Gambar 3.1 Blok diagram sistem hardware 
 
 

   Prinsip kerja dari blok diagram tersebut adalah sinyal analog dari remote 

diterima oleh rangkaian penerima dan kemudian masuk dan kepada sistem 

mikrokontroller yang akan mendeteksi sinyal tersebut untuk menjadi operasi 

+46 
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perintah. Jadi mikrokontroller bekerja untuk memproses sinyal yang dikirimkan 

dari rangkaian penerima apakah sesuai dengan instruksi untuk perintah yang 

dibuat dengan kombinasi tombol dan delay.  

  Jika sesuai instruksi maka hardware akan bekerja yang meliputi operasi 

menuitup pintu gerbang, membuka pintu,  mengunci dan membuka kunci.  

 

3.2.1  Rangkaian Catu daya 

 Untuk aplikasi yang membutuhkan catu daya lebih besar, sumber dari 

baterai tidaklah cukup. Sumber catu daya yang besar adalah sumber bolak-balik 

AC dari pembangkit tenaga listrik. Untuk itu diperlukan suatu perangkat catu 

daya yang dapat mengubah arus AC menjadi DC.  

Catu daya merupakan bagian yang memberi daya untuk membuat sistem 

bekerja. Pada bagian pengendali/pemancar frekuensi dibutuhkan tegangan 

sebesar 9V DC. Pada bagian pengendali ini selalu dipegang oleh manusia/ 

pengguna, maka sumber daya ini digunakan baterai kotak agar lebih praktis. 

Catu daya DC digunakan untuk mencatu rangkaian-rangkaian yang 

membentuk perangkat keras. Catu daya yang digunakan adalah catu daya DC +5 

volt, + 12 volt, dan + 44 volt. Untuk menghasilkan tegangan konstan 5 volt 

digunakan IC regulator LM 7805 dan + 12 volt dengan IC regulator L 200.  

   Catu daya 12 volt dan +5 volt digunakan untuk mengoperasikan driver 

motor DC. Sedanagkan catu daya + 46 volt untuk suplai operasi membuka 

penguncian selenoid.  
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3.2.1.1 Catu daya +12 Volt 

 

Gambar 3.2 Catu daya +12 volt 

 

 Jadi catu daya +12 volt digunakan untuk menggerakkan motor melalui 

motor driver. Keluaran +12 volt diatur oleh IC regulatoir L 200 yang 

sebelumnya telah dilakukan filter dengan dua kapasitor 2200 ưF/50V dan 

1000ưF/25V untuk menghasilkan tegangan konstan +12 Volt.   

 

3.2.1.2 Catu daya +5 Volt dan + 46 Volt 

Catu daya ini dengan keluaran + 5Volt prinsipnya adalah dengan 

menggunakan IC regulator 7805. Sedangkan untuk keluaran + 46 volt diambil 

langsung dari output dioda.  

 

 

 

+12 v 

GND 

Gambar 3.3 Catu Daya     +5 Volt dan + 46 Volt 
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3.2.2 Driver Motor 

 Driver motor DC digunakan sebagai pengatur penggeraak motor Dc  yang 

diatur dari mikrokontroller. Arah putar motor diubah dengan memberikan 

polaritas yang dibalik agar bisa menggerakkan motor dengan arah berlawanan 

dan digunakan IC 54543 AL.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Driver motor DC 

 Pada prinsipnya logikanya adalah pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Logika Input Motor Driver  

Input 1 Input 2 Keadaan Motor 

0 0 mati 

0 1 Gerak maju / tutup 

pintu 

1 0 Gerak mundur/ buka 

pintu 

1 1 mati 
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3.2.3 Rangkaian Relai Driver 

   Rangkaian ini digunakan untuk menggerakkan relai sebagai 

pensaklar untuk selenoid induktor. Jadi rangkaian disuplai dengan tegangan + 5 

volt yang digunakan untuk membias maju transistor. Pada prinsipnya induktor 

selenoid bekerja sesuai gaya magnet yang akan memiliki gaya tarik bila dalam 

lilitan tersebut dialiri arius DC. Prinsip dalam rangkaian ini adalah sebagai 

berikut:eperti tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Rangkaian Driver Relai 

 

Tabel 3.2 Logika Input Induktor Selenoid/ Pengunci 

Input Keaadaan Selenoid 

0 Kunci /mati 

1 Nyala/ Buka kunci 

 

 



 43 

 

3.2.4 Simulasi Peralatan 

 

Gambar 3.6 Remote kontrol tampak depan 

 

Gambar 3.7 Remote kontrtol Tampak Samping 

 

 

Gambar 3.8 Simulasi pintu gerbang kondisi membuka dan menutup 
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3.3  Perancangan Perangkat Lunak  

 
Pada perancangan perangklat lunak disini digunakan program asssembler 

ASM 51untuk. Secara keseluruhan adalah sebagai berikut yang digunakan untuk 

mengendalikan input dan output dari mikrokontroller AT89S51 yang merupakan 

operasi membuka pintu, mengunci, membuka kunci, dan mengunci kembali pintu 

gerbang. 

;------------------------------------------------------------------------------- 

Program Pengendalian Sistem Membuka dan Menutup pintu secara otomatis 

;--------------------------------------------------------------------------------- 

IdBfrKy  equ  0ah 
IdBfrTm  equ  0bh 
Dtkeyprs  equ  0ch  ;mem dt disimpn 0ch..0fh 
DtTmKey  equ  10h  ;mem dt waktu 10h..13h 
JumKyPrs  equ  14h 
DAtas   equ  15h 
DBawah  equ  16h 
BykErr   equ  17h 
TmKyPrs  equ  18h 
hitdet1   equ  19h 
hitdet2   equ  1Ah 
 
Keyp   bit  20h.0 
KnnKr   bit  20h.1 
KeyPrs   bit  20h.2 
kunci   bit  p2.2 
                 
                org   00h 
                JMP   Start 
                 
                org   1Bh 
                jmp   IntTmr1 
                                               
               org   30h 
 
Start:  

   mov   tmod,#015h  ;set tmr0,1 16bit,in tmr0  dr 
T0 
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        mov   th1,#03ch  ;50mS 
    mov   tl1,#0afh    
        clr   tr1 
           
        setb   Et1   ;enable int tmr1 
    mov   hitdet1,#0c2h 
    mov   hitdet2,#02h 

                  
mov   JumKyPrs,#04 

    mov   idBfrKy,#0ch 
    mov   idBfrTm,#010h 
         
loopKyb:  

Call  kybproc   ;baca penekann keypad 
               
     jmp  loopkyb 
           
 
;-------------------------------------------------------------------------------------  
   
ttpGerb: 
 jb  kunci,ttpbk 
 jnb  p1.1,TTpBk 
 setb  p2.1 
 clr  p2.0 
 jb  p1.1,ttpGerb 
ttpBk:  
 clr  p2.0   ;matikan motor 
 clr  p2.1 
   ret     
 
;------------------------------------------------------------------------------------  
bukaGerb:   

jb  kunci,Gerbbk 
 jnb  p1.0,GerbBk 
 setb  p2.0 
 clr  p2.1 
 jb  p1.0,bukaGerb 
GerbBk:  
 clr  p2.0   ;matikan motor 
 clr  p2.1 
   ret     
 
;-----------------------------------------------------------------------------------     
kybproc:      

anl  a,#0fh 



 46 

 jb  keyprs,nocekky 
 Call  CrKyPres 
 jnc  TblPrntkn 
     
nocekky: 
 mov  r5,#01 
 Call  Delay50ms 
 inc  TmKyPrs 
 mov  r0,IdBfrKy 
 mov  @r0,a  
 setb  Keyprs 
 setb  tr1 
 MOV  P3,TmKyPrs 
TblPrntkn:  ret 
     
nokeyprs: 
 jnb  Keyprs,extkyprs 
 mov  P3,TmKyPrs 
 mov  r0,IdBfrTm 
 mov  @r0,TmKyPrs  
 mov  TmKyPrs,#0 
 inc  IdBfrTm 
 inc  IdBfrKy  
 clr  Keyprs 
 dec  JumKyprs 
 mov  a,jumKyPrs 
 jnz  extkyprs 
    
 clr  tr1 
 mov  th1,#03ch  ;50mS 
 mov  tl1,#0afh    
 mov  hitdet1,#0c2h 
 mov  hitdet2,#02h 
                   
 mov  r0,#DtTmKey 
 Call  ConvJdWkt 
 mov  r0,#DtTmKey+1 
 Call  ConvJdWkt 
 mov  r0,#DtTmKey+2 
 Call  ConvJdWkt 
 mov  r0,#DtTmKey+3 
 Call  ConvJdWkt 
 Call  GetCode 
 mov  idBfrKy,#0ch 
 mov  idBfrTm,#010h 
 mov  jumKyPrs,#04 
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extkyprs:  ret 
 
;------------------------------------------------------------------------------------- 
CrKyPres:  mov  b,a 
blmsls:   dec  idbfrky   ;kurangi almt dt bfr 
key 
   mov  r0,idbfrky 
   mov  a,@r0   ;dt bfr 

cjne a,b,TdkSm  ;bandingkan dt dr bfr  
;dng  dt pnkn tmbl 

   setb  c   ;jk ada set c 
   ret 
     
tdksm:   mov  a,#0ch 
   cjne  a,idbfrky,BlmSls 
   ret 
 
 
;------------------------------------------------------------------------------------- 
ConvJdWkt:  mov  a,@r0 
   mov  DAtas,#020 
   mov  DBawah,#010 

Call  CompBts  ;cek waktu antara 
; 0.5-1 det 

   jc  CekWktLm  ;if WktTkn > 1 det  
   jb  F0,ErrTm  ;if WktTkn < 0.5 det  
   mov  @r0,#01 
   ret 
     
CekWktLm: 

Mov a,@r0   ;cek waktu antara 2-2,5  det 
   mov  DAtas,#050 
   mov  DBawah,#040 
   Call  CompBts 
   jc  ErrTm   ;if WktTkn > 2.5 det  
   mov  @r0,#02 
   ret 
     
ErrTm:   mov  @r0,#0 
   ret    
 
  
;------------------------------------------------------------------------------------- 
GetCode:  mov  R0,#DtTmKey 
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   mov  a,@r0 
   push  acc 
   inc  r0 
   mov  a,@r0 
   pop  b 
   clr  c 
   add  a,b 
   push  acc 
     
   inc  r0 
   mov  a,@r0 
   push  acc 
   inc  r0 
   mov  a,@r0 
   pop  b 
   clr  c 
   add  a,b 
     
   pop  b 
   xch  a,b 
   swap  a 
   orl  a,b 
    
   mov  p3,a 
   ;call  delay1s 
     
   cjne  a,#034h,NE34 
   Call  BukaGerb 
   Ret 
  
Ne34:   cjne  a,#042h,NE42 
   Call  TtpGerb 
   ret  
     
Ne42:   
   cjne  a,#032h,NE32 
   jb  p1.1,nokunci 
   setb  kunci 
nokunci:  ret  
     
Ne32:   cjne  a,#024h,NE24 
   clr  kunci 
Ne24:   ret        
  
  
;------------------------------------------------------------------------------------- 
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CompBts:  mov  b,DAtas 
   cjne  a,b,MsbBd   
   jmp  CmpBwh    
MsbBd:  jc     CmpBwh    
SetLbh:  setb  c     
   ret 
     
cmpBwh:  mov  b,DBawah 
   cjne  a,b,LsbBd   
   jmp  Excmp    
LsbBd:   jnc     Excmp    
SetKrg:  clr  c     
   setb  F0     
Excmp:  ret         
;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
        
IntTmr1:     clr  tr1 
           mov  th1,#03ch  ;50mS 
     mov  tl1,#0afh    
           
    
   djnz  hitdet1,extintTmr1 
   mov  hitdet1,#0c2h 
   djnz  hitdet2,extintTmr1 
      
   Call  ResetDt 
   mov  hitdet1,#0c2h 
   mov  hitdet2,#02h 
   clr  tr1 
   mov  p3,#10010000b 
   call  delay1s  
   mov  p3,#0 
   reti 
     
extintTmr1:  setb  tr1 
   reti   
    
;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
;Delay waktu ditentukan TH0,TL0,R5 
Delay50ms:  mov  tmod,#011h     
   mov  th0,#03ch  ;50mS 
   mov  tl0,#0afh    
   setb  tr0 
Waitdly:  jnb  tf0,WaitDly 
   clr  tf0 
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   clr  tr0 
   djnz  r5,Delay50ms 
   ret 
 
;Delay 1 detik 
Delay1s:  mov  r5,#020  
LpDelay1s:  mov  tmod,#011h     
   mov  th0,#03ch  ;50mS 
   mov  tl0,#0afh    
    
   setb tr0 
Wtdly1s:  jnb  tf0,WtDly1s 
   clr  tf0 
   clr  tr0 
   djnz  r5,LpDelay1s 
   ret 
   
     
;Tundaan  
Delay:   mov  r6,#0ffh ; 
wait:   djnz r6,$  ; 
   djnz r5,wait  ; 
   ret 
                     
end  
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Gambar 3.9  Diaram Alir 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

 

4.1 Pengujian Catu Daya 

Catu daya sebagai suplai tegangan sangat penting. Dalam realisasi 

hardware yang berupa motor DC dan induktor selenoid di sini membutuhkan catu 

daya yang besarnya +12 volt dan +44 volt. Sedangkan  untuk rangkaian penerima 

dan mikrokontroller dibutuhkan sebessar + 5volt. Sedangkan hasil keluaran yang 

terukur sebenarnya adalah: 

1. Hasil pengukuran untuk catu daya +12 volt dari keluaran IC regulator L 200 

adalah 11,86 volt. 

2. Hasil pengukuran untuk catu daya +5 volt dari keluaran IC regulator 7805 

adalah +4,88 volt. 

3. Hasil pengukuran untuk catu daya +46 volt dari keluaran dari dioda adalah 

+46,3 volt.  

 

4.2 Cara Kerja Rangkaian Pemancar 

Sinyal radio dibangkitkan dengan rangkaian osilator yang dibentuk dengan 

trensistor Q1 9016, frekuensi kerja dari osilator ini ditentukan oleh kristal Y1 

yang bernilai 27 Mhz. Bagian yang sangat kritis dari rangkaian osilator ini. Kerja 

dari osilator ini dikendalikan oleh gerbang NOR MC14001B, saat output gerbang 

( kaki no 3) ini bernjilai 1, osilator akan bekerja dan mengirimkan sinyal ferkuensi 

radio 27,145 Mhz.dan pada saat output U2D kaki 11 bernilai 0 osilator akan 
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berhenti. Dengan bantuan resistor R4 dan R5 serta kapasitor C8 membentuk 

sebuah rangkaian osilator frekuensi rendah pembentuk clock untuk 

mengendalikan rangkaian  yang ada. Sinyal osiliator dan sinyal informasi 

dicampur dalam modulator dan keluarannya dikuatkan. L1 dan L2 digunakan 

untuk mengurangi noise yang ada. 

 

4.3  Cara Kerja Rangkaian Penerima 

 Rangkaian penerima menerima sinyal yang berupa sinyal informasi dan 

sinyal pembawa. Sinyal tersebut diterima dan dipisah oleh demodulator yang 

dibentuk oleh gerbang NOT MC14069 dan yang sudah dikuatkan. Output yang 

diterima ke penerima masuk ke IC MC 14024 yang kemudian akan memberikan 

perintah dan masuk ke sistem mikrokontroler. 

 

4.7  Keterbatasan Penelitian 

1. Sinyal yang digunakan sebagai kode beresiko jika ada penggunaan sinyal yang 

berfrekuensi sama. 

2. Tampilan yang digunakan sebagai pengujian tingkat keberhasilan 

menggunakan led dan motor dc. 

3. Menggunakan pemancar yang memiliki jarak pemancaran maksimal sekitar 30 

m. 
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4.5  Sistem Kerja Alat  

Pertama kali dinyalakan program mikrokontroler  akan mematikan motor 

dan selenoid dan akan memantau saklar-saklar input dari saklar manual dan input 

yang merupakan output dari rangkaian/modul penerima remote. Kombinasi-

kombinasi saklar yang ditekan ataupun data output dari remote akan diproses dan 

diterjemahkan oleh mikrokontroller sehingga mikrokontroller akan menggerakkan 

motor melalui motor driver sampai tertutup atau terbuka yang dapat diketahui 

posisinya dari keadaan sensor limit pada waktu pintu tertutup atau terbuka. Hasil 

dari pemrosesan data penekanan tombol juga akan menggerakkan selenoid untuk 

mengunci dan membuka pintu. Berikut adalah kombinasi tombol yang memiliki 

arti tertentu untuk membuka atau menutup pintu dan untuk mengunci atau 

membuka kunci. 

Kombinasi tombol yang digunakan baik padda remote kontrol maupun 

saklar manual adalah sebagai berikut: 

 

4. 6 Cara  Pengoperasian Alat 

 Cara pengoperasian sistem membuka dan menutup pintu secara remote ini  

sederhana bagi yang terbiasa. Berikut adalah langkah-langkah pengorasiannya. 

1. Sambungkan sistem dengan menghubungkan ke sumber AC 220 volt yang 

berarti siap dijalankan ditandai dengan nyalanya led pada mikrokontroller. 

2. Siapkan opemancar dengan batere + 9 volt. 

Jika langkah awal sudah dilakukan maka operasi bisa dilakukan, yang 

perintahnya merupakan kombinasi tombol tekan panjang dan pendek, dengan 
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menekan sembarang tombol. Di sini untuk ukuran panjan memiliki rentang waktu 

antara 2-2,5 detik dan pendek rentang waktunya 0,5 - 1 detik dan diberikan 

kesempatan jika sudah melakukan penekanan tombol menuju tombol berikutnya 

selama 15 detik.  Kombinasi perintah yang bisa dilakukan adalah: 

1. Perintah Menutup Pintu Gerbang 

Jika pertama dikondisikan pintu dalam keadaan terbuka maka sistem bisa 

diberikan perintah membuka pintu dengan kombinasi tombol sebagai berikut: 

   Panjang - panjang – pendek- pendek  

2. Perintah Mengunci Pintu Gerbang 

 Perintah mengunci bisa dilakukan jika pintu dalam kondisi tertutup. 

Operasi penguncian dilakukan dengan kombinasi tombol sebagai berikut: 

Pendek- panjang – pendek – pendek 

3. Perintah Membuka Kunci  

  Perintah membuka kunci bisa dilakukan jika pintu dalam keadaan 

menutup dan terkunci. Operasi ini digunakan kombinasi tombol sebagi berikut: 

Penek – pendek - panjang – panjang 

4. Operasi Menutup Pintu  

  Operasi menutup pintu bisa dilakukan dengan keadaan pintu harus sudah 

tidak terkunci. Jika terkunci maka pintu harus dilakukan operasi membuka kunci 

terlebih dahulu. Operasi dilakukan dengan kombinasi tombol sebagai berikut: 

Panjang – pendek – panjang – panjang 

Perintah-perintah tersebut bisa dilakukan dan pintu bisa berhenti secara 

otomatis dengan adanya limit switch sebagai penghenti laju motor yang berjalan. 
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Selain dengan kombinasi tombol remote kontrol juga dibuat tombol atau saklar 

manual dari arsitektur mikrokontroler yang fungsinya adalah sebagai alternatif 

jika pada remote kontol terjadi kerusakan. Fungsi dalam kombinasi tombol saklar 

manual sama dengan pada remote kontrol yasng hanya diketahui orang yang 

memiliki hak akses. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

1. Empat macam sinyal output pemancar yang dipancarkan mengirimkan sejumlah pulsa 

yang digunakan sebagai logika pengendali gerakan motor dan selenoid yang diterima 

dan diproses dalam sistem mikrokontroler yang bekerja bila instruksi yang siberikan 

benar. 

2. Penggunaan sinyal-sinyal radio sebagai pengendali secara remote cukup efektif untuk 

memperlancar pekerjaan dan jaminan tingkat keamanan yang cukup besar dengan 

kombinasi kode berupa sinyal yang tidak mudah diamati langsung dan ditiru sehingga 

hanya orang tertentu yang memiliki hak akses. 

 

5.2 Saran 

1. Bagi pengguna sistem ini, untuk meningkatkan keamanan ada baiknya jika bisa 

mengombinasi tombol  lebih variatif dan mudah diingat.  

2. Bagi peneliti selanjutnya, sistem ini dapat dikembangkan pengaplikasiannya untuk 

pengaman sistem yang lain. 

3. Penggunaan dalam sistem yang sebenarnya menggunakan motor AC dan 

membutuhkan daya yang besar, dan sebaiknya digunakan oleh rumah yang bisa 

menyediakan suplay daya sendiri (genset) untuk mengantisipasi jika terjadi 

pemadaman. 
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