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ABSTRAK 
 
 

Gandhi Yuda. 2008. PENAMPILAN Tulisan Berjalan Berbasis 
Mikrokontroler.Tugas Akhir. D3 Teknik Elektro. Teknik Elektro. Fakultas 
Teknik. Universitas Negeri Semarang. 
 

Kesan mendalam dari seorang pengunjung maupun calon mahasiswa 
adalah saat pertama kali mereka datang. Tidak semua orang memikirkan hal-hal 
yang remeh dan bahkan tak mau memikirkan. Dengan pemikiran itu maka perlu 
adannya sebuah sambutan agar mereka para tamu dan calon mahasiswa Teknik 
Elektro UNNES mempunyai kesan mendalam, dan dari itulah maka terpikirkan 
penulis untuk merealisasikan pembuatan tulisan berjalan ini. Dengan 
memanfaaatkan kecanggihan teknologi sekarang ini dapat memberi kemudahan di 
semua bidang. Salah satu solusi merealisasikan alat ini adalah membuat perangkat 
perintah atau program (software) yang didukung dengan perangkat keras 
(hardware). 
 Perangkat keras (hardware) terdiri dari mikrokontroler AT89S51, serial 
EEPROM, tampilan LCD yang dikombinasi dengan program (software) yang 
saling mendukung. 
 Rangkaian catu daya menghasilkan tegangan supply +5V dan +12V yang 
masuk pada rangkaian Mikrokontroler AT89C51, serial EEPROM, LCD dan  
push button. Pada rangkaian serial EEPROM mengakses data dari mikrokontroler 
AT89S51 yang terdapat pada kaki SDA dan SCL. Pin port (P2.0-P2.3) pada 
mikrokontroler AT89S51 sebagai pengakses data pada rangkaian push button 
yang akan mensetting apa yang akan ditampilkan LCD. Pin port (P1.0-P1.7) pada 
mikrokontroler AT89C51 berhubungan dengan port (D0-D7) pada LCD, yang 
nantinya akan menampilkan tulisan berjalan dalam dua bahasa setelah diseting 
oleh push button yang akan menampilkan salah satu tulisan berbahasa Indonesia 
atau Inggris. 

Diharapkan alat ini dapat dikembangkan agar lebih canggih baik dari 
segi program maupun bentuknya agar dapat dikomersialkan di dunia usaha. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu dan teknologi sekarang ini semakin pesat. Ilmu 

pengetahuan dan teknologi sangat penting dalam kehidupan manusia, karena 

dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka peradaban manusia 

mengalami banyak perubahan. Perkembangan ini tidak lepas dari banyaknya 

ide-ide kreatif dalam menciptakan peralatan canggih sehingga berguna bagi 

kehidupan manusia. 

Begitu pula dengan perkembangan ilmu dan teknologi dibidang 

elektronika, hal ini ditandai dengan diciptakannya peralatan-peralatan modern 

yang menuntut automatisasi dalam segala hal sehingga dapat meringankan 

pekerjaan manusia dan menjadikan segalanya serba inovatif, efektif dan 

efisien. Dari kenyataan tersebut, penulis mencoba untuk berpartisipasi dalam 

mewujudkan kemajuan teknologi terutama di tingkat akademis.  

Penulis mencoba membuat suatu alat penampil tulisan berjalan 

berbasis mikrokontroler. Tujuan alat ini diciptakan agar dapat digunakan 

sebagai alternatif lain untuk menampilkan tulisan-tulisan selain dalam bentuk 

konvensional. Selama ini yang banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari 

berupa pemasangan tulisan-tulisan dalam bentuk selebaran, poster maupun 

reklame. Sekarang ini cara-cara tersebut sudah umum dan jarang diminati oleh 

pembaca, karena kurang menarik dan monoton sehingga tujuan dari penulisan 

kurang mencapai sasaran. 
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Alat ini menampilkan tulisan atau kata-kata pada LCD  yang disusun 

berbentuk huruf dengan nyala bergantian sehingga timbul efek seperti 

berjalan. Dengan pemrogramam tersebut tulisan-tulisan yang ditampilkan 

lebih menarik perhatian pembaca, efektif serta efisien. Disamping itu nantinya 

alat ini dapat dikembangkan lebih lanjut dan dapat dijadikan lahan bisnis 

untuk dipasarkan sesuai keinginan konsumen. 

 Untuk merealisasikan hal tersebut penulis menggunakan 

mikrokontroler sebagai komponen utama dari jenis AT89S51, salah satu tipe 

yang sekarang ini banyak dipakai karena keunggulan memorinya yang cukup 

besar dan mudah dalam pemrograman, dibandingkan mikrokontroler jenis 

lainnya.   

Melihat latar belakang diatas penulis mengambil judul 

“PENAMPILAN TULISAN BERJALAN BERBASIS 

MIKROKONTROLER”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Permasalahan yang timbul dalam pembuatan penampilan tulisan 

berjalan berbasis mikrokontroler adalah:  

1. Bagaimana merancang penampilan tulisan berjalan berbasis 

mikrokontroler AT89S51 ?  

2.  Bagaimana pemrograman pada mikrokontroler AT89S51 ? 

3.  Bagaimana cara kerja penampilan tulisan berjalan berbasis 

mikrokontroler? 
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C. Pembatasan Masalah 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, agar tidak menyimpang dari pokok 

bahasan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai maka diberikan pembatasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Mikrokontroler AT89S51 digunakan sebagai komponen utama dalam alat 

penampil tulisan berjalan. 

2. Pembuatan alat penampil tulisan berjalan berbasis mikrokontroler ini 

hanya sebatas pembuatan simulasi saja.   

 

D. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan dan pembuatan tugas akhir 

ini yaitu : 

1. Membuat suatu alat dengan memanfaatkan teknologi berbasis 

mikrokontroler AT89S51  

2. Menghasilkan suatu alat yang dapat menampilkan tulisan berjalan. 

 

E. Manfaat 

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat yang diperoleh dari 

pembuatan alat ini adalah : 

1. Dapat digunakan sebagai media pembelajaran mikrokontroler. 

2. Untuk mengembangkan ide kreatif dan inovatif dalam pemrograman. 

3. Dapat dikembangkan menjadi lahan usaha untuk dipasarkan sesuai dengan 

keinginan konsumen, khususnya bagian promosi atau iklan. 
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F. Metode Penulisan 

Dalam menyusun Tugas akhir ini menggunakan beberapa metode, 

yakni sebagai berikut: 

1. Studi Kepustakaan 

Studi ini dilakukan dengan cara mencari literatur yang ada untuk 

memperoleh data yang berhubungan dengan alat yang dibuat. Baik melalui 

refensi di buku – buku maupun dengan membuka website di internet. 

2. Metode Observasi 

Yaitu melakukan pengamatan dan mempelajari peralatan yang 

sudah ada sehingga memperoleh gambaran yang lebih jelas dan dapat 

dijadikan acuan dalam perencanaan dan pembuatan alat. 

3. Metode Diskusi 

Metode ini untuk mendapatkan pengarahan dan petunjuk dalam 

pembuatan Tugas Akhir. Diskusi dilakukan dengan dosen pembimbing 

Tugas Akhir ataupun dengan pihak lain, sehingga pembuatan Tugas akhir 

dapat berjalan lancar. 

4. Metode Eksperimen 

Metode ini dilakukan dengan percobaan perancangan atau 

modifikasi rangkaian yang berhubungan dengan Tugas Akhir, dan diikuti 

dengan pengukuran berbagai parameter yang berhubungan dengan 

pembuatan alat sehingga diperoleh data yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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G. Sistematika Laporan Tugas Akhir 

Penyusunan tugas akhir ini dibuat dan dipaparkan dalam bentuk 

laporan. Sistematika dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagian awal tugas akhir terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, 

abstrak, moto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, 

daftar tabel, dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi tugas akhir terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan, manfaat, 

metode penulisan dan sistematika laporan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi teori yang mendukung dalam penyusunan laporan tugas akhir 

meliputi : mikrokontroler AT89S51, dan komponen pendukung. 

BAB III METODE 

Berisi mengenai proses pembuatan alat, mencakup perencanaan 

pembuatan alat, pembuatan hardware, pembuatan software, dan pengujian 

alat. 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi mengenai hasil dan pembahasan dari awal pembuatan alat sampai 

selesainya alat ini dibuat sehingga dapat bekerja sebagaimana mestinya. 
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BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran.  

Bagian akhir tugas akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Mikrokontroler AT89S51 

ATMEL AT89S51 adalah mikrokomputer CMOS 8-bit dengan daya 

rendah, berkemampuan tinggi, memiliki 4 Kbyte flash yang dapat diprogram 

dan dihapus dengan cepat dengan tegangan rendah. Perangkat ini dibuat 

dengan menggunakan teknologi memori nonvolatile ( tidak kehilangan data 

bila kehilangan daya listrik). Kombinasi CPU 8 bit dan memori flash membuat 

AT89S51 dapat dioperasikan secara serpih tunggal ( single chip) ataupun 

dengan perluasan dengan 4 buah jalur masukan / keluaran 8 bit.  

1. Fasilitas Mikrokontroler AT89S51 

Beberapa fasilitas yang dimiliki oleh mikrokontroler AT89S51 adalah 

sebagai  berikut : 

♦ Sesuai dengan keluarga mikrokontroler MCS-51  lainnya 

♦ 4 Kbyte memori program internal berjenis flash 

♦ Terdapat memori flash yang terintegrasi dalam sistem yang dapat diulang 

hingga 1000 kali 

♦ Beroperasi statis penuh pada frekuensi 0 sampai 24 MHz 

♦ Terdapat 32 jalur masukan / keluaran ( I/O ) yang dapat diprogram 

♦ Memiliki 128 X8 bit RAM internal 

♦ 5 buah sumber penyelaan (interupsi) dan 2 buah 16 bit timer / counter. 
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♦ Daya rendah saat mode pengaman dari tegangan jatuh  (Power Down 

Mode). 

 

Gambar 1.  Blok diagram mikrokontroler AT89S51 
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2. Konfigurasi kaki Mikrokontroler AT89S51 

Konfigurasi dari kaki mikrokontroler AT89S51 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Konfigurasi Pin Mikrokontroler AT89S51 

Fungsi dari masing – masing kaki mikrokontroler AT89S51 adalah 

sebagai berikut: 

♦ Kaki 1 – 8 ( Port 1), adalah port dua arah masukan / keluaran 8 bit dengan 

pull-up dalam. Tiap penyemat pada port 1 dapat mengendalikan 4 

masukan TTL. Bila logic 1 dikirim ke port 1, maka dapat digunakan 

sebagai masukan dengan tahanan pull up dalam. Pada mode pemrograman, 

port 1 digunakan sebagai alamat byte rendah. 

♦ Kaki 9 ( RESET) merupakan masukan reset aktif tinggi. Pulsa transisi dari 

rendah ke tinggi akan mereset mikrokontroler 
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♦ Kaki 10-17 ( Port 3) merupakan port masukan / keluaran dua arah 8-bit. 

Port 3 juga menyediakan fasilitas berbagai fungsi khusus dari AT89S51 

seperti terlihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Fungsi – fungsi Khusus pada Port 3  

Pin Fungsi Pengganti 

P3.0 RXD (Receive Data ) : masukan port seri 

P3.1 TXD (Transmit Data) : Keluaran Port seri 

P3.2 INT0 (  Interupsi eksternal 0 ) 

P3.3 INT1 ( Interupsi Eksternal 1 ) 

P3.4 T0 ( masukan eksternal pewaktu / pencacah 0 ) 

P3.5 T1( masukan eksternal pewaktu /pencacah 1 ) 

P3.6 WR (sinyal tanda tulis memori data eksternal ) 

P3.7 RD ( sinyal tanda baca memori data eksternal ) 

♦ Kaki 18 (XTAL2 ) merupakan pin keluaran dari amplifier osilator internal 

dengan referensi frekuensi dari kristal 

♦ Kaki 19 (XTAL1) merupakan pin masukan ke amplifier osilator internal 

atau dapat dipakai untuk sumber osilator dari luar. 

♦ Kaki 20 ( GND ) merupakan hubungan untuk jalur 0 atau pertanahan. 

♦ Kaki 21-28 ( port 2 ) merupakan port masukan / keluaran 8 bit dengan pull 

up dalam. Port 2 juga menyalurkan byte alamat tingi pada saat melakukan 

akses memori luar. 
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♦ Kaki 29 ( PSEN = Program Store Enable ) merupakan sinyal pengendali 

yang memperbolehkan program memori luar masuk ke dalam jalur data 

selama pemberian dan pengambilan instruksi. 

♦ Kaki 30 ( ALE//PROG= Adress Latch Enable ), berfungsi untuk menahan 

alamat memori luar selama pengaksesan instruksi. Bila kaki ini di beri 

logika rendah (0) maka akan melaksanakan seluruh instruksi dari memori 

program luar, sedangkan jika diberi logika tinggi (1) maka akan 

melaksanakan program pada memori dalam. 

♦ Kaki 32-39 ( Port 0 ), merupakan port masukan / keluaran 8 bit saluran 

terbuka ( open drain ). Jika logic 1 dikirim ke port 0 maka port dapat 

digunakan sebagai alamat byte rendah selama berhubungan dengan 

memori program/ data eksternal. 

♦ Kaki 40 ( VCC) merupakan jalur catu daya untuk mikrokontroler sebesar 5 

volt. 

a. Organisasi Memori 

Mikrokontroler MCS – 51 mempunyai ruang memori program dan 

data terpisah. Pemisahan memori program dan data membolehkan memori 

data untuk diakses oleh alamat 8 bit. Sekalipun demikian, alamat data memori 

16 bit dapat dihasilkan melalui register DPTR ( Data Pointer Register ). 

Organisasi dari memori mikrokontroler AT89S51 dari ATMEL mempunyai 

ruang alamat memori dan data yang terpisah seperti gambar dibawah ini. 
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Gambar 3. Struktur Memori AT89S51 

Memori program dan memori data pada gambar 3 dipisahkan secara 

logika dengan membedakan sinyal jabat tangan ( strobe ) pembacaan data atau 

program. Hasilnya CPU mampu mengakses 64 Kbyte memori data. Lebar 

alamat untuk memori data luar dan memori program selalu 16 bit sedangkan 

memori dalam adalah 8 bit. Pengaksesan memori data luar menggunakan 

register khusus dilakukan dengan DPTR (penunjuk data) yang merupakan 16 

bit.  

Sebagai penunjuk alamat register ini terdiri dari 2 bagian yaitu DPL 

(penunjuk data rendah ) dan DPH ( penunjuk data tinggi ) yang masing – 

masing dapat difungsikan sebagai register 8 bit. Untuk pengaksesan memori 

program yang berperan aktif adalah PSEN sedangkan untuk memori data 

adalah sinyal RD ( baca ) dan WR ( tulis ) yang diaktifkan dengan perintah 

MOVX. 
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Memori dalam hanya dapat dibaca dan dapat mencapai 4 Kbyte 

dengan sistem flash memori yang dapat diprogram. Kapasitas memori bagian 

AT89S51 sebanyak 128 byte dari memori ( RAM ) dan register fungsi khusus 

( SFR ). 

b. Memori Program 

Mikrokontroler AT89S51 memiliki memori internal 4 Kbyte dengan 

alamat 0000H sampai dengan FFFFH yang dapat diaktifkan jika pin EA 

dihubungkan ke VCC, sedangkan alamat selebihnya secara otomatis dibaca 

dari luar. Bagian terendah memori program dipakai untuk vektor penyelaan 

dimana apabila direset program akan melompat kealamat 0000H, seperti 

gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Arah Penyelaan Pada Memori Program  

Masing – masing lokasi penyelaan diberi ruang dengan interval 

sebesar 8 byte. Untuk mengakses memori program luar dipakai PSEN 

sedangkan pada pengaksesan memori dalam tidak digunakan. 

16 buah Port I/O (P0 dan P2) difungsikan sebagai bus selama 

berhubungan dengan memori program luar. Port 0 berfungsi sebagai bus 

0033H
002BH

0033H
002BH

0033H
002BH

0033H
002BH

8 Byte

RESET

Lokasi
Penyelaan

Timer 2

Timer 0

External intrupt
Timer 1

Serial port
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data/alamat byte rendah secara bergantian (Multipleks), mula – mula 

mengeluarkan byte rendah dari program counter ( PCL ) sebagai alamat 

kemudian menjadi ambang sambil menunggu byte kode dari memori program. 

Selama byte rendah dari program counter sudah siap di Port 0, maka 

sinyal ALE akan memindahkan kode byte ke penahan alamat (addres latch). 

Pada saat yang sama port 2 mengeluarkan Program Counter Byte tinggi 

kemudian PSEN mengirim sinyal STROBE ke memori luar dan 

mikrokontroler akan mengirimkan alamat memori program yang dikeluarkan 

sebanyak 16 bit meskipun jumlah memori program yang dipakai kurang dari 

64 Kbyte. 

c. Memori data 

Memori data mikrokontroler AT89S51membolehkan memori data 

untuk diakses alamat 8 bit. Sekalipun demikian, alamat data memori 16 bit 

dapat dihasilkan melalui register DPTR ( Data Pointer Register ). Memori data 

dibagi menjadi dua, yaitu memori data dalam dan memori data luar : 

1) Memori data dalam 

Memori data dalam dibagi menjadi 3 blok yaitu meliputi 128 byte 

rendah, 128 byte tinggi dan SFR  seperti yang ditunjukkan pada gambar 5. 
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Gambar 5.  Pembagian Blok Memori Data Internal  

♦ Pengalamatan memori data dalam selalu menggunakan 1 byte sehingga 

alamat memori maksimal yang dapat dihubungkan hanya sebatas 256 byte.  

♦ RAM internal 128 byte bagian bawah terbagi menjadi 3 bagian : 

1. Empat Register Bank, masing – masing terdiri dari 8 register yang 

diberi nama R0 …… R7 dengan alamat 00 s/d 1FH. 

2. Bit alamat sebanyak 16 byte yaitu RAM dalam yang dapat dialamati 

secara byte maupun bit. 

3. 80 byte RAM serba guna dengan alamat 30 H s/d 7FH. 

♦ SFR ( Special Function Register ) 

RAM internal bagian atas digunakan sebagai register fungsi khusus ( SFR) 

yaitu register yang berhubungan dengan fasilitas – fasilitas perangkat keras 

pada mikrokontroler AT89S51. Register Fungsi Khusus (SFR) hanya 

dapat dialamati secara byte maupun bit. 

Berikut ini dibahas secara singkat fungsi dan sifat masing-masing 

register dalam register fungsi khusus (SFR): 

♦ Akumulator (Acc) 
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Berlokasi pada alamat E0h sebagai register untuk penyimpanan data 

sementara, untuk operasi aritmetika dan logika. Register ini juga untuk 

proses pengambilan dan pengiriman data ke memori eksternal. 

♦ Register B 

Register B ( lokasi F0h)  digunakan bersama accumulator untuk proses 

aritmetik, selain dapat difungsikan sebagai register biasa. Register ini 

bersifat bit adderssble. 

♦ Program Status word (PSW) 

Merupakan register 8 bit (lokasi D0h) yang berfungsi sebagai penanda 

status (status flag) sebagai akibat dari pelaksanaan suatu instruksi. 

♦ Stack Pointer 

Merupakan register 8 bit (lokasi 81h), digunakan dalam proses simpan dan 

ambil dari/ke stack. Nilai dari stack pointer akan bertambah   bila diberi 

perintah push dan akan berkurang bila diberi perintah pop. Lokasi dari 

stack pointer ditentukan dengan software (perangkat lunak). 

♦ Data Pointer (penunjuk Data) 

Merupakan register 16 bit yang berfungsi untuk mengakses lokasi kode 

alamat dan lokasi alamat memori eksternal. DPTR terdiri dari dua buah 

register yaitu DPH untuk byte tinggi dan DPL untuk byte rendah, masing – 

masing berada dilokasi 83 h dan 82 h 

♦ Port 0, Port 1, Port 2 dan Port 3 

P0, P1, P2, dan P3 masing – masing menempati lokasi 80h, 90h, A0h, dan 

B0h merupakan pengunci – pengunci (latchs), yang digunakan untuk 
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menyimpan data yang akan dibaca atau ditulis dari/ke port, untuk masing – 

masing P0, P1, P2, dan P3. 

♦ Serial data Buffer 

Register SBUF berfungsi menampung data sementara dari hasil 

penerimaan atau pengiriman data serial dari atau ke terminal data serial. 

SBUF berlokasi pada alamat 99h. 

♦ Register Timer 

Merupakan register yang berfungsi sebagai pengatur ragam kerja 

pewaktu/pencacah  pada mikrokontroler. AT89C51 mempunyai dua buah 

16 bit timer/counter, yaitu timer 0 dan timer 1. Timer  0 terletak dialamat 

8Ah untuk TL0 dan 8Ch untuk TH0 dan Timer 1 terletak di alamat 8Bh 

untuk TL1 dan 8Dh untuk TH1. 

♦ Register Interupsi 

AT89S51 mempunyai lima buah interupsi dengan dua level prioritas 

interupsi. Interupsi akan selalu nonaktif setiap kali sistem di-reset. Register 

– register yang berhubungan dengan intrupt adalah Interupt Enable 

Register (IE) atau Register Pengaktif Interupsi pada alamat A8h untuk 

mengatur keaktifan tiap – tiap interupt dan intrupt prioarity Register (IP) 

atau Register Prioritas Interupsi pada alamat B8h. 

2) Memori Data Luar 

Untuk Mikrokontroler AT89S51 program dibaca dari flash memori 

data luar, oleh karena itu port 0 berfungsi sebagai alamat/ data yang terpilih 

untuk RAM dan baris 3 port 2 digunakan sebagai alamat jumlah dari RAM. 
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CPU mengeluarkan sinyal RD dan WR selama berhubungan dengan memori 

data luar. Kapasitas maksimal dari memory data luar yang dihubungkan dapat 

mencapai 64 Kbyte. 

B. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak adalah bagian dari sistem yang berupa program yang 

mengatur kerja dari dari mikrokontroler AT89S51 dan keseluruhan perangkat 

keras yang disimpan di dalam memori mikrokontroler AT89S51. 

1. Format Bahasa Assembly 

Program sumber dalam bahasa assembly menganut prinsip 1 baris 

untuk satu perintah, setiap baris perintah tersebut bisa terdiri atas beberapa 

bagian (field), yakni label, bagian instruksi, bagian operand yang bisa lebih 

dari satu dan terakhir bagian komentar. Bagian – bagian tersebut diuraikan 

sebagai berikut : 

♦ Bagian Label 

 Merupakan bagian untuk menulis nama yang mewakili suatu alamat 

memori atau untuk menulis nama yang mewakili sebuah konstanta. Label 

ditulis dari tepi paling kiri dan diawali dengan karakter. 

♦ Bagian Mnemonic 

 Disebut juga ( Opcode ) adalah kode – kode yang akan dikerjakan oleh 

program assembler yang ada pada komputer ataupun mikrokontroler. 

Perintah mnemonic misalnya ADD, MOV, Inc, sedangkan pengarah 

assembler misalnya ORG, EQU, DB, DW.  
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♦ Bagian Operand  

Ditulis setelah mnemonic, bisa berupa alamat atau data yang digunakan 

pada instruksi yang bersangkutan atau label yang mewakili alamat suatu 

data atau berupa symbol yang mewakili suatu data konstan. 

♦ Bagian Penjelasan/Komentar 

 Merupakan penjelasan yang berhubungan dengan program assembly yang 

ditulis. Komentar ditulis dengan diawali tanda baca (;) dan tidak 

mempengaruhi proses assembly. 

2. Ekspresi Assembler 

Keluarga mikrokontroler MCS51 memiliki banyak sekali instruksi 

yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang meliputi instruksi 1 

byte sampai 4 byte. 

♦ Instruksi Transfer Data, Instruksi ini memindahkan data antara register – 

register, memory – memori, register – memori antar muka register dan 

antar muka memori. 

♦ Instruksi Aritmetika, Instruksi ini melaksanakan operasi aritmetika yang 

meliputi penjumlahan, pengurangan, penambahan satu ( increment ), 

pengurangan satu (decrement ), perkalian dan pembagian. 

♦ Instruksi Logika dan Manipulasi Bit, Melaksanakan instruksi logika AND, 

OR, XOR, perbandingan, penggeseran dan komplemen data. 

♦ Instruksi Percabangan, Instruksi ini mengubah urutan normal pelaksanaan 

suatu program. Instruksi percabangan dibedakan atas instruksi 

percabangan bersyarat dan tak bersyarat. 
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♦ Instruksi stack, I/O dan control, Instruksi ini mengatur penggunaan stack, 

membaca/ menulis port I/O, serta pengontrolan – pengontrolan. 

3. Assembler Directive 

Assembler Directive merupakan perintah – perintah yang hanya 

dikenali oleh program pengassembly ( assembler ). Assembler directive 

berfungsi untuk memudahkan pengembangan program dalam bahasa 

assembly, sehingga proses assembly lebih mudah dan lebih cepat. Beberapa 

assembler directive antara lain : 

♦ EQU ( Equate ) yaitu perintah untuk mendefinisikan sebuah symbol atau 

lambang secara bebas. 

♦ ORG ( Origine ) yaitu perintah untuk menentukan alamat awal dari 

memori program untuk menyimpan kode objek pada proses assembly. 

♦ DB ( Define Byte ) yaitu perintah untuk mendefinisikan suatu lambang 

yang menunjuk ke suatu lokasi bit pada memory yang dapat dialamati 

secara bit. 

♦ DW ( Define Word ) yaitu perintah untuk menempatkan data 16 bit ( 2 

Byte ) ke dalam memori. 

♦ END yaitu perintah untuk menunjukkan akhir dari program dan proses 

assembly. Pernyataan  setelah END akan diabaikan. 

4.   Mode Pengalamatan 

Dalam pemrograman bahasa assembly dikenal beberapa macam 

pengalamatan diantaranya : 
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♦ Pengalamatan tak langsung 

Operand pengalamatan tak langsung menunjuk kesebuah register yang 

berisi lokasi alamat dari data yang akan digunakan dalam operasi. Untuk 

melaksanakan pengalamatan tak langsung digunakan symbol (@). 

♦ Pengalamatan langsung 

Pengalamatan langsung dilakukan dengan memberikan nilai (data yang 

akan diproses ) ke suatu register secara langsung. Untuk melaksanakan 

instruksi ini digunakan symbol (#). 

♦ Pengalamatan bit 

Pengalamatan bit adalah penunjukan alamat lokasi baik dalam RAM 

internal ataupun Register Fungsi Khusus yang mempunyai kemampuan 

pengalamatan secara bit. Untuk melaksanakan pengalamatan bit digunakan 

symbol (.). 

♦ Pengalamatan kode 

Pengalamatan kode adalah pengalamatan dengan tujuan alamat diwakili 

dengan menggunakan kode. Ada tiga macam instruksi yang dibutuhkan 

dalam mode pengalamatan kode, yaitu relative jump, in – blok jump atau 

call dan long jump. 

5. File Output 

Program yang ditulis dalam bahasa assembly disebut program sumber 

(source code) yang biasanya disimpan didalam file berekstensi ASM. Setelah 

melalui proses assembly akan dihasilkan satu atau lebih output sesuai dengan 
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konfigurasi pada saat proses assembly dijalankan. File-file output hasil proses 

assembly antara lain yaitu : 

♦ Object File   

Merupakan file yang berisi kode objek berbentuk kode biner yang secara 

langsung akan dijalankan oleh mikroprosesor atau akan disimulasi 

menggunakan program simulasi. Kode objek yang dipakai antara lain : 

kode biner dan kode hexa.  

♦ Listing File  

Merupakan file hasil proses assembly yang berisi program sumber dan  

kode hexanya. Listing file digunakan sebagai dokumentasi program yang 

dibuat atau untuk menganalisa program. 

6. Program ALDS (Assembly Language Development System) 

ALDS (Assembly Language Development System) merupakan salah 

satu program Assembler yang dikembangkan oleh STTS (Sekolah Tinggi 

Teknik Surabaya). ALDS cukup bagus karena dilengkapi dengan editor yang 

menyatu dan memiliki fasilitas-fasilitas lainnya dan juga mampu 

mengassembly beberapa jenis mikroprosesor. 

Di dalam program assembler ALDS terdapat menu utama yang 

menangani proses pengeditan maupun proses assembly seperti yang terlihat 

pada gambar 6. Menu dalam dengan proses pengeditan antara lain; File, Edit, 

Search, Windows. Sedang menu yang berhubungan dengan proses assembly 

antara lain; Assembly, Prossesor, Hardware. 
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Gambar 6.  Tampilan program ALDS 

C. LCD ( Liquid Crystal Display ) 

LCD (Liquid Crystal Display) M1632 16x2 Char. 

Pada LCD, adalah sebuah peraga kristal cair. Prinsip kerja LCD 

adalah  mengatur cahaya yang ada, atau nyala LED. Dibandingkan dengan 

seven segment, memang LCD lebih dianggap rumit oleh sebagian orang, akan 

tetapi ada pula orang yang lebih suka memakai LCD karena pemakaian daya 

yang sangat rendah, selain itu juga karena jumlah karakter yang ditampilkan 

semakin banyak. 

LCD yang akan penulis gunakan dalam pembuatan Tugas Akhir 

adalah LCD M1632 buatan Seiko Instrument Inc. Meskipun harganya 

termasuk dalam kategori mahal akan tetapi lebih praktis dalam segi 

pembuatan modul beserta pembuatan programnya, selain itu juga karena 

mudah didapat. Berikut ini gambar 7. diperlihatkan konfigurasi penyemat 

LCD. 
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Gambar 7. Konfigurasi penyemat LCD 

 

Pada gambar 7. diperlihatkan konfigurasi penyemat LCD yang terdiri 

dari 16 penyemat yang masing-masing penyemat mempunyai fungsi yang 

berbeda-beda. Berikut tabel 2 diperlihatkan fungsi-fungsi tersebut. 

 

Tabel 2. Fungsi penyemat LCD M1632 

Penyemat Simbol Logika Keterangan 

1 Vss - Catu Daya 0 Volt (Ground) 

2 Vcc - Catu Daya 5 Volt 

3 Vee - Catu daya untuk LCD 

4 RS H/L H: Masukan Data, L: Masukan Instruksi  

5 R/W H/L H: Baca (Read), L: Tulis (Write) 

6 E H/L (L) Enable Signal 

7 DB0 H/L Data Bit 0 

8 DB1 H/L Data Bit 1 

9 DB2 H/L Data Bit 2 

10 DB3 H/L Data Bit 3 

11 DB4 H/L Data Bit 4 

12 DB5 H/L Data Bit 5 
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13 DB6 H/L Data Bit 6 

14 DB7 H/L Data Bit 7 

15 V+ BL - Backlight 4-4,2 Volt ; 50-200 mA 

16 V- BL - Backlight 0 Volt (ground) 

 

LCD M1632 mempunyai karakteristik sebagai berikut : 

1. 16 karakter, dua baris tampilan kristal cair (LCD) dari matriks titik. 

2. Duty Ratio : 1/16. 

3. ROM pembangkit karakter untuk 192 tipe karakter (bentuk karakter 5 x 7 

matriks titik). 

4. Mempunyai dua jenis RAM yaitu, RAM pembangkit karakter dan RAM 

data tampilan. 

5. RAM pembangkit karakter untuk 8 tipe karakter program tulis dengan 

bentuk 5 x 7 matrik titik. 

6. RAM data tampilan dengan bentuk 80 x 8 matrik titik (maksimum 80 

karakter). 

7. Mempunyai pembangkit clock internal. 

8. Sumber tegangan tunggal +5 Volt. 

9. Rangkaian otomatis reset saat daya dinyalakan. 

10. Jangkauan suhu pengoperasian 0 sampai 50 derajat. 

LCD M1632 terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama 

merupakan panel LCD sebagai media penampil informasi dalam bentuk huruf 

/ angka dua baris, masing-masing baris bisa menampung 16 huruf/angka. 
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Bagian kedua merupakan sebuah sistem yang dibentuk dengan mikrokontroler 

yang ditempelkan dibalik panel LCD, yang berfungsi mengatur tampilan 

informasi serta mengatur komunikasi LCD M1632 dengan mikrokontroler. 

Gambar 8 diperlihatkan diagram blok pengendali LCD. 

 

Gambar 8. Diagram blok pengendali LCD 

 

 Dari gambar.8 dijelaskan bahwa data inputan pada LCD yang 

berupa 8 bit data (D0-D7) diterima terlebih dahulu di dalam mikrokontroler 

yaitu pada port 0.0 sampai port 0.7 dalam LCD yang berguna untuk mengatur 

data inputan sebelum ditampilkan LCD. Data 8 bit dalam LCD tersebut 

berguna untuk mengatur karakter-karakter pada LCD. Data tersebut oleh 

mikrokontroler akan diisi adress (alamat-alamat) yang tiap alamat menunjukan 

tiap karakter yang berada dalam memori LCD. Selain itu data ini juga untuk 

mengatur dot-dot atau titik-titik yang membentuk karakter-karakter tersebut. 

Untuk membedakan alamat karakter atau karakter itu sendiri yang diatur, 

maka LCD dilengkapi pin kontrol RS, E dan R / W. RS dihubungkan ke port 

1.0, E dihubungkan ke port 1.1 dan R / W dihubungkan langsung ke ground 

atau diberi logic 0 secara terus-menerus karena dalam hal ini LCD hanya 
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difungsikan untuk proses pengambilan data, tidak untuk proses pengiriman 

data. 

Pin RS digunakan untuk membedakan jenis data yang diambil, jika 

RS=0 maka data yang diambil adalah untuk mengatur kerja modul LCD, 

sedangkan jira RS=1, data yang diambil adalah kode ASCII yang ditampilkan. 

Untuk mengambil data perintah ataupun kode ASCII, ada beberapa prosedur 

yang harus dilalui dan keduanya tidak dapat dilakukan secara bersama-sama 

tetapi secara bergantian. Prosedur-prosedur yang harus diterapkan terdapat 

dalam data sheet LCD, yang pada intinya untuk menampilkan sebuah karakter 

ke layar LCD. Untuk pertama kalinya LCD dikondisikan pada mode data 

untuk mengatur kerja LCD, baru selanjutnya alamat pada baris 1 atau baris 2 

yang digunakan untuk menempatkan data ASCII tersebut. Dan yang terakhir 

data ASCII yang berupa karakter angka, huruf atau tanda baca yang akan 

ditampilkan. Setiap prosedur-prosedur tersebut selalu melibatkan port kontrol 

(RS, E, R/W) yang berada pada P1.0 dan P1.1 dan port data yang berada pada 

P0.0 – P0.7. 
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D. Komponen Pendukung 

1. Push Button 

5VDC

10K

P2.0
P2.1

10K

 

Gambar 9. Push button 

 

Push button sering disebut saklar push on yang merupakan saklar 

yang bekerja bila terjadi penekanan pada tombolnya, dan sebaliknya bila 

tekanan dilepas saklar tidak akan bekerja, disini push button difungsikan 

sebagai pemberi perintah untuk mengganti jenis tulisan berjalan yang tampil 

pada LCD. 

2. Dioda 

Dioda juga termasuk salah satu komponen aktif yang secara umum 

berfungsi sebagai penyearah. Dioda mempunyai 2 buah kutub yaitu kutub 

anoda (A) dan kutub katoda (K). Dioda akan menghantar arus listrik apabila 

mendapat forward bias yaitu anoda lebih positif daripada katoda. Tetapi dioda 

akan menahan arus listrik apabila mendapat reverse bias yaitu anoda lebih 

negatif dari katoda. 
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Berdasarkan jenisnya dioda dibagi menjadi lima macam 

(http://id.wikipedia.org/wiki/LED), yaitu: dioda pemancar cahaya (LED), 

dioda foto, dioda laser, dioda zener dan dioda schottky (SCR). 

 

 

 

 

Gambar 10. Simbol Dioda & Bentuk Fisik Dioda 

(www.electroniclab.com) 

3. Resistor 

Sebuah resistor sering disebut werstan, tahanan atau penghambat, 

adalah suatu komponen elektronik yang dapat menghambat gerak lajunya arus 

listrik (http://id.wikipedia.org/wiki/resistor). Resistor / tahanan   adalah   

termasuk   salah   satu   komponen   pasif. Resistor  diberi  simbol  R  dengan  

satuan  Ω   (ohm).  Resistor  berfungsi sebagai  pengatur  arus  atau tegangan 

yang masuk / keluar  suatu rangkaian. Untuk   pengatur   arus,   resistor   

dihubungkan   paralel   sedangkan   untuk pengatur tegangan, resistor 

dihubungkan seri. 

Resistor ada bermacam-macam salah satunya adalah LDR (Light 

Dependent Resistor). LDR adalah jenis Resistor yang berubah hambatannya 

karena pengaruh cahaya. Bila cahaya gelap nilai tahanannya semakin besar, 

sedangkan cahayanya terang nilainya menjadi semakin kecil 

(http://id.wikipedia.org/wiki/LDR). 
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Gambar 11. Simbol dan Bentuk Fisik Resistor 

(http://id.wikipedia.org/wiki/resistor) 

4. Kapasitor 

Kondensator atau kapasitor “C” adalah suatu komponen yang dapat 

menampung muatan listrik yang diberikan dari suatu sumber tegangan 

(Sumantri Oman, 1993: 79). Kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan 

listrik disebut kapasitansi. Kapasitor terbentuk dari dua permukaan (piringan) 

yang berhubungan, tetapi dipisahkan oleh suatu penyekat.  

Berdasarkan kegunaannya kapasitor di bagi menjadi tiga macam, 

yaitu: kapasitor tetap, kapasitor elektrolit dan kapasitor variabel. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Simbol dan Bentuk Fisik Kapasitor Tetap 

(http://id.wikipedia.org/wiki/kapasitor) 
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5. Transistor 

Transistor adalah komponen semikonduktor yang mempunyai tiga 

kaki atau lebih sehingga daya dapat diperkuat (FD. Petruzeila, 2001: 246). 

Salah satu jenis transistor yaitu transistor bipolar. Transistor bipolar dibagi 

menjadi dua yaitu jenis NPN dan PNP. Transistor mempunyai banyak fungsi 

salah satunya adalah sebagi saklar. Ketika arus basis nol, tidak ada arus 

kolektor berarti trasnsistor tertutup. Titik itu juga disebut transistor dalam 

keadaan putus atau cut off dan merupakan saklar terbuka. Kalau arus basis 

bertambah besar, arus kolektor bertambah besar. Titik ini disebut sebagai titik 

kejenuhan (saturation point). Dalam keadaan ini transistor dalam keadaan 

saklar tertutup (Richard Blocher, Dipl. Phys., 2003: 143). 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Simbol Transistor NPN (a) dan Transistor PNP (b) 

(Richard Blocher, Dipl. Phys., 2003: 104) 

Salah  satu  fungsi  transistor  adalah  sebagai  sakelar  elektronik. 

Apabila Vcc diberi tegangan tetapi basis belum mendapat arus basis (Ib), 

maka arus dari kolektor (Ic) belum bisa mengalir ke emitor. Pada keadaan ini  

transistor  diibaratkan  seperti  sakelar  terbuka.  Tetapi  apabila  basis 
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mendapat   Ib,  maka  Ic  akan  mengalir  ke  emitor  dan  transistor  berfungsi 

sebagai sakelar tertutup. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 14. Transistor Sebagai Sakelar Elektronik. 

(Richard Blocher, Dipl. Phys., 2003: 106) 

 

6. Kristal 

Kristal  adalah komponen yang berfungsi untuk membangkitkan 

frekuensi terbuat dari bahan yang mempunyai efek piezoelektrik, jika 

dipengaruhi oleh tekanan mekanis akan menghasilkan beda potensial. 

Sebaliknya, pemberian potensial padanya menyebabkan kristal tertekan pada 

arah yang tergantung dengan polaritas teganngan tersebut. Kristal harus 

dipotong menjadi lempeng kecil untuk mendapatkan frekuensi alamiah 

tertentu. Apabila tegangan bolak-balik diberudang dengan frekuensi alamiah 

tersebut, kristal akan bergetar kuat. Frekuensi alamiah dari kristal tergantung 

dari mode getaran dan potongan kristalnya. 

Kristal yang dipotong-potong membentuk lempengan, dapat 

mempunyai frekuensi alamiah dasar 4 KHz sampai dengan 10 KHz atau lebih. 

Untuk memperoleh frekuensi resonansi yang lebih tinggi dapat dilakukan 
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dengan memasang kristal untuk bervibrasi pada nada tambahan yang hampir 

kelipatan eksak dari frekuensi dasra. Perilaku kristal tersebut dapat digunakan 

membentuk rangkaian osilator dengan menambahkan rangkaian penguat dan 

sistem umpan balik. Osilator dengan. Kristal sering digunakan dalam sistem 

mikrokomputer karena kepresisisan frekuensi osilasi yang dihasilkan. Berikut 

adalah gambar simbol kristal dan rangkaian pengganti : 

 

 

 

 

Gambar  15.  a) Simbol Kristal  b) Rangkaian pengganti Kristal 

 

Tampak pada gambar, komponen L, C, dn R tersusun seri sehingga mempunyai 

resonansi : 

 fs = 
LCπ2

1   ................................................................................... (18)                

Co paralel dengan L, C, R. Frekuensi resonansinya adalah : 

 fs = 
tLCπ2

1    ................................................................................ (19)  

dengan Ct = 
CoC
CCo

+
.  .................................................................................... (20) 

 

 

      X-TAL

          (a)                  (b)

L

R

 C

     Co
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BAB III 

METODE PEMBUATAN ALAT 

 

Dalam pembuatan Penampilan Tulisan Berjalan Berbasis Mikrokontroler 

ini ada beberapa langkah yang harus ditempuh agar hasilnya nanti dapat 

maksimal. Langkah – langkah yang harus dilakukan itu meliputi perencanaan alat, 

pembuatan hardware, dan pembuatan software. 

A. Perencanaan  

Pada alat ini nantinya menggunakan sebuah kotak box yang akan 

dimodifikasi untuk dijadikan tempat meletakkan semua rangkaian termasuk 

tombol pengatur, sedangkan sebagai penampil (LCD) diletakkan di atas kotak box 

ini. 

Untuk proses kerja alat ini dijalankan dengan system microcontroller 

AT89S51, sedangkan dua tombol push button berfungsi sebagai pengatur tulisan 

yang ditampilkan. 

  

B. Pembuatan Hardware 

 Ada beberapa hal yang harus di persiapkan dalam pembuatan perangkat 

keras penampilan tulisan berjalan ini. Diantaranya yaitu merancang gambar 

rangkaian kendali, gambar layout PCB dan cara kerja dari rangkaian tersebut.  

Dalam proses pembuatan alat ini agar sesuai dengan apa yang diinginkan 

pastilah memerlukan beberapa alat dan bahan diantaranya sebagai berikut : 
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ALAT 
1. Gergaji Besi 1 buah 
2. Penggaris / Meteran 1 buah 
3. Tang kombinasi 1 buah 
4. Bor tangan 1 buah 
5. Obeng  2 buah 
6. Cutter / pisau 1 buah 
7. Multimeter 1 buah 
8 Solder 1 buah 

 
Sedangkan bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut: 

BAHAN 
1. PCB 
2. Larutan ferit chlorida 
3. Transistor 
4. Resistor 
5. Dioda 
6. Elco 
7. Kristal 
8. Relay 
9. Kabel 
10. Trafo 
11. Saklar ON - OFF  
12. Push buton 
13. Mur  + baut 
14. AT89S51 

 
 
Blok Diagram 

Blok digram ini merupakan gambaran dari sistem yang dibuat, yang terdidri 

dari catu daya, switch push button Microcontroller 89S51, dan LCD. 

 

 

 

 

Gambar 16. Blok Diagram Penampil Tulisan Berjalan 

 

Switch push 
button 

 
AT 89S51 

 
LCD 

 
Catu Daya 
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1. Catu Daya 

Rangkaian Catu Daya berfungsi untuk memberikan supply tegangan 

pada rangkaian sakelar digital. Rangkaian catu daya ini mendapat sumber 

tegangan dari PLN sebesar 220 Vac. Tegangan 220 Vac ini kemudian 

diturunkan menjadi 12 Vac melalui trafo penurun tegangan, dan disearahkan 

oleh dioda bridge menjadi tegangan DC. Keluaran dari dioda bridge ini 

kemudian masuk ke IC regulator 7805 yang fungsinya adalah untuk 

menghasilkan dan menstabilkan tegangan DC sebesar +5V.   

 

SWITCH0
1 2

OUTPUT

1
2

TRANSFORMER

0

6

LM7805
1

2

3
VI

G
N

D

VO

5V

+
2200uF/25V

2N3055

220 VAC
+

0

- +

BRIDGE

1

4

3

2

+
1000uF/16V1N4001 100uF/16V

 

Gambar 17. Rangakaian Catu Daya 

 

2. Skema alat Penampil Tulisan Berjalan Berbasis Microcontroller 

AT89S51 

Skema ini dibuat bertujuan untuk mempermudah pengerjaan 

penggambaran layaout pada PCB yang nantinya akan dipasang semua 

komponen yang telah disiapakan. 
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Gambar 18. Skema alat Penampil Tulisan Berjalan Berbasis Microcontroller 

AT89S51 

Pada skema diatas terdapat tombol push button 2 buah yang 

digunakan untuk mengubah tampilan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris 

atau sebaliknya. Ketika push button 1 ditekan maka mikrokontroler akan 

Button 1 Button 2
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membaca sebagai inputan 1 dan data dari mikrokontroler akan berubah 

karakter. Perubahan karakter data ini akan menjadikan tampilan pada layar 

LCD berupa data 1 dan data 2 yaitu bahasa Indonesia. Sedangkan saat push 

button 2 ditekan, maka mikrokontroler akan merespon sebagai inputan 2 dan 

mengubah data yang masuk ke memori LCD menjadi data 3 dan 4 yaitu 

bahasa Inggris. Push button yang digunakan adalah aktif rendah, sehingga 

mikrokontroler akan merespon adanya inputan saat ada masukan rendah atau 

perubahan logik dari logik 1 ke logik 0. Untuk kontrol dari LCD (RS) 

dikondisikan pada logik 1 yaitu mode pengiriman data ASCII ke LCD dari 

mikrokontroler. Perubahan dari data 1 ke data 2 dan sebaliknya tergantung 

dari mikrokontroler, karena dalam hal ini mikrokontroler berfungsi sebagai 

pengendali dan penentu data yang akan ditampilkan.   

a. Pembuatan PCB 

Setelah rangkaian dari tiap blok dibuat, langkah selanjutnya yaitu 

membuat rangkaiannya dengan mempergunakan PCB (Printed Circuit Board). 

Proses pembuatan rangkaian tercetak meliputi beberapa langkah pengerjaan 

yaitu : 

1) Jalur Papan Rangkaian Tercetak 

Jalur papan rangkaian tercetak (PRT) atau PCB dibuat secara manual. 

Pertama membuat layout dengan kertas milimeter blok kemudian dipindahkan 

ke PCB menggunakan rugos. Sebelum dipindahkan papan tembaga harus 

dibersihkan dari minyak dan kotoran yang melekat yaitu dengan menggunakan 
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tinner dan amplas kemudian keringkan. Pembuatan jalur PCB hanya untuk 

satu bagian saja, yaitu jalur bawah untuk PCB single layer. 

2) Proses Pelarutan 

Untuk pelarutan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

a) Melarutkan PCB yang telah tercetak jalur rangkaian dengan larutan Ferri 

Cloride (FeCl3) untuk menghilangkan tembaga pada PCB yang tidak 

dipakai. 

b) Menyampur FeCl3 dengan air panas dan mengoyang-goyangkannya  

c) Menggangkat PCB dan mencucinya dengan air setelah lapisan tembaga 

pada PCB yang tidak terpakai hilang. 

d) Membersihkan sisa lapisan pada jalur PCB dengan tinner. 

3) Proses Pengeboran 

Setelah proses pelarutan selesai, selanjutnya dilakukan pengeboran 

pada tempat-tempat tang telah ditentukan untuk memasang komponen. Pada 

proses pengeboran digunakan mata bor berdiameter 0,8 mm dan 1 mm untuk 

lubang komponen dan mata ber berdiameter 3mm untuk lubang tepi sebagai 

tempat skrup. Untuk lubang-lubang yang mempunyai ukuran lain digunakan 

mata bor yang diameternya sesuai. 

4) Proses Pemasangan Komponen 

Untuk proses pemasangan komponen dilakukan dilakukan sebagai 

berikut : 

a) Membersihkan jalur PRT dengan cara mengamplas dan kemudian 

mengeringkanya. 
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b) Mengolesi jalur PRT dengan lofet agar penyolderan timah mudah melekat. 

c) Memasang komponen sesuai pada tempatnya kemudian menyoldernya dan 

memotong sisa kaki komponen dengan tang pemotong. 

d) Membersihkan sisa lofet yang ada dengan tinner. 

Perlu diperhatikan sebelum komponen-komponen dipasang harus 

diperiksa dahulu apakah komponen tersebut rusak atau tidak. Gunakan solder 

dengan daya yang tidak terlalu besar yaitu sekitar 30 Watt. Hal ini untuk 

menghindari terjadinya pemanasan yang berlebihan terhadap komponen. 

5) Lay out Rangkaian  

 
Gambar 19. PCB rangkaian pengunci elektronik tampak atas 

 

Gambar 20. PCB rangkaian pengunci elektronik tampak bawah 
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b. Bagian Pembuatan Program 

Pemrograman dilakukan dengan menggunakan bahasa assembler 

MCS51. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

1) Membuat diagram alir dari program yang akan dibuat. 

2) Mengubah diagram alir tersebut ke dalam bahasa assembler MCS51  

3) Mengkompilasi program yang telah selesai dibuat ke memori sampai 

program betul dan bekerja dengan baik. 

4) Hasil kompilasi program dikodekan dari kode heksa ke kode biner dan 

diisikan ke EEPROM. 

c. Bagian Mekanik 

Proses pembuatan bagian mekanik meliputi proses antara lain : 

proses pembuatan kotak, proses pengecatan proses pemberian tanda fungsi 

dan proses perakitan. 

1) Proses Pembuatan Kotak  

a. Menandai box sesuai dengan ukuran yang direncanakan. 

b. Mengebor dan menggergaji titik yang telah ditandai untuk memasang mur 

guna meletakkan pcb dan LCD 

2) Proses Pemberian Tanda Fungsi Indikator 

a) Menulis fungsi-fungsi indikator pada panel depan dan belakang, serta pada 

bagian lain dari benda dengan huruf gosok. 

b) Melapisi bagian permukaan yang telah ditulisi atau diberi tanda dengan 

cat. 
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3) Proses Perakitan 

a) Memasang konektor yang menempel langsung pada kotak benda kerja. 

b) Menghubungkan PRT yang satu dengan yang lainnya dengan cara 

memasangkan kabel dan konektor antara PRT. 

 

 

Gambar 21. Boks alat 

 

Keterangan : 

1. Saklar On / Off 

2. Tombol 1 

3. Tombol 2 

4. LCD 
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C. Software 

1. Pembuatan flowchart sistem progamable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 21. Flowchart System Programable 
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Flowchart dibuat guna memudahkan dalam alur pembuatan program 

yang nantinya akan menjalankan alat ini. Setelah flowchart selesai dibuat 

maka program siap untuk dibuat. (list program terlampir). 
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BAB  IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. ISP (In-System Programing) Programmer 

ISP Programmer merupakan program khusus yang digunakan untuk 

menghubungkan antara personal komputer dengan mikrokontroler AT89S51. 

Program ini berfungsi untuk mentrasfer program yang telah dibuat dari 

personal komputer melalui program ALDS ke flash memori pada 

mikrokontroler AT89S51. Tampilan dari ISP Programmer dapat dilihat dalam 

gambar 2-7. 

 

Gambar 22. Tampilan ISP Programer 

Pada ISP Programmer terdapat perintah-perintah yang berhubungan 

dengan pemrograman AT89S51, tepatnya ada 13 pilihan perintah. Akan tetapi 

dari ke 13 perintah tersebut tidak semuanya penulis gunakan pada saat 

memprogram mikrokontroler. Perintah-perintah yang digunakan adalah : 
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a) Show schematic, untuk memperlihatkan gambar rangkaian yang 

terhubung pada personal komputer. Hal ini diperlukan pada proses 

pengiriman program agar dapat berjalan. 

b) Load HEX file to flash buffer  berfungsi untuk meload file .asm dari 

program yang ditulis pada program ALDS ke dalam file HEX sehingga 

dapat dimasukkan ke flash memori pada memori internal mikrokontroler. 

c) Program berfungsi untuk memasukkan program yang sudah berbentuk file 

HEX ke dalam memori flash pada mikrokontroler AT89S51. 

d) Reset berfungsi untuk mereset mikrokontroler langsung dari personal 

komputer. 

e) Setup berfunsi untuk mengatur kerja dari program ISP Programmer. 

f) Quit digunakan untuk keluar dari ISP Programmer. 

Selain perintah-perintah yang tersebut diatas, terdapat pula perintah-

perintah lain, diantaranya adalah Load HEX file to EEPROM buffer, Display 

Flash buffer, Display EEPROM buffer, Read Flash & EEPROM to buffer, 

Save Flash buffer to HEX file, Save EEPROM buffer to HEX file, dan About 

this Program. 

 

B. Prinsip Kerja 

Alat ini bekerja setelah saklar di-on kan, maka mikro kontroler akan 

menginisialisasi LCD. Port PO.0 sampai PO.7 digunakan untuk mengirimkan 

perintah control ke LCD. 
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Setelah proses inisialisasi mikrokontroler mengirimkan data yang 

berupa karakter ACII ke LCD melalui port ). Karakter ASCII ini 

diterjemahkan oleh LCD menjadi sebuah karakter huruf. Selain karakter, LCD 

juga mengirimkan alamat yang digunakan untuk menempatkan karakter 

tersebut. Kemudian setelah menampilkan karakter disuatu alamat LCD data 

tersebut digeser satu persatu sehingga dalam layar LCD seperti tulisan 

berjalan. 

LCD yang digunakan pada alat ini mempunyai 16 karakter dan 2 

baris, setiap karakter memiliki 7X5 (titik) yang dapat membentuk karakter 

angka dan karakter huruf serta karakter-karakter lainnya seperti titik, koma, 

titik dua dan sebagainya. 

Tulisan tersebut akan berjalan terus sampai saklar di –off kan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Blok diagram prinsip kerja alat 
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C. Pengujian 

1. Pengujian Catu Daya 

a. Pengukuran terhadap terminal output transformator step down sebesar 12 

Volt ac. 

 

 

Gambar 24. Pengukuran terhadap terminal output transformator step down 

sebesar 12 Volt ac 

b. Pengukuran terhadap terminal output dioda penyearah dengan filter 

capasitor sebesar 16 Volt dc. 

 

Gambar 25. Pengukuran terhadap terminal output dioda penyearah dengan 

filter capasitor sebesar 16 Volt dc 
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c. Pengukuran pada output regulator tegangan LM7805 adalah 5 Volt.  

Hal ini terbukti dengan dilakukannya pengukuran pada rangkaian 

ini sebanyak 3 kali. 

Berikut hasil dari pengukuran yang telah dilakukan. 

Tabel 3. Hasil Pengukuran 

No Vin Vo ΔV 

1 14,5 5 9,5 

2 14,2 5 9,2 

3 14,2 5 9,2 

 

2. Pengujian Alat 

Pengujian dilakukan dengan menghidupkan alat dan mengamati hasil 

tampilan pada LCD. 

a. Tampilan saat pertama kali di hidupkan 

Alat secara otomatis menampilkan tulisan berjalan dalam Bahasa 

Indonesia yang berjalan dari arah kanan ke kiri. 

Berikut tampilan tulisan dalam bahasa Indonesia 

 

 

 

Gambar 26. Tampilan LCD dalam bahasa Indonesia 

 

 

SELAMAT DATANG DI TEKNIK ELEKTRO*** 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG*** 



 50

b. Tampilan saat push button kuning di tekan 

Saat push button berwarna kuning di tekan tulisan dalam bahasa 

indonesia akan langsung berubah ke dalam bahasa Inggris. 

Berikut tampilan saat push button kuning ditekan 

 

 

 

Gambar 27. Tampilan LCD dalam bahasa Inggris 

WELCOME TO TECHNIC ELECTRO*** 
SEMARANG STATE UNIVERSITY*** 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dengan membuat rangkaian “Tulisan Berjalan Menggunakan 

Microcontroller AT89S51” dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain 

sebagai berikut, yaitu: 

1. Terciptanya Alat yang berbasis mikrokontroler AT89S51  

2. Menghasilkan suatu alat yang dapat menampilkan tulisan berjalan dengan 

menggunakan LCD M1632 yang dapat menampilkan dalam dua bahasa. 

 

B. Saran 

1. Akan lebih baik jika tampilan tulisan berjalan ini ditampilkan dalam dua 

bahasa sekaligus, agar tidak terlalu repot untuk mengganti bahasa. 

2. Tulisan berjalan mungkin akan lebih menarik jika tidak hanya berjalan 

dari kekanan ke kiri, tapi mungkin bisa dari bawah ke atas atau diberi efek 

berkedip. 

3. Alangkah baiknya perlu ditambahkan tombol reset untuk mengembalikan 

ke tampilan semula. 
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;FLAG1 0 ---- SHIFT ROW 1 
;FLAG1 1 ---- SHIFT ROW2 
;FLAG1 2 ---- BUTTON1 PUSH/BUTTON2 PUSH (TEXT LOKAL/ENGLISH) 
 
  ORG 0H 
  AJMP START 
 
  ORG 0BH 
  ACALL TIMER0ACTIVED 
  RETI 
 
DATA1:  DB 'SELAMAT DATANG DI TEKNIK ELEKTRO  
***  ' 
DATA2:  DB 'UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  ***  ' 
DATA3:  DB 'WELCOME TO TECHNIC ELECTRO  ***  ' 
DATA4:  DB 'SEMARANG STATE UNIVERSITY   ***   ' 
 
FLAG1  EQU 20H 
DELAYROW1 EQU 21H 
DELAYROW2 EQU 22H 
COUNT1  EQU 23H 
COUNT2  EQU 24H 
COUNT3  EQU 25H 
COUNT4  EQU 26H 
 
RSLCD  BIT P1.0 
ELCD  BIT P1.1 
BUTTON1  BIT P2.0 ; untuk menampilkan data 1 dan 2 
BUTTON2  BIT P2.1 ; untuk menampilkan data 3 dan 4 
 
TIMER0ACTIVED: PUSH ACC ;interupsi timer0 
  CLR TF0 
  MOV TL0,#0C5H ; delay timer 0 1/20 dtk 
  MOV TH0,#3CH 
  INC DELAYROW1 
  MOV A,DELAYROW1 
  CJNE A,#13,JUMP1 
  MOV DELAYROW1,#0 
  ORL FLAG1,#1 
JUMP1:  INC DELAYROW2 
  MOV A,DELAYROW2 
  CJNE A,#17,ENDTIMER0 
  MOV DELAYROW2,#0 
  ORL FLAG1,#2 
ENDTIMER0: POP ACC 



  RET 
 
START:  MOV SP,#30H  ;alamat stack pointer 30H 
  ACALL INITPROGRAM 
  ACALL INITLCD 
  ACALL INITTIMER 
  ACALL WAIT 
 
INITPROGRAM: MOV FLAG1,#0 
  MOV DELAYROW1,#0 
  MOV DELAYROW2,#0 
  MOV COUNT1,#0 
  MOV COUNT2,#0 
  MOV COUNT3,#0 
  MOV COUNT4,#0 
  RET 
 
INITLCD: MOV P0,#0  ;inisialisasi LCD 
  ACALL   DELAY1 
         ACALL   DELAY1 
         ACALL   DELAY1 
         ACALL   DELAY1 
         ACALL   DELAY1 
         MOV     P0,#30H 
         ACALL   ENDCOMMANDLCD ;perintah command ke LCD 
         ACALL   DELAY1 
         ACALL   DELAY1 
         MOV     P0,#30H 
         ACALL   ENDCOMMANDLCD 
  ACALL DELAY2 
         MOV     P0,#30H 
         ACALL   ENDCOMMANDLCD 
         MOV     P0,#38H 
         ACALL   ENDCOMMANDLCD 
         MOV     P0,#08H 
         ACALL   ENDCOMMANDLCD 
         MOV     P0,#01H 
         ACALL   ENDCOMMANDLCD 
         MOV     P0,#06H 
         ACALL   ENDCOMMANDLCD 
         MOV     P0,#38H 
         ACALL   ENDCOMMANDLCD 
         MOV     P0,#0EH 
         ACALL   ENDCOMMANDLCD 
         MOV     P0,#06H 
         ACALL   ENDCOMMANDLCD 



         MOV     P0,#0CH 
         ACALL   ENDCOMMANDLCD 
  RET 
 
DELAY1:   MOV  R5,#01FH  ;delay untuk penulisan ke LCD 
ULANG1:  MOV  R6,#0FH 
ULANG2:  MOV  R7,#07FH 
      DJNZ    R7,$ 
      DJNZ    R6,ULANG2 
      DJNZ    R5,ULANG1 
      RET 
 
ENDCOMMANDLCD:  CLR     ELCD  ;perintah ke LCD untuk 
setting 
  CLR     RSLCD 
  SETB    ELCD 
  ACALL   DELAY2 
  CLR     ELCD 
  ACALL   DELAY2 
  RET 
 
DELAY2:  MOV A,R4 
  PUSH ACC 
  MOV A,R5 
  PUSH ACC 
  MOV  R4,#2H  ;delay untuk keperluan command 
LCD 
ULANG3:  MOV  R5,#5FH 
  DJNZ    R5,$ 
  DJNZ    R4,ULANG3 
  POP ACC 
  MOV R5,A 
  POP ACC 
  MOV R4,A 
  RET 
 
WRITEROW1:    MOV     P0,#2H  ;perintah menulis karakter di 
baris 1 
         ACALL   ENDCOMMANDLCD 
  MOV     R6,#16 
         MOV     R7,#0 
  ACALL WRITECHAR ;menulis kumpulan karakter 
  RET 
 
WRITEROW2:    MOV     P0,#0C0H ;perintah menulis karakter dibaris 2 
         ACALL   ENDCOMMANDLCD 



  MOV     R6,#16 
         MOV     R7,#0 
  ACALL WRITECHAR 
  RET 
 
WRITECHAR: MOV     A,R7  ;menulis karakter ke LCD 
  MOVC    A,@A+DPTR 
  MOV     P0,A 
  ACALL   ENDCOMMANDCHAR 
  INC     R7 
  DJNZ    R6,WRITECHAR 
         RET 
 
ENDCOMMANDCHAR: CLR     ELCD  ;perintah ke LCD untuk 
menulis karakter 
         SETB    RSLCD 
         SETB    ELCD 
         ACALL   DELAY2 
         CLR     ELCD 
         ACALL   DELAY2 
         RET 
 
INITTIMER: MOV TMOD,#1H 
  SETB EA 
  SETB ET0 
  MOV TL0,#0C5H ;delay timer 0 1/20 dtk 
  MOV TH0,#3CH 
  SETB TR0 
  RET 
 
WAIT:  JNB BUTTON1,JUMP8 
  JNB BUTTON2,JUMP9 
  MOV A,FLAG1 
  JB ACC.0,JUMP2 
  JB ACC.1,JUMP3 
  SJMP WAIT 
JUMP8:  ANL FLAG1,#0FBH 
  SJMP WAIT 
JUMP9:  ORL FLAG1,#4 
  SJMP WAIT 
JUMP2:  ANL FLAG1,#0FEH 
  ACALL SHIFTROW1 
  SJMP WAIT 
JUMP3:  ANL FLAG1,#0FDH 
  ACALL SHIFTROW2 
  SJMP WAIT 



 
SHIFTROW1: MOV A,FLAG1 
  JB ACC.2,JUMP10 
  MOV DPTR,#DATA1 
  MOV     P0,#2H  ;perintah menulis karakter di baris 1 
         ACALL   ENDCOMMANDLCD 
  MOV R1,#16 
  MOV R2,COUNT1 
JUMP5:  MOV A,R2 
  MOVC A,@A+DPTR 
  MOV P0,A 
  ACALL ENDCOMMANDCHAR 
  INC R2 
  MOV A,R2 
  CJNE A,#39,JUMP4 
  MOV R2,#0 
JUMP4:  DJNZ R1,JUMP5 
  INC COUNT1 
  MOV A,COUNT1 
  CJNE A,#39,ENDROW1 
  MOV COUNT1,#0 
ENDROW1: RET 
JUMP10:  MOV DPTR,#DATA3 
  MOV     P0,#2H  ;perintah menulis karakter di baris 1 
         ACALL   ENDCOMMANDLCD 
  MOV R1,#16 
  MOV R2,COUNT3 
JUMP12:  MOV A,R2 
  MOVC A,@A+DPTR 
  MOV P0,A 
  ACALL ENDCOMMANDCHAR 
  INC R2 
  MOV A,R2 
  CJNE A,#33,JUMP11 
  MOV R2,#0 
JUMP11:  DJNZ R1,JUMP12 
  INC COUNT3 
  MOV A,COUNT3 
  CJNE A,#33,ENDROW1 
  MOV COUNT3,#0 
  RET 
 
SHIFTROW2: MOV A,FLAG1 
  JB ACC.2,JUMP13 
  MOV DPTR,#DATA2 
  MOV     P0,#0C0H ;perintah menulis karakter di baris 1 



         ACALL   ENDCOMMANDLCD 
  MOV R1,#16 
  MOV R2,COUNT2 
JUMP7:  MOV A,R2 
  MOVC A,@A+DPTR 
  MOV P0,A 
  ACALL ENDCOMMANDCHAR 
  INC R2 
  MOV A,R2 
  CJNE A,#34,JUMP6 
  MOV R2,#0 
JUMP6:  DJNZ R1,JUMP7 
  INC COUNT2 
  MOV A,COUNT2 
  CJNE A,#34,ENDROW2 
  MOV COUNT2,#0 
ENDROW2: RET 
JUMP13:  MOV DPTR,#DATA4 
  MOV     P0,#0C0H ;perintah menulis karakter di baris 1 
         ACALL   ENDCOMMANDLCD 
  MOV R1,#16 
  MOV R2,COUNT4 
JUMP15:  MOV A,R2 
  MOVC A,@A+DPTR 
  MOV P0,A 
  ACALL ENDCOMMANDCHAR 
  INC R2 
  MOV A,R2 
  CJNE A,#34,JUMP14 
  MOV R2,#0 
JUMP14:  DJNZ R1,JUMP15 
  INC COUNT4 
  MOV A,COUNT4 
  CJNE A,#34,ENDROW2 
  MOV COUNT4,#0 
  RET 
 
  END 
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