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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 ATMEGA 128 

Merupakan salah satu varian dari mikrokontroler AVR 8-bit. Beberapa 

fitur yang dimiliki adalah memiliki beberapa memory yang bersifat non-volatile, 

yaitu 128 Kbytes of In-System Self-Programmable Flash program memory (128 

Kbytes memory flash untuk pemrograman), 4 Kbytes memori EEPROM, 4 Kbytes 

memori internal SRAM, write/erase cycles : 10.000 flash/ 100.000 EEPROM 

(program dalam mikrokontroler dapat diisi dan dihapus berulang kali sampai 

10.000 kali untuk flash memori atau 100.000 kali untuk penyimpanan 

program/data di EEPROM). 

Selain memori, fitur yang dimiliki oleh mikrokontroler atmega128 ini 

adalah pada perangkat peripheral interface-nya, yaitu memiliki 2 buah 8-bit timer 

/ counter, 2 buah expand 16-bit timer / counter, RTC (Real Time Counter) dengan 

oscillator yang terpisah, 2 buah 8-bit chanel PWM, 6 PWM chanel dengan 

resolusi pemrograman dari 2 sampai 16 bits, output compare modulator, 8-chanel 

10-bit ADC, 2 buah TWI (Two Wire Interface), 2 buah serial USARTs, master / 

slave SPI serial interface, Programmable Watchdog Timer dengan On-chip 

Oscillator, On-chip analog comparator, dan memiliki 53 programmable I/O. 

Sedangkan untuk pengoperasiannya sendiri, Miktrokontroler ATmega128 dapat 

dioperasikan pada catuan 4.5 – 5.5 V untuk ATmega128 dengan clock speed 0 – 

16 MHz.
(3.8)
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3.2 Minimum System Microcontroller ATMEGA 128 

Merupakan suatu rangkaian minimalis yang dirancang / dibuat agar suatu 

mikrokontroler dapat berfungsi dan bekerja dengan semestinya. Konfigurasi pin 

ISP (In System Programming) pada Mikrokontroler ATmega128 adalah mosi-

RX0, miso-TX0, SCK-SCK, dan power supply. 

 

Gambar 3.1 Minimum System 

Desain sistem minimum tersebut merupakan rangkaian minimum yang 

terdiri dari beberapa led indikator dan 2 port I/O expansion, selain itu juga 

dilengkapi dengan rangkaian referensi clock, rangkaian reset, dan port 

pemrograman ISP. Pada rangkaian sistem minimum ini juga harus diperhatikan 
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bahwa pin PEN harus pada kondisi pull up (pin PEN dihubungkan dengan 

catuan/vcc yang diberi tahanan). Selain itu juga perlu diperhatikan bahwa untuk 

konfigurasi programing mikrokontroler atmega 128 ini menggunakan ISP, pin 

MOSI downloader terhubung dengan pin RX0 mikrokontroler, sedangkan pin 

MISO downloader terhubung dengan pin TX0 mikrokontroler, sedangkan pin 

SCK dan pin reset downlaoder masing masing terhubung dengan pin SCK dan pin 

reset mikrokontroler. Port - port I/O dan peripheral interface pada mikrokontroler 

ATmega128 yang telah terhubung dengan sistem minimum dapat langsung 

dihubungkan ke perangkat - perangkat atau komponen lainnya untuk 

diintegrasikan menjadi suatu sistem / rangkaian elektronika yang lebih 

kompleks.
(8)

 

3.3 Timer dan Counter 

Timer  dan counter merupakan fitur yang telah tertanam di 

micocontroller AVR yang memiliki fungsi terhadap waktu. Fungsi pewaktu yang 

dimaksud disini adalah penentuan kapan program tersebut dijalankan, tidak hanya 

itu saja fungsi timer yang lainnya adalah PWM, ADC, dan Oscillator. Prinsip 

kerja timer dengan cara membagi frekuensi (prescaler) pada clock yang terdapat 

pada mikrokontroler sehingga timer dapat berjalan sesuai dengan frekuensi yang 

di kehendaki. 

Timer merupakan fungsi waktu yang sumber clocknya berasal dari clock 

internal. Sedangkan counter merupakan fungsi perhitungan yang sumber clocknya 

berasal dari external mikrokontroler. Pada mikrokontroler ATMEGA 128 memiliki 

4 buah timer yaitu timer  0 (8bit), timer 1 (16bit), timer 2 (8bit), timer 3 (16bit).
(9)
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 Prescaler 

Pada dasarnya timer hanya menghitung pulsa clock. Frekuensi pulsa 

clock yang dihitung tersebut bisa sama dengan frekuensi crystal yang digunakan 

atau dapat diperlambat menggunakan prescaler dengan faktor 8, 64, 256 atau 

1024. 

Rumus maksimum waktu Timer yang bisa dihasilkan : 

   TMAX = 1/fCLK x (FFFFh + 1) x N 

Keterangan : 

fCLK   =  Frekuensi Crystal Clock 

FFFFh  =  Jumlah bit timer 

N  =  Prescaler 
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Gambar 3.2 Blok diagram Timer / Counter 16-bit  

3.4 Code Vision AVR 

Codevision AVR C Compiler, Pemrograman mikrokontroler AVR lebih 

mudah dilakukan dengan bahasa pemrograman C. Salah satu software 

pemrograman AVR mikrokontroler adalah CodevisionAVR C Compiler versi 1. 

253 yang selanjutnya dalam pembahasan disebut cvAVR. Pada cvAVR terdapar 

code wizard yang sangat membantu dalam proses inisaialisasi register dalam 

mikrokontroler dan untuk membentuk fungsi - fungsi interupt. Pada code wizard 
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uintuk membuat inisialisasi cukup dengan meng-click atau memberi tanda check 

sesuai property dari desain yang dikehendaki setelah itu register yang ter 

inisislisasi dapat dilihat melalui program preview atau melalui generate and save. 

Dengan menggunakan pemrograman bahasa-C diharapkan waktu disain 

(deleloping time) akan menjadi lebih singkat. Setelah program dalam bahasa-C 

ditulis dan dilakukan kompilasi tidak terdapat kesalahan (error) maka proses 

download dapat dilakukan. Mikrokontroler AVR mendukung sistem download 

secara ISP (In-System Programming). Gambar Tampilan CodeVisionAVR adalah 

ditunjukkan pada gambar 3.3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Tampilan CodeVision AVR 
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 Untuk memulai bekerja dengan CodeVisionAVR pilih pada menu File -

> New. Maka akan muncul kotak dialog sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 3.4  Tampilan Project Baru 

 Pilih Project kemudian tekan OK, maka akan muncul kotak dialog berikut. 

 

 

 

Gambar 3.5  Tampilan code wizard AVR 

Pilih Yes untuk menggunakan CodeWizardAVR. 

CodeWizardAVR digunakan untuk membantu dalam pembuatan program, 

terutama dalam konfigurasi chip mikrokontroler, baik itu konfigurasi port, timer, 

penggunaan fasilitas - fasilitas seperti LCD, interrupt, dan sebagainya. 

CodeWizardAVR ini sangat membantu  programmer untuk setting chip sesuai 

keinginan.
(2) 
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3.4.1    Pemilihan Chip dan Frekuensi Xtall 

Langkah pertama dalam menggunakan cvAVR adalah membentuk 

sebuah project baru, dengan click create new project maka akan muncul 

pertanyaan apakah anda ingin memanfaatkan bantuan code wizard, pilih saja 

ok maka anda akan masuk pada code wizard. Langkah pertama yang harus 

dilakukan pada code wizard adalah memilih jenis chip mikrokontroler yang 

digunakan dalam project dan frekwensi xtall yang digunakan. Pemilihan chip 

dan frekwensi xtall dapat dilihat seperti pada gambar 3.6. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Tampilan pemilihan chip dan frekuensi Xtall 

3.4.2    Inisialisasi Port I/O 

Inisialisasi Port berfungsi untuk memilih fungsi port sebagai input 

atau sebagai output. Pada konfigurasi port sebagai output dapat dipilih pada 

saat awal setelah reset kondisi port berlogika 1 atau 0, sedangkan pada 

konfigurasi port sebagi input terdapat dua pilihan yaitu kondisi pin input toggle 
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state atau pull-up, maka sebaiknya dipilih pull up untuk memberi default pada 

input selalu berlogika 1. Setiap port berjumlah 8 bit, konfigurasi dari port dapat 

diatur sesuai dengan kebutuhan. Pengaturan konfigurasi dapat dilakukan perbit, 

jadi dalam satu port dapat difungsikan sebagi input dan output dengan nilai 

default-nya berbeda - beda. Gambar 3.7 menunjukkan seting konfigurasi pada 

port A dengan kombinasi input dan output yang berbeda - beda defaulnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Tampilan pemilihan port I/O 
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3.4.3    Inisialisasi Serial untuk Mode RX Interrupt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Tampilan inisialisasi serial 

Untuk selanjutnya fasilitas - fasilitas lainnya dapat diseting sesuai 

kebutuhan dari pemrograman. Setelah selesai dengan. CodeWizardAVR, 

selanjutnya pada menu File, pilih generate, save and exit dan simpan pada 

direktori yang diinginkan. 

3.5 MAX 232 

Merupakan salah satu jenis IC rangkaian antar muka dual RS-232 

transmitter / receiver yang memenuhi semua spesifikasi standar EIA-232-E. IC 

MAX232 hanya membutuhkan power supply 5V ( single power supply ) sebagai 

catu. IC MAX232 di sini berfungsi untuk mengubah level tegangan pada COM1 

menjadi level tegangan TTL / CMOS. IC MAX232 terdiri atas tiga bagian yaitu 

dual charge-pump voltage converter, driver RS232, dan receiver RS232. 
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Gambar 3.9 Konfigurasi Pin IC MAX232 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.10 Konfigurasi Dual Charge-Pump Voltage Converter  

3.5.1 Dual Charge-Pump Voltage Converter. 

IC MAX232 memiliki dua charge-pump internal yang berfungsi 

untuk menkonversi tegangan +5V menjadi ±10V ( tanpa beban ) untuk operasi 

driver RS232. Konverter pertama menggunakan kapasitor C1 untuk 

menggandakan tegangan input +5V menjadi +10V saat C3 berada pada output 

V+. Konverter kedua menggunakan kapasitor C2 untuk mengubah +10V 

menjadi -10V saat C4 berada pada output V-. 

3.5.2 Driver RS232 

Output ayunan tegangan ( voltage swing ) driver typical adalah ±8V. 

Nilai ini terjadi saat driver dibebani dengan beban nominal receiver RS232 

sebesar 5kΩ atau Vcc = 5V. Input pada driver yang tidak digunakan bisa 
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dibiarkan tidak terhubung kemana – mana. Hal ini dapat terjadi karena dalam 

kaki input driver IC MAX232 terdapat resistor pull-up sebesar 400kΩ  yang 

terhubung keVcc. Resistor pull-up mengakibatkan output driver yang tidak 

terpakai menjadi low karena semua output driver diinversikan. 

3.5.3 Receiver RS232 

EIA mendefinisikan level tegangan lebih dari 3V sebagai logic 0, 

berdasarkan hal tersebut semua receiver diinversikan. Input receiver dapat 

menahan tegangan input sampai dengan ±25V dan menyiapkan resistor 

terminasi input dengan nilai nominal 5k. Nilai input receiver hysteresis typical 

adalah 0,5V dengan nilai minimum 0,2V, dan nilai delay propogasi typicalnya 

adalah 600ns.
(4)

 

3.6 LCD 

LCD (Liquid Cristal Display) adalah salah satu jenis display elektronik 

yang dibuat dengan teknologi CMOS logic yang bekerja dengan tidak 

menghasilkan cahaya tetapi memantulkan cahaya yang ada di sekelilingnya 

terhadap front-lit atau mentransmisikan cahaya dari back-lit. LCD berfungsi 

sebagai penampil data baik dalam bentuk karakter, huruf, angka ataupun grafik. 

Material LCD adalah lapisan dari campuran organik antara lapisan kaca bening 

dengan elektroda transparan indium oksida dalam bentuk tampilan seven-segment 

dan lapisan elektroda pada kaca belakang. Ketika elektroda diaktifkan dengan 

medan listrik (tegangan), molekul organik yang panjang dan silindris 

menyesuaikan diri dengan elektroda dari segmen. Lapisan sandwich memiliki 

polarizer cahaya vertikal depan dan polarizer cahaya horisontal belakang yang 
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diikuti dengan lapisan reflektor. Cahaya yang dipantulkan tidak dapat melewati 

molekul-molekul yang telah menyesuaikan diri dan segmen yang diaktifkan 

terlihat menjadi gelap dan membentuk karakter data yang ingin ditampilkan. 
(10)

 

Pengendali / Kontroler LCD  dalam modul LCD  terdapat 

microcontroller yang berfungsi sebagai pengendali tampilan karakter LCD. 

Microntroller pada suatu LCD (Liquid Cristal Display) dilengkapi dengan memori 

dan register.  

3.6.1  Memori Internal LCD  

1. DDRAM (Display Data Random Access Memory)  

Merupakan memori tempat karakter yang akan ditampilkan berada.  

2.  CGRAM (Character Generator Random Access Memory) 

 Merupakan memori untuk menggambarkan pola sebuah karakter 

dimana bentuk dari karakter dapat diubah - ubah sesuai dengan keinginan.  

3. CGROM (Character Generator Read Only Memory)  

Merupakan memori untuk menggambarkan pola sebuah karakter 

dimana pola tersebut merupakan karakter dasar yang sudah ditentukan 

secara permanen oleh pabrikan pembuat LCD (Liquid Cristal Display) 

tersebut sehingga pengguna tinggal mangambilnya sesuai alamat 

memorinya dan tidak dapat mengubah karakter dasar yang ada dalam 

CGROM.  
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3.6.2 Register Control LCD  

1. Register perintah 

 Register yang berisi perintah-perintah dari mikrokontroler ke panel 

LCD pada saat proses penulisan data atau tempat status dari panel LCD  

dapat dibaca pada saat pembacaan data.  

2. Register data  

Register untuk menuliskan atau membaca data dari atau ke 

DDRAM. Penulisan data pada register akan menempatkan data tersebut ke 

DDRAM sesuai dengan alamat yang telah diatur sebelumnya.  

3.6.3  Pin, jalur input, dan kontrol LCD  

1. Pin data  

Jalur untuk memberikan data karakter yang ingin ditampilkan 

menggunakan LCD  dapat dihubungkan dengan bus data dari rangkaian lain 

seperti mikrokontroler dengan lebar data 8 bit.  

2. Pin RS (Register Select)  

Berfungsi sebagai indikator atau yang menentukan jenis data yang 

masuk, apakah data atau perintah. Logika low menunjukan yang masuk 

adalah perintah, sedangkan logika high menunjukan data.  

3. Pin R/W (Read Write)  

Berfungsi sebagai instruksi pada modul jika low tulis data, 

sedangkan high baca data.  
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4. Pin E (Enable) 

Digunakan untuk memegang data baik masuk atau keluar.  

5. Pin VLCD  

Berfungsi mengatur kecerahan tampilan (kontras) dimana pin ini 

dihubungkan dengan trimpot 5 Kohm, jika tidak digunakan dihubungkan ke 

ground, sedangkan tegangan catu daya ke LCD sebesar 5 Volt.  

3.7  Adaptor 

Rangkaian yang mengubah tegangan listrik AC menjadi DC. Sebuah DC 

Power Supply (Adaptor) pada dasarnya memiliki 4 bagian utama agar dapat 

menghasilkan tegangan DC yang stabil. Keempat bagian utama tersebut 

diantaranya adalah Transformer, Rectifier, Filter dan Voltage Regulator. 

 

Gambar 3.11 Schematic adaptor 

3.7.1 Transformator (Transformer/Trafo) 

Transformator (Trafo) yang digunakan untuk DC Power supply 

adalah Transformer jenis Step-down yang berfungsi untuk menurunkan 

tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan komponen elektronika yang terdapat 
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pada rangkaian adaptor (DC Power Supply). Transformator bekerja 

berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang terdiri dari 2 bagian utama 

yang berbentuk lilitan yaitu lilitan Primer dan lilitan Sekunder. Lilitan Primer 

merupakan input dari pada transformator sedangkan output-nya adalah pada 

lilitan sekunder. Meskipun tegangan telah diturunkan, output dari 

transformator masih berbentuk tegangan bolak-balik (AC) yang harus diproses 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Traformator 

3.7.2 Rectifier (Penyearah Gelombang) 

Rectifier atau penyearah gelombang adalah komponen Elektronika 

dalam Power Supply (catu daya) yang berfungsi untuk mengubah gelombang 

AC menjadi DC setelah tegangannya diturunkan oleh transformator step down. 

Rangkaian Rectifier biasanya terdiri dari komponen dioda. Terdapat 2 jenis 

rangkaian rectifier dalam power supply yaitu “Half Wave Rectifier” yang hanya 

terdiri dari 1 komponen Dioda dan “Full Wave Rectifier” yang terdiri dari 2 

atau 4 komponen dioda. 
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Gambar 3.13 Rectifier 

3.7.3  Filter 

Dalam rangkaian Power supply (Adaptor), Filter digunakan untuk 

meratakan sinyal arus yang keluar dari Rectifier. Filter ini biasanya terdiri dari 

komponen capasitor (Kondensator) yang berjenis Elektrolit atau ELCO 

(Electrolyte Capacitor). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Filter 

 3.7.4  Voltage Regulator (Pengatur Tegangan) 

Untuk menghasilkan tegangan DC yang tetap dan stabil, diperlukan 

Voltage Regulator yang berfungsi untuk mengatur tegangan sehingga tegangan 

http://www.produksielektronik.com/2013/07/jenis-kapasitor-fungsi-kapasitor-simbol-kapasitor/
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Output tidak dipengaruhi oleh suhu, arus beban dan juga tegangan input yang 

berasal Output Filter.
(11)

 

 

 

 

 

 


