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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pupuk 

Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman 

untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu 

berproduksi dengan baik. Material pupuk dapat berupa bahan organik ataupun 

non-organik (mineral). Pupuk berbeda dari suplemen, pupuk mengandung bahan 

baku yang diperlukan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sementara 

suplemen seperti hormon tumbuhan membantu kelancaran proses metabolisme. 

Dalam pemberian pupuk perlu diperhatikan kebutuhan tumbuhan tersebut, 

agar tumbuhan tidak mendapat terlalu banyak zat makanan. Terlalu sedikit atau 

terlalu banyak zat makanan dapat berbahaya bagi tumbuhan. Pupuk dapat 

diberikan lewat tanah ataupun disemprotkan ke daun. Salah satu jenis pupuk 

organik adalah kompos. 

2.1.1 Pupuk Kompos 

Pupuk Kompos atau pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar 

atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan 

yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang 

digunakan untuk mensuplai bahan organik. 

Kompos atau humus adalah sisa-sisa mahluk hidup yang telah mengalami 

pelapukan, bentuknya sudah berubah seperti tanah dan tidak berbau. Kompos 

memiliki kandungan hara NPK yang lengkap meskipun persentasenya kecil. 
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Kompos juga mengandung senyawa-senyawa lain yang sangat bermanfaat bagi 

tanaman. Pupuk kompos dapat dilihat pada Gambar 2.1.  

 

Gambar 2.1. Pupuk Kompos 

2.1.2 Manfaat Pupuk Kompos 

Manfaat kompos adalah ibarat multivitamin bagi tanah dan tanaman. 

Kompos memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah. Kompos akan mengembalikan 

kesuburan tanah. Tanah keras akan menjadi lebih gembur. Tanah miskin akan 

menjadi subur. Tanah masam akan menjadi lebih netral. Tanaman yang diberi 

kompos tumbuh lebih subur dan kualitas panennya lebih baik daripada tanaman 

tanpa kompos, kelebihan lain penggunaan pupuk kompos adalah : 

a. Mampu berperan memobilisasi atau menjembatani hara yang sudah ada 

ditanah sehingga mampu membentuk partikel ion yang mudah diserap oleh 

akar tanaman. 

b. Mampu meningkatkan struktur tanah dalam arti komposisi partikel yang 

berada dalam tanah lebih stabil dan cenderung meningkat karena struktur 

tanah sangat berperan dalam pergerakan air dan partikel udara dalam tanah, 

aktifitas mikroorganisme menguntungkan, pertumbuhan akar, dan kecambah 

biji. 
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c. Sangat membantu mencegah terjadinya erosi lapisan atas tanah yang 

merupakan lapisan yang mengandung banyak hara. 

Pemakaian pupuk kompos juga berperan penting dalam merawat atau 

menjaga tingkat kesuburan tanah yang sudah dalam keadaaan berlebihan 

pemupukan dengan pupuk anorganik/kimia, karena kita tahu bahwa di lingkungan 

pertanian yang ada di Indonesia saat ini hampir semua petani menggunakan pupuk 

atau pestisida yang berbahan kimia yang justru sifatnya akan merusak unsur tanah 

jika di gunakan dalam jangka waktu yang lama. 

Adapun bahan-bahan yang di butuhkan untuk pembuatan pupuk kompos 

adalah sebagai berikut : 

a. Kompos sudah jadi yang akan digunakan sebagai Starter. 

b. 3 kg sampah daun tanaman atau sayuran. 

c. 3 kg sekam padi. 

d. 2 sendok makan gula merah atau molasse. 

e. 250 gram atau satu genggam dedak. 

f. 0.5 liter air sumur. 

Cara pembuatan : 

1. Cacah daun atau sayuran sepanjang 2 cm. 

2. Masukkan bahan dan sekam padi ke dalam wadah dengan perbandingan 1:1 , 

lalu tambahkan juga dedak. 

3. Lalu semprotkan cairan EM4, molase dan air sumur ke dalam wadah yang 

telah terisi sampah yang telah dicacah dan telah tercampur dengan bahan 

lainnya. 
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4. Jaga kondisi kelembapan sampah 40-60%, jika di rasa kurang lembab maka 

cukup semprotkan air sumur saja tanpa cairan lainnya, lalu tunggu 7-14 hari 

sampai sampah siap dipanen.  

 (Sumber : Bijak & Cerdas Mengolah Sampah, Teti Suryati, AgroMedia ) 

 

2.2  Kelembaban 

Kelembaban relatif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

jumlah uap air yang terkandung di dalam campuran air-udara dalam fasa gas. 

Kelembaban relatif dari suatu campuran udara-air didefinisikan sebagai rasio dari 

tekanan parsial uap air dalam campuran terhadap tekanan uap jenuh air pada 

temperatur tersebut. Kelembaban relatif menggunakan satuan persen dan dihitung 

dengan cara atau rumus berikut : 

 

dimana: 

  adalah kelembaban relatif campuran (%). 

  tekanan parsial uap air dalam campuran. 

  tekanan uap jenuh air pada temperatur tersebut dalam 

campuran. 

 (Sumber : id.wikipedia.org/wiki/Kelembaban_relatif) 
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2.3 Komunikasi Data Serial dengan Protokol I2C 

Mengatasi terbatasnya jumlah kaki IC prosesor, berapa perusahaan IC 

mengembangkan teknik transfer data secara seri untuk menghubungkan IC 

prosesor ke IC pendukungnya, transfer data secara seri antar IC ini tidak ada 

hubungannya dengan transfer data seri yang biasa dipakai untuk modem. 

Sebuah IC memori dengan kapasitas 2 KiloByte yang dibentuk dengan 

teknik transfer data secara pararel paling tidak mempunyai 24 kaki, yaitu : 

 8 kaki untuk jalur data,  

 11 kaki untuk jalur penomoran memori (jalur alamat), 

 3 kaki untuk jalur kontrol,  

 2 kaki untuk catu daya. 

Pada memori yang sama dengan teknik transfer data secara seri mempunyai 

8 kaki, dan hanya 2 atau 3 kaki yang perlu dihubungkan ke prosesor. Dengan 

demikian IC dengan teknik transfer data secara seri banyak dipakai dalam rancang 

bangun peralatan berbasis prosesor. 

Teknik transfer data secara seri antar IC dikembangkan oleh 3 perusahaan 

IC, yang pertama adalah teknik Inter Integrated Circuit (I2C) yang dikenalkan 

oleh Philips, teknik Serial Peripheral Interface (SPI) dari Motorola dan teknik 

MicroWire dari National Semiconductor. 

Teknik I2C memakai 2 jalur untuk keperluan transfer data secara seri, 

sedangkan SPI dan MicroWire memakai 3 jalur. Semua teknik mempunyai 1 jalur 

untuk Clock, I2C hanya punya satu jalur data 2 arah, sedangkan SPI dan 

MicroWire mempunyai 2 jalur data satu arah, masing-masing untuk jalur data 

masuk dan jalur data keluar. 



 
 

 

11

2.3.1 Konsep I2C 

I2C termasuk jenis komunikasi serial dengan tipe protokol Synchronous, 

dimana setiap bit data masuk atau data keluar seirama atau sinkron dengan 

perubahan clock. 

Hal ini sangat beda dengan RS-232 dan tipe protokol asynchronous yang 

tidak mempunyai clock, akan tetapi pada tipe asynchronous data masuk dan data 

keluar berdasarkan pada kecepatan tertentu yang konstan. 

I2C versi 1.0 dikenalkan oleh Philips pada tahun 1992, direvisi menjadi 

versi 2.0 pada tahun 1998, setahun kemudian direvisi lagi menjadi versi 2.1 

Komunikasi data secara I2C dilakukan melalui dua saluran, masing-

masing adalah : 

 saluran data secara seri (SDA) = Serial Data 

 saluran clock (SCL) = Serial Clock 

Kedua saluran ini dikenal sebagai I2C Bus yang dipakai menghubungkan 

banyak IC I2C untuk berbagai macam keperluan. 

IC-IC I2C itu dibedakan menjadi induk (master) dan anak buah (slave), 

yang dimaksud dengan induk adalah peralatan I2C yang memulai transfer data 

dan yang membangkitkan clock (SCK). 

Berikut pada Gambar 2.2 adalah contoh Mikrokontroler atau Komputer 

bertindak sebagai master yang bertugas mengendalikan I2C Bus. 
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Gambar 2.2. Mikrokontroler sebagai IC master 

Pada gambar di atas merupakan contoh koneksi I2C Bus untuk 

menghubungkan 2 IC AT24C02 dan 1 IC PCF8574, I2C Bus ini dikendalikan 

oleh microcontroller yang berfungsi sebagai master. 

Agar data dari master bisa didistribusikan ke semua slave dengan tepat, 

menurut konsep I2C semua jenis IC I2C diproduksi dengan nomor group 

tersendiri yang diatur oleh Philips, sehingga pabrik IC lain yang memproduksi IC 

I2C harus mendaftarkan produknya ke Philips untuk mendapatkan nomor group. 

Dalam contoh gambar diatas terlihat nomor group IC Serial EEPROM 

adalah 1010 biner, nomor group dari IC Remote 8 bit I/O Expander adalah 0111 

biner. 

2.3.2  Karakteristik Sinyal I2C  

Dalam konsep I2C ditentukan sinyal dan tata cara dasar untuk 

memperlancar komunikasi antar peralatan I2C tersebut. Untuk memperlancar 

komunikasi maka dibutuhkan Sinyal level I2C dapat dilihat pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3. Signal Level I2C 

Jalur I2C hanya mempunyai 2 keadaan (Secara Electrical) yaitu Float High 

dan Drive Low. I2C bekerja dengan Resistor Pull-up. Jika tidak ada device yg 

terkoneksi maka jalur ini menjadi “Float High”, oleh karena itu diperlukan 

resistor pull-up pada I2C. Besar nilai resistor untuk pull-up dapat dilihat pada 

Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4. I2C Pull-up Resistor Setting Suggestion 

2.3.3  Sinyal Dasar I2C  

Sinyal dasar I2C meliputi sinyal : 

 Start Condition 

 Stop Condition 

 Restart Condition 

 Data Transfer Condition 

 Data States Condition 

 ACK Condition 

 NACK Condition 
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a.  Start Condition  

Elemen yang pertama adalah Start Condition, Kondisi Start 

mengindikasikan bahwa deface akan memulai transfer data pada bus I2C. Pertama 

SDA menjadi low diikuti kemudian SCL. Berikut adalah langkah – langkah untuk 

memberi kondisi Start dan ditunjukkan pada Gambar 2.5. 

 Initializes I2C Bus 

 SDA is pulled low while SCL is high 

 

Gambar 2.5. Signal Start Condition 

b. Stop Condition 

Elemen berikutnya yaitu Stop Condition. Kondisi Stop mengindikasikan 

bahwa deface telah selesai melakukan transfer data dan akan release dari bus. 

Pertama adalah jalur SCL release diikuti dengan SDA yang juga release. Perlu 

diingat bahwa ketika jalur release berarti driver dalam keadaan off sehingga pada 

jalur tinggal resistor pull-up, dan akhirnya masuk kedalam keadaan Float High. 

Setelah Kondisi Stop, jalur I2C semua menjadi high dan disebut dengan kondisi 

idle. Pada saat idle ini kondisi Start dapat dimulai lagi untuk memulai mengirim 

data. Berikut adalah langkah – langkah untuk memberi kondisi Stop dan 

ditunjukkan pada Gambar 2.6. 

 Releases I2C Bus 

 SDA is released while SCL is high  
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Gambar 2.6. Signal Stop Condition 

c.  Restart Condition 

Kondisi Restart mengindikasikan bahwa deface ingin mengirimkan data 

lebih banyak lagi. Biasanya kondisi Restart dilakukan ketika Start telah terkirim 

tetapi kondisi Stop tidak kunjung terjadi. 

Restart bisa membantu jika berkomunikasi dengan deface seperti serial 

EEPROM yang tidak menginginkan terjadi interupsi ketika mengirimkan 

sejumlah data. Berikut adalah langkah – langkah untuk memberi kondisi Restart 

dan ditunjukkan pada Gambar 2.7. 

 Reinitializes I2C Bus  

 Used when START does NOT follow STOP 

 

Gambar 2.7. Signal Restart Condition 

Kondisi Restart bisa di simpulkan bahwa mula-mula jalur I2C pada kondisi Stop 

kemudian diikuti kondisi Start. Kondisi Restart dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

 Stop = SDA goes high while SCL is high 

 Start = SDA pulled low while SCL is high 
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Gambar 2.8. Signal Restart Condition dari Signal Stop and Start Condition 

d.  Data Transfer Condition 

Data byte ini digunakan untuk mentransfer semua jenis informasi data, 

seperti control code, addres code atau data code itu sendiri tergantung dari 

protocol yang dibentuk. 

Data pada jalur SDA valid dan boleh dibaca ketika jalur clock SCL high. 

Karena pada saat SCL tidak high (LOW) data bisa berubah sesuai dengan 

nilainya. Berikut adalah langkah – langkah untuk melakukan Data Transfer dan 

ditunjukkan pada Gambar 2.9. 

 8 bits of data is sent on the bus  

 Data valid when SCL is high  

 

Gambar 2.9. Data Transfer Condition 

Gambar diatas merepresentasikan proses transfer informasi data sebanyak 8 

bit. Data dikirim melalui jalur SDA, sedangkan SCL tetap menghasilkan clock 

sebagai pendorong pergerakan setiap bit data. 
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e.  Data States 

Pada Gambar 2.10 dapat dilihat, bahwa sebuah data valid boleh dibaca 

hanya ketika SCL transisi dari LOW ke HIGH, Dan masih valid sampai SCL 

high. 

 

Gambar 2.10. Data States 

f.  ACK Condition 

Sebuah deface dapat mengirimkan sinyal ACK (Sebagai tanda bahwa data 

telah diterima dengan sempurna) dengan cara men-drive jalur SDA menjadi Low 

pada clock yang ke-9 dari SCL. Berikut adalah langkah – langkah untuk memberi 

kondisi ACK dan ditunjukkan pada Gambar 2.11. 

 Acknowledges a data transfer 

 ACK is when the recipient drives SDA low 

 

Gambar 2.11. Signal ACK Condition 
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g.  NACK Condition 

 Kebalikan dari ACK, NACK merupakan tanda bahwa data tidak bisa 

diterima oleh deface, sehingga tidak ada respon dari deface yang membuat SDA 

dibiarkan dalam kondisi Float High. Berikut adalah langkah – langkah untuk 

memberi kondisi NACK dan ditunjukkan pada Gambar 2.12. 

 Negatively Acknowledges a data transfer 

 NACK is The recipients does Not drive SDA Low 

 

Gambar 2.12. Signal NACK Condition 

(Sumber : http://pratamastory.blogspot.com/2009/08/memahami-sistem-

komuniksi-data-serial.html) 

 

2.4 Sensor Photodioda  

Photodioda merupakan jenis dioda yang berfungsi mendeteksi cahaya. 

Berbeda dengan dioda biasa, komponen elektronika ini akan mengubah cahaya 

menjadi arus listrik. Cahaya yang dapat dideteksi oleh Photodioda  ini mulai dari 

cahaya infra merah, cahaya tampak, ultraviolet  sampai dengan sinar-X. Pada 

rangkaian ini menggabungkan 2 komponen yaitu photodioda dan LED. Sirkuit 

LED dapat didesain dengan cara menyusun LED dalam posisi berhadapan dengan 

photodioda. Bila disusun secara seri, maka yang perlu diperhatikan adalah jumlah 

tegangan yang diperlukan seluruh LED dalam rangkaian tadi. Namun bila LED 

diletakan dalam keadaan paralel, maka yang perlu diperhatikan menjadi jumlah 
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arus yang diperlukan menjadi jumlah arus yang diperlukan seluruh LED dalam 

rangkaian ini. Rangkaian Sensor Photodioda dapat dilihat pada Gambar 2.13 

sedangkan Photodioda dapat dilihat pada Gambar 2.14 

D1
LED

D2
PHOTODIODE

R1
330

R2
10k

5v

out

 

Gambar 2.13  Rangkaian Sensor Photodioda 

 

  

Gambar 2.14  Photodioda 

 

2.5 Sensor SHT11 

SHT-11 ialah sensor  digital  untuk suhu sekaligus kelembaban pertama 

di dunia yang diklaim oleh pabrik pembuatnya, Sensirion Corp.  Mempunyai 

kisaran pengukuran dari   0 - 100% RH, dan akurasi RH absolute  ± 3% RH untuk 

kelembaban.  Sedangkan akurasi pengukuran suhu ± 0.4 °C @ 25 °C. Sensor ini 
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bekerja dengan interface 2 wire. Sensor dan arsitektur SHT-11 terlihat pada 

Gambar 2.15 dan Gambar 2.16 berikut: 

     
Gambar 2.15 Sensor SHT-11 

 
Gambar 2.16 Arsitektur SHT-11 

Output SHT-11 adalah data digital jadi tidak membutuhkan pengkondisi 

sinyal (Operational Amplifier) dan pengkonversi data analog menjadi digital 

(Analog to Digital Converter) karena sudah terkalibrasi, sehingga dapat langsung 

dihubungkan dengan mikrokontroler untuk pengolahan data. Modul SHT-11 

terlihat pada pada Gambar 2.17 berikut: 

 
Gambar 2.17 Modul SHT-11 
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Kaki serial clock input (SCK) digunakan untuk mensinkronkan 

komunikasi antara mikrokontroler dengan sensor, kaki serial data (data) yang 

merupakan tristate digunakan untuk mentransfer data masuk dan keluar dari alat 

atau sistem. Proses pengukuran dilakukan dengan menggunakan logika 

’00000101’ untuk kelembaban (RH) dan 00000011 untuk suhu lalu 

mikrokontroler harus menunggu agar proses pengukuran selesai, waktu yang 

dibutuhkan sekitar 11/55/210 ms untuk resolusi 8/12/14 bit terlihat pada Gambar 

2.18 berikut: 

 

 
Gambar 2.18 Grafik Akurasi Suhu dan Kelembaban pada SHTxx 

Gambar 2.18 diatas menampilkan kinerja dari sensor SHTxx, hasil lebih 

baik jika menggunakan sensor SHT75 dengan keunggulan resolusi dan kualitas 

(keakuratan). 

Sensor SHT-11 adalah sensor suhu dan kelembaban yang berada di 

dalam 1 IC. Sensor ini memiliki keluaran berupa sinyal digital sesuai dengan 
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perintah yang diberikan oleh mikrokontroler. Keakurasian dari  sensor ini + 3,5% 

untuk akurasi kelembaban dan + 0,5°C @ 25°C untuk akurasi suhu. Adapun 

spesifikasi hardware sebagai berikut: 

a. -40°C hingga 123,8°C. 

b. Akurasi suhu + 0,5°C pada 25°C. 

c. Range Kelembaban 0-100% 

d. Akurasi RH absolut + 3,5% 

e. Faktor bentuk 8 pin DIP – 0,6’’ 

f. Konsumsi daya rendah (tipikal 30uW) 

g. Tegangan supply 5 VDC 

Sensor ini memiliki 8 pin namun pin yang digunakan hanya 4 pin yaitu: 

a. Pin 1 : Pin ini digunakan untuk transimisi data input maupun output secara 

serial. 

b. Pin 3 : Pin ini digunakan sebagai clock generator untuk komunikasi data. 

c. Pin 4 : Pin ini digunakan sebagai GND. 

d. Pin 8 : Pin ini digunakan sebagai VCC. 

Rangkaian skematik modul SHT-11 terlihat pada Gambar 2.19 berikut: 
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Gambar 2.19 Skematik Modul SHT-11. 

Pemasangan SHT-11 terhadap mikrokontroler digambarkan pada Gambar 

2.20 berikut: 

 
Gambar 2.20 Pemasangan sensor terhadap mikrokontroler. 

Seperti yang dapat dilihat dari Gambar 2.20 di atas, sensor ini hanya 

menggunakan dua jalur data bidirectional yang kompatibel dengan I2C. Dua jalur 

tersebut adalah : 

a. Serial clock input (SCK) 

b. Serial data (SDA) 

DATA harus tetap stabil ketika SCK dalam keadaan HIGH. Setiap 

perubahan DATA harus dilakukan ketika SCK dalam keadaan LOW. 
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Sedangkan untuk power supply, SHT-11 membutuhkan tegangan antara 

2,4 – 5,5 V. Setelah power-up, SHT-11 membutuhkan waktu 11 ms sebelum bias 

diberi command-command. 

Setiap pembacaan sensor selalu diawali dengan connection reset 

sequence pada Gambar 2.21 dan kemudian diikuti dengan transmission start 

sequence Gambar 2.22 Setelah kedua hal di atas dilakukan, baru kemudian 

command dikirim ke SHT-11 oleh mikrokontrol.  

 
Gambar 2.21 Connection reset sequence 

 
Gambar 2.22 Transmission start sequence 

Bila ingin membaca suhu maka command yang dikirim adalah 00000011, 

jika ingin membaca kelembaban relatif maka command yang dikirim adalah 

00000101, command-command yang lain bisa dilihat pada Tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 Command yang tersedia pada SHT-11 
Command Code 

Reserve 0000x 
Measure Temperature 00011 

Measure Humidity 00101 
Read Status Register 00111 
Write Status Register 00110 

Reserve 0101x – 1110x 
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Soft reset, resets the interface, clear 
the status register to default values 

wait minimum 11ms before next 
command 

11110 

 

Setelah pengiriman command request, mikrokontroler harus menunggu 

hingga pengukuran, jika command request meminta pengukuran suhu atau 

kelembaban, selesai dilakukan. Lama waktu pengukuran berbeda-beda tergantung 

resolusi hasil pengukuran yang diinginkan oleh programmer. Untuk resolusi 8 bit 

membutuhkan waktu 11 ms, sedangkan untuk resolusi 12 bit membutuhkan waktu 

55 ms, dan untuk resolusi 14 bit membutuhkan waktu hingga 210 ms. Semakin 

tinggi resolusi yang didapat, semakin akurat pula hasil pengukuran yang 

dihasilkan. Pengukuran selesai ditandai dengan SHT-11 me-LOW-kan jalur 

DATA. Perjalanan sinyal pada pengukuran SHT-11 terlihat pada Gambar 2.23 

berikut: 

 
Gambar 2.23 Perjalanan sinyal pada pengukuran SHT-11 

(Sumber : http://www.sensirion.com/en/pdf/product_information/Datasheet-

humidity-sensor-SHT1x.pdf) 
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Beberapa dari fungsi lebih lanjut seperti resolusi pengukuran dapat dilihat 

dan disetting pada register SHT-11. Fungsi-fungsi ini tertuang pada Tabel 2.2 

berikut: 

Tabel 2.2 Listing register pada SHT-11 

Bit Type Description Default 

7  Reserve 0  

6 R 

End of batteray (low voltage 
detection) 

’0’ for Vdd > 2.47 
’1’ for Vdd < 2.47 

x 
No default value bit is only 

updated after a 
measurement 

5  Reserve 0  

4  Reserve 0  

3  For testing only, do not use 0  

2 R/W Heater 0 Off 

1 R/W no reload from OTP 0 Reload 

0 R/W 

’1’ = 8bit RH / 12bit 
temperature resolution 
’0’ = 12bit RH / 14bit 
temperature resolution 

0 
12bit RH 

14bit Temperature 

 

Akibat dari kompensasi ketidaklinieran nilai data keluaran terhadap 

kelembaban serta untuk mendapatkan ketelitian yang akurat., maka untuk 

mengkonversi data keluaran yang merupakan data digital harus mengikuti 

persamaan sebagai berikut:  

a. Kelembaban 

RHlinier = c1 + c2 x SORH + c3 x SORH
2             ............................... (2.2) 

dimana : 

 Untuk SORH 12 bit : 

C1 = -4 
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C2 = 0.0405 

C3 = -2.8 * 10-6 

 Untuk SORH 8 bit : 

 C1 = -4 

C2 = 0.648 

C3 = -7.2 * 10-4 

RHtrue = (ToC – 25) x (t1 + t2 x SORH) + RHlinier  ............................... (2.3) 

dimana : 

 Untuk SORH 12 bit : 

T1 = 0.01 

T2 = 0.00008 

 Untuk SORH 8 bit : 

T1 = 0.01 

T2 = 0.00128 

b. Suhu 

Suhu = d1 + d2 x SOT    ............................... (2.4) 

d1, d2 merupakan konstanta konversi nilai temperature, sedangkan SOT 

merupakan data keluaran digital sensor SHT-11. Nilai d1, d2 dipengaruhi 

tegangan power sensor yang digunakan dan jumlah bit yang dikeluarkan oleh 

sensor. dimana nilai d1 dan d2 terdapat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 berikut: 

Tabel 2.3 Isi dari d1 

VDD d1 [ºC] d1 [ºf] 
5 V -40,00 -40,00 
4 V -39,75 -39,50 

3,5 V -39,66 -39,35 
3 V -39,60 -39,28 

2,5 V -39,55 -39,23 
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Tabel 2.4 Isi dari d2  
SOT d2 [ºC] d2 [ºf] 
14bit 0,01 0,018 
12bit 0,04 0,072 

 

(Dimas-Lucky, 2009: 30) 

 

2.6 RTC  

 RTC (Real-Time Clock) adalah jam yang umumnya berupa sirkuit 

terpadu yang berfungsi sebagai pemelihara waktu. RTC umumnya memiliki catu 

daya terpisah dari catu daya komputer (umumnya berupa baterai litium) sehingga 

dapat tetap berfungsi ketika catu daya komputer terputus. Kebanyakan RTC 

menggunakan osilator kristal. 

IC RTC DS1307 menggunakan jalur data serial I2C bus. Kelebihan dari IC 

RTC yang meggunakan jalur data serial adalah sistem I2C bus membutuhkan jalur 

data jauh lebih sedikit dari pada sistem pararel bus dengan kemampuan yang 

relatif sama dengan yang menggunakan jalur data pararel. DS1307 adalah IC RTC 

dimana alamat dan data ditransmisikan secara serial melalui sebuah jalur data dua 

arah I2C. Karena menggunakan Jalur data I2C maka hanya memerlukan dua buah 

pin untuk komunikasi. Yaitu pin untuk data dan pin untuk sinyal clock. Sistem 

jalur data I2C adalah suatu standar protokol sistem komunikasi data serial yang 

dikembangkan oleh Philips dan cukup populer karena penggunaannya cukup 

mudah. 

Salah satu contoh jenis RTC adalah RTC DS1307 yang berfungsi untuk 

mencatat waktu secara presisi dari detik hingga tahun. Berikut fitur-fitur dari RTC 

DS1307 : 
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a. RTC meyimpan data-data detik, menit, jam, tanggal, bulan, hari dalam 

seminggu, dan tahun valid hingga 2100. 

b. 56-byte, battery-backed, RAM nonvolatile (NV) RAM untuk 

penyimpanan. 

c. Interface serial Two-wire (I2C). 

d. Sinyal keluaran gelombang-kotak terprogram (Programmable 

squarewave). 

e. Deteksi otomatis kegagalan-daya (power-fail) dan rangkaian switch. 

f. Konsumsi daya kurang dari 500nA menggunakan mode baterei cadangan 

dengan operasional osilator. 

g. Tersedia fitur industri dengan ketahanan suhu: -40°C hingga +85°C. 

h. Tersedia dalam kemasan 8-pin DIP atau SOIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

30

Pada Gambar 2.24 menunjukkan diagram pin RTC DS1307 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.24 Diagram Pin RTC DS1307 

Contoh bagaimana data ditransfer pada jalur data I2C adalah seperti pada 

Gambar 2.25 Pada jalur data bus I2C hanya terdapat 2 buah jalur yang digunakan 

yaitu Clock (SCL) dan Data (SDA) 

 

 VCC    Primary Power supply 

 X1, X2    32.768kHz Crystal Connection 

 VBAT    +3V Battery Input 

 GND    Ground 

 SDA    Serial Data 

 SCL   Serial Clock 

 SQW/OUT  Square Wave/Output Driver 
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Gambar 2.25 Data Transfer pada I2C Serial Bus 

Terdapat beberapa macam jenis kondisi pada jalur data I2C, jenis kondisi 

tersebut adalah: 

a.  Bus not busy : Jalur data (SDA) dan clock (SCL) berlogika high 

b.  Start data transfer : Suatu perubahan kondisi pada jalur data, dari logika 

high ke logika low, ketika jalur data sedang berlogika high, menandakan 

kondisi start. 

c.  Stop data transfer : Suatu perubahan kondisi pada jalur data, dari logika 

low ke logika high, ketika jalur data sedang berlogika high, menandakan 

kondisi stop. 

d.  Data valid : Suatu kondisi ketika jalur data menandakan data valid,yaitu 

ketika setelah kondisi start, jalur data tetap stabil selama periode high 

sinyal clock. Data pada jalur data harus berubah selama periode low dari 

sinyal clock. Terdapat satu pulsa clock untuk setiap bit data. Setiap proses 

pengiriman data dimulai dengan kondisi start dan diakhiri dengan kondisi 

stop. Banyaknya jumlah byte data yang ditransfer diantara kondisi start 

dan stop tersebut tidak terbatas, dan diatur oleh Master. 
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e.  Acknowledge : Setiap device yang dituju telah menerima data dengan 

benar akan membangkitkan kondisi Acknowledge setiap menerima byte 

data. Device yang membangkitkan Acknowledge harus membangkitkan 

logika low pada jalur SDA selama sebuah pulsa clock. Untuk mengakhiri 

suatu proses pengiriman data Master harus memberikan suatu tanda 

dengan tidak memberikan tanda acknowledge melainkan memberikan 

tanda stop pada slave. 

 Pada sistem jalur data I2C, terdapat dua tipe arah proses pengiriman data 

yaitu: 

a.  Data transfer dari master menuju slave. Byte pertama yang dikirimkan 

oleh master menuju slave adalah alamat slave. Lalu selanjutnya adalah 

byte-byte data. Slave membalas dengan bit acknowledge setiap berhasil 

menerima 1 byte data. 

b.  Data transfer dari slave menuju master. Byte pertama (alamat slave) 

dikirimkan oleh master. Kemudian slave yang mempunyai alamat yang 

dituju oleh master membalas dengan bit acknowledge. Lalu diikuti dengan 

proses pengiriman byte-byte data dari slave menuju master. Master 

membalas dengan mengirimkan bit acknowledge setiap berhasil menerima 

1 byte. Untuk mengakhiri proses pengiriman data master membalas 

dengan mengirimkan bit “not acknowledge” kepada slave. 

 Pada aplikasi pemrograman, peran RTC DS1307 bekerja dibagi menjadi 

dua mode, yaitu: 

a.  Mode Slave Penerima (Master Menulis Pada Slave): Data serial dan clock 

diterima melalui SDA dan SCL. Setiap menerima byte data DS1307 akan 
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merespon dengan  membangkitkan bit acknowledge. Untuk mengawali 

proses pengiriman data dari master menuju slave diawali dengan kondisi 

START dan diakhiri dengan kondisi STOP. Setiap slave akan membaca 

alamat yang dituju oleh master dan memeriksa apakah alamat tersebut 

sama dengan alamat Slave tersebut, Byte alamat slave adalah byte pertama 

yang diterima slave setelah master membangkitkan kondisi start. Byte 

alamat terdiri dari 7 bit data, untuk DS1307 byte alamat tersebut adalah 

1101000b, dan diikuti oleh bit arah (R/W), yang mana untuk penulisan 

data ke slave adalah 0. Setelah menerima dan menganalisa byte alamat, 

DS1307 membangkitkan tanda acknowledge pada jalur SDA. Kemudian 

master akan mengirimkan sebuah data word alamat pada DS1307 untuk 

mengeset resgiter pointer pada DS1307. Setelah itu Master dapat 

mengakhiri proses pengiriman data ataupun melanjutkannya dengan 

mengirimkan byte data pada DS1307. Register pointer akan bertambah 

nilainya secara otomatis setiap terjadi proses penulisan data. Untuk 

mengakhiri proses pengiriman data master membangkitkan kondisi stop. 

Pengiriman data pada mode Slave Penerima dapat dilihat pada Gambar 

2.26 

 

Gambar 2.26 Data Write-Slave Receiver Mode 
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b.  Mode Slave Pengirim (Master Membaca Dari Slave): Byte pertama 

diterima dan diolah oleh slave seperti pada mode penerima, tetapi bit arah 

bernilai 1. DS1307 mengirimkan data serial pada SDA ketika menerima 

sinyal clock pada SCL. Untuk memulai prose  pengiriman data diawali 

dengan kondis start dan diakhiri dengan kondisi stop, Byte yang berisi 

data alamat diterima setelah master membangkitkan kondis START. Byte 

alamat DS1307 terdiri dari 7-bit alamat dan 1 bit arah. 7-bit alamat 

tersebut adalah 1101000 dan bit arah tersebut (R/W) adalah 0 untuk read. 

Setelah menerima dan mengolah data alamat, DS1307 akan membalas 

dengan membangkitkan bit acknowledge pada SDA. Lalu kemudian 

DS1307 mulai mengirimkan data dimulai dari data yang terdapat pada 

alamat yang ditunjuk oleh register pointer. Nilai register pointer secara 

otomatis akan bertambah setiap terjadi proses pembacaan 1 byte data. 

Untuk mengakhiri proses pengiriman data maka master harus 

mengirimkan tadan “not acknowledge” kepada slave. Untuk dapat 

mengambil nilai waktu dan tanggal maka master harus melakukan proses 

pembacaan data (Read) pada slave (DS1307), dengan alamat register 

sesuai dengan table 2.5 Setiap nilai-nilai waktu atau tanggal disimpan pada 

register yang mempunyai alamat yang berbeda-beda, misalnya untuk 

register detik yang menyimpan nilai detik, menempati alamat rigister 00h. 

Penerimaan data pada mode Slave Pengirim dapat dilihat pada Gambar 

2.27 
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Gambar 2.27 Data Read-Slave Transmitter Mode 

Tabel 2.5 Timekeeper Registers 

 

(Sumber : http://blog.ub.ac.id/sukmanugraha/2010/03/22/real-time-clock-

menggunakan-i2c-bus-pada-modul-dst-52/) 

 

2.7 Mikrokontroler ATMega8535 

Mikrokontroler AVR (Alf and Vegard's Risc processor) standar memiliki 

arsitektur 8 bit, dimana semua instruksi dikemas dalam kode 16-bit, dan sebagian 

besar instruksi dieksekusi dalam 1 (satu) siklus clock. AVR berteknologi RISC 

(Reduced Instruction Set Computing), sedangkan seri MCS51 berteknologi CISC 

(Complex Instruction Set Computing) membutuhkan siklus 12 clock. AVR dapat 
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dikelompokkan menjadi empat kelas, yaitu keluarga ATtiny, keluarga ATSOSxx, 

keluarga ATMega, dan AT86RFxx. Pada dasamya, yang membedakan masing-

masing kelas adalah memori, peripheral, dan fungsinya. Untuk mikrokontroler 

AVR yang berukuran lebih kecil, Anda dapat mencoba ATmega8 atau 

ATtiny2313 dengan ukuran Flash Memory 2KB dengan dua input analog. Berikut 

istilah-istilah dalam mikrokontroler AVR : 

a. Flash adalah suatu jenis Read Only Memory (ROM) yang biasanya diisi 

dengan program hasil buatan manusia yang harus dijalankan oleh 

mikrokontroler. 

b. Random Acces Memory (RAM) merupakan memori yang membantu CPU 

untuk penyimpanan data sementara dan pengolahan data ketika program 

sedang running. 

c. Electrically Erasable Programmable Read Only Memory (EEPROM) 

adalah memori untuk penyimpanan data secara permanen oleh program 

yang sedang running. 

d. Port I/O adalah kaki untuk jalur keluar atau masuk sinyal sebagai hasil 

keluaran ataupun masukan bagi program. 

e. Timer adalah modul dalam hardware yang bekerja untuk menghitung 

waktu atau pulsa. 

f. Universal Asynchronous Receive Transmit (UART) adalah jalur 

komunikasi data khusus secara serial asynchronous. 

g. Pulse Width Modulation (PWM) adalah fasilitas untuk membuat modulasi 

pulsa. 
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h. Analog to Digital Converter (ADC) adalah fasilitas untuk dapat menerima 

sinyal analog dalam range tertentu untuk kemudian dikonversi menjadi 

suatu nilai digital dalam range tertentu. 

i. Serial Peripheral Interface (SPI) adalah jalur komunikasi data khusus 

secara serial secara serial synchronous. 

j. In System Programming (ISP) adalah kemampuan khusus mikrokontroler 

untuk dapat diprogram langsung dalam sistem rangkaiannya dengan 

membutuhkan jumlah pin yang minimal. 

2.7.1 Arsitektur ATMega8535 

a. Saluran IO sebanyak 32 buah, yaitu Port A, Port B, Port C dan Port D  

b. ADC 10 bit sebanyak 8 Channel 

c. CPU yang memiliki 32 buah register 

d. SRAM sebesar 512 byte 

e. Flash memory sebesar 8kb  

f. Tiga buah timer atau counter dengan kemampuan pembanding 

g. Two wire serial Interface 

h. Watchdog Timer dengan oscilator internal  

i. Sumber interrupt internal dan eksternal  

j. Port SPI (Serial Pheriperal Interface)  

k. EEPROM on board sebanyak 512 byte  

l. Komparator analog  

m. Port USART (Universal Shynchronous Ashynchronous Receiver 

Transmitter) untuk komunikasi serial. 
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Arsitektur Mikrokontroler AVR ATMega8535 dapat diperhatikan pada 

Gambar 2.28 berikut : 

 
Gambar 2.28 Arsitektur ATMega8535 
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2.7.2 Konfigurasi Pin ATMega8535 

 Keterangan Pin ATMega8535 dapat dilihat pada Gambar 2.29 

 

Gambar 2.29 Keterangan Pin ATMega8535 

a. Port A (PA0 - PA7) 

Merupakan 8-bit directional port I/O. Setiap pinnya dapat menyediakan 

internal pull-up resistor atau dapat diatur per bit. Output buffer Port A 

dapat memberi arus 20 mA dan dapat mengendalikan display LED secara 

langsung. Data Direction Register port A (DDRA) harus diatur atau 

disetting terlebih dahulu sebelum Port A digunakan. Bit-bit DDRA diisi 0 

jika ingin memfungsikan pin-pin port A yang bersesuaian sebagai input, 

atau diisi 1 jika sebagai Output. Selain itu, kedelapan pin port A juga 

digunakan untuk masukan sinyal analog bagi A/D Converter. 

b. Port B (PB0 - PB7) 

Merupakan 8-bit directional port I/O. Setiap pinnya dapat menyediakan 

internal pull-up resistor atau dapat diatur per bit. Output buffer Port B dapat 
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memberi arus 20 mA dan dapat mengendalikan display LED secara 

langsung. Data Direction Register port B (DDRB) harus diatur atau 

disetting terlebih dahulu sebelum Port B digunakan. Bit-bit DDRB diisi 0 

jika ingin memfungsikan pin-pin port B yang bersesuaian sebagai input, 

atau diisi 1 jika sebagai Output. Pin-pin port B juga memiliki untuk fungsi-

fungsi alternatif khusus seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 2.6. 

Tabel 2.6 Keterangan Port B ATMega8535 

Port Pin Fungsi Khusus 

PB0 T0 = timer/counter 0 external counter input 

PB1 T1 = timer/counter 0 external counter input 

PB2 AIN0 = analog comparator positive input 

PB3 AIN1 = analog comparator negative input 

PB4 SS = SPI slave select input 

PB5 MOSI = SPI bus master Output / slave input 

PB6 MISO = SPI bus master input / slave Output 

PB7 SCK = SPI bus serial clock 

 

c. Port C (PC0 - PC7) 

Merupakan 8-bit directional port I/O. Setiap pinnya dapat menyediakan 

internal pull-up resistor atau dapat diatur per bit. Output buffer Port C dapat 

memberi arus 20 mA dan dapat mengendalikan display LED secara 

langsung. Data Direction Register port C (DDRC) harus diatur atau 

disetting terlebih dahulu sebelum Port C digunakan. Bit-bit DDRC diisi 0 

jika ingin memfungsikan pin-pin port C yang bersesuaian sebagai input, atau 
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diisi 1 jika sebagai Output. Selain itu, dua pin port C (PC6 dan PC7) juga 

memiliki fungsi alternatif sebagai oscillator untuk timer atau counter 2. 

d. Port D (PD0 - PD1) 

Merupakan 8-bit directional port I/O. Setiap pinnya dapat menyediakan 

internal pull-up resistor atau dapat diatur per bit. Output buffer Port D 

dapat memberi arus 20 mA dan dapat mengendalikan display LED secara 

langsung. Data Direction Register port D (DDRD) harus diatur atau 

disetting terlebih dahulu sebelum Port D digunakan. Bit-bit DDRD diisi 0 

jika ingin memfungsikan pin-pin port D yang bersesuaian sebagai input, 

atau diisi 1 jika sebagai Output. Selain itu, pin-pin port D juga memiliki 

untuk fungsi-fungsi alternatif khusus seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 

2.7. 

Tabel 2.7 Keterangan Port D ATMega8535 

Port Pin Fungsi Khusus 

PD0 RDX (UART input line) 

PD1 TDX (UART Output line) 

PD2 INT0 (external interrupt 0 input) 

PD3 INT1 (external interrupt 1 input) 

PD4 OC1B (timer/counter1 Output compareB match Output) 

PD5 OC1A (timer/counter1 Output compareA match Output) 

PD6 ICP (timer/counter1 input capture pin) 

PD7 OC2 (timer/counter2 Output compare match Output) 

 



 
 

 

42

e.  RESET 

RST pada pin 9 merupakan reset dari AVR. Jika pada pin ini diberi 

masukan low selama minimal 2 machine cycle maka sistem akan di-reset. 

f. XTAL1 

XTAL1 adalah masukan ke inverting oscillator amplifier dan input ke 

internal clock operating circuit. 

g. XTAL2 

XTAL2 adalah Output dari inverting oscillator amplifier. 

h. AVCC 

Avcc adalah kaki masukan tegangan bagi A/D Converter. Kaki ini harus 

secara external terhubung ke Vcc melalui lowpass filter. 

i. AREF 

AREF adalah kaki masukan referensi bagi A/D Converter. 

Untuk operasionalisasi ADC, suatu level tegangan antara AGND dan Avcc 

harus dibeikan ke kaki ini. 

j. AGND 

 AGND adalah kaki untuk analog ground. Hubungkan kaki ini ke GND, 

kecuali jika board memiliki analog ground yang terpisah. 

2.7.3 Peta Memory ATMega8535 

ATMega8535 memiliki ruang pengalamatan memori data dan memori 

program yang terpisah. Memori  data terbagi menjadi 3 bagian yaitu : 32 buah 

register umum, 64 buah register I/O, dan 512 byte SRAM internal. 

Register untuk keperluan umum menempati space data pada alamat 

terbawah yaitu $00 sampai $1F. Sementara itu register khusus untuk menangani 
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I/O dan kontrol terhadap mikrokontroler menempati 64 alamat berikutnya, yaitu 

mulai dari $20 sampai $5F.  Register tersebut merupakan register yang khusus 

digunakan untuk mengatur fungsi terhadap berbagai peripheral mikrokontroler, 

seperti kontrol register, timer/counter,  fungsi fungsi I/O, dan sebagainya. Register 

khusus alamat memori secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah . Alamat 

memori berikutnya digunakan untuk SRAM 512 byte, yaitu pada lokasi $60 

sampai dengan $25F. Berikut Memory data AVR ATMega8535 terlihat pada 

Gambar 2.30. 

 

Gambar 2.30 Memory Data AVR ATMega8535 

Memori program yang terletak pada Flash Perom tersusun dalam word atau 

2 byte karena setiap instruksi memiliki lebar 16-bit atau 32bit. AVR 

ATMega8535 memiliki 4KByte x 16 Bit Flash Perom dengan alamat mulai dari 
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$000 sampai $FFF. AVR tersebut memiliki 12 bit Program Counter (PC) 

sehingga mampu mengalamati isi Flash. Berikut Memory data program AVR 

ATMega8535 terlihat pada Gambar 2.31 

 

Gambar 2.31 Memory Data Program ATMega8535 

 

Selain itu AVR ATmega8535 juga memilki memori data berupa EEPROM 

8-bit sebanyak 512 byte. Alamat EEPROM dimulai dari $000 sampai $1FF. 

2.7.4 Status Register ATMega8535 

Status register adalah register berisi status yang dihasilkan pada setiap 

operasi yang dilakukan ketika suatu instruksi dieksekusi. SREG merupakan 

bagian dari inti CPU mikrokontroler. Berikut status register ATMega8535 terlihat 

pada Gambar 2.32. 
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Gambar 2.32 Status Register ATMega8535 

Keterangan Status Register ATMega8535 

a. Bit7  I (Global interrupt Enable), Bit harus di Set untuk mengenable 

semua jenis interupsi. 

b. Bit6  T (Bit Copy Storage), Instruksi BLD dan BST menggunakan bit T 

sebagai sumber atau tujuan dalam operasi bit. Suatu bit dalam sebuah 

register GPR dapat disalin ke bit T menggunakan instruksi BST, dan 

sebaliknya bit T dapat disalin kembali kesuatu bit dalam register GPR 

dengan menggunakan instruksi BLD. 

c. Bi5  H (Half Cary Flag) 

d. Bit4  S (Sign Bit) merupakan hasil operasi EOR antara flag -N (negatif) 

dan flag V (komplemen dua overflow). 

e. Bit3  V (Two's Component Overflow Flag) Bit ini berfungsi untuk 

mendukung operasi matematis. 

f. Bit2  N (Negative Flag) Flag N akan menjadi Set, jika suatu operasi 

matematis menghasilkan bilangan negatif. 

g. Bit1  Z (Zero Flag) Bit ini akan menjadi Set apabila hasil operasi 

matematis menghasilkan bilangan 0. 

h. Bit0  C (Cary Flag) Bit ini akan menjadi set apabila suatu operasi 

menghasilkan carry. 

(Sumber : http://www.ittelkom.ac.id/library/Mikrokontroler-AVR-ATMega8535) 
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2.7.5 Minimum System ATMega8535 

Sistem minimum (minimum system) mikrokontroler adalah rangkaian 

elektronik minimum yang diperlukan untuk beroperasinya IC mikrokontroler. 

Sismin ini kemudian bisa dihubungkan dengan rangkaian lain untuk menjalankan 

fungsi tertentu. Di keluarga mikrokontroler AVR, seri 8535 adalah salah satu seri 

yang sangat banyak digunakan. 

Untuk membuat rangkaian sistem minimum Atmel AVR 8535 diperlukan 

beberapa komponen yaitu:  

a. IC mikrokontroler ATMega8535. 

b. 1 XTAL 4 MHz atau 8 MHz (XTAL1). 

c. kapasitor kertas yaitu dua 22 pF (C2 dan C3) serta 100 nF (C4). 

d. 1 kapasitor elektrolit 4.7 uF (C12) 2 resistor yaitu 100 ohm (R1) dan 10 

Kohm (R3). 

e. 1 tombol reset pushbutton (PB1). 

Selain itu tentunya diperlukan power supply yang bisa memberikan 

tegangan 5V DC. Rangkaian sistem minimum ini sudah siap untuk menerima 

sinyal analog (fasilitas ADC) di port A. Rangkaian Minimum Sistem ATMega 

8535 dapat diperhatikan pada Gambar 2.33. 
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Gambar 2.33 Rangkaian Minimum System ATMega8535 

(Sumber: http://student.eepis-its.edu/~ulopens/Tutorial/Mikrokontroller) 

 

2.8 LCD 

Interface Liquid Crystal Display (LCD) merupakan sebuah parallel bus, di 

mana hal ini sangat memudahkan dan sangat cepat dalam pembacaan dan 

penulisan data dari atau ke LCD. Kode ASCII yang ditampilkan sepanjang 8 bit 

dikirim ke LCD secara 4 atau 8 bit pada satu waktu. LCD dapat ditunjukkan 

seperti pada Gambar 2.34. 
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Gambar 2.34. Interface Modul  LCD 2 x16  

Display karakter pada LCD diatur oleh pin EN, RS dan RW sebagai 

berikut : 

a. Jalur EN 

 Jalur EN dinamakan Enable. Jalur ini digunakan untuk memberitahu LCD 

bahwa anda sedang mengirimkan sebuah data. Untuk mengirimkan data ke 

LCD, maka melalui program EN harus dibuat logika low “0” dan set pada 

dua jalur kontrol yang lain RS dan RW. Ketika dua jalur yang lain telah 

siap, set EN dengan logika “1” dan tunggu untuk sejumlah waktu tertentu 

(sesuai dengan datasheet dari LCD tersebut) dan berikutnya set EN ke logika 

low “0” lagi. 

b. Jalur RS 

Jalur RS adalah jalur Register Select. Ketika RS berlogika low “0”, data 

akan dianggap sebagi sebuah perintah atau instruksi khusus (seperti clear 

screen, posisi kursor, dll). Ketika RS berlogika high “1”, data yang dikirim 

adalah data text yang akan ditampilkan pada display LCD. Sebagai contoh, 

untuk menampilkan huruf “T” pada layar LCD maka RS harus diset logika 

high “1”. 
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c. Jalur RW 

Jalur RW adalah jalur kontrol Read/ Write. Ketika RW berlogika low (0), 

maka informasi pada bus data akan dituliskan pada layar LCD. Ketika RW 

berlogika high ”1”, maka program akan melakukan pembacaan memori dari 

LCD. Sedangkan pada aplikasi umum pin RW selalu diberi logika low ”0”. 

Untuk konfigurasi dari Pin LCD dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Gambar 

2.35. 

Tabel 2.8 Pin dan fungsi LCD 

Pin Fungsi 

1 Ground 

2 VCC 

3 Pengatur Kontras 

4 “RS” Instruction/Register Select 

5 “R/W” Read/Write LCD Registers 

6 “EN” Enable clock 

7-14 Data I/O Pins 

 

Gambar 2.35.  Diagram Kerja LCD 
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2.9  Motor DC 

Motor memiliki banyak ukuran dan jenis-jenis, hanya fungsi dasar adalah 

sama. Motor dari semua jenis berfungsi untuk mengkonversi tenaga listrik ke 

dalam energi mekanis, motor-motor tersebut dapat ditemukan di elevator-elevator, 

CD, mainan-mainan, robot-robot, arloji, mobil-mobil, kereta bawah tanah, kipas 

angin, alat pendingin, lemari es, dan banyak yang lainnya. 

Motor DC biasanya digunakan dalam rangkaian yang memerlukan 

kepresisian yang tinggi untuk pengaturan kecepatan. Semua motor DC beroperasi 

atas dasar arus yang melewati konduktor yang berada dalam medan magnet. 

Terdapat dua tipe motor DC berdasarkan prinsip medannya yaitu: 

a. Motor DC dengan Magnet Permanen. 

b. Motor DC dengan Lilitan yang terdapat pada Stator. 

 

2.9.1 Teori motor DC 

Prinsip dasar dari motor arus searah adalah kalau sebuah kawat berarus 

diletakkan antara kutub magnet (U-S), maka pada kawat itu akan bekerja suatu 

gaya yang menggerakan kawat itu. Arah gerakan kawat dapat ditentukan dengan 

mengguankan kaidah tangan kiri, yang berbunyi sebagai berikut :”Apabila tangan 

kiri terbuka diletakkan diantara kutub U dan S, sehingga garis-garis gaya yang 

keluar dari kutub utara menembus telapak tangan kiri dan arus di dalam kawat 

mengalir searah dengan arah keempat jari, maka kawat itu akan mendapat gaya 

yang arahnya sesuai dengan arah ibu jari”. Prinsip kerja motor DC dapat dilihat 

pada Gambar 2.36 berikut ini. 
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Gambar 2.36   Prinsip Kerja Motor DC 
(Sumber:  UNEP,2006) 

 

2.10 Motor AC 

Motor AC ialah  motor listrik yang digerakkan oleh arus AC. Terdiri atas 

dua bagian utama, yaitu stator di bagian luar memiliki koil yang di-supply dengan 

arus AC untuk menghasilkan medan magnet putar, dan rotor di bagian dalam 

dipasang pada tangkai output yang diberi torsi oleh medan putar. 

(sumber : n45y4.wordpress.com/2007/.../plc-codesys-inverter-motor-ac/) 

 

2.11 Relay 

Relay adalah sebuah saklar elekronis yang dapat dikendalikan dari 

rangkaian elektronik lainnya. Relay terdiri dari 3 bagian utama, yaitu: 

 Koil  : lilitan dari relay 

 Common : bagian yang tersambung dengan NC(dlm keadaan normal) 

 Kontak : terdiri dari NC dan NO 

Relay digunakan sebagai switch tegangan dan arus yang lebih tinggi dari 

mikrokontroler. Salah satu cara mengontrol motor-motor yang ada adalah dengan 
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menggunakan relay. motor-motor dihubungkan dengan sumber daya melalui 

saklar yang ada pada relay, dan relay tersebut dihubungkan dengan port keluaran 

suatu kontroler melalui sebuah transistor. Seperti pada Gambar 2.37. 
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Gambar 2.37 Rangkaian Relay. 

 

Dari Gambar 2.37, telihat bahwa jika masukan berlogika 1, maka relay 

akan aktif sehingga saklar yang ada pada relay akan menutup dan menyebabkan 

motor akan berputar. Bila masukan berlogika 0, maka transistor akan mati dan 

relay juga mati sehingga saklar pada relay akan membuka dan menyebabkan 

motor akan berhenti berputar. 

 

2.12 Code Vision AVR 

CodeVisionAVR merupakan sebuah cross-compiler C, Integrated 

Development Environtment (IDE), dan Automatic Program Generator yang di 

desain untuk mikrokontroler buatan Atmel seri AVR.CodeVisionAVR dapat 

dijalankan pada sistem operasi Windows 95, 98, Me, NT4, 2000,  XP dan vista. 

Cross-compiler C mampu menerjemahkan hampir semua perintah dari bahasa 

PICU 
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ANSI C, sejauh yang diijinkan oleh arsitektur dari AVR, dengan tambahan 

beberapa fitur untuk mengambil kelebihan khusus dari arsitektur AVR dan 

kebutuhan pada sistem embedded. 

File object COFF hasil kompilasi dapat digunakan untuk keperluan 

debugging pada tingkatan C, dengan pengamatan variabel, menggunakan 

debugger Atmel AVR Studio. 

IDE mempunyai fasilitas internal berupa software AVR Chip In-System 

Programmer yang memungkinkan Anda untuk melakukan transfer program 

kedalam chip mikrokontroler setelah sukses melakukan kompilasi secara 

otomatis. Software In-System Programmer didesain untuk bekerja dengan Atmel 

STK500/AVRISP/AVRProg, Kanda Systems STK200+/300, Dontronics DT006, 

Vogel Elektronik VTEC-ISP, Futurlec JRAVR dan MicroTronics 

ATCPU/Mega2000 programmers/development boards. 

Untuk keperluan debugging sistem embedded, yang menggunakan 

komunikasi serial, IDE mempunyai fasilitas internal berupa sebuah terminal. 

Selain library standar C, CodeVisionAVR juga mempunyai library tertentu untuk: 

a. Modul LCD alphanumeric 

b.  Bus I2C dari Philips 

c. Sensor Suhu LM75 dari National Semiconductor 

d. Real-Time Clock: PCF8563, PCF8583 dari Philips, DS1302 dan DS1307 

dari Maxim/Dallas Semiconductor 

e. Protokol 1-Wire dari Maxim/Dallas Semiconductor 

f. Sensor Suhu DS1820, DS18S20, dan DS18B20 dari Maxim/Dallas 

g. Semiconductor 
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h. Termometer/Termostat DS1621 dari Maxim/Dallas Semiconductor 

i. EEPROM DS2430 dan DS2433 dari Maxim/Dallas Semiconductor 

j. SPI 

k. Power Management 

l. Delay 

m. Konversi ke Kode Gray 

Code Vision AVR juga mempunyai Automatic Program Generator 

bernama Code Wizard AVR, yang mengujinkan Anda untuk menulis, dalam 

hitungan menit, semua instruksi yang diperlukan untuk membuat fungsi-fungsi 

berikut: 

a. Set-up akses memori external 

b. Identifikasi sumber reset untuk chip 

c. Inisialisasi port input/Output 

d. Inisialisasi interupsi external 

e. Inisialisasi Timer/Counter 

f. Inisialisasi Watchdog-Timer 

g. Inisialisasi UART (USART) dan komunikasi serial berbasis buffer yang 

digerakkan oleh interupsi 

h. Inisialisasi Pembanding Analog 

i. Inisialisasi ADC 

j. Inisialisasi Antarmuka SPI 

k. Inisialisasi Antarmuka Two-Wire 

l. Inisialisasi Antarmuka CAN 
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m. Inisialisasi Bus I2C, Sensor Suhu LM75, Thermometer/Thermostat 

DS1621 dan Real-Time Clock PCF8563, PCF8583, DS1302, dan DS1307 

n. Inisialisasi Bus 1-Wire dan Sensor Suhu DS1820, DS18S20 

o. Inisialisasi modul LCD 

 

Tampilan CodeVisionAVR dapat dilihat pada Gambar 2.38 berikut: 

 

Gambar 2.38 Tampilan CodeVisionAVR 

(Sumber : http://deatronik.com/berkenalan-dg-codevision-avr) 


