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ABSTRAKSI

Downloader serial di ciptakan karena mempuyai kelebihan daripada

downloader paralel yaitu kabel downloader bisa lebih panjang jadi bisa

mempercepat pekerjaan saat kita perlu mendownload sebuah micro chip / robot.

Tanpa perlu mendekatkan robot ke pc karena terbatasnya panjang kabel paralel.

Tidak berhenti disitu saja perkembanganya sekarang digunakan juga untuk

usb dengan cara memakai converter usb to serial. Dengan demikian pekerjaan

untuk mendownload sebuah micro chip bisa menggunakan laptop yang tidak

tersedia port serial maupun paralel.

Di buatnya project ini bertujuan untuk fleksebilitas yang tinggi  yang

memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada saat sekarang ini, guna menunjang

kemajuan bangsa indonesia di bidang iptek. Dan diharapkan juga dengan

diciptakan alat ini bisa menunjang dan mempermudah praktikum di lab

microkontroler. Guna mengisi program ke dalam microkontroler dengan

fleksibilitas yang tinggi supaya semuanya dapat dilakukan dengan cepat, jadi bisa

bermanfaat, jadi kami dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi

mahasiswa didalam menempuh perkuliahan maupun praktikum, agar para

mahasiswa tidak terhambat karena kurang fleksibelnya alat downloader.
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BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab satu penulis menjelaskan latar belakang mengapa penulis

membuat downloader MCS-51 dengan menggunakan RS232, menjelaskan

perumusan dan batasan masalah yang ada pada kerja praktek dan menjelaskan

tujuan dari kerja praktek.

1.1. Latar Belakang Masalah

Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat maka kita dituntut

untuk mengikuti perkembangan itu, dimana setiap perkembangan teknologi selalu

mengarah ke sebuah perubahan yang lebih efesien dan fleksibel. Seperti halnya

downloader mikrokontroler yaitu sebuah interface untuk mengisi data program ke

chip mikrokontroler versi pertama menggunakan port paralel yang kurang efesien

karena terlalu banyak sambungan kabel dan kecepatan transfer data masih belum

cepat.

Dengan perkembangan teknologi sekarang port paralel mulai ditinggalkan

karena kurang efesien untuk digunakan karena kelemahan paralel yaitu

komunikasi paralel panjang kabelnya terbatas sampai kurang lebih 1 meter bila

lebih dari itu data bisa hilang karena tidak sampai dan kecepatan transfer datanya

tidak begitu cepat. Dengan alasan-alasan itulah penulis melakukan kerja praktek

dan membuat downloader dengan komunikasi serial yang diharapkan bisa lebih

praktis bila digunakan untuk keperluan memprogram sebuah chip mikrokontroler.

Keunggulan serial adalah kabel komunikasi serial bisa lebih panjang dari pada
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menggunakan komunikasi paralel port, banyaknya kabel yang digunakan lebih

sedikit hanya 3 buah kabel yang terdiri tx, rx dan gnd dan transfer data lebih

cepat.

1.2. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah yang ada pada kerja praktek yang dilakukan oleh

penulis terdapat beberapa masalah yang harus di selesaikan. adapun  masalah

yang harus di selesaikan dan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Perancangan rangkaian elektronika yang sesuai dengan referensi -

referensi yang sudah ada.

2. Bagaimana membuat downloader mikrokontroler dengan menggunakan

komunikasi serial.

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Bagaimana cara melayout PCB AT89S2051.

2. Bagaimana cara mendownloadkan program ke dalam MCS-51

dengan rangkaian downloader yang menggunakan komunikasi

serial.

3. Downloader ini hanya bisa digunakan untuk mendownload ke

mikrokontroler jenis MCS-51 dan kerabatnya yang punya

komunikasi serial peripheral interface (SPI).

1.4. Tujuan

Tujuan dari kerja praktek ini adalah supaya mahasiswa belajar membiasakan

diri menghadapi lingkungan kerja yang sebenarnya yang seringkali berbeda antara

teori, praktek dengan kenyataan di lapangan. Serta mahasiswa akan memiliki
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suatu pengalaman tentang dunia kerja. Dan mampu menerapkan ilmu yang

didapat selama kuliah untuk menganalisa dan permasalahan dalam sistem yang

lebih luas.

1.5 Kontribusi

Adapun kontribusi dari kerja praktek ini terhadap instansi STIKOM

Surabaya khususnya laboratorium mikrokontroler. Dalam kerja praktek ini penulis

hanya menambahkan downloader MCS-51 dengan menggunakan RS232 yang

mana rangkaian tersebut digunakan untuk praktikum mikrokontroler yang terdapat

di STIKOM.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu membahas tentang uraian mengenai latar belakang masalah,

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, kontribusi, serta sistematika

penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM STIKOM SURABAYA

Bab dua berisi sejarah dan perkembangan, lokasi, jenis usaha, visi, misi dan

komitmen STIKOM Surabaya sebagai tempat kerja praktek.

BAB III LANDASAN TEORI

Bab tiga membahas tentang teori penunjang yang digunakan sebagai acuan

dalam kerja praktek tersebut.
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BAB IV METODE KERJA PRAKTEK

Bab empat membahas tentang metode yang digunakan dalam pengerjaan

kerja praktek dari tahap awal sampai penulisan laporan.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab lima membahas tentang proses pembuatan program serta menampilkan

foto-foto alat yang kita kerjakan.

BAB VI PENUTUP

Bab enam adalah bagian terakhir dari laporan kerja praktek yang membahas

tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil kerja praktek serta saran disesuaikan

dengan hasil dan pembahasan pada bab-bab yang sebelumnya.
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BAB II

GAMBARAN UMUM STIKOM SURABAYA

Pada bab dua penulis menerangkan tentang gambaran umum STIKOM

Surabaya yang terdiri dari sejarah berdirinya STIKOM Surabaya dan

perkembangannya.

2.1 Sejarah dan Perkembangan

Dalam perkembangannya, teknologi informasi telah mengambil alih tugas-

tugas operasional yang rutin, rumit dan repetitive, dan dengan bantuan komputer,

membuat tugas-tugas tersebut menjadi bersifat otomatik.

Agar kehadiran teknologi canggih itu dapat dimanfaatkan secara maksimal

dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional maka perlu tersedia sumber

daya manusia yang terdidik, berkualitas, dan memiliki keterampilan dalam

penguasaan teknologi informatika.

Untuk menyediakan sumber daya manusia yang terdidik dan berkualitas

serta memiliki penguasaan dalam teknologi informatika maka STIKOM Surabaya

hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. STIKOM Surabaya adalah sekolah

tinggi khusus mengeluarkan sarjana-sarjana yang benar-benar tahu akan

perkembangan teknologi informasi.

Menyadari hal ini, tanggal 30 April 1983 untuk pertama kali di wilayah

JATIM (Kopertis Wilayah VII) dibuka pendidikan tinggi komputer, Akademi
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Komputer & Informatika Surabaya (AKIS) berdasarkan SK No.

01/KPT/PB/III/1983. Tokoh pendirinya saat itu adalah :

 Laksada TNI (Purn) Mardiono,

 Ir. Andrian A. T.

 Ir. Handoko Anindyo

 Dra. Suzanna Surojo,

 Dra. Rosy Merianti, AK.

2-3 Maret 1984

Kepanjangan AKIS dirubah menjadi Akademi Manajemen Informatika

dan Komputer Surabaya yang bertempat di Jl. Ketintang Baru XIV/2

10 Maret

Memperoleh ijin Operasional penyelenggaraan program Diploma III

Manajemen Informatika dengan keputusan nomor : 061/Q/1984 dari Direktorat

Jendral Pendidikan Tinggi (Dikti) melalui koordinator Kopertis wilayah VII.

19 Juni 1984

AKIS memperoleh status TERDAFTAR berdasarkan keputusan Dikti

nomor : 0274/O/1984 dan kepanjangan AKIS berubah menjadi Akademi

Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Surabaya. Berdasarkan SK Dirjen

DIKTI nomor : 45/DIKTI/KEP/1992, status DIII Manajemen Informatika

ditingkatkan menjadi DIAKUI.
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30 Maret 1986

AKIS ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika &

Teknik Komputer Surabaya (STIKOM Surabaya).

25 November 1986

STIKOM mendapatkan status TERDAFTAR untuk program S1 dan DIII

Manajemen Informatika.

11 Desember 1987

Peresmian gedung STIKOM Surabaya Jl. Kutisari 66 Surabaya oleh Bapak

Wahono Gubernur Jawa Timur saat itu. Membuka bidang studi D1 Program Studi

Komputer Akutansi.

1990

Membuka bidang studi D1 Program Studi Komputer Keuangan /

Perbankan.

1 Januari 1992

Membuka Program S1 Jurusan Teknik Komputer dengan status

TERDAFTAR.

19 Maret 1992

DII Manajemen Informatika memperoleh status DIAKUI.

21 Januari 1993

Program S1 Manajemen Informatika memperoleh status DIAKUI.
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1 November 1994

Membuka program D1 Program Studi Komputer Grafik multimedia.

31 Januari 1995

STIKOM Surabaya memperoleh kenaikan status DISAMAKAN untuk

program S1 dan DIII Manajemen Informatika.

September 1997

Merupakan awal pembangunan gedung kampus II STIKOM Surabaya

daerah Kedung Baruk, tepatnya Jl. Raya Kedung Baruk 98, yang terdiri 3 gedung

perkuliahan dengan masing-masing berlantai 9, 1 gedung rektorat berlantai 1,

beserta sarana dan prasarana yang lengkap & memadai.

28 Oktober 1997

Pemancangan tiang pertama gedung baru STIKOM Surabaya di Jl. Raya

Kedung Baruk 98 Surabaya.

12 Mei 1998

STIKOM membuka tiga program pendidikan baru sekaligus, yaitu :

1. DIII bidang studi Sektretari Berbasis Komputer.

2. DII bidang studi Komputer Grafik Multimedia.

3. DI bidang studi Jaringan Komputer.
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30 Juni 1998

STIKOM menerima status DISAMAKAN untuk :

1. Program DII bidang studi Komputer Grafik Multimedia.

2. Program D1 semua bidang studi (Komputer Akuntansi, Jaringan

Komputer, Komputer Grafik Multimedia).

Desember 1998

Memperoleh status TERAKREDITASI dari Badan Akreditasi Nasional,

untuk Program Pendidikan S1 Jurusan Manajemen Informatika (SK BAN-PT No.

002/BAN-PT/Ak-II/XII/1998 DENGAN NILAI 542,2(B)).

Maret 1999

Perpindahan kampus baru, Jl. Raya Kedung Baruk 98, dari kampus

STIKOM SIER Jl. Rungkut Industri I / 1 Surabaya.

Juni 1999

Pemisahan program studi DI Grafik Multimedia menjadi program studi.

DI Grafik dan program studi DI Multimedia menjadi program studi DII

Multimedia.

Agustus 2000

Memperoleh status TERAKREDITAS dari bahan Akreditas Nasional,

untuk Program Pendidikan S1 Jurusan Teknik Komputer (SK BAN-PT No.

109/BAN-PT/Ak-IV/VIII/2000 DENGAN NILAI 535 (B)).
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Mei 2002

Memperoleh status TERAKREDITASI dari bahan Akreditasi Nasional,

untuk Program Pendidikan DIII Jurusan Manajemen Informatika (SK BAN-PT

No. 002/BAN-PT/Ak-I/Dpl-III/2002 DENGAN NILAI 332 (B)).

Awal tahun 2003

Pembangunan tower 1 selesai.

Juli 2003

Membuka bidang studi DIII Program Studi Komputer Percetakan &

Kemasan.

13 Agustus 2003

Program Studi Strata 1 Teknik Komputer berubah nama menjadi Program

Studi Strata 1 Sistem Komputer.

2 September 2003

Program Studi Srata 1 Manajemen Informatika berubah nama menjadi

Program Studi Srata 1 Sistem Informasi.

Tahun 2003

Program Studi Diploma III Sekretaris Berbasis Komputer berubah nama

menjadi Komputer Sekretaris & Perkantoran Modern. Program Studi Diploma 1

dan II di non aktifkan.
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4 Juni 2004

STIKOM Surabaya memperoleh status TERAKREDITASI (B) untuk

Jurnal Ilmiah GEMATIKA (Jurnal Manajemen Informatika) dan

TERAKREDITASI (C) untuk Jurnal Ilmiah GEMATEK (Jurnal Teknik

Komputer).

24 Juli 2004

Dilakukan tiang pancang pertama untuk tower II.

3 Maret 2005

Program Studi Diploma III Komputer Akutansi memperoleh ijin

perpanjangan berdasarkan surat dari Dikti tentang Ijin Penyelenggaraan nomor :

644/D/T/2005.

10 Mei 2005

Program Studi DIII Komputer Multimedia memperoleh ijin perpanjangan

berdasarkan surat dari Dikti nomor : 1402/D/T/2005.

3 Juni 2005

Program Studi Strata 1 Sistem Informasi memperoleh status

TERAKREDITASI berdasarkan SK BAN-PT Nomor : 012/BAN-PT/Ak-

IX/S1/VII/2005 dengan nilai 333 (B)).
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27 Desember 2005

Program Studi Strata 1 Sistem Komputer memperoleh status

TERAKREDITASI berdasarkan SK BAN-PT Nomor : 024/BAN-PT/Ak-

IX/S1/XII/2005 dengan nilai 330 (B)).

16 Januari 2005

Program Studi Diploma III Komputer Sektetaris & Perkantoran Modern

berubah nama menjadi Program Diploma III Komputerisasi Perkantoran dan

Kesekretariatan berdasar surat dari Dikti tentang Ijin Penyelenggaraan nomor :

75/D/T/2006.

2.2 Lokasi

Lokasi kerja praktek diselenggarakan di Laboratorium (Lab.) Programable

Logic Control (PLC) Sekolah Tinggi Manajemen dan Teknik Komputer Surabaya

yang terletak di Jl. Raya Kedung Baruk 98 Surabaya lantai 8.

2.3 Jenis Usaha

Adapun kegiatan usaha STIKOM Surabaya adalah menyelenggarakan jasa

pendidikan Perguruan Tinggi. Dalam operasionalnya STIKOM Surabaya dibagi

menjadi beberapa departemen, dimana dari masing-masing departemen akan

bertanggungjawab terhadap spesifikasi pekerjaan tertentu. Departemen tersebut

meliputi :

 Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM)

 Bagian Administrasi dan Akademik (BAAK)
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 Administrasi Umum (AU)

 Program Studi (Prodi)

 Laboratorium Komputer (Labkom)

 Penelitian Akademik (PA)

 Pengabdian Masyarakat (PM)

 Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi (PPTI)

 Perpustakaan

 Kemahasiswaan

 Hubungan Masyarakat (Humas)

 Penerimaan Mahasiswa Baru (Penmaru)

 Solusi Sistem Informasi (SSI)

 Pusat Pelatihan Kemasan Fleksibel (PPKF)

 Keuangan

 Business Devolopment (BD)

 Research Center

 STIKOM Promotion Movement (SPROM)

 Sekretaris Eksekutif Ketua

 Kendali Mutu
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2.4 Visi, Misi dan Komitmen STIKOM Surabaya

2.4.1 Visi STIKOM Surabaya

Tercapainya kepeloporan karena keunggulan manusia pada peringkat

benchmark yang pada tahun 2018 mendekati keunggulan sumber daya manusia

Singapura dalam upaya mendukung keunggulan studi dalam arti luas tentang

Teknologi Informasi (TI) untuk menjamin kesejahteraan manusia yang pluralisme

dan multikulturalisme.

2.4.2 Misi STIKOM Surabaya

1. Meningkatkan strata Pendidikan secara terus-menerus untuk semua lapisan

pada bauran kompetensi, bukan hanya pada kognisi dan pada psikomotor

keahlian, tapi terutama pada kompetensi sikap mental untuk semua

manusianya yang ada di STIKOM Surabaya agar semakin produktif dan

inspiratif, dengan hidup hanya melayani dan melayani.

2. Mengembangkan corporate governance yang sehat dan produktif secara

sistematik tapi bersifat emerging, demi terciptanya habitat organisasi yang

socio-cultural economic sekaligus inovatif.

3. Melakukan integrasi mulai dari perolehan intake mahasiswa walaupun pada

standar biasa, tetapi akan selalu dijaga dan diproses tidak hanya pada tingkat

maksimum tetapi terutama optimum, sampai dengan suatu hasil outcome yang

luar biasa pada hardskill dan terutama pada softkill-nya, demi perkembangan

masyarakat, negara dan bangsa.
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4. Meningkatkan produktivitas dengan mengoptimalisasi pengelolaan sumber

daya, terutama sekali sumber daya manusianya dan sumber daya keuangan

berdasarkan pada kegiatan yang relevan dan sesuai dengan harkat manusia.

5. Meningkatkan kesejahteraan untuk semua manusianya berdasarkan

keseimbangan pada keadilan dan prestasi konstribusi organisasional setiap

anggota organisasi di STIKOM Surabaya ini secara merata dan menyeluruh.

6. Melakukan perluasan pengabdian masyarakat, berbasis pada pengembangan

ilmu dan teknologi yang dikuasai, untuk peningkatan kesejahteraan semua

manusia, khususnya dengan peduli pada kaum miskin.

7. Melakukan peningkatan dan penajaman serta perluasan semangat penelitian,

bukan demi ilmu dan teknologi itu sendiri, tapi untuk menguak kebenaran

realitas kehidupan agar kehidupan manusianya lebih manusiawi dan

manusianya berguna bagi seluruh umat manusia.

8. Berjejaring secara proaktif dan sehat dengan stakeholders untuk konsolidasi

dan adaptasi organisasi dalam rangka perkembangan dan pertumbuhan

organisasi.

2.4.3 Komitmen STIKOM Surabaya

Dengan saling bergandengan tangan baik kedalam maupun keluar, semoga

visi dan misi ini tidak hanya dipahami, tetapi juga dihayati dan lebih daripada itu

dilaksanakan secara konsisten dan semakin meningkat oleh setiap individu yang

berada di STIKOM Surabaya untuk menghidupi (bukan mencari kehidupan dari)
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STIKOM Surabaya yang kita banggakan dan akan terus kita cintai dengan

semangat hanya melayani dan melayani.
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BAB III

TEORI PENUNJANG

Pada bab tiga penulis menjelaskan tentang teori penunjang yang berisikan

pengertian dan cara kerja komunikasi serial RS232, pengertian dari

mikrokontroler seri MCS-51.

3.1  Komunikasi Serial RS232

Menurut Mazidi (2000 : 184) transmisi data secara serial adalah transmisi

data dimana data tersebut akan dikirimkan tiap bit dalam satu waktu. Terdapat 2

cara dalam mentransmisikan data secara serial, yaitu secara Synchronous dan

Asynchronous. Dari kedua cara tersebut yang membedakan adalah sinyal clock

yang dipakai untuk sinkronisasi dalam mengirim data.

Transmisi secara Synchronous yaitu pengiriman data serial bersamaan

dengan sinyal clock, sedangkan Asynchronous yaitu pengiriman data serial tidak

bersamaan dengan sinyal clock sehingga receiver harus membangkitkan sinyal

clock sendiri (tidak perlu sinkronisasi). (Nalwan, 2003 : 41-42)

Berdasarkan arah proses komunikasi serial terdapat 3 metode, yaitu

Simplex, Half-Duplex dan Full-Duplex. (Mazidi, 2000 : 185). Proses komunikasi

serial terdapat pada Gambar 3.1.
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Gambar 3.1 Proses komunikasi serial

Satuan kecepatan transfer data (baudrate) pada komunikasi serial adalah

bits per second (bps). Untuk menjaga kompatibilitas dari beberapa peralatan

komunikasi data yang dibuat oleh beberapa pabrik, pada tahun 1960 Electronics

Industries Association (EIA) menstandarkan antarmuka serial dengan nama

RS232.

Output yang dihasilkan oleh RS232 tidak sesuai dengan output

Transistor-Transistor Logic (TTL) yang sudah ada. Dalam RS232, logika 1

direpresentasikan dengan tegangan -3 s.d. -25 volt sedangkan logika 0

direpresentasikan dengan tegangan +3 s.d. +25 volt. Hasil tak terdefinisi jika

berada diantara tegangan -3 s.d +3 volt. IBM PC atau komputer yang berbasis x86

(8086, 286, 386, 486 dan Pentium) secara umum prosesor yang digunakan

memiliki dua port COM. Keduanya merupakan konektor jenis RS232 yaitu DB25

dan DB9. (Mazidi, 2000 : 187) (Peacock, 1998). Keterangan lebih jelas tentang

pinout DB25 dan DB9 terdapat pada Gambar 3.2 dan Gambar 3.3, untuk

keterangan pinout DB25 dan DB9 terdapat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2.
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Gambar 3.2 Pinout konektor jarum DB25

Tabel 3.1 Keterangan pinout DB25

No.
Pin

Nama Keterangan

1 GND Ground

2 TD Transmit Data (TxD/Tx)

3 RD Receive Data (RxD/Rx)

4 RTS Request To Send

5 CTS Clear To Send

6 DSR Data Set Ready

7 SGND Signal Ground

8 CD Carrier Detect (DCD)

9 - Disediakan untuk percobaan
data set

10 - Disediakan untuk percobaan
data set

11 - Tidak berfungsi

12 SDCD Secondary Carrier Detect

13 SCTS Secondary Clear to send

14 STD Secondary Transmit Data

15 DB Transmit Clock
(TCLK/TxCLK)

16 SRD Secondary Receive Data

17 DD Receive Clock (RCLK)

18 LL Local Loopback

19 SRTS Secondary Request to Send

20 DTR Data Terminal Ready

21 RL/SQ Signal Quality Detector/Remote
loopback

22 RI Ring Indicator

23 CH/CI Signal Rate selector

24 DA Auxiliary Clock (ACLK)

25 - Tidak berfungsi
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Gambar 3.3 Pinout Konektor jarum DB9

Tabel 3.2 Keterangan pinout DB9

No. Pin Nama Keterangan
1 DCD Data Carrier Detect

2 RD Receive Data (RxD/Rx)

3 TD Transmit Data (TxD/Tx)

4 DTR Data Terminal Ready

5 SGND Ground

6 DSR Data Set Ready

7 RTS Request To Send

8 CTS Clear To Send

9 RI Ring Indicator

Untuk pengiriman data sebesar 1 byte pada proses komunikasi serial

diawali oleh 1 start bit (low), 8 data bit, 1 atau lebih stop bit (high). Satu paket

data ini disebut frame. Keterangan tentang pembagian bit dalam 1 frame terdapat

pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4 Pembagian bit dalam 1 frame

3.2  Mikrokontroler MCS-51

Mikrokontroler sebagai komponen pengendali berupa program yang telah

kita buat dan masukkan ke dalamnya. Sebagai contoh mikrokontroler MCS-51

adalah :
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3.2.1 Mikrokontroler AT89S2051

Mikrokontroler ini memiliki karakteristik sebagai berikut (ATMEL

Corporation, 2005 : 1) :

 In-System Programmable (ISP) Flash Memory sebesar 8 kByte. Dengan

menggunakan flash chip ini, mengijinkan program memori dapat

diprogram ulang dalam sistem. Sehingga mikrokontroler ini tidak

membutuhkan mikrokontroler lain sebagai master untuk proses download

program.

 Memiliki Random Access Memory (RAM) sebesar 256 Byte.

 15 jalur atau bit input dan output yang terbagi menjadi 4, yaitu P1 , P3

 Memiliki 8 bit pwm

 Memiliki 6 sumber interrupt.

 Memiliki 3 buah timer dan counter 16 bit

 Memiliki Full duplex serial port sehingga memungkinkan pengiriman dan

penerimaan data secara serial dapat berlangsung bersamaan.

Mikrokontroler tersebut mempunyai 20 kaki, 15 kaki di antaranya adalah

kaki untuk keperluan port paralel. Tiap port paralel terdiri dari 8 kaki, dengan

demikian 15 kaki tersebut membentuk 4 buah port paralel, yang masing–masing

dikenal sebagai Port 1.0 - Port 1.7 dan Port 3.0 Port 3.7, untuk mengetahui pin

out port dapat dilihat pada Gambar 3.5.
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Gambar 3.5 Pin out Microcontroller ATMEL 89S2051

3.2.2 Fungsi–fungsi Kaki (Pin)

 VCC : Suplai tegangan

 GND : Ground atau pentanahan

 RST : Masukan reset. Kondisi ’1’ selama 2 siklus mesin selama osilator

bekerja akan mereset mikrokontroler yang bersangkutan

 MOSI : Sebagai master out slave input

 MISO : Sebagai master in slave output

 SCK : Sebagai signal clock

 RX/TX : Sebagai komunikasi serial

3.2.3 Spesifikasi Masing-masing Port

Kedua port pada mikrokontroler bersifat dwi-arah dan masing-masing

memiliki sebuah pengancing (latch), yang diacu dalam program sebagai Register

Fungsi Khusus (RFK atau SFR) sebagai P1 dan P3. Selain itu juga memiliki

sebuah penggerak keluaran (output driver) dan sebuah penyangga masukan (input

buffer) pada masing-masing kaki port. Berikut ini akan dijelaskan masing–masing

port pada mikrokontroler.
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A. Port 1

Port 1 adalah 8-bit bi-directional I/O port. Port pin P1.2 untuk P1.7

menyediakan internal pull-up. P1.0 dan P1.1 memerlukan pull-up eksternal. P1.0

dan P1.1 juga berfungsi sebagai input positif (AIN0) dan input negatif (AIN1),

masing-masing, dari on-chip analog komparator presisi. Port output 1 buffer dapat

menyerap arus 20 mA dan dapat menggerakkan LED menampilkan secara

langsung. Ketika 1s ditulis ke Port pin 1, dapat digunakan sebagai

masukan. Ketika pin P1.2 dengan P1.7 digunakan sebagai masukan dan secara

eksternal akan dihubungkan ke ground (di-pulled low), akan ada sumber arus

(IIL) yang di-pull highs secara internal. Port 1 juga menerima data kode selama

pemrograman dan verifikasi Flash. Untuk mengetahui keterangan port 1 terdapat

pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Keterangan port 1

B. Port 3

Port 3 pin P3.0 dengan P3.5, P3.7 adalah tujuh bi-directional I/O pin

dengan internal pull-up. P3.6 sudah terprogram sebagai input ke output dari

komparator on-chip dan tidak dapat diakses sebagai sebuah general-purpose I/O

pin. 3 Port buffer output bisa menyerap arus 20 mA. Ketika 1s ditulis ke Port 3

akan di pull-up oleh internal pull-up dan dapat digunakan sebagai

masukan. Sebagai input, Port 3 yang secara eksternal akan dihubungkan ke

ground (di-pulled low), akan ada arus sumber (IIL) yang di-pull high secara
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internal. Port 3 juga melayani fungsi dari berbagai fitur khusus seperti yang

tercantum pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Keterangan port 3

3.2.4 Port Serial Pada AT89S2051 dan AT89S51

Port serial pada mikrokontroler MCS-51 dapat digunakan dalam empat

mode kerja yang berbeda. Satu mode diantaranya bekerja secara synchronous dan

tiga lainnya bekerja secara asynchronous. (Putra, 2002 : 133)

A. Mode 0

Mode ini bekerja secara synchronous, data serial dikirim dan diterima

melalui kaki P3.0 (Rx), sedangkan kaki P3.1 (Tx) digunakan untuk menyalurkan

detak pendorong data serial yang dibangkitkan mikrokontroler. Data

dikirim/diterima 8 bit sekaligus, dimulai dari bit ke-0 sampai dengan bit ke-7.

Kecepatan pengiriman data (baudrate) adalah 1/12 frekuensi kristal yang

digunakan.

B. Mode 1

Mode ini tetap, yaitu data dikirim melalui kaki P3.1 (Tx) dan diterima

melalui kaki P3.0 (Rx), secara asynchronous (juga seperti mode 2 dan mode 3).

Data dikirim/diterima 10 bit sekaligus, diawali dengan 1 bit start, 8 bit data mulai

dari bit ke-0 sampai dengan bit ke-7, dan 1 bit stop. Pada MCS-51 yang berfungsi

sebagai penerima bit stop adalah RB8 pada register SCON. Baud rate dapat diatur
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sesuai keperluan. Mode 1, Mode 2, dan Mode 3 dikenal dengan Universal

Asynchronous Receiver/Transmitter (UART).

C. Mode 2

Data dikirim/diterima 11 bit sekaligus, diawali dengan 1 bit start, 8 bit

data mulai dari bit ke-0 sampai dengan bit ke-7, bit ke-9 dan 1 bit stop. Pada

MCS-51 yang berfungsi sebagai pengirim, bit ke-9 berasal data bit TB8 dalam

register SCON. Pada MCS-51 yang berfungsi sebagai penerima, bit ke-9

ditampung di data bit RB8 dalam register SCON, sedangkan bit stop tidak

ditampung. Baud rate bisa dipilih 1/32 atau 1/64 frekuensi kristal yang digunakan

D. Mode 3

Mode ini sama dengan mode 2, tetapi baud rate dapat diatur sesuai dengan

keperluan, keterangan susunan bit dalam register SCON terdapat pada Tabel 3.5.

dan untuk keterangan mode kerja port serial terdapat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.5 Susunan bit dalam register SCON

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI

Tabel 3.6 Mode kerja port serial

SM0 SM1 Mode Keterangan Baudrate
0 0 0 Register

geser
Tetap (1/12 x
frek. osilator)

0 1 1 UART 8 bit Dapat diubah-
ubah (dengan
Timer)

1 0 2 UART 9 bit Tetap (1/32 atau
1/64 x frek.
Osilator)

1 1 3 UART 9 bit Dapat diubah-
ubah (dengan
Timer)
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Keterangan :

 SM0 dan SM1 : untuk menentukan mode kerja port serial.

 SM2 : untuk komunikasi multiprosesor.

 REN : untuk mengaktifkan kemampuan port serial menerima data.

 TB8 : bit ke-8 dari data yang akan dikirim (mode 2 dan mode 3).

 RB8 : bit ke-8 dari data yang telah diterima (mode 2 dan mode 3).

 TI : bernilai 1 jika data telah dikirim.

 RI : bernilai 1 jika data telah diterima.

E. Baudrate Pada AT89S2051 dan AT89S51

Baudrate menunjukkan laju kecepatan pengiriman data digital secara seri.

Laju baud rate sama dengan banyaknya bit yang dikirim setiap detik. Pada MCS-

51 pengiriman secara serial ditentukan oleh mode yang telah ditentukan. Baud

rate yang digunakan juga bersesuaian dengan mode yang digunakan. Mode 0

baudrate yang digunakan sesuai dengan Persamaan (1).

Persamaan (1)

Baudrate yang digunakan pada Mode 2 tergantung dari isi bit SMOD yang

ada pada register PCON, tabel susunan bit dalam register PCON terdapat pada

Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Susunan bit dalam register PCON

Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
SMOD - - - GF1 GF0 PD IDL
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Jika SMOD = 0 Baudrate yang digunakan adalah . Jika

SMOD = 1 Baudrate yang digunakan , untuk rumusnya bisa dilihat pada

Persamaan (2).

Persamaan (2)

Baudrate yang digunakan untuk mode 1 dan 3 dapat ditentukan melalui

register timer 1 dan juga bit SMOD pada register PCON. Jika SMOD = 0

baudrate yang digunakan adalah K=1. Jika SMOD = 1 Baudrate yang digunakan

K=2, untuk rumus dapat dilihat pada Persamaan (3).

Persamaan (3)

3.2.5 Reset Pada AT89S2051 dan AT89S51

Gambar 3.6 Skema rangkaian reset

Reset dapat dilakukan secara manual maupun otomatis saat power

diaktifkan (Power On Reset). Saat terjadi reset isi dari register akan berubah

sesuai yang ada pada Tabel 3.8.
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Tabel 3.8 Isi Register setelah kondisi reset

Register Isi Register
Program Counter 0000H

Akumulator 00H

Register B 00H

PSW 00H

Stack Pointer (A) 07H

DPTR 0000H

Port 0 – 3 FFH

Interrupt Priority (IP) XXX00000B

Interrupt Enable (IE) 0XX00000B

Register Timer 00H

SCON 00H

SBUF 00H

PCON (HMOS) 0XXXXXXXB

PCON (CMOS) 0XXX0000B

Reset terjadi dengan adanya logika 1 selama minimal 2 cycle pada kaki

RST. Setelah kondisi pin RST kembali low, mikrokontroler akan mulai

menjalankan program dari alamat 0000H. Kondisi pada internal RAM tidak

terjadi perubahan selama reset.

Gambar 3.6 merupakan skema rangkaian reset yang bekerja secara manual

atau otomatis saat sumber daya diaktifkan. Saat sumber daya diaktifkan, maka

kapasitor C1 sesuai dengan sifat kapasitor akan terhubung singkat pada saat itu

sehingga rangkaian ekivalennya tampak pada Gambar 3.6. Arus mengalir dari

VCC langsung ke kaki RST sehingga kaki tersebut berlogika 1. Kemudian

kapasitor terisi hingga tegangan pada kapasitor (VC) yaitu tegangan antara VCC

dan titik antara kapasitor C1 dan resistor R2 mencapai VCC, otomatis tegangan

pada R2 atau tegangan RST akan turun menjadi 0 sehingga kaki RST akan

berlogika 0 (seperti pada Gambar 3.7 yang B) dan proses reset selesai.
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Gambar 3.7 Aliran arus dan perubahan tegangan pada reset otomatis

Jika saklar S1 ditekan, reset kembali bekerja secara manual, aliran arus

akan mengalir dari VCC melalui R1 menuju kaki RST (seperti pada Gambar 3.7

yang A). Tegangan pada kaki RST atau VR2 akan berubah menjadi : (Nalwan,

2003 : 29), untuk rumus mencari VR2 dapat dilihat pada persamaan (4).

Persamaan (4)

Yaitu 4,95 volt dengan nilai VCC = 5 volt.

Gambar 3.8 Rangkaian ekivalen saat saklar S1 ditekan

Tegangan 4,94 volt pada kaki RST menyebabkan kaki ini berlogika 1 pada

saat saklar tersebut ditekan. Saat saklar dilepas, aliran arus dari VCC melalui R1
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akan terhenti dan tegangan pada kaki RST akan menurun menuju nol sehingga

logika pada kaki ini menjadi 0 dan proses reset selesai, seperti pada Gambar 3.8.

3.2.6 Mikrokontroler AT89S51

Mikrokontroler ini memiliki karakteristik sebagai berikut (ATMEL

Corporation, 2005 : 1) :

 In-System Programmable (ISP) Flash Memory sebesar 8 kByte. Dengan

menggunakan flash chip ini, mengijinkan program memori dapat

diprogram ulang dalam sistem. Sehingga mikrokontroler ini tidak

membutuhkan mikrokontroler lain sebagai master untuk proses download

program.

 Memiliki Random Access Memory (RAM) sebesar 256 Byte.

 32 jalur atau bit input dan output yang terbagi menjadi 4, yaitu P0, P1, P2,

P3.

 Memiliki Watchdog timer.

 Memiliki 2 buah data pointer.

 Memiliki 3 buah timer dan counter 16 bit

 Memiliki full duplex serial port sehingga memungkinkan pengiriman dan

penerimaan data secara serial dapat berlangsung bersamaan.

Mikrokontroler tersebut mempunyai 40 kaki, 32 kaki di antaranya adalah

kaki untuk keperluan port paralel. Tiap port paralel terdiri dari 8 kaki, dengan

demikian 32 kaki tersebut membentuk 4 buah port paralel, yang masing–masing

dikenal sebagai Port 0, Port 1, Port 2 dan Port 3. Nomor dari masing–masing jalur

(kaki) dari port paralel mulai dari dari 0 sampai 7, jalur (kaki) pertama Port 0
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disebut sebagai P0.0 dan jalur terakhir untuk Port 3 adalah P3.7. (Putra, 2002 :

69), keterangan port mikrokontroler ATMEL 89S51 terdapat pada Gambar 3.9.

Gambar 3.9 Port Mikrokontroler ATMEL 89S51

3.2.7 Fungsi–fungsi Kaki (Pin)

 VCC : Suplai tegangan

 GND : Ground atau pentanahan

 RST : Masukan reset. Kondisi ’1’ selama 2 siklus mesin selama osilator

bekerja akan mereset mikrokontroler yang bersangkutan

 ALE / PROG : Keluaran ALE atau Adreess Latch Enable menghasilkan

pulsa–pulsa untuk mengancing byte rendah (low byte) alamat selama

mengakses memori eksternal. Kaki ini juga berfungsi sebagai masukan

pulsa program (the program pulse input) atau PROG selama pemrograman

flash. Pada operasi normal, ALE akan berpulsa dengan laju 1/6 dari

frekuensi kristal dan dapat digunakan sebagai pewaktuan (timing) atau

pendetakan (clocking) rangkaian eksternal. Catatan, ada satu pulsa yang

dilompati selama selama pengaksesan memori data eksternal. Jika

dikehendaki, operasi ALE bisa dimatikan dengan cara mengatur bit 0 dari
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SFR lokasi 8Eh. Jika isinya ’1’, ALE hanya akan aktif selama dijumpai

instruksi MOVX atau MOVC. Selain itu, kaki ini akan secara lemah di-

pulled high. Mematikan bit ALE tidak akan ada efeknya jika

mikrokontroler mengeksekusi program secara eksternal.

 PSEN : Program Store Enable merupakan sinyal baca untuk memori

program eksternal. Saat mikrokontroler menjalankan program dari memori

eksternal, PSEN akan diaktifkan dua kali per siklus mesin, kecuali dua

aktivasi PSEN dilompati (diabaikan) saat mengakses memori data

eksternal.

 EA/VPP : External Access Enable. EA harus selalu dihubungkan ke-

ground, jika mikrokontroler akan mengeksekusi program dari memori

eksternal lokasi 0000h hingga FFFFh. Selain dari itu, EA harus

dihubungkan ke VCC agar mikrokontroler mengakses program secara

internal, yaitu pada lokasi 0000h sampai 1FFFh sedangkan lokasi 2000h

sampai FFFFh pada memori eksternal. Kaki ini juga berfungsi menerima

tegangan 12 Volt (VPP) selama pemrograman flash, khususnya untuk tipe

mikrokontroler 12 Volt VPP.

3.2.8 Ringkasan Spesifikasi Masing-masing Port

Berikut ini penjelasan secara ringkas spesifikasi dari masing – masing port

(port 0, 1, 2 dan 3) :

A. Port 0

Port 0 merupakan I/O bertipe open drain bidirectional. Sebagai port

keluaran, masing–masing kaki dapat menyerap arus (sink) delapan masukan TTL
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(sekitar 3,8 mA). Pada saat ’1’ dituliskan ke kaki– kaki Port 0 ini, maka kaki–kaki

Port 0 dapat digunakan sebagai masukan – masukan berimpedansi tinggi.

Jika Port 0 dapat dikonfigurasikan sebagai bus alamat/data bagian rendah

(low byte) selama proses pengaksesan memori data dan program eksternal. Jika

digunakan dalam mode ini Port 0 memiliki pullup internal.

Port 0 juga menerima kode – kode yang dikirim kepadanya selama proses

pemrograman dan mengeluarkan kode – kode selama proses verifikasi program

yang telah tersimpan dalam flash. Dalam hal ini dibutuhkan pullup eksternal

selama proses verifikasi program.

B. Port 1

Port 1 merupakan I/O dwi–arah yang dilengkapi dengan pullup internal.

Penyangga keluaran Port 1 mampu memberikan/menyerap arus empat masukan

TTL sekitar 1,6 mA.

Jika ’1’dituliskan ke kaki–kaki Port 1, maka masing–masing kaki akan di-

pulled high dengan pullup internal sehingga dapat digunakan sebagai masukan.

Sebagai masukan, jika kaki–kaki Port 1 dihubungkan ke ground (di-low pulled),

Maka masing–masing kaki akan memberikan arus (source) karena di-

pulled high secara internal. Port 1 juga menerima alamat bagian rendah (low byte)

selama pemrograman dan verifikasi flash.

C. Port 2

Port 2 merupakan I/O dwi–arah yang dilengkapi dengan pullup internal.

Penyangga keluaran port 1 mampu memberikan/menyerap arus empat masukan

TTL sekitar 1,6 mA.
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Jika ’1’ dituliskan ke kaki–kaki Port 2, maka masing–masing kaki akan di-

pulled high dengan pullup internal sehingga dapat digunakan sebagai masukan.

Sebagai masukan, jika kaki–kaki Port 2 dihubungkan ke ground (di-pulled low),

maka masing–masing kaki akan memberikan arus (source) karena di-pulled high

secara internal.

Port 2 akan memberikan byte alamat bagian tinggi (high byte) selama

pengambilan instruksi dari memori program eksternal dan selama pengaksesan

memori data eksternal yang menggunakan perintah dengan alamat 16-bit. Dalam

aplikasi ini, jika ingin mengirimkan ’1’, maka digunakan pullup internal yang

sudah disediakan. Selama pengaksesan memori data eksternal yang menggunakan

perintah dengan alamat 8-bit, Port 2 akan mengirimkan isi dari SFR P2. Port 2

juga menerima alamat bagian tinggi selama pemrograman dan verifikasi flash.

D. Port 3

Port 3 merupakan port I/O dwi–arah dengan dilengkapi pullup internal.

Penyangga keluaran Port 3 mampu memberikan/menyerap arus empat masukan

TTL sekitar 1,6 mA.

Jika ’1’ dituliskan ke kaki–kaki port 3, maka masing–masing kaki akan di-

pulled high dengan pullup internal sehingga dapat digunakan sebagai masukan.

Sebagai masukan, jika kaki–kaki port 3 dihubungkan ke ground (di-pulled low),

maka masing–masing kaki akan memberikan arus (source) karena di-pulled high

secara internal.

Port 3, sebagaimana Port 1, memiliki fungsi–fungsi alternatif antara lain

menerima sinyal–sinyal kontrol (P3.6 dan P3.7), bersama–sama dengan port 2

(P2.6 dan P2.7) selama pemrograman dan verifikasi flash. (Putra, 2002 : 75)
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(Mazidi, 2000 : 5), untuk mengetahui tentang Fungsi–fungsi khusus kaki–kaki

port 3 terdapat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Fungsi–fungsi khusus kaki–kaki port 3

Port
Pin

Alternate Function

P3.0 RXD (serial input port)

P3.1 TXD (serial output port)

P3.2 INT0 (external interrupt 0)

P3.3 INT1 (external interrupt 1)

P3.4 T0 (timer 0 external input)

P3.5 T1 (timer 1 external input)

P3.6 WR (external data memory write
strobe)

P3.7 RD (external data memory read
strobe)

3.2.9 RS232 Transmitter/Receiver

RS232 Transmitter/Receiver merupakan komponen penghubung inteface

RS232 yang memiliki 2 buah transmitter/receiver. Komponen ini mengubah

tegangan masukan berupa tegangan TTL menjadi tegangan keluaran RS232 atau

sebaliknya. (Intercil ICL232, 1997 : 1)

Tegangan keluaran (pin TxD) atau masukan (pin RxD) dari

mikrokontroler masih berupa tegangan TTL. Sehingga untuk mengubah tegangan

tersebut menjadi tegangan RS232, maka digunakan komponen MAX232 atau

ICL232. Dengan perubahan tegangan menjadi RS232, maka data yang dikirim

secara serial dapat berlangsung walaupun jarak antara pengirim dan penerima

sangat jauh (maksimal 50 kaki). Untuk lebih jelas bisa melihat pada Gambar 3.10.
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Gambar 3.10 Pinout ICL232 dan rangkaian fungsional ICL232
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BAB IV

METODE KERJA PRAKTEK

Pada bab empat menjelaskan tentang metode dalam pengerjaan kerja

praktek dan urutan cara mendownload program ke mikrokontroler

AT89S2051/AT89S51.

Metode yang digunakan dalam pengerjaan kerja praktek ini adalah

sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu bertanya secara langsung kepada asisten laboratorium

mikrokontroler untuk mendapatkan data-data serta informasi yang

berhubungan dengan kerja praktek.

2. Studi literature, yaitu dengan mempelajari dan membaca buku, maupun

literature lainnya yang berkaitan dengan objek kerja praktek termasuk

permasalahan yang dihadapi.

Penulis juga melampirkan beberapa cara penggunaan program ProView32,

ISP_PROG v.1.4 dan ISP programmer yang berguna untuk memprogram dan

mendownload ke mikrokontroler AT89S51/AT89S2051.

4.1  Program ProView32

Program ProView32 merupakan software yang digunakan sebagai editor,

compiler dan simulasi untuk mikrokontroler keluarga MCS51. Pada program

ProView32 juga sudah dilengkapi dengan simulasi I/O port, timer, dan UART



38

yang mudah digunakan. Langkah - langkah untuk menjalankan ProView32

sebagai berikut:

1. Jalankan program ProView32 yang ada pada komputer, akan tampak

tampilan awalnya separti pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Tampilan awal program ProView32

2. Persiapan untuk membuat proyek baru, langkah - langkahnya sebagai

berikut:

 Pastikan tidak terdapat file atau proyek yang terbuka. Jika masih

ada yang terbuka, tutup dahulu (klik menu close, pilih close

project).

 Klik menu file, kemudian pilih new sehingga akan tampil dialog

seperti pada Gambar 4.2.
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Gambar 4.2 Dialog create new file

 Pilih C Files dan kemudian klik tombol OK.

3. Siap untuk membuat program.

4.2 ISP Programmer Program

ISP Programmer adalah software yang digunakan untuk mendownload

program yang berbentuk  file HEX yang dimasukkan ke chip mikrokontroler

yang ingin kita gunakan (untuk chip mikrokontroler perantaranya), berikut ini

diberikan penjelasan langkah – langkah menjalankan ISP Programmer :

1. Jalankan program ISP Programmer yang ada pada computer, sesuai pada

Gambar 4.3.

Gambar 4.3 Tampilan awal program ISP Programmer
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2. Pesiapan Mendownload program, langkah – langkahnya sebagai berikut:

 Pada menu current reset status, pilih device.

 Tampak kotak dialog select device dan lakukan perubahan sesuai

pada Gambar 4.4.

Gambar 4.4 Setting device AT89S2051

 Pilih AT89S2051.

 Kemudian klik menu setup.

 Tampak kotak dialog ISP cable pinout dan lakukan perubahan

sesuai pada Gambar 4.5.
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Gambar 4.5 Setting port parralel

 Pilih STK200/300 evaluation board dan kemudian klik tombol OK.

 Pada menu file for programming flash, kemudian klik browse

sesuai dengan Gambar 4.6.

Gambar 4.6 Choose file  for programming flash

 Pilih file HEX dan kemudian klik tombol open.

 Setelah melampirkan file HEX yang akan didownload kemudian

pilih PgmFlash, keterangan lebih lanjut lihat pada Gambar 4.7.
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Gambar 4.7 Program flash

3. Program telah masuk dan siap untuk diujicoba.

4.3 Program ISP_PROG v1.4

ISP prog adalah software yang digunakan untuk mendownload program

yang berbentuk  file HEX yang dimasukkan ke chip mikrokontroler  yang ingin

kita gunakan. Software ini sama dengan ISP Programmer tetapi software ini

digunakan untuk mendownload pada chip mikrokontroler targetnya. berikut ini

diberikan penjelasan langkah – langkah menjalankan ISP prog :

1. Jalankan program ISP_PROG v1.4 yang ada pada computer, akan tampak

tampilan awalnya separti pada Gambar 4.8.
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Gambar 4.8 Tampilan awal program ISP_PROG v1.4

2. Mendownload program sebaiknya ikuti langkah berikut:

 Klik menu options, pilih device.

 Tampak kotak dialog select device dan lakukan perubahan sesuai

pada Gambar 4.9.

Gambar 4.9 Setting device AT89S51
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 Pilih AT89S51 dan kemudian klik tombol OK.

 Klik menu options, pilih settings.

 Tampak kotak dialog select port dan lakukan perubahan sesuai

pada Gambar 4.10.

Gambar 4.10 Setting port serial

 Pilih COM1 dan kemudian klik tombol OK.

 Setelah itu klik menu file, kemudian pilih Load FLASH file

sehingga akan tampil dialog seperti pada Gambar  4.11.

Gambar 4.11 Dialog load file

 Pilih file HEX dan kemudian klik tombol open.
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 Setelah melampirkan file HEX yang akan didownload kemudian

pilih WRITE FLASH, untuk lebih jelas lihat pada Gambar 4.12.

Gambar 4.12 Write flash

 Kemudian klik run.

3. Program telah selesai didownload.
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BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab lima menjelaskan tentang perancangan minimum system dan

downloader, serta hasil dari project kerja praktek.

5.1 Perancangan minimum system MCS-51

Perancangan minimum system MCS-51 merupakan otak dari sistem yang

akan kita buat, rangkaian minimum sytem ini, dikemas dengan 4 buat input output

dengan menggunakan konektor, yang dapat digunakan untuk berbagai macam

keperluan.

Skematik dari minimum system MCS-51 :

 MCS-51

Pada rangkaian MCS-51 terdiri dari komponen yang meliputi :

1. Chip AT89S51.

2. Capasitor (0,1 pF) yang salah satu ujungnya dihubungkan dengan pin

VCC dan pin EA/VPP dan satu ujungnya dihubungkan ke ground.

3. Crystal (11.5092 Mhz) yang ujung kakinya dihubungkan kepin

XTAL1 dan pin XTAL2, kemudian 2 capasitor (30 pF) capasitor 1

salah satu kaki dihubungkan kekaki crystal yang menghubung ke

XTAL1 dan satu kakinya dihubungkan ke ground untuk capasitor 2

sama penghubungannya seperti capasitor 1 tapi kakinya dihubungkan

ke XTAL2. Untuk lebih jelas bias melihat pada Gambar 5.1.
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Gambar 5.1 Rangkaian mikrokontroler MCS-51

 Connector Power Supply

Pada Connector Power Supply menggunakan connector yang berisi

2, kaki satu dihubungkan ke power supply dengan tegangan 5V dan satu

kakinya dihubungkan ke ground, untuk lebih jelas bisa dilihat pada

Gambar 5.2.

J 3

C O N 2

1
2

5  V

Gambar 5.2 Connector power supply MCS-51
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 Rangkian Reset

Pada rangkaian reset terdiri dari komponen yang meliputi :

1. Capasitor (10uF) yang kaki positif dihubungkan ke VCC dan kaki

negatif dihubungkan RST.

2. Resistor (100 Ohm) yang salah satu kakinya dihubungkan ke salah satu

kaki push bottom dan kaki satunya dihubungkan ke VCC.

3. Push Bottom yang salah satu kaki dihubungkan ke kaki resistor dan

kaki satunya dihubungkan ke RST.

4. Resistor (10 K) yang salah satu kakinya dihubungkan ke RST dan kaki

satunya dihubungkan ke GND.

Untuk lebih jelas bisa dilihat pada Gambar 5.3.

C 4
1 0 u F / 1 6 v

S W 1

r e s e t

R 2
1 0 k

R S T

R 1
1 0 0

5  v

Gambar 5.3 Rangkian reset MCS-51

 MAX232

Pada rangkaian MAX232 terdiri dari komponen yang meliputi :

1. Capasitor (10 uF) pada kaki negatifnya dihubungkan pada VCC dan

kaki positifnya dihubungkan ke pin V+.

2. Capasitor (10 uF) pada kaki negatifnya dihubungkan pada pin V- dan

kaki positifnya dihubungkan ke ground.



49

3. Capasitor (10 uF) pada kaki negatifnya dihubungkan pada pin C1- dan

kaki positifnya dihubungkan ke pin C+.

4. Capasitor (10 uF) pada kaki negatifnya dihubungkan pada pin C2- dan

kaki positifnya dihubungkan ke pin C2+.

5. Dan untuk MAX232 pin T1IN dan pin R1OUT dihubungkan pada chip

AT89S51 pin TXD dan pin RXD, dan selanjutnya pin T1OUT dan pin

R1IN dihubungkan ke DB9 pada kaki 2 (RX) dan kaki 3(TX).

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 5.4.

TXD

5 V

RX

U5

MAX232
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5

2

6
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9

14

7

16
15

R1IN

R2IN

T1IN

T2IN

C+

C1-

C2+

C2-

V+

V-

R1OUT

R2OUT

T1OUT

T2OUT

V
C

C
G

N
D

C10

10u/16v

RXD

TX

C7
10u/16v

C8
10u/16v

C1110u/16v

Gambar 5.4 Rangkaian MAX232 pada MCS-51

 DB9

Untuk DB9 pada kaki 5 dihubuungkan keground, kaki 3 (TX)

dihubungkan pada kaki T1OUT dan kaki 2 (TX) dihubungkan pada kaki

R1IN pada MAX232, untuk lebih jelas bisa dilihat pada Gambar5.5.
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RX

TX

P1

DB9

5
9

4
8

3
7

2
6

1

Gambar 5.5 DB9 pada MCS-51

 Connector 8 Pin

Pada Connector ini digunakan untuk input outputnya dan pada

connector ini disambungkan pada pin P1.0 sampai pin P1.7, untuk lebih

jelas bisa dilihat pada Gambar 5.6.

J1

CON8

1
2
3
4
5
6
7
8

P10
P11
P12
P13

P17

P14

P16
P15

Gambar 5.6 Connector 8 pin yang tersambung pada pin P1

 Connector 8 Pin

Pada Connector ini digunakan untuk input outputnya dan pada

connector ini disambungkan pada pin P0.0 sampai pin P0.7, untuk lebih

jelas bisa dilihat pada Gambar 5.7.
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P05
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P07
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Gambar 5.7 Connector 8 pin yang tersambung pada pin P0

 Connector 8 Pin

Pada Connector ini digunakan untuk input outputnya dan pada

connector ini disambungkan pada pin P2.0 sampai pin P2.7, untuk lebih

jelas bisa dilihat pada Gambar 5.8.

P23

P25
P26
P27

P22

J2

CON8

1
2
3
4
5
6
7
8

P20
P21

P24

Gambar 5.8 Connector 8 pin yang tersambung pada pin P2

 Connector 8 Pin

Pada Connector ini digunakan untuk input outputnya dan pada

connector ini disambungkan pada pin P3.0 sampai pin P3.7, untuk lebih

jelas bisa dilihat pada Gambar 5.9.
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P34
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P35

P31

J4

CON8
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3
4
5
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7
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P30

Gambar 5.9 Connector 8 pin yang tersambung pada pin P3

 Connector Downloader

Pada connector downloader pada kaki 1 dihubungkan keVCC, kaki

2 dihubungkan ke pin SCK, kaki 3 dihubungkan ke pin MOSI, kaki 4

dihubungkan ke pin RST, kaki 5 dihubungkan ke pin MISO, dan kaki 6

dihubungkan ke ground, untuk lebih jelas bisa lihat pada Gambar 5.10.

5V

MOSI
RST

SCK

J5

CON6

1
2
3
4
5
6

MISO

Gambar 5.10 Connector downloader pada MCS-51

5.2 Perancangan Downloader AT89S2051

Pada perancangan downloader AT89S2051 digunakan untuk perantara

antara komputer dengan minimum system AT89S51 dengan menggunakan kabel

serial.

Skematik dari downloader AT89S2051 :
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 AT89S2051

Pada rangkaian MCS-51 terdiri dari komponen yang meliputi :

1. Chip AT89S2051.

2. Capasitor (10 uF) kaki positif dihubungkan dengan pin VCC dan VCC,

kaki negatifnya dihubungkan pada ground.

3. Crystal (11.5092 Mhz) yang ujung kakinya dihubungkan kepin

XTAL1 dan pin XTAL2, kemudian 2 capasitor (30 pF) capasitor 1

salah satu kaki dihubungkan kekaki crystal yang menghubung ke

XTAL1 dan satu kakinya dihubungkan ke ground untuk capasitor 2

sama penghubungannya seperti capasitor 1 tapi kakinya dihubungkan

ke XTAL2.

Untuk lebih jelas bisa melihat pada Gambar 5.11.

VCC

U2

AT89S2051
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20
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4
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P3.2/INT0
P3.3/INT1
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P3.5/T1
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RESET

MOSI

TXD

C4
10uF

P13

P10

MISO

SCK

P11

Y1
11.0592C2

30pF

RXD

RESET

P12

C1

30pF

Gambar 5.11 Rangkaian mikrokontroler AT89S2051

 Rangkaian LED Downloader

Pada rangkaian LED downloader digunakan untuk penanda bahwa

ada proses pendownloadan file, untuk perancangannya pada resistor (220
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Ohm) salah satu kakinya dihubungkan pada VCC dan kaki satunya

dihubungkan ke LED yang kaki Positif dan kaki negatifnya dihubungkan

pada pin P1.3, uhntuk lebih jelas lihat Gambar 5.12.

D2 LED Download

R6
220

P13

VCC

Gambar 5.12 Rangkaian LED downloader pada AT89S2051

 Rangkian Reset

Pada rangkaian reset terdiri dari komponen yang meliputi :

1. Capasitor (10uF) yang kaki positif dihubungkan ke VCC dan kaki

negatif dihubungkan RST.

2. Resistor (10 K) yang salah satu kakinya dihubungkan ke RST dan kaki

satunya dihubungkan ke GND.

Untuk lebih jelas bisa dilihat pada Gambar 5.13.

R11
100

C3
10uF

RESET

VCC

Gambar 5.13 Rangkaian reset
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 MAX232

Pada rangkaian MAX232 terdiri dari komponen yang meliputi :

1. Capasitor (10 uF) pada kaki negatifnya dihubungkan pada VCC dan

kaki positifnya dihubungkan ke pin V+.

2. Capasitor (10 uF) pada kaki negatifnya dihubungkan pada pin V- dan

kaki positifnya dihubungkan ke ground.

3. Capasitor (10 uF) pada kaki negatifnya dihubungkan pada pin C1- dan

kaki positifnya dihubungkan ke pin C+.

4. Capasitor (10 uF) pada kaki negatifnya dihubungkan pada pin C2- dan

kaki positifnya dihubungkan ke pin C2+.

5. Dan untuk MAX232 pin T1IN dan pin R1OUT dihubungkan pada chip

AT89S2051 pin TXD dan pin RXD, dan selanjutnya pin T1OUT dan

pin R1IN dihubungkan ke DB9 pada kaki 2 (RX) dan kaki 3(TX).

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 5.14.
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GND
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R1OUT
R2OUT

T1IN
T2IN

R1IN
R2IN

T1OUT
T2OUT

C8
10uF

TXD

VCC

C7
10uF

VCC

Gambar 5.14 Rangkaian MAX232 pada AT89S2051
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 DB9

Untuk DB9 pada kaki 5 dihubuungkan keground, kaki 3 (TX)

dihubungkan pada kaki T1OUT dan kaki 2 (TX) dihubungkan pada kaki

R1IN pada MAX232, untuk lebih jelas bisa dilihat pada Gambar5.15.

RX

TX

P1

DB9

5
9

4
8

3
7

2
6

1

Gambar 5.15 DB9 pada AT89S2051

 R Pack

Pada R pack kaki 1 dihubungkan ke vcc, kaki 2 dihubungkan pada

pin P1.0,  kaki 3 dihubungkan pada pin P1.1, kaki 4 dihubungkan pada pin

P1.2, kaki 5 dihubungkan pada pin P1.3, kaki 6 dihubungkan pada MISO,

kaki 7 dihubungkan pada RESET, kaki 8 dihubungkan pada SCK, dan

kaki 9 dihubungkan pada pin MOSI, untuk lebih jelas dihubungkan pada

Gambar 5.16.
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P13 VCC
MISO
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Gambar 5.16 Rangkaian R Pack pada AT89S2051



57

 Connector downloader

Pada connector downloader pada kaki 1 dihubungkan ke pin MISO

kaki 2 dihubungkan ke pin RESET, kaki 3 dihubungkan ke pin SCK, kaki

4 dihubungkan ke pin MOSI, kaki 5 dihubungkan ke VCC, dan kaki 6

dihubungkan ke ground, untuk lebih jelas bisa lihat pada Gambar 5.17.

J1

CON6

1
2
3
4
5
6

VCC

MISO
RESET
SCK
MOSI

Gambar 5.17 Rangkaian connector downloader AT89S2051

5.3 Pembuatan rangkaian yang harus di rakit pada PCB membutuhkan

beberapa tahap seperti :

Pada pembuatan rangkaian kita membeli komponen yang kita butuhkan

satelah itu kita pasang pada PCB. Setalah pemasangan selesai kita lanjutkan

dengan penyolderan  komponen pada PCB setelah selesai penyolderan. Lakukan

pengujian apakah rangkaian tersebut sudah benar sesuai dengan schematic.

5.4 Program yang di masukkan ke Mikrokontroler AT89S2051:

Setelah selesai merancang rangkaian minimum system AT89S2051 kita

masukkan program yang berupa file HEX.
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5.5 Hasil percobaan

Hasil dari riset pembuatan downloader MCS-51 with RS232 yaitu alat

yang kami pakai tidak sesuai dengan harapan kami karena alat yang penulis buat

tidak berjalan dengan baik dan timbul beberapa masalah seperti pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Permasalahan dan penanganan pendownloadan program

Penanganan Hasil dan Keterangan Solusi

Chip AT89S2051 Software tidak dapat

mensignature dan

mendownload program

Diganti dengan chip

AT89S51 karena

memiliki karakteristik

sama

Chip AT89S51 Software dapat

mensignature tapi tidak

dapat mendownload

program

-
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BAB VI

PENUTUP

Pada bab enam menjelaskan tentang perancangan kesimpulan dan saran.

6.1 Kesimpulan

Pada saat ini mikrokontroler sudah tidak asing lagi di kalangan pabrik-

pabrik industry. Bahkan sekarang ini hampir semua pabrik memakai

mikrokontroler sebagai otak dari mesin produksinya. Maka dari itu banyak pabrik

yang mencari tenaga ahli dalam bidang mikrokontroler, sehingga di harapkan

dengan adanya laporan ini mahasiswa baru dapat dengan mudah  mempelajari

ataupun memahami modul praktikum mikrokontroler MCS-51 dan dengan adanya

downloader MCS-51 dengan menggunakan RS232 mahasiswa dapat

mendownload program dengan cepat dan tidak terhambat karena kurang

fleksibelnya alat downloader.

6.2 Saran

Kami berharap kepada STIKOM agar lebih meningkatkan kinerja

pembelajaran tentang mikrokontroler untuk menciptakan mahasiswa yang ahli dan

trampil dalam menangani mikrokontroler di dunia kerja nantinya.




