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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Teori-teori yang digunakan dalam perancangan perangkat keras dan 

perangkat lunak adalah studi kepustakaan berupa data-data literatur dari masing-

masing komponen, informasi dari internet dan konsep-konsep teori dari buku-

buku penunjang, antara lain: 

 

2.1 Sensor Ultrasound PING)))™ 

Paralax Inc (2005) menjelaskan bahwa PING))) ™ dapat mengukur 

jarak dari 3 cm sampai 300 cm.  Pada dasanya, PING))) ™ terdiri dari sebuah chip 

pembangkit sinyal 40KHz, sebuah speaker ultrasonik dan sebuah mikropon 

ultrasonik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.1. Speaker ultrasonik 

mengubah sinyal 40 KHz menjadi suara sementara mikropon ultrasonik berfungsi 

untuk mendeteksi pantulan suaranya. Pada modul PING))) ™ terdapat 3 pin yang 

digunakan untuk jalur power supply (+5V), ground dan signal. Pin signal dapat 

langsung dihubungkan dengan mikrokontroler tanpa tambahan komponen apapun. 

PING)))™ mendeteksi objek dengan cara mengirimkan suara ultrasonik dan 

kemudian “mendengarkan” pantulan suara tersebut. PING)))™ hanya akan 

mengirimkan suara ultrasonik ketika ada pulsa trigger dari mikrokontroler (Pulsa 

high selama 5µS). Suara ultrasonik dengan frekuensi sebesar 40KHz akan 

dipancarkan selama 200µS. Suara ini akan merambat di udara dengan kecepatan 

344.424m/detik (atau 1cm setiap 29.034µS), mengenai objek untuk kemudian 

terpantul kembali ke PING)))™. Selama menunggu pantulan, PING)))™ akan 
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menghasilkan sebuah pulsa. Pulsa ini akan berhenti (low) ketika suara pantulan 

terdeteksi oleh PING)))™. Oleh karena itulah lebar pulsa tersebut dapat 

merepresentasikan jarak antara PING)))™ dengan objek. Selanjutnya 

mikrokontroler cukup mengukur lebar pulsa tersebut dan mengkonversinya dalam 

bentuk jarak.  

 

Gambar 2.1. PING)))™ (Parallax Inc.2005) 

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa PING)))™ tidak dapat 

mengukur objek yang permukaannya dapat menyerap suara, seperti busa atau 

sound damper lainnya. Pengukuran jarak juga akan kacau jika permukaan objek 

bergerigi dengan sudut tajam (meruncing). 

 

2.1.1 Prinsip kerja dan rangkaian sensor ultrasound 

Gelombang ultrasound adalah gelombang dengan besar frekuensi diatas 

frekuensi gelombang suara yaitu lebih dari 20 KHz. Seperti telah disebutkan 

bahwa sensor ultrasonik terdiri dari rangkaian pemancar ultrasound yang disebut 

transmitter dan rangkaian penerima ultrasound yang disebut receiver. Sinyal 

ultrasound yang dibangkitkan akan dipancarkan dari transmitter ultrasound. 
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Ketika sinyal mengenai benda penghalang, maka sinyal ini dipantulkan, dan 

diterima oleh receiver ultrasound. Sinyal yang diterima oleh rangkaian receiver 

dikirimkan ke rangkaian mikrokontroler untuk selanjutnya diolah untuk 

menghitung jarak terhadap benda di depannya (bidang pantul). 

Prinsip kerja dari sensor ultrasound dapat ditunjukkan dalam gambar 2.2 

dibawah ini : 

 

 
Gambar 2.2. Prinsip kerja sensor ultrasound (Parallax Inc.2005) 

Prinsip kerja dari sensor ultrasound adalah sebagai berikut : 

1. Sinyal dipancarkan oleh pemancar ultrasound. Sinyal tersebut berfrekuensi 

diatas 20kHz, biasanya yang digunakan untuk mengukur jarak benda adalah 

40kHz. Sinyal tersebut di bangkitkan oleh rangkaian pemancar ultrasound. 

2. Sinyal yang dipancarkan tersebut kemudian akan merambat sebagai sinyal 

atau gelombang bunyi dengan kecepatan bunyi yang berkisar 340 m/s. Sinyal 

tersebut kemudian akan dipantulkan dan akan diterima kembali oleh bagian 

penerima ultrasound. 

3. Setelah sinyal tersebut sampai di penerima ultrasound, kemudian sinyal 

tersebut akan diproses untuk menghitung jaraknya. Jarak dihitung 

berdasarkan rumus :  
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   ....................................................................................... (2.1)  

S adalah jarak antara sensor ultrasonik dengan bidang pantul dengan 

satuan milimeter, dan t adalah selisih waktu antara pemancaran gelombang 

ultrasonik sampai diterima kembali oleh bagian penerima ultrasonik dengan 

satuan milidetik. 

 

2.1.2 Pemancar ultrasound (Transmitter) 

Pemancar ultrasound ini berupa rangkaian yang memancarkan sinyal 

sinusoidal berfrekuensi di atas 20 KHz menggunakan sebuah transducer 

transmitter ultrasound. 

 

 
Gambar 2.3. Rangkaian Pemancar Gelombang Ultrasound (Parallax Inc.2005) 

Prinsip kerja dari rangkaian pemancar gelombang ultrasound pada 

gambar 2.3 adalah sebagai berikut : 

1. Sinyal 40 kHz dibangkitkan melalui mikrokontroler. 

2. Sinyal tersebut dilewatkan pada sebuah resistor sebesar 3kOhm untuk 

pengaman ketika sinyal tersebut membias maju rangkaian dioda dan 

transistor. 
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3. Kemudian sinyal tersebut dimasukkan ke rangkaian penguat arus yang 

merupakan kombinasi dari 2 buah dioda dan 2 buah transistor. 

4. Ketika sinyal dari masukan berlogika tinggi (+5V) maka arus akan melewati 

dioda D1 (D1 on), kemudian arus tersebut akan membias transistor T1, 

sehingga arus yang akan mengalir pada kolektor T1 akan besar sesuai dari 

penguatan dari transistor. 

5. Ketika sinyal dari masukan berlogika tinggi (0V) maka arus akan melewati 

dioda D2 (D2 on), kemudian arus tersebut akan membias transistor T2, 

sehingga arus yang akan mengalir pada kolektor T2 akan besar sesuai dari 

penguatan dari transistor. 

6. Resistor R4 dan R6 berfungsi untuk membagi tengangan menjadi 2,5 V. 

Sehingga pemancar ultrasound akan menerima tegangan bolak – balik dengan 

Vpeak-peak adalah 5V (+2,5 V s.d -2,5 V). 

 

2.1.3 Penerima Ultrasound (Receiver) 

Penerima ultrasound ini akan menerima sinyal ultrasound yang 

dipancarkan oleh pemancar ultrasound dengan karakteristik frekuensi yang sesuai. 

Sinyal yang diterima tersebut akan melalui proses filterisasi frekuensi dengan 

menggunakan rangkaian band pass filter, dengan nilai frekuensi yang dilewatkan 

telah ditentukan. Kemudian sinyal keluarannya akan dikuatkan dan dilewatkan ke 

rangkaian komparator (pembanding) dengan tegangan referensi ditentukan 

berdasarkan  tegangan keluaran penguat pada saat jarak antara sensor dengan 

sekat/dinding pembatas mencapai jarak minimum. Dapat dianggap keluaran 

komparator pada kondisi ini adalah high (logika „1‟) sedangkan jarak yang lebih 
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jauh adalah low (logika‟0‟). Logika-logika biner ini kemudian diteruskan ke 

rangkaian pengendali (mikrokontroler). 

 
Gambar 2.4. Rangkaian Penerima Gelombang Ultrasound (Parallax Inc.2005) 

Prinsip kerja dari rangkaian pemancar gelombang ultrasound pada 

gambar 2.4 adalah  sebagai berikut : 

1. Pertama–tama sinyal yang diterima akan dikuatkan terlebih dahulu oleh 

rangkaian transistor penguat Q2. 

2. Kemudian sinyal tersebut akan di filter menggunakan High pass filter pada 

frekuensi > 40kHz oleh rangkaian transistor Q1. 

3. Setelah sinyal tersebut dikuatkan dan di filter, kemudian sinyal tersebut akan 

disearahkan oleh rangkaian dioda D1 dan D2. 

4. Kemudian sinyal tersebut melalui rangkaian filter low pass filter pada 

frekuensi < 40kHz melalui rangkaian filter C4 dan R4. 

5. Setelah itu sinyal akan melalui komparator Op-Amp pada U3. 

6. Jadi ketika ada sinyal ultrasound yang masuk ke rangkaian, maka pada 

komparator akan mengeluarkan logika rendah (0V) yang kemudian akan 

diproses oleh mikrokontroler untuk menghitung jaraknya. 
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(PARALLAX INC. 2006. PING)))
TM 

Ultrasonic Distance Sensor) 

 

2.2 Kontroler PID (Proporsional, Integral, Derivatif) 

Pengendali PID (Proporsional Integral Derivatif ), merupakan gabungan 

dari tiga sistem kendali yang bertujuan untuk mendapatkan keluaran dengan 

risetime yang tinggi dan galat yang kecil. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem 

kendali Proporsional memiliki keunggulan yaitu risetime yang cepat tetapi sangat 

rentan dengan overshot/undershot, sistem kendali integral memiliki keunggulan 

untuk meredam galat, sedangkan sistem kendali Derivatif memiliki keunggulan 

untuk memperkecil delta error atau meredam overshot/undershot. PID 

berdasarkan implementasinya dibedakan menjadi analog dan digital, PID analog 

diimplementasikan dengan komponen elektronika resistor, capacitor, dan 

operational amplifier, sedangkan PID digital diimplementasikan secara program. 

PID digital pada dasarnya merupakan suatu proses dari suatu program 

yang dijalankan dengan menggunakan komputer. Dalam prosesnya nilai yang kita 

masukkan  (setting point), dan nilai  hasil pembacaan sensor  saat ini  (present 

value) diproses sehingga galat yang didapatkan sama dengan 0 (nol), atau nilai 

setting point sama  dengan present value. Untuk dapat mengimplementasikan 

kendali PID pada sistem digital, maka PID harus diubah kedalam persamaan 

diskrit.  

Berikut ini formula PID saat menggunakan e(t) sebagai error function,  

untuk kontroler PID penuh adalah: 

 





   dttdeTdtteTteKtR D

t

Ip /)()(./1)(
0

  .......................... (2.2) 
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Kemudian, kita tulis ulang dengan mesubstitusikan DT  dan IT , jadi kita 

mendapatkan P, I dan D. Ini sangat penting, untuk menyesuaikan secara 

eksperimen untuk mencapai nilai relatif dari ketiganya yaitu P, I dan D. Kita tulis 

kembali formula dengan mensubstitusikan IpI TKQ /   dan DpD TKQ   

sehingga persamaan menjadi : 

  dttdeQdtteQteKtR D

t

Ip /)()(.)(
0

 
 ....................................... (2.3)

 

Menggunakan diskritisasi yang sama sebagai kontroler PI, kita akan 

mendapatkan : 

).(/
2

.. 1

1

1




 


  nndeltaD

n

i

ii
deltaInpn eetQ

ee
tQeKR

 ............................. 

(2.4) 

Kemudian, dengan menggunakan perbedaan antara output kontroler 

berikutnya, akan menghasilkan : 

2/).(.)( 111   nndeltaInnpnn eetQeeKRR

)2.(. 21   nnndeltaD eeetQ
  ........................................................................ 

(2.5) 

Akhirnya (mensubstitusikan deltaTQ .1   dengan  IK  dan  deltaD TQ ./  dengan DK ). 

)(2/).()( 21111   nnnDnnInnpnn eeeKeeKeeKRR
 ..... 

(2.6)         

Dimana : 

nR  : Output  

1nR  : Output sebelumnya 

pK  : konstanta P 

IK  : konstanta I 
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DK  : konstanta D 

ne  : error sekarang 

1ne  : error sebelumnya 

2ne  : error dua kali sebelumnya 

Program 1 menunjukkan bagian program untuk kontroler PD, sedangkan 

Program 2 menunjukkan program kontroler PID keseluruhan. 

a. Program 1. Kerangka program kontroler PD 

1. static int e_old=0; 

2. … 

3. e_func = v_des - v_act;    /* error function */ 

4. deriv  = e_old - e_func;    /* diff. of error fct */ 

5. e_old  = e_func;    /* store error function */ 

6. r_mot  = Kp*e_func + Kd*deriv;   /* motor output */ 

7. r_mot = min(r_mot, +100);   /* limit output */ 

8. r_mot = max(r_mot, -100);   /* limit output */ 

 

b. Program 2. Kerangka program kontroler PID 

1. static int r_old=0, e_old=0, e_old2=0; 

2. ... 

3. e_func = v_des - v_act; 

4. r_mot  = r_old + Kp*(e_func-e_old) + Ki*(e_func+e_old)/2 

5. + Kd*(e_func - 2* e_old + e_old2); 

6. r_mot = min(r_mot, +100);  /* limit output */ 

7. r_mot = max(r_mot, -100);  /* limit output */ 

8. r_old = r_mot; 

9. e_old2 = e_old; 

10. e_old  = e_func; 

 

Sumber : Embedded Robotic 2006 

 

2.2.1 Tuning PID 

Aspek yang sangat penting dalam desain kendali PID ialah penentuan 

parameter kendali PID supaya sistem kalang tertutup memenuhi kriteria 

STIK
OM S

URABAYA



 

 

 

14 

performansi yang diinginkan (Wicaksono, 2004). Adapun metode tuning kendali 

PID yang sudah banyak dan sering digunakan adalah Ziegler-Nichols dan Cohen-

Coon. 

a) Metode Ziegler-Nichols 

Ziegler-Nichols pertama kali memperkenalkan metodenya pada tahun 

1942. Metode ini memiliki dua cara yaitu metode osilasi dan kurva reaksi. Kedua 

metode ditujukan untuk menghasilkan respon sistem dengan lonjakan maksimum 

sebesar 25%. Metode kurva reaksi didasarkan terhadap reaksi sistem kalang 

terbuka. Plant sebagai kalang terbuka dikenai sinyal step function. Kalau plant 

minimal tidak mengandung unsur integrator ataupun pole-pole kompleks, reaksi 

sistem akan berbentuk S. Gambar 1 menunjukkan kurva berbentuk S tersebut. 

Kelemahan metode ini terletak pada ketidakmampuannya untuk menangani plant 

integrator maupun plant yang memiliki pole kompleks. Kurva berbentuk S 

mempunyai dua konstanta, waktu mati (dead time) L dan waktu tunda T. Dari 

Gambar 2.5, terlihat bahwa kurva reaksi berubah naik setelah selang waktu L.  

 

 
Gambar 2.5. Kurva respon berbentuk S  

Sedangkan waktu tunda menggambarkan perubahan kurva setelah 

mencapai 66% dari keadaan stabil. Pada kurva dibuat suatu garis yang 
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bersinggungan dengan garis kurva. Garis singgung itu akan memotong dengan 

sumbu absis dan garis maksimum. Perpotongan garis singgung dengan sumbu 

absis merupakan ukuran waktu mati, dan perpotongan dengan garis maksimum 

merupakan waktu tunda yang diukur dari titik waktu L. Tabel 2.1 merupakan 

rumusan penalaan parameter PID berdasarkan cara kurva reaksi. 

Tabel 2.1. Penalaan parameter PID dengan metode kurva reaksi 

Tipe Kendali Kp Ti  Td 

P T/L ~ 0 

PI 0,9 T/L L/0,3 0 

PD       

PID 1,2 T/L 2L 0,5L 

 

b) Metode Cohen-Coon 

Karena tidak semua proses dapat mentolerir keadaan osilasi dengan 

amplitudo tetap, Cohen-Coon berupaya memperbaiki metode osilasi dengan 

menggunakan metode quarter amplitude decay. Respon loop tertutup sistem, pada 

metode ini, dibuat sehingga respon berbentuk quarter amplitude decay. Quarter 

amplitude decay didefinisikan sebagai respon transien yang amplitudonya dalam 

periode pertama memiliki perbandingan sebesar seperempat (1/4), untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.6. 
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Gambar 2.6. Kurva respon quarter amplitude decay 

Pada kendali Proporsional Kp ditala hingga diperoleh tanggapan quarter 

amplitude decay, periode pada saat tanggapan ini disebut Tp dan parameter Ti dan 

Td dihitung dari hubungan KP dengan TP. Sedangkan penalaan parameter kendali 

PID adalah sama dengan yang digunakan pada metode Ziegler-Nichols. Selain 

cara tersebut, metode Cohen-Coon ini bisa dihitung dengan aturan praktis yang 

parameter-parameter plantnya diambil dari kurva reaksi yang terdapat pada tabel 

2.2 sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Penalaan parameter PID dengan metode Cohen-Coon 

Tipe Kendali Kp Ti Td 

P 

























T

L

L

T

K 3

1
1

1
 - - 

PI 

























T

L

L

T

K 12

1
9,0

1
 







































T

L

T

L

L

209

330

 - 

PD 

























T

L

L

T

K 6

1

4

51
 - 







































T

L

T

L

L

322

26

 

STIK
OM S

URABAYA



 

 

 

17 

PID 

























T

L

L

T

K 4

1

3

41
 







































T

L

T

L

L

813

632

 





























T

L
L

211

4
 

 

2.3 Microcontroller ATMEGA 8 

AVR merupakan salah satu jenis microcontroller yang di dalamnya 

terdapat berbagai macam fungsi. Perbedaannya dengan mikro yang pada 

umumnya digunakan seperti MCS-51 adalah pada AVR tidak perlu menggunakan 

oscillator eksternal karena di dalamnya sudah terdapat internal oscillator. Selain 

itu kelebihan dari AVR adalah memiliki Power-On Reset, yaitu tidak perlu adanya 

tombol reset dari luar karena cukup hanya dengan mematikan supply, maka secara 

otomatis AVR akan melakukan reset. Untuk beberapa jenis AVR terdapat 

beberapa fungsi khusus seperti ADC, EEPROM sekitar 128 byte sampai dengan 

512 byte.  

AVR ATmega8 adalah microcontroller CMOS 8-bit berarsitektur AVR 

RISC yang memiliki 8K byte in-System Programmable Flash. Microcontroller 

dengan konsumsi daya rendah ini mampu mengeksekusi instruksi dengan 

kecepatan maksimum 16MIPS pada frekuensi 16MHz. Jika dibandingkan dengan 

AVR ATmega8L hanyalah terletak pada besarnya tegangan yang diperlukan 

untuk bekerja. Untuk ATmega8 tipe L dapat bekerja pada tegangan antara 2.7V - 

5.5V, sedangkan untuk ATmega8 hanya dapat bekerja pada tegangan 4.5V - 5.5V.  

Didalam microcontroller ATmega8 terdiri dari : 

1) Saluran I/O ada 23 buah, yaitu : 8 buah PortB, 7 buah PortC, dan 8 buah 

PortD. 
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2) ADC (Analog to Digital Converter) 10 bit sebanyak 6 channel. 

3) Tiga buah Timer/Counter dengan kemampuan pembanding. 

4) Dua buah Timer/Counter 8 bit, satu buah Timer/Counter 16 bit. 

5) Tegangan Operasi 4.5V – 5.5V. 

6) Internal SRAM sebesar 1K Byte. 

7) Watchdog Timer dengan separate On-chip oscillator. 

8) Memori Flash sebesar 8K Byte. 

9) Unit interupsi internal dan eksternal. 

10) Port antarmuka SPI. 

11) EEPROM sebesar 512 Byte yang dapat diprogram saat operasi. 

12) Antarmuka komparator analog. 

13) 3 channel PWM. 

14) 32 x 8 general purpose register. 

15) Port USART programmable untuk komunikasi serial. 

 

2.3.1 Konfigurasi Pin 

 
Sumber : Atmel Corporation. 2003. 

Gambar 2.7. Konfigurasi Pin ATmega8. 
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Berdasarkan gambar 2.7, ATmega8 memiliki 28 pin. Masing-masing pin 

ATmega8 memiliki fungsi yang berbeda-beda, baik sebagai port maupun fungsi 

yang lainnya. Berikut adalah penjelasan : 

a. VCC merupakan pin masukkan positif catu daya, yang umumnya sebesar 

5V. 

b. GND sebagai pin Ground yaitu 0V. 

c. RESET / PC6 

Jika RSTDISBL Fuse diprogram, maka PC6 akan berfungsi sebagai pin I/O. 

Pin ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan pin-pin yang terdapat 

pada Port C lainnya. Namun jika RSTDISBL Fuse tidak diprogram, maka 

pin ini akan berfungsi sebagai input reset. Dan jika level tegangan yang 

masuk ke pin ini rendah dan pulsa yang ada lebih pendek dari pulsa 

minimum, maka akan menghasilkan suatu kondisi reset meskipun clock-nya 

tidak bekerja. 

d. Port B (PB) 

Didalam Port B terdapat XTAL1, XTAL2, TOSC1, TOSC2. Jumlah Port B 

adalah 8 buah pin, mulai dari pin PB0 sampai dengan PB7. Tiap pin dapat 

digunakan sebagai input maupun output. Port B merupakan sebuah 8-bit 

bidirectional I/O dengan internal pull-up resistor. Sebagai input, pin-pin 

yang terdapat pada Port B yang secara eksternal diturunkan, maka akan 

mengeluarkan arus jika pull-up resistor diaktifkan. Khusus PB6 dapat 

digunakan sebagai input Kristal (inverting oscillator amplifier) dan input ke 

rangkaian clock internal, bergantung pada pengaturan Fuse bit yang 

digunakan untuk memilih sumber clock. Sedangkan untuk PB7 dapat 
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digunakan sebagai output Kristal (output oscillator amplifier) bergantung 

pada pengaturan Fuse bit yang digunakan untuk memilih sumber clock. Jika 

menggunakan Asyncronous Timer/Counter2 maka PB6 dan PB7 (TOSC2 

dan TOSC1) digunakan untuk saluran input counter. Untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Fungsi Khusus dari Port B 

Port Pin Alternate Function 

PB7 
XTAL2 (Chip Clock Oscillator pin 2) 

TOSC2 (Timer Oscillator pin 2) 

PB6 
XTAL1 (Chip Clock Oscillator pin 1 or External clock input) 

TOSC1 (Timer Oscillator pin 1) 

PB5 SCK (SPI Bus Master clock Input) 

PB4 MISO (SPI Bus Master Input/Slave Output) 

PB3 
MOSI (SPI Bus Master Output/Slave Input) 

OC2 (Timer/Counter2 Output Compare Match Output) 

PB2 
SS (SPI Bus Master Slave select) 

OC1B (Timer/Counter1 Output Compare Match B Output) 

PB1 OC1A (Timer/Counter1 Output Compare Match A Output) 

PB0 ICP1 (Timer/Counter1 Input Capture Pin) 

Sumber : Atmel Corporation. 2003 

e. Port C (PC0...PC6) 

Port C merupakan sebuah 7-bit bi-directional I/O port yang di dalam 

masing - masing pin terdapat pull-up resistor. Jumlah pin nya hanya 7 buah, 

mulai dari pin PC0 sampai dengan pin PC6. sebagai keluaran / output Port 

C memiliki karakteristik yang sama dalam hal menyerap arus (sink) ataupun 

mengeluarkan arus (source). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Fungsi Khusus dari Port C 

Port Pin Alternate Function 

PC6 RESET (Reset Pin) 

PC5 ADC5 (ADC Input Channel 5) 
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SCL (Two-wire Serial Bus Clock Line) 

PC4 
ADC4 (ADC Input Channel 4) 

SDA (Two-wire Serial Bus Data Input/Output Line) 

PC3 ADC3 (ADC Input Channel 3) 

PC2 ADC2 (ADC Input Channel 2) 

PC1 ADC1 (ADC Input Channel 1) 

PC0 ADC0 (ADC Input Channel 0) 

Sumber : Atmel Corporation. 2003 

f. Port D (PD0...PD7) 

Port D merupakan 8-bit bi-directional I/O dengan internal pull-up resistor. 

Fungsi dari Port ini sama dengan port yang lainnya. Hanya saja pada port 

ini tidak terdapat kegunaan-kegunaan yang lain. Pada port ini hanya 

berfungsi sebagai masukkan dan keluaran saja atau biasa disebut dengan 

I/O. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Fungsi Khusus dari Port D 

Port Pin Alternate Function 

PD7 AIN1 (Analog Comparator Negative Input) 

PD6 AIN0 (Analog Comparator Positive Input) 

PD5 T1 (Timer/Counter 1 External Counter Input) 

PD4 
XCK (USART External Clock Input/Output) 

T0 (Timer/Counter 0 External Counter Input) 

PD3 INT1 (External Interrupt 1 Input) 

PD2 INT0 (External Interrupt 0 Input) 

PD1 TXD (USART Output Pin) 

PD0 RXD (USART Input Pin) 

Sumber : Atmel Corporation. 2003 

g. AVCC sebagai pin masukkan tegangan untuk ADC. 

h. AREF sebagai pin masukkan tegangan referensi analog untuk ADC. 

Pada AVR status register mengandung beberapa informasi mengenai 

hasil dari eksekusi instruksi aritmatik. Informasi ini digunakan untuk altering arus 

program sebagai kegunaan untuk meningkatkan performa pengoperasian. Register 
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ini di-update setelah ALU (Arithmetic Logic unit), hal tersebut seperti yang 

tertulis dalam datasheet khususnya pada bagian Instruction Set Reference. Dalam 

hal ini untuk beberapa kasus dapat membuang penggunaan kebutuhan instruksi 

perbandingan yang telah didedikasikan serta dapat menghasilkan peningkatan 

dalam hal kecepatan dan kode yang lebih sederhana dan singkat. Register ini tidak 

secara otomatis tersimpan ketika memasuki sebuah rutin interupsi dan juga ketika 

menjalankan sebuah perintah setelah kembali dari interupsi. Namun hal tersebut 

harus dilakukan melalui software. Dapat dilihat pada gambar 2.8 untuk status 

register. Blok diagram pada ATmega8, dapat dilihat pada gambar 2.9. 

 

 

Gambar 2.8. Status Register ATmega8. 

Sumber :Atmel Corporation. 2003. 
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Sumber : Atmel Corporation. 2003. 

Gambar 2.9. Blok Diagram ATmega8. 

1. Bit 7 (I) 

Merupakan bit Global Interrupt Enable. Bit ini harus di-set agar semua 

perintah interupsi dapat dijalankan. Untuk perintah interupsi individual akan 
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dijelaskan pada bagian yang lain. Jika bit ini di-reset, maka semua perintah 

interupsi baik yang individual maupun yang secara umum akan diabaikan. Bit 

ini akan dibersihkan atau cleared oleh hardware setelah sebuah interupsi 

dijalankan dan akan di-set kembali oleh perintah RETI. Bit ini juga dapat d-

iset dan di-reset melalui aplikasi dan instruksi SEI dan CLL. 

2. Bit 6 (T) 

Merupakan bit Copy Storage. Instruksi bit Copy Instructions BLD (Bit Load) 

dan BST (Bit Store) menggunakan bit ini sebagai asal atau tujuan untuk bit 

yang telah dioperasikan. Sebuah bit dari sebuah register dalam Register File 

dapat disalin ke dalam bit ini dengan menggunakan instruksi BST dan sebuah 

bit didalam bit ini dapat disalin ke dalam bit didalam register pada Register 

File dengan menggunakan perintah BLD. 

3. Bit 5 (H) 

Merupakan bit Half Carry Flag. Bit ini menandakan sebuah Half Carry 

dalam beberapa operasi aritmatika. Bit ini berfungsi dalam aritmatika BCD. 

4. Bit 4 (S) 

Merupakan Sign bit. Bit ini selalu merupakan sebuah ekslusif di antara 

Negative Flag (N) dan Two’s Complement Overflow Flag (V). 

5. Bit 3 (V) 

Merupakan bit Two’s Complement Overflow Flag. Bit ini menyediakan fungsi 

aritmatika dua komplemen. 

6. Bit 2 (N) 

Merupakan bit Negative Flag. Bit ini menunjukkan sebuah hasil negative 

didalam sebuah fungsi logika atau aritmatika. 
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7. Bit 1 (Z) 

Merupakan bit Zero Flag. Bit ini menunjukkan sebuah hasil nol “0” dalam 

sebuah fungsi aritmatika atau logika. 

8. Bit 0 (C) 

Merupakan bit Carry Flag. Bit ini menunjukkan sebuah Carry atau sisa dalam 

sebuah aritmatika atau logika. 

 

2.3.2 Arsitektur dan Memori ATmega 

Struktur arsitektur dan peta memori ATmega dapat digambarkan secara 

blok diagram seperti pada Gambar 2.10 

 

ALU

32 General Purphose 

Working Register
Program memory

Program counter

Internal 

Pheripheral

SRAM

 
Gambar 2.10. Blok Diagram Arsitektur ATmega 

 

A. ALU (Arithmetic Logic Unit) 

ALU adalah processor yang bertugas mengeksekusi (eksekutor) kode 

program yang ditunjuk oleh program counter. 
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B. Program Memori 

Program   memori   adalah   memori   Flash   PEROM   yang   bertugas  

menyimpan  program  (Software)  yang  kita  buat  dalam  bentuk  kode-kode 

program (berisi alamat memori beserta kode program dalam ruangan memori 

alamat tersebut) yang telah kita compile berupa bilangan heksa atau biner. 

 

C. Program Counter (PC) 

PC  adalah  komponen  yang  bertugas  menunjukkan  ke  ALU  alamat 

program   memori   program   memori   yang   harus   diterjemahkan   kode 

programnya dan dieksekusi. Sifat dari PC adalah linier artinya dia menghitung 

naik satu bilangan yang bergantung alamat awalnya. Misalnya, jika isi PC 0x000 

maka dia akan naik satu menjadi 0x001 yang berarti menyuruh ALU 

mengeksekusi  kode  program  yang  berada  pada  alamat  0x001  program 

memori. Jika isi PC dari 0x002 dipaksa (instruksi lompatan) 0x02A maka dia 

akan naik satu menjadi 0x02B dan melakukan tugasnya begitu seterusnya. 

 

D. 32 General Purphose Working Register (GPR) 

GPR adalah Register file atau register kerja (R0-R31) yang mempunyai 

ruangan 8-bit. Tugas GPR adalah tempat ALU mengeksekusi kode-kode program, 

setiap instruksi dalam ALU melibatkan GPR. GPR terbagi menjadi dua yaitu 

kelompok atas (R16-R31) dan kelompok bawah (R0-R15), dimana kelompok 

bawah tidak bisa digunakan untuk mengakses data secara langsung (imidiet) data 

konstan seperti instruksi assembly LDI, dan hanya bisa digunakan antar register, 
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SRAM, atau register I/O (register port). Sedangkan kelompok atas sama dengan 

kelompok bawah hanya dia punya kelebihan dapat mengakses data secara 

langsung (imidiet) data konstan. Kelebihan lain dari GPR adalah terdapat register 

pasangan yang digunakan untuk pointer (penunjuk ke alamat tertentu). 

XH:XL(R27:R:26), YH:YL(R29:R28), ZH-ZL(R31:R30), hanya register pointer 

Z yang dapat digunakan untuk menunjuk ke alamat memori program. 

 

E. Static Random Accses Memory (SRAM) 

SRAM adalah RAM yang bertugas menyimpan data sementara, sama 

seperti RAM pada umumnyamempunyai alamat dan ruangan data. Alamat 

terakhir dari SRAM bergantung pada kapasitas SRAM, biasanya sudah 

didefinisikan pada file header dengan nama RAMEND, jadi kita tidak usah 

mengingat alamat SRAM yang terakhir pakai saja RAMEND. RAMEND 

biasanya digunakan untuk membuat stack (alamat terakhir dari SRAM). Dalam 

bahasa C, pembuatan stack menjadi tanggungan compiler. 

 

F. Internal Pheripheral 

Internal Pheripheral adalah peralatan / modul internal yang ada dalam 

microcontroller seperti saluran I/O, Interupsi eksternal, Timer/Counter, USART, 

EEPROM dan lain-lain. Tiap peralatan internal mempunyai register port (register 

I/O) yang mengendalikan peralatan internal tersebut. Kata-kata port dan I/O diatas 

bukan hanya pin input atau pin output tetapi semua peralatan internal yang ada di 

dalam chip disini disebut port atau I/O (dengan kata lain diluar CPU adalah I/O 
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walaupun kenyataannya dalam chip). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 

2.11. 

 

 
Gambar 2.11. Peta Memori ATMEGA 

Memori ATMega terbagi menjadi tiga, yaitu : 

1. Memori Flash 

Memori flash adalah memori ROM tempat kode-kode program 

berada. Kata flash menunjukkan jenis ROM yang dapat ditulis dan dihapus 

secara elektrik. Memori flash terbagi menjadi dua bagian, yaitu : bagian 

aplikasi dan bagian boot. Bagian aplikasi adalah bagian kode-kode program 

berada. Bagian boot adalah bagian yang digunakan khusus untuk booting 

awal yang dapat diprogram untuk menulis bagian aplikasi tanpa melalui 

programmer / downloader, misalnya melalui USART. 

2. Memori Data 

Memori data adalah memori RAM yang digunakan untuk 

keperluan program. Memori data terbagi menjadi empat bagian, yaitu : 32 

General Purpose Registers, 64 I/O registers, additional I/O registers, dan 

internal RAM. General Purpose Register (GPR) adalah register khusus 
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yang bertugas untuk membantu eksekusi program oleh ALU (Arithmatic 

Logic Unit), dalam instruksi assembler setiap instruksi harus melibatkan 

GPR. Dalam bahasa C, biasanya digunakan untuk variabel global atau nilai 

balik fungsi dan nilai-nilai yang dapat memperingan kerja ALU. Dalam 

istilah processor komputer sehari-hari GPR dikenal sebagai ”chace 

memory”. I/O register dan additional I/O register adalah register yang 

difungsikan khusus untuk mengendalikan berbagai pheripheral dalam 

microcontroller seperti pin port, timer/counter, USART dan lain 

sebagainya. Register ini dalam keluarga microcontroller MCS-51 dikenal 

sebagai SFR (Special Function Register). 

3. EEPROM 

EEPROM adalah memori data yang dapat mengendap ketika chip 

mati (Off), digunakan untuk keperluan penyimpanan data yang tahan 

terhadap gangguan catu daya. 

 

2.3.3 Programming 

CodeVisionAVR merupakan sebuah cross-compiler C, Integrated 

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

desain untuk microcontroller buatan Atmel seri AVR. CodeVisionAVRc dapat 

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

Cross-compiler C mampu menerjemahkan hampir semua perintah dari bahasa 

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. 
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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 microcontroller 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, CodeVisionAVRR juga mempunyai library tertentu untuk : 

1. Modul LCD alphanumeric. 

2. Bus I2C dari Philips. 

3. Sensor Suhu LM75 dari National Semiconductor. 

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

Maxim/Dallas Semiconductor. 

5. Protokol 1-Wire dari Maxim/Dallas Semiconductor. 

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

Semiconductor. 

7. Termometer/Termostat DS1621 dari Maxim/Dallas Semiconductor. 

8. EEPROM DS2430 dan DS2433 dari Maxim/Dallas Semiconductor. 

9. SPI. 

10. Power Management. 
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11. Delay. 

12. Konversi ke Kode Gray. 

Code Vision AVR juga mempunyai Automatic Program Generator 

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

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

berikut : 

1. Set-up akses memori eksternal. 

2. Identifikasi sumber reset untuk chip. 

3. Inisialisasi port input/output. 

4. Inisialisasi interupsi eksternal. 

5. Inisialisasi Timer/Counter. 

6. Inisialisasi Watchdog-Timer. 

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

digerakkan oleh interupsi. 

8. Inisialisasi Pembanding Analog. 

9. Inisialisasi ADC. 

10. Inisialisasi Antarmuka SPI. 

11. Inisialisasi Antarmuka Two-Wire. 

12. Inisialisasi Antarmuka CAN. 

13. Inisialisasi Bus I2C, Sensor Suhu LM75, Thermometer/Thermostat DS1621 

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

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

15. Inisialisasi modul LCD. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.12. 
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Gambar 2.12. Code Wizard AVR 

2.3.4 Downloading 

Untuk melakukan proses downloading program dari komputer ke dalam 

memori program  internal mikrokontroler,  digunakan  kabel  downloader dengan 

interface  DB25  yang  dihubungkan  pada  port  LPT1  pada  komputer  dengan 

konfigurasi seperti pada Gambar 3.7 Pin 5 dihubungkan dengan  resistor sebesar 

4,7  k  dan  tegangan  sebesar  5  volt  secara  seri.  Pin  25  dihubungkan  dengan 

ground. Pin 6, 7, 9, dan 10 berturut-turut dihubungkan dengan pin SCK, MOSI, 

RESET,  dan  MISO  pada  mikrokontroler.  Sedangkan  pin  2  dan  12 saling 

terhubung  untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.13 (Khan, 2004). 

Program  bantu  yang  terintegrasi  untuk menulis  sekaligus  debug  

aplikasi mikrokontroler  AVR  adalah  CodeVision  AVR Version 1.25.9 

Professional  yang  support  dengan  windows 9x/Me/NT/2000/XP/7.  CodeVision  
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C  Compiler  (CVAVR)  merupakan  kompiler bahasa C untuk AVR. Kompiler  

ini  cukup memadai untuk belajar AVR, karena selain mudah penggunaannya juga 

didukung berbagai fitur yang sangat membantu dalam  pembuatan  software  

untuk  keperluan  pemrograman  AVR.  Tampilan codevision AVR dapat dilihat 

pada Gambar 2.14. 

 

Gambar 2.13. Rangkaian kabel downloader pada port LPT1 

 

Gambar 2.14. Tampilan codevision AVR 
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a. Setting software codevision AVR  

Sebelum  menggunakan  software  codevision  AVR  sebagai  

downloader, pertama-tama  harus  melakukan  penyetelan  pada  software  

ini.  Berikut  adalah langkah-langkahnya:  

1. Pada tampilan awal software terdapat menu bar pada bagian atas.  

2. Klik  file  =>  new,  selanjutnya  akan  muncul  dialog  Create  New  File,  

pilih project => OK. Dialog Create New File dapat dilihat pada Gambar 

2.15. kemudian akan muncul dialog AVR confirm yang terlihat pada 

Gambar 2.16, lalu pilih “yes” or “no” karena untuk memastikan bahwa 

project benar - benar akan digunakan dalam tugas akhir ini. 

 

Gambar 2.15. Tampilan dialog Create New File 

 

Gambar 2.16. Tampilan dialog AVR Chip Type 

3. Kemudian tampak dialog CodeWizardAVR – untitled.cwp. Dialog 

CodeWizardAVR – untitled.cwp dapat dilihat pada Gambar 2.17.   

4. Ubah  bagian  tab  Chip,  pilih  seri  mikrokontroler  yang  sesuai  dengan  

yang digunakan, ATMega8L. Nilai Clock  (komponen  kristal)  yang  

digunakan 12.000000 MHZ. Detil dapat dilihat pada gambar 2.17. 
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Gambar 2.17. Tampilan dialog CodeWizardAVR – untitled.cwp 

5. Karena menggunakan komunikasi serial maka buka tab USART, lalu 

centang receiver dan transmitter kemudian setting baudrate 9600, 

komunikasi parameter 8 Data, 1 Stop, No Parity lalu mode Asynchronous. 

Berikut  adalah tampilan setting ADC pada Gambar 2.18. 

 

Gambar 2.18. Tampilan setting USART 

6. Pada menu bar klik Program, pilih Generate, Save and exit. Ketiga-tiganya 

simpan dengan nama yang sama.  
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7. Selanjutnya  tampak  kode  program  pada  software  codevision  AVR.  

Dapat dilihat pada Gambar 2.19. 

 

Gambar 2.19. Tampilan kode program 

b.  Download program dari komputer ke mikrokontroler  

Sebelum  men-download  program  dari  komputer,  lakukan  

setting  pada software CVAVR dengan cara sebagai berikut:  

1. Klik menu Setting => Programmer.  

2. Tampak  kotak  dialog  Programmer  Setting.  Ubah  tipe  pada  AVR  

Chip Programmer  Type  untuk  mikrokontroler  AVR  ATMega8 (L)  

”Kanda System  STK200+/300”,  kemudian  OK,  tampilan  Programmer  

Setting dapat dilihat pada Gambar 2.20. 

 

Gambar 2.20. Setting downloader Kanda System STK200+/300 
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3. Klik menu Project => Configure => Tab After Build => centang Program 

the Chip => OK. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.21. 

 

Gambar 2.21. Tampilan Dialog Configure Project 

4. Klik menu  Project  => Build  (Shift+F9),  tampil  dialog  Information  => 

klik Program, dialog information dapat dilihat pada Gambar 2.22. 

 

Gambar 2.22. Tampilan dialog Information 
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2.3.5 USART 

Menurut Winoto (2008) USART dapat difungsikan sebagai transmisi 

data sinkron dan asinkron. Sinkron berarti transmitter dan receiver mempunyai 

satu sumber clock yang sama. Sedangkan asinkron berarti transmitter dan receiver 

yang mempunyai sumber clock yang berbeda. 

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

dimana data tersebut akan dikirimkan sebanyak satu bit dalam satu satuan waktu. 

Terdapat dua cara dalam mentransmisikan data secara serial, yaitu secara 

synchronous dan asynchronous. Perbedaan dari kedua cara tersebut adalah sinyal 

clock yang dipakai sebagai sinkronisasi pengiriman data.  

Transmisi secara synchronous yaitu pengiriman data serial yang disertai 

dengan sinyal clock, sedangkan asynchronous yaitu pengiriman data serial yang 

tidak disertai sinyal clock sehingga receiver harus membangkitkan sinyal clock 

sendiri (tidak memerlukan sinkronisasi). (Nalwan, 2003) 

Pengiriman data secara serial dapat dibagi menjadi tiga menurut arah 

datanya, yaitu Simplex, Half-Duplex dan Full-Duplex. Ketiga mode tersebut 

diilustrasikan pada Gambar 2.23 (Mazidi, 2000) 

 

Sumber  : Lohala, 2011 

Gambar 2.23. Arah komunikasi serial  
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Satuan kecepatan transfer data (baud rate) pada komunikasi serial adalah 

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

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

(Electronics Industries Association) melakukan standarisasi antarmuka serial 

dengan nama RS232.  Keluaran  yang dihasilkan oleh RS232 tidak sesuai dengan 

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

logika 1 direpresentasikan dengan tegangan -3 V sampai dengan -25 V sedangkan 

logika 0 direpresentasikan dengan tegangan +3 V sampai dengan +25 V. Hasil tak 

terdefinisi jika berada diantara tegangan -3 V sampai dengan +3 V. IBM PC atau 

komputer yang berbasis x86 (8086, 286, 386, 486, dan Pentium) secara umum 

processor yang digunakan memiliki dua port COM. Keduanya merupakan 

konektor jenis RS232 yaitu DB25 dan DB9. Ilustrasi DB25 dan keterangan 

pinout-nya terdapat pada Gambar 2.24, sedangkan ilustrasi DB9 dan keterangan 

pinout-nya terdapat pada Gambar 2.25. 

 
Sumber : Bies, 2011 

Gambar 2.24.  Pinout konektor DB25 STIK
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Sumber : Bies, 2011 

Gambar 2.25. Pinout konektor DB9 

2.4 Motor DC 

Secara garis besar motor dapat dibedakan dalam tiga kategori yaitu : 

a. Motor AC adalah motor yang digerakkan dengan jaringan satu fasa atau tiga 

fasa dengan frekuensi 60 atau 50 Hz. 

b. Motor DC Konvensional adalah motor yang mempunyai dua terminal yang 

dihubungkan dengan dua kutub battery. Biasanya motor DC dioperasikan 

dengan supply  DC yang dikonversikan dari jaringan AC. Secara struktural 

motor DC adalah motor yang mempunyai copper commutator dan karbon 

atau metal brushes. 

c. Electrically controlled precision motor, yang termasuk di dalammnya adalah 

brushles dc motor dan stepping motor. 

Motor DC merupakan motor yang paling banyak digunakan dalam 

kehidupan. Motor DC adalah motor yang penggeraknya berupa sumber tegangan 

searah. Kebanyakan motor yang digunakan dimainan, mobil dan radio-controlled 

adalah motor DC. Hal ini menyebabkan produksi motor DC lebih besar daripada 

motor-motor lainnya. 

Sebuah motor DC memiliki kumparan-kumparan kawat yang 

dipancangkan didalam slot-slot sebuah silinder yang terbuat dari bahan 
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feromagnetik. Silinder ini diberi nama armature dipasang pada suatu bentuk 

dudukan (bearing) dan bebas putar. Dudukan armature adalah sebuah medan 

magnet yang dihasilkan oleh magnet-magnet permanen atau yang dialirkan 

melalui kumparan-kumparan kawat yang dinamakan kumparan medan. Kedua 

magnet ini, magnet permanen maupun electromagnet,  disebut sebagai stator 

(bagian yang diam). Ketika arus mengalir melalui kumparan armature,  sebuah 

konduktor berarus yang berada tegak lurus terhadap sebuah medan magnet akan 

mengalami gaya. Gaya-gaya akan bekerja pada kumparan tersebut dan 

mengakibatkan putaran. Bagian-bagian dari motor DC dapat dilihat pada gambar 

2.26, kemudian untuk melihat isi detail dari motor DC dapat dilihat pada gambar 

2.27. dibawah ini. 

 

Gambar 2.26. Bagian-bagian motor DC 

STIK
OM S

URABAYA



 

 

 

42 

 

Gambar 2.27. Detail Motor DC 

Kecepatan putaran dapat diubah dengan cara mengubah besar arus pada 

kumparan armature. Akan tetapi, karena sumber tegangan tetap biasanya 

digunakan sebagai input ke kumparan perubahan arus yang diperlukan seringkali 

diperoleh melalui penggunaan sebuah rangkaian elektronik. Rangkaian ini dapat 

mengontrol nilai rata-rata tegangan, dengan cara mengubah-ubah interval waktu 

untuk menghasilkan tegangan DC yang bervariasi, yang dalam pembuatan tugas 

akhir ini menggunakan rangkaian PWM (pulse with modulation) yang sudah 

terdapat pada mikrokontroller ATMega8 dari Atmel. 
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