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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Model Penelitian 

Agar mendapatkan hasil yang diinginkan maka diperlukan suatu 

rancangan agar dapat mempermudah dalam memahami sistem yang akan dibuat, 

oleh karenanya akan dibuat seperti pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem Pembaca Kartu Memori di Wahana 

Permainan 

 

Gambar 3.1 merupakan blok diagram permainan, fungsi dari 

microcontroller ATmega32 sebagai tempat penyimpanan data program permainan 

elektrik. EEPROM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data saldo permainan, 

sedangkan LCD berfungsi untuk menampilkan hasil dari proses permainan. 

Setelah itu microcontroller ATmega32 kembali membaca data program 

permainan, jika tombol 1 ditekan maka microcontroller akan melakukan proses 

read dan write pada EEPROM untuk mengurangi saldo di awal permainan dengan 

biaya permainan sebesar Rp 2000 dan dituliskan lagi sisa dari hasil pengurangan 

    Tombol 1 
 Microcontroller 

     ATmega 32     EEPROM  

           LCD 

    Tombol 2 

Wahana Permainan 
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saldo tersebut di EEPROM, kemudian microcontroller akan mengirimkan data ke 

wahana permainan dengan menggunakan kabel serial untuk proses bermain pada 

setiap wahana permainan tersebut. Jika tombol 2 ditekan maka microcontroller 

hanya melakukan proses read saja, untuk melihat sisa saldo yang ada pada kartu 

EEPROM. Semua proses bermain dan untuk melihat sisa saldo pada tiap kartu 

memori  akan ditampilkan pada layar LCD.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Blok Diagram Pengisian Saldo 

Sedangkan pada Gambar 3.2 merupakan blok diagram pengisian saldo 

permainan, fungsi komputer untuk mendownloadkan program pengisian saldo, 

kemudian perintah dari komputer akan diterima oleh microcontroller ATmega32. 

Sebagai proses untuk melakukan pengisian saldo permainan, kemudian 

microcontroller akan menuliskan data saldo kembali pada EEPROM. Dan data 

saldo tersebut akan tersimpan di EEPROM, kemudian microcontroller akan 

menampilkan proses tersebut, bahwa saldo sudah terisi pada layar LCD. Jika 

tombol 1 ditekan, maka microcontroller akan melakukan proses read pada 

EEPROM untuk menampilkan saldo yang telah terisi pada layar LCD. Sedangkan 

fungsi dari LCD adalah, untuk menampilkan proses pengisian saldo yang 

dilakukan oleh microcontroller yang tersimpan pada kartu EEPROM. 

Komputer 

Microcontroller 

ATmega 32 
EEPROM 

           LCD 

    Tombol 1 
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3.2 Perancangan Perangkat Keras 

3.2.1. Minimum System ATmega32 

 Minimum system ATmega32 yang digunakan adalah minimum system dari 

Innovative Electronics. Dengan spesifikasi sebagai berikut 

1. Microcontroller ATmega32 yang mempunyai 8KB Flash Memory dan 8 

channel ADC dengan resolusi 10 bit. 

2. Mendukung varian AVR 40 pin, antara lain : ATmega32, ATmega8535, 

AT90S8515, AT90S8535, dll. Untuk tipe AVR tanpa internal ADC 

membutuhkan Conversion Socket. 

3. Memiliki jalur I/O hingga 35 pin. 

4. Terdapat eksternal Brown Out Detector sebagai rangkaian reset. 

5. Konfigurasi jumper untuk melakukan pemilihan beberapa model 

pengambilan tegangan referensi untuk tipe AVR dengan internal ADC. 

6. LED (Light Emitting Diode) Programming indicator. 

7. Frekuensi osilator sebesar 4 MHz. 

8. Tersedia jalur komunikasi serial UART RS-232 dengan konektor RJ-11. 

9. Tersedia port untuk pemrograman secara ISP. 

10. Tegangan input catu daya 9-12 VDC dan output tegangan 5 VDC. 

Rangkaian skematik minimum system digambarkan pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Rangkaian skematik Minimum System ATmega32. 

(Innovative Electronics, 2004) 

3.3 Rangkaian EEPROM AT24C16A 

 EEPROM AT24C16 secara khusus dapat menyimpan data sebanyak 

16.384 bit. Jika dijadikan byte menjadi 16384/8 adalah 2048 byte/s. EEPROM 

memungkinkan untuk melakukan komunikasi melalui bus I2C, dengan beroperasi 
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pada catu daya yang berbeda (tergantung pada kecepatan bus) untuk 400kHz 

dengan catu daya 5V, jika frequency 100kHz dengan catu daya 1,8 - 2,7V.  

 
 Gambar 3.4 Alamat Format untuk perangkat I2C 

        (Sumber: ATMEL, 2005)  

 

Pada Gambar 3.4 Broadcast address untuk I2C bus terdiri dari alamat bit 

A2 sampai A0, blok memori (B2 B0), bit R / W (bit LSB), dan bit 1 dari alamat 

MSB. Berikut ini adalah cara penulisan pada EEPROM dengan menulis byte 

dilokasi yang dituju sebagai berikut:  

a. Proses memulai awal (start) 

b. Memilih alamat penyimpanan  

c. Setelah menemukan alamat yang dituju, maka akan menuliskan data per-bit 

d. Alamat yang ditampilkan pada gambar di atas per-bit terakhir adalah alamat 

awal per- menit  

e. Kemudian mengirimkan data ke alamat yang dituju  

f. Kemudian melakukan proses baca per-bit  

g. Proses selesai, kemudian setelah itu akan mengulang lagi ke proses (start). 

  Jika tidak diakhiri pada komunikasi bit, maka data EEPROM dapat 

mengirim lebih banyak data yang akan tersimpan pada alamat di atas (counter 

langsung otomatis bertambah). Menghentikannya dengan stop proses baca data 

per-bit seperti Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Diagram 4 byte menulis ke memori 

(Sumber: ATMEL, 2005)  

Berikut ini adalah cara membaca pada EEPROM dengan cara membaca alamat 

tiap bit:  

a. Proses memulai awal (start) 

b. Membaca alamat yang disimpanan  

c. Setelah menemukan alamat yang dituju, maka akan membaca data per-bit 

d. Kemudian mengulang proses baca per-bit 

e. Proses selesai (stop) pada Gambar 3.6. 

 
Gambar 3.6 Diagram membaca alamat yang dipilih 

(Sumber: ATMEL, 2005)  
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Gambar 3.7 Rangkaian EEPROM ke Microcontroller ATmega32 

Pada Gambar 3.7 keterangan pin yang duhubungkan pada EEPROM: 

a) A0-A2 dihubungkan ke grond jika EEPROM tidak diparalelkan 

b) WP dihubungkan ke grond jika proses membaca dan tulis diijinkan 

c) VCC dan GND sebagai catu daya 

d) SCL dan SDA dihubungkan ke microcontroller 

3.4 Fungsi Tombol 

 Dalam memudahkan user untuk melakukan pemilihan bermain pada 

wahana permainan yang ada, mala pada layar LCD diberikan sebuah solusi 

dengan menambahkan rangkaian untuk tombol pilihan. Dimana terdapat dua buah 

tombol push button yang memiliki fungsi masing-masing dalam melakukan 

pemilihan permainan atau melihat sisa saldo pada tiap kartu pemain. Seperti 

terlihat pada Gambar 3.8 
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Tombol 1   Tombol 2 

Gambar 3.8 Tombol pilihan 

Adapun dua tombol tersebut terdiri dari tombol 1 (untuk memulai 

bermain), tombol 2 (untuk melihat sisa saldo yang terdapat pada kartu). Dengan 

dibuatnya dua tombol tersebut, maka user dapat memilih dengan bermain atau 

melihat sisa saldo dalam kartu, maka ditampilkan pada LCD, sehingga proses 

pemilihan dapat berjalan dengan baik. 

3.5 Light Emitting Diode (LED) Indikator 

 Pada alat ini terdapat beberapa LED indikator. Dimana terdapat (1 buah) 

LED kuning untuk indikator alat menyala, 6 buah LED merah dan biru untuk 

indikator proses bermain. Seperti pada Gambar 3.9 LED indikator. 

Proses bermain  Alat menyala 

Gambar 3.9 LED indikator 
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3.6 Rangkaian LCD 

 

Gambar 3.10 Rangkaian LCD ke microcontroller 

Pada Gambar 3.10 keterangan pin LCD ke microcontroller: 

1. GND 

2. VCC (+5V) 

3. Penyesuaian pada resistor (VO) 

4. Register Select (RS) dihubungkan ke pin D5 pada ATmega32 

RS=0: perintah, RS=1: membaca data 

5. Read/Write (R/W) dihubungkan ke pin D4 pada ATmega32 

R/W=0: tulis, R/W=1: baca 

6. Dihubungkan ke pin D6 pada ATmega32 

7. Bit 0 (tidak dihubungkan) 

8. Bit 1 (tidak dihubungkan) 

9. Bit 2 (tidak dihubungkan) 

10. Bit 3 (tidak dihubungkan) 
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11. Bit 4 dihubungkan ke pin D0 pada ATmega32 

12. Bit 5 dihubungkan ke pin D1 pada ATmega32 

13. Bit 6 dihubungkan ke pin D2 pada ATmega32 

14. Bit 7 dihubungkan ke pin D3 pada ATmega32 

15. LED (dihubungkan ke VCC) 

16. LED (dihubungkan ke GND) 

3.7 Perancangan Perangkat Lunak 

Perancangan perangkat lunak dibuat menggunakan bahasa program c++ 

dengan aplikasi CodeVision AVR. Program ini meliputi pendeteksian input dari 

tombol, proses pengolahan data, output berupa LCD dan tanda permainan dimulai. 

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing bagian dari program. Jika tombol 1 

ditekan, maka akan mendeteksi saldo di bawah 2000, jika saldo di bawah 2000, 

maka dalam proses akan muncul tulisan “maaf saldo tidak cukup”. Jika saldo 

diatas 2000 maka proses akan berlanjut pada permainan dan akan memotong saldo 

sebesar 2000. Jika tombol 2 ditekan maka akan mengecek sisa saldo yang ada 

didalam EEPROM. Pada Gambar 3.11 adalah bentuk flowchart dari program 

keseluruhan. 
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Gambar 3.11 Flowchart program keseluruhan 

3.8 Komunikasi Antara EEPROM dan Microcontroller  

 Komunikasi antara EEPROM dan microcontroller memanfaatkan 

komunikasi secara I2C. Dalam komunikasi I2C hanya menggunakan dua jalur dari 

port microcontroller (SCL dan SDA) yang menuju port EEPROM. Pada 

komunikasi I2C ini microcontroller memerintahkan EEPROM untuk menulis atau 

membaca pada alamat-alamat yang telah ditentukan oleh microcontroller. Dalam 

berkomunikasi microcontroller harus mengirim header terlebih dahulu agar 

EEPROM mengerti, perintah tersebut berupa perintah membaca atau menulis. 

Berikut potongan fungsi proses membaca dan menulis EEPROM. 

Start 

  Tombol 1 

Saldo <= 2000    “maaf saldo  

    tidak cukup” 

Main 

Saldo = saldo - 2000 

Tombol 2   Lihat isi saldo  

        Stop 

Baca EEPROM 
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unsigned char eeprom_read(long address) 

{ 

    int data; 

    i2c_start(); 

    i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS); 

    i2c_write((address) & 0x7F); 

    i2c_write(address >> 8); 

    i2c_start(); 

    i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | 0x01); 

    data = i2c_read(0); 

    i2c_stop(); 

    return(data); 

} 

void eeprom_write(long address, char data) 

{ 

    i2c_start(); 

    i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS); 

    i2c_write((address) & 0x7F); 

    i2c_write(address >> 8); 

    i2c_write(data); 

    i2c_stop(); 

    delay_ms(10); 

} 

3.9  Program Pendeteksian Input 

Dalam program ini ada dua input berupa dua switch yang terhubung pada 

pin D.2 dan pin D.3 microcontroller. Kemudian pin-pin tersebut digunakan 

sebagai selector menu yang telah ditampilkan oleh LCD. Menu tersebut antara 

lain adalah menu untuk bermain dan menu untuk melihat sisa saldo. Jika tombol 1 

ditekan, maka akan melakukan proses pengurangan saldo permainan. Jika tombol 

1 tidak ditekan, maka akan masuk ke tombol 2. Jika tombol 2 ditekan maka akan 

mengecek sisa saldo pada EEPROM. Berikut Gambar 3.12 flowchart 

pendeteksian input. 
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Gambar 3.12 Flowchart pendeteksi input 
 

if (PIND.2==0) //program main 

        {          

           if (a[2]<=49) //pengurangan saldo permainan 

            {                

                if(a[1]>=49) 

                { 

                a[1]=a[1]-1; 

                a[2]=a[2]+8; 

                } 

                else if(a[0]>=49) 

                { 

                a[0]=a[0]-1; 

                a[1]=a[1]+9;     

                a[2]=a[2]+8; 

                }        

                else if((a[0]==48 && a[1]==48)||(a[0]==' ' && 

a[1]==' ')) 

                { 

                lcd_clear(); 

                lcd_gotoxy(0,0); 

                lcd_puts("Maaf, Saldo"); 

                lcd_gotoxy(0,1); 

                lcd_puts("Tidak Mencukupi"); 

                delay_ms(2000); 

          lcd_clear(); 

                lcd_gotoxy(0,0); 

                lcd_puts("Mohon isi dulu"); 

                lcd_gotoxy(0,1); 

                lcd_puts("Di Teler Game"); 

                delay_ms(2000); 

          goto y;  

                } 

            }                

            else 

            a[2]=a[2]-2; 

      Stop 

Tombol 1 = 

on 

Tombol 2 = 

on 

Proses pengurangan saldo 

Lihat isi saldo 

         Start 
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            if (a[0]=='0') //untuk menghilangkan angka nol 

            { 

                a[0]=' ';     

            }    

            if (a[0]==' ' && a[1]=='0') 

            { 

                a[1]=' ';     

            } 

            eeprom_write(1,a[0]); 

            eeprom_write(3,a[1]); 

            eeprom_write(5,a[2]); 

            delay_ms(500); 

            lcd_clear(); 

            a[0]=eeprom_read(1); 

            a[1]=eeprom_read(3); 

            a[2]=eeprom_read(5);  

            lcd_gotoxy(0,0); 

            lcd_puts("Saldo Anda :"); 

            lcd_gotoxy(0,1); 

            lcd_puts(a); 

            play(); 

            y: 

            lcd_clear(); 

            lcd_gotoxy(0,0); 

            lcd_puts("Welcome Gamers!!"); 

            lcd_gotoxy(0,1); 

            lcd_puts("1.Play | 2.Saldo");        

        } 

        else if (PIND.3==0) //program cek saldo 

        { 

            lcd_clear(); 

            lcd_gotoxy(0,0); 

            lcd_puts("Saldo Anda :"); 

            lcd_gotoxy(0,1); 

            lcd_puts(a);            

            delay_ms(5000);  

            lcd_clear(); 

            lcd_gotoxy(0,0); 

            lcd_puts("Welcome Gamers!!"); 

            lcd_gotoxy(0,1); 

            lcd_puts("1.Play | 2.Saldo");     

        } 

      } 

}  
 

3.9.1. Proses Pengurangan Saldo Permainan 

 Pada proses pengolahan data microcontroller, data yang diolah atau yang 

diproses adalah data yang berada di EEPROM. Data pada EEPROM melakukan 

proses read dan write. Proses read dilakukan ketika data dibutuhkan untuk diolah 

dan proses write dilakukan ketika data ingin ditambahkan atau diganti. Dalam 

proses ini write dilakukan ketika permainan  berlangsung sehingga data saldo 
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pada EEPROM harus diganti dengan data saldo setelah pemotongan. Ketika 

tombol 1 ditekan, maka akan melakukan pengecekan pada saldo di EEPROM. 

Kemudian jika saldo kurang dari 2000 maka akan muncul tulisan “maaf saldo 

tidak cukup”, jika saldo pad EEPROM lebih dari 2000, maka akan melakukan 

proses pengurangan saldo sebesar 2000. Kemudian update sisa saldo yang ada di 

EEPROM, kembali ke menu awal. Pada Gambar 3.13 berupa flowchart 

pengurangan saldo. 

 

                                    

                                                                                 F 

 

                                                   T 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Flowchart pengurangan saldo 

if (a[2]<=49) //pengurangan saldo permainan 

            {                

                if(a[1]>=49) 

                { 

                a[1]=a[1]-1; 

                a[2]=a[2]+8; 

                } 

                else if(a[0]>=49) 

                { 

                a[0]=a[0]-1; 

Baca Saldo 
Tombol 

1 on 

Saldo <= 2000 
“maaf saldo 

tidak cukup” 

Proses pengurangan     

saldo - 2000 

Update saldo 

Menu 

awal 
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                a[1]=a[1]+9;     

                a[2]=a[2]+8; 

                }        

                else if((a[0]==48 && a[1]==48)||(a[0]==' ' &&   

a[1]==' ')) 

                { 

                lcd_clear(); 

                lcd_gotoxy(0,0); 

                lcd_puts("Maaf, Saldo"); 

                lcd_gotoxy(0,1); 

                lcd_puts("Tidak Mencukupi"); 

                delay_ms(2000); 

          lcd_clear(); 

                lcd_gotoxy(0,0); 

                lcd_puts("Mohon isi dulu"); 

                lcd_gotoxy(0,1); 

                lcd_puts("Di Teler Game"); 

                delay_ms(2000); 

          goto y;  

                } 

            }                

            else 

            a[2]=a[2]-2; 

            if (a[0]=='0') //untuk menghilangkan angka nol 

            { 

                a[0]=' ';     

            }    

            if (a[0]==' ' && a[1]=='0') 

            { 

                a[1]=' ';     

            } 

            eeprom_write(1,a[0]); 

            eeprom_write(3,a[1]); 

            eeprom_write(5,a[2]); 

            delay_ms(500); 

            lcd_clear(); 

            a[0]=eeprom_read(1); 

            a[1]=eeprom_read(3); 

            a[2]=eeprom_read(5);  

            lcd_gotoxy(0,0); 

            lcd_puts("Saldo Anda :"); 

            lcd_gotoxy(0,1); 

            lcd_puts(a); 

            play(); 

            y: 

            lcd_clear(); 

            lcd_gotoxy(0,0); 

            lcd_puts("Welcome Gamers!!"); 

            lcd_gotoxy(0,1); 

            lcd_puts("1.Play | 2.Saldo");        

        } 

 

 

 

 



42 

 

3.9.2. Proses Output LCD 

 Pada proses pengeluaran output terbagi menjadi dua output. Output yang 

pertama adalah output berupa LCD 2x16. LCD ini digunakan sebagai indikator 

dan tampilan menu dan saldo permainan. Berikut potongan program output LCD.  

lcd_gotoxy(0,0); 

            lcd_puts("Saldo Anda :"); 

            lcd_gotoxy(0,1); 

            lcd_puts(a); 

            play(); 

            lcd_clear(); 

            lcd_gotoxy(0,0); 

            lcd_puts("Welcome Gamers!!"); 

            lcd_gotoxy(0,1); 

            lcd_puts("1.Play | 2.Saldo");    

 

3.9.3. Proses Output LED 

 Output yang kedua adalah output dari microcontroller yang 

mengindikasikan bahwa permainan dapat atau diijinkan untuk dimulai. Pada 

Tugas Akhir ini penulis memanfaatkan LED sebagai indikator berjalannya proses 

permainan tersebut. Gambar 3.14 flowchart output LED. 
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        Gambar 3.14 Flowchart output LED 

i = 1 

i<=5 Port B = 7 delay Port = 56 delay 

i = i + 1 

Port B = 0 

Menu awal 

Main  
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Lampu LED pada port B menyala 111000 selama 1detik dan kemudian 

menyala 000111 selama 1 detik sebanyak 5 kali dan pada proses terakhir port B 

menjadi mati semua. 

void play() 

{ 

    for (i=1;i<=5;i++) 

    { 

    PORTB.0=1; 

    PORTB.1=1; 

    PORTB.2=1;  

    PORTB.3=0; 

    PORTB.4=0; 

    PORTB.5=0; 

    delay_ms(1500); 

    PORTB.0=0; 

    PORTB.1=0; 

    PORTB.2=0;  

    PORTB.3=1; 

    PORTB.4=1; 

    PORTB.5=1; 

    delay_ms(1500); 

    }                                            

    PORTB.0=0; 

    PORTB.1=0; 

    PORTB.2=0;  

    PORTB.3=0; 

    PORTB.4=0; 

    PORTB.5=0; 

} 

 

3.10 Desain Mekanik 

 Desain mekanik, terdiri dari satu kotak tempat mekaniknya, satu tampilan 

layar LCD, 2-tombol dan 6-buah lampu LED sebagai pendeteksi proses 

berjalannya permainan. Pada Gambar 3.15, Gambar 3.16 dan Gambar 3.17 adalah 

bentuk keseluruhan dari mekanik. 
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Gambar 3.15 Alat tampak dari atas 

 

 
Gambar 3.16 Alat tampak dari samping 

 

 

 

    
5,5cm 

9cm 

12,5cm 
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Gambar 3.17 Bentuk kartu penyimpanan data saldo 

 

3.11 Metode Pengujian Dan Evaluasi 

 Berisikan langkah-langkah awal pembuatan alat, dan pembahasan secara 

singkat. Proses Minimum System ATmega32 (pembahsan), LCD (pembahasan), 

pengujian LED (pembahasan), pengujian tombol (pembahasan), EEPROM 

AT24C16 (pembahasannya), dan evaluasi dari alat apakah sudah bisa berjalan 

dengan baik. 

3.11.1. Pengujian Minimum System ATmega32 

 Pengujian minimum system dilakukan dengan cara, membuat rangkaian 

minimum system sesuai pada Gambar 3.3. Setelah rangkaian minimum system, 

port downloader dihubungkan pada komputer. Pengujian menggunakan program 

aplikasi CVAVR dan memanfaatkan “signature” pada program tersebut. 

3.11.2. Pengujian LCD 

 Pengujian LCD dilakukan dengan cara, menghubungkan port LCD ke port 

microcontroller seperti pada Gambar 3.10.Setelah semua port terhubung seperti 

Gambar 3.10, selanjutnya microcontroller diberi program untuk menampilkan 

tulisan pada layar LCD. Berikut ini adalah potongan programnya. 
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if (PIND.2==0) 

        { 

            lcd_clear(); 

            lcd_gotoxy(0,0); 

            lcd_puts("Tombol 1 ditekan"); 

        } 

        else if (PIND.3==0) 

        { 

            lcd_clear(); 

            lcd_gotoxy(0,1); 

            lcd_puts("Tombol 2 ditekan"); 

        } 

 

 Dengan demikian, LCD dapat menampilkan hasil sesuai apa yang 

terprogram pada microcontroller. 

3.11.3. Pengujian LED 

 Pengujian ini dilakukan dengan menghubungkan LED ke minimum system 

pada port B.0 sampai port B.5 seperti Gambar 3.9. Disini fungsi dari LED hanya 

untuk indikator berjalannya proses bermain dan inisial alat atau minimum system 

itu berfungsi (stand by). 

3.11.4. Pengujian Tombol 

 Pengujian ini dilakukan dengan menghubungkan tombol ke minimum 

system pada port D.2 dan port D.3 seperti Gambar 3.8. Setelah tombol terhubung, 

maka dapat diimplementasikan pada layar LCD, dengan munculnya tampilan 

tombol 1 dan tombol 2.  

3.11.5. Pengujian EEPROM AT24C16 

 Pengujian dilakukan dengan cara menghubungkan EEPROM dengan 

minimum system seperti pada Gambar 3.7. Setelah terhubung seperti pada Gambar 

3.7, kemudian microcontroller diberi program menulis dan membaca dari 

EEPROM. Berikut potongan programnya. 

unsigned char eeprom_read(long address) 

{ 

    int data; 

    i2c_start(); 
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    i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS); 

    i2c_write((address) & 0x7F); 

    i2c_write(address >> 8); 

    i2c_start(); 

    i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | 0x01); 

    data = i2c_read(0); 

    i2c_stop(); 

    return(data); 

} 

void eeprom_write(long address, char data) 

{ 

    i2c_start(); 

    i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS); 

    i2c_write((address) & 0x7F); 

    i2c_write(address >> 8); 

    i2c_write(data); 

    i2c_stop(); 

    delay_ms(10); 

}  

 Dari potongan program tersebut, akan menampilkan data yang berada pada 

EEPROM. 

3.11.6. Evaluasi 

 Semua dari hasil percobaan yang dilakukan, hasilnya sudah berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan. Setelah melakukan metode pengujian sebelumnya, maka 

diharapkan hasil microcontroller dapat membaca dan menulis data pada kartu 

memori. Kemudian hasilnya dapat dirubah dan ditampilkan sesuai program yang 

dimasukkan pada microcontroller. 


