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ABSTRAK 

 

 
IKA CANDRA AFRIANTI, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, 

Universitas Brawijaya, Juli 2007, Perancangan Alat Otomatis Pemelihara Ikan 
Hias di Akuarium Berbasis Mikrokontroler AT89C51, Dosen  Pembimbing : 
Panca Mudjirahardjo,ST.MT dan  Ir. Nurussa’adah 

Alat Otomatis Pemelihara Ikan Hias Berbasis Mikrokontroler AT89C51 ini 
merupakan satu paket alat pemelihara ikan yang memiliki beberapa fungsi yaitu 
mengatur suhu akuarium sesuai dengan jenis ikan,  filter air yang berfungsi untuk 
menyaring air akuarium agar tetap jernih, dan pemberi makan ikan secara otomatis 
yang dapat disesuaikan dengan pola hidup ikan (noctural). 

Dalam skripsi ini pengaturan suhu menggunakan sensor suhu LM35, dengan 
pengkondisi sinyal  mempunyai rata-rata kesalahan 1,05%.  Tegangan keluaran dari 
pengkondisi sinyal tersebut akan diumpankan ke ADC 0804 dan akan diteruskan ke 
Mikrokontroler AT89C51. Mekanisme pemberian makan pada ikan menggunakan 
motor stepper dengan driver ULN 2003. Penjadwalan pemberian 
makanmenggunakan RTC Dallas 12887 sebagai basis pewaktuan. Pengendali utama 
alat ini adalah  Mikrokontroler AT89C51. 

   Kata kunci :  LM35, pengatur suhu, ADC 0804, Mikrokontroler AT89C51, ULN    
                         2003,  RTC Dallas 12887. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang  

Saat ini banyak orang memelihara ikan, khususnya ikan hias. Ikan hias selain 

memiliki warna yang indah harganya juga terjangkau. Biasanya orang-orang 

memelihara ikan hias tersebut di akuarium. Untuk mempercantik akuarium dan untuk 

menciptakan habitat yang  baik bagi ikan biasanya akan dipasang berbagai alat seperti 

pemanas air, filter yang berfungsi untuk menyaring air agar tetap bersih,  serta lampu 

warna-warni yang digunakan untuk mempercantik akuarium.  

Untuk pemberian makanan, pada awalnya kebanyakan orang akan rajin untuk 

memberikan makanan secara rutin, tetapi lama-lama hal ini akan menjadi tidak 

teratur, bahkan kadang kala ada yang lupa untuk memberi makan ikannya. Banyak 

orang yang memelihara ikan akan menjadi malas atau tidak punya waktu untuk 

memberi makan ikan maupun untuk membersihkan akuarium yang mereka miliki. 

Didasari oleh hal ini maka diperlukan suatu alat yang dapat memelihara ikan secara 

otomatis, yaitu sebuah alat pemelihara ikan yang lebih memudahkan dalam 

pemeliharaan ikan karena memiliki beberapa fungsi sekaligus yaitu memberi makan 

ikan secara otomatis, mengontrol suhu akuarium agar sesuai bagi ikan, dan filter yang 

berfungsi untuk menyaring air agar tetap kelihatan jernih.                               

Alat pemelihara ikan yang diciptakan sebelumnya hanya memiliki salah satu 

fungsi yaitu hanya sebagai pengontrol suhunya saja, seperti yang telah dibuat oleh 

Setiawan Edy, 1998 : Alat Pengontrol Suhu Air dalam Akuarium dengan 

Menggunakan Mikrokontroller AT89C51. Perencanaan dan Pembuatan Alat 

Pengontrol Suhu Air dalam Akuarium dengan Menggunakan Mikrokontroller 

AT89C51 yang telah dibuat oleh Edy Setiawan hanya memiliki fungsi sebagai 

pengontrol suhu akuarium dengan menggunakan sebuah sensor suhu dan sebuah 

pemanas air. Alat Otomatis Pemelihara Ikan Hias Berbasis Mikrokontroler AT89C51 

ini merupakan pengembangan dari alat yang telah dibuat oleh Edy Setiawan. Alat 

Otomatis Pemelihara Ikan Hias Berbasis Mikrokontroler AT89C51 memiliki semua 

fungsi sebagai kelebihannya. Alat ini terdiri atas sensor suhu, pemanas, filter, ADC, 

mikrokontroler AT89C51, rangkaian pemberian makanan secara otomatis.  
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Fungsi memberi makan secara otomatis dan filterisasi dilakukan dikontrol 

oleh mikrokontroler dengan basis pewaktuan menggunakan RTC (Real Time Clock) 

Dallas 12887. Sensor suhu mengumpulkan informasi tentang temperatur, kemudian 

informasi tersebut akan dikuatkan oleh suatu pengkondisi sinyal dan dikirim ke ADC 

dan oleh ADC akan dikirim ke mikrokontroler. Mikrokontroler kemudian akan 

memutuskan apakah suhu tersebut sesuai bagi ikan atau tidak. Pada mikrokontroler 

suhu akan diset sebesar 200C sampai 300C. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam pembuatan alat ini rumusan masalah ditekankan pada: 

1. Bagaimana merancang dan membuat sebuah Alat Otomatis Pemelihara Ikan 

Hias Berbasis Mikrokontroler AT89C51 yang dapat memiliki beberapa fungsi 

sekaligus yaitu secara otomatis dapat mengontrol suhu akuarium, memberi 

makan ikan dan sebagai penyaring air agar tetap jernih . 

2. Bagaimana merancang program mikrokontroller AT89C51 untuk sebuah Alat 

Otomatis Pemelihara Ikan Hias. 

3. Bagaimana cara men-driver beban-beban seperti filter air, heater (pemanas air) 

dan motor stepper. 

4. Bagaimana cara menghidupkan dan mematikan beban secara otomatis.  

5. Bagaimana merancang software yang dapat mengontrol semua sistem dengan 

baik. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Mengacu pada permasalahan yang ada perancangan sebuah Alat  

Pemeliharaan Ikan Otomatis Berbasis Mikrokontroler AT89C51 ini dibatasi 

pada: 

1. Sistem ini hanya mengatur pengontrolan pemanas air (heater), filter air 

dan pemberian makanan yang diatur sesuai waktu pengesetan pada 

keypad.  

2. Alat ini digunakan untuk jenis ikan air tawar yang dipelihara di 

akuarium dengan jumlah maksimal sembilan ekor dengan berat 

masing-masing 100 gram. 
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3. Alat ini hanya dapat dipakai memelihara jenis ikan yang memiliki suhu 

yang sama untuk hidup. 

4. Suhu dalam pemeliharaan diset pada kisaran 200C sampai 300C. 

5. Hanya membahas cara pemeliharaan ikan secara umum. 

6. Alat Akuarium yang digunakan maksimum memiliki ukuran 

30cmx60cmx50cm. 

7. Menggunakan sebuah komponen RTC (Real Time Clock) sebagai basis 

pewaktuan. 

8. Tidak membahas mengenai catu daya. 

9. Mikrokontroler AT89C51 sebagai pengendali utama sistem, sehingga 

pembuatan software-nya menggunakan bahasa assembler yang 

disesuaikan dengan mikrokontroler AT89C51. 

 

1.4 Tujuan 

  Tujuan penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk membuat Alat 

Otomatis Pemelihara Ikan Hias Berbasis Mikrokontroler AT89C51 yang lebih 

praktis dengan fungsi yang lebih banyak diantaranya sebagai pengontrol suhu, 

memberi makan secara otomatis, filterisasi atau penyaringan air pada 

akuarium. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari enam BAB, berikut ulasan singkat masing-

masing BAB tersebut : 

1. BAB I, PENDAHULUAN, menjelaskan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan skripsi. 

2. BAB II, TINJAUAN PUSTAKA, menjelaskan tentang dasar teori 

pemeliharaan ikan, dasar teori mikrokontroler AT89C51 serta komponen 

pendukung yang digunakan dalam perancangan alat. 

3. BAB III, METODOLOGI PENELITIAN, menjelaskan tahap demi tahap 

penelitian skripsi. 

4. BAB IV, PRINSIP KERJA ALAT, menjelaskan tentang diagram blok 

rangkaian, prinsip kerja rangkaian pada sistem alat tersebut, dan realisasi alat. 
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5. BAB V, PENGUJIAN DAN ANALISIS, berisi pengujian yang dilakukan 

dalam perencanaan alat, dan data hasil pengujian dan analisis. 

6. BAB VI, PENUTUP, berisi tentang kesimpulan akhir dari perancangan alat 

dan saran-saran yang memungkinkan pengembangan alat dimasa mendatang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Sebagai dasar perencanaan dan pembuatan Alat Otomatis Pemelihara Ikan Hias 

Berbasis Mikrokontroler AT89C51, diperlukan teori-teori yang berhubungan dengan 

aplikasi dan perencanaan rangkaian pendukung pada alat tersebut. Teori-teori 

pendukung yang akan dibahas pada bab ini adalah: 

2.1 Pemeliharaan ikan hias pada akuarium 

 Mengingat fungsi ikan hias untuk dinikmati keindahannya maka pengolahan 

kesehatannya sangat penting. Kondisi ikan hias yang sakit jelas akan berdampak pada 

keindahannya. Menjaga kesehatan ikan hias dapat dilakukan dengan mengelola 

kesehatannya. Pengelolaan kesehatan ikan hias meliputi pengaturan kepadatan ikan, 

pemberian pakan yang tepat, menjaga kebersihan akuarium dan peralatan, 

mempertahankan kualitas air. Jika prinsip-prinsip ini dilakukan dengan baik sesuai 

dengan kaidah yang berlaku maka ikan akan dapat tumbuh dengan baik dan berumur 

panjang. 

2.1.1 Pemberian pakan yang tepat 

    Pemberian pakan yang tidak tepat, baik jumlah, mutu, waktu maupun ukuran 

secara tidak langsung dapat menimbulkan penyakit. Untuk itu, prinsip pemberian 

pakan yang tepat harus benar-benar dipahami. Prinsip pemberian pakan yang  baik 

meliputi tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat ukuran. 

 Tepat Jumlah 

Tepat jumlah artinya makanan yang diberikan tidak berlebihan dan tidak 

kurang. Pemberian pakan ini dihitung berdasarkan presentase berat pakan 

dibandingkan dengan berat ikan. Untuk ikan anakan dengan berat 3 gram 

memerlukan pakan sebanyak 15% sampai 20 %, untuk ikan dengan berat 10 

gram pakan yang diperlukan 5% dari berat badannya sedangkan untuk ikan 

dewasa dengan berat 100 gram memerlukan pakan sebanyak 2% dari berat 

tubuhnya. 

 Tepat Mutu 

Tepat mutu berarti kandungan gizi dalam pakan sesuai dengan kebutuhan ikan. 

Selain kandungan gizinya cukup lengkap pakan pun harus bebas dari jamur. 

Jamur yang tumbuh dalam pakan akan merusak mutu pakan.  

 Tepat Waktu 
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Tepat waktu berarti memberi makan ikan sesuai dengan kebiasaan makan 

ikan.. Porsi makan terbanyak yang diberikan pada ikan harus sesuai dengan 

kebiasaan makannya. Jika tidak dilakukan, pakan yang tidak diberikan tidak 

termakan dan secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas air. Untuk  

ikan hias air tawar, para hobiis ikan  biasanya memberi makan ikan sebanyak 

dua kali yaitu pada pagi dan malam hari, hal ini dikarenakan kebiasaan ikan 

hias tersebut yang banyak beraktivitas pada malam dan pagi hari atau yang 

biasa disebut noctural.  

 Tepat Ukuran 

Tepat ukuran berarti ukuran pakan yang diberikan sesuai dengan ukuran 

bukaan mulut ikan hias. Ikan hanya memakan pakan yang sesuai dengan 

bukaan mulutnya. Pakan ikan buatan (palet), yang sering ditemui dipasaran 

terdapat tiga ukuran yang pertama palet berdiameter 1 mm, 3 mm dan        6 

mm. Untuk ikan dengan panjang tubuh kurang dari 10 cm disarankan 

menggunakan palet berdiameter 1 mm. Untuk ikan dengan panjang 10 cm ke 

atas menggunakan palet dengan diameter 6 mm. 

2.1.2 Pengaturan suhu yang tepat 

 Penyakit infeksi pada ikan hias lebih sering terjadi pada suhu yang rendah, 

tepatnya di bawah 180 C. Suhu rendah akan menyebabkan kecepatan metabolisme 

ikan menurun, nafsu makan ikan menjadi berkurang  sehingga ikan menjadi lemah 

dan mudah terinfeksi penyakit.  

 Untuk menaikkan suhu lingkungan tempat hidup ikan diperlukan sebuah 

heater atau pemanas air yang khusus digunakan pada akuarium, ditunjukkan pada 

gambar 2.1. Untuk ikan air tawar suhu lingkungan yang baik berkisar antara       200C-

300C tergantung dari jenis ikannya. Bila timbul gejala sakit pada ikan air tawar  

seperti jamur dan white spot,  suhu air akuarium harus dinaikkan antara 290C-300C 

sampai ikan terlihat sehat kembali 

(Sumber:Hambali.2004:21-58) 
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.  
Gambar 2.1.  Heater akuarium 

                   Sumber:  Hambali.2004: 58 
2.1.3 Penggunaan filter sebagai penyaring air 

 Di  dalam akuarium ikan selalu memproduksi kotoran, baik dari sisa makanan, 

kotorannya sendiri maupun lumut. Jika dibiarkan, polutan tersebut akan mencemari 

air. Air yang tercemar akan membuat ikan menjadi lemah, warna ikan menjadi kusam 

dan resiko terkena penyakit menjadi lebih besar. Pemasangan filter pada akuarium 

berfungsi untuk menyingkirkan bahan pencemar air seperti kotoran dan sisa makanan. 

Filter bukan hanya sekedar mengalirkan air tetapi juga bisa menambah kandungan 

oksigen terlarut dalam air. Filter mekanis menyaring polutan dengan cara mengalirkan 

air secara terus menerus melalui foam atau bahan lain yang sifatnya porous. 

(Sumber:Suwandi.2002:40-41) 

 

2.2 Sistem Mikrokontroler AT89C51 

AT89C51 adalah mikrokontroler yang mempunyai kapabilitas instruksi dan 

konfigurasi pin dengan mikrokontroler MCS-51. Blok diagram MCS-51 ditunjukkan 

pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2. Blok Diagram MCS-51 

      Sumber: Atmel AT89C51 Data Sheets, 1997: 2 
 
AT89C51 mempunyai 4 kilobyte EEPROM (Electrical Erasable and 

Programmable Read Only Memory), 128 byte RAM (Random Acces Memory), 32 pin 

I/O (4 buah port I/O 8 bit) dan tiap pin dapat diprogram secara paralel dan tersendiri, 

mempunyai dua buah timer counter 16 bit, dan enam buah sumber interupsi. 

Masing-masing kaki dalam mikrokontroler AT89C51 mempunyai fungsi 

tersendiri. Dengan mengetahui fungsi masing-masing kaki dari mikrokontroler 

AT89C51, perancangan aplikasi mikrokontroler AT89C51 akan lebih mudah untuk 

direalisasikan. AT89C51 mempunyai 40 pin, susunan masing-masing pin dapat dilihat 

pada Gambar 2.3.  
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Gambar 2.3. Susunan Kaki MCS-51 

Sumber: Atmel AT89C51 Data Sheets, 1997: 1 

Fungsi kaki-kaki AT89C51 adalah: 

• Port 1 (Pin 1...8), berfungsi sebagai port I/O biasa. 

• Pin 9 (RST), pulsa transisi dari rendah ke tinggi yang diumpankan ke pin RST 

akan mereset AT89C51. Pin ini dihubungkan dengan rangkaian power on 

reset. 

• Port 3 (Pin 10…17), port paralel 8 bit dua arah yang memiliki fungsi 

pengganti. Fungsi pengganti meliputi TXD (Transmit Data) yang digunakan 

sebagai port serial output,, RXD (Receive Data) yang digunakan sebagai port 

serial input, INT0 (Interrupt 0) yang digunakan sebagai port eksternal 

interrupt 0, INT1 (Interrupt 1) yang digunakan sebagai port port eksternal 

interrupt 1, T0 (Timer 0) yang digunakan sebagai port eksternal timer 0 input, 

T1 (Timer 1) yang digunakan sebagai port eksternal timer 1 input, WR (Write) 

yang digunakan sebagai eksternal data memory write strobe, dan RD (Read) 

yang digunakan sebagai eksternal data memory read strobe. Apabila fungsi 

pengganti tidak digunakan, pin-pin ini dapat digunakan sebagai port I/O biasa. 

• Pin 18 (XTAL1), merupakan pin masukan ke rangkaian osilator internal. 

Osilator kristal dan sumber osilator luar dapat digunakan. 

• Pin 19 (XTAL2), merupakan pin masukan  ke rangkaian osilator internal. Pin 

ini dipakai apabila menggunakan osilator kristal. 

• Pin 20 (Ground), dihubungkan ke VSS atau ground. 

• Port 2 (Pin21…28), port paralel 8 bit dua arah, dapat digunakan sebagai port 

I/O 8 bit biasa, dan digunakan untuk mengirim byte alamat bila digunakan 

untuk mengakses memori eksternal. 
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• Pin 29 (PSEN/Program Store Enable),  merupakan pengontrol yang 

digunakan untuk mengakses program memori eksternal masuk ke dalam bus 

selama proses pemberian/pengambilan instruksi. 

• Pin 30 (ALE/Address Latch Enable),  digunakan untuk menahan alamat 

memori eksternal selama pelaksanaan instruksi. 

• Port 31 (EA/ External Access), bila pin yang diberikan logika rendah, maka 

mikrokontroler akan melaksanakan instruksi dari memori program luar. 

• Port 0 (Pin 32…39), merupakan port paralel 8 bit open drain  dua arah. Port 0 

dapat digunakan sebagai port I/O biasa dan dapat juga digunakan untuk 

memultipleks alamat dengan data pada waktu mengakses memori eksternal. 

• Pin 40 (VCC), dihubungkan dengan VCC (+5 volt). 

2.2.1 Organisasi Memori 

Semua mikrokontroler dalam keluarga MCS-51 memiliki pembagian ruang alamat 

(address space) untuk program dan data seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.4. 

Pemisahan memori program dan memori data memungkinkan memori data untuk 

dapat di akses oleh alamat 8 bit. Meskipun demikian, alamat data memori 16 bit dapat 

dihasilkan melalui register DPTR (Data Pointer Register) 

Memori program hanya dapat dibaca, tidak dapat ditulisi (karena disimpan dalam 

EPROM (Erasable and Programmable Read Only Memory)). Memori program 

sebesar 64k dapat dimasukkan dalam EPROM (Erasable and Programmable Read 

Only Memory) eksternal.  

Sinyal yang memungkinkan pembacaan dari memori program eksternal adalah 

dari pin PSEN  (Program Store Enable).  Memori data terletak pada ruang alamat 

terpisah dari memori program. RAM (Random Acces Memory) eksternal 64k dapat 

dialamati dalam ruang memori data eksternal. CPU (Central Processing Unit) 

menghasilkan sinyal read atau write selama menghubungi memori data eksternal. 
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Gambar 2.4. Struktur Memori Mikrokontroler MCS-51 

Sumber: Agfianto Eko Putra, 2002 :3 
 

Mikrokontroler AT89C51 memiliki 5 buah ruang alamat, yaitu: 

1. Ruang alamat kode (code address space) sebanyak 64k, yang seluruhnya 

merupakan ruang alamat kode eksternal (off-chip). 

2. Ruang alamat data internal yang dapat dialamati secara langsung, yang terdiri atas: 

• RAM (Random Access Memory )  sebanyak 128 byte. 

• Hardware register  sebanyak 128 byte. 

• EEPROM sebanyak 4 kilobyte. 

3. Ruang alamat data internal yang dialamati secara tidak langsung sebanyak 128 

byte, seluruhnya diakses dengan pengalamatan tidak langsung. 

4. Ruang alamat data eksternal sebanyak 64 kilobyte (off-chip) yang dapat 

ditambahkan oleh pemakai. 

5. Ruang alamat bit dapat diakses dengan pengalamatan langsung. 

2.2.1.1 Memori Program 

Gambar 2.5 memperlihatkan bagian bawah dari memori program. Setelah reset  

CPU memulai eksekusi dari lokasi 0000H. 

Setiap interupsi mempunyai lokasi tetap dalam memori program. Interupsi 

menyebabkan CPU melompat ke lokasi tersebut dan pada lokasi tersebut terdapat sub 

rutin yang harus dilaksanakan.  
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Gambar 2.5. Memori Program 

Sumber: Agfianto Eko Putra, 2002 : 4 
2.2.1.2 Memori Data 

Memori data internal dipetakan seperti pada Gambar 2.6. Ruang memorinya 

dibagi menjadi tiga blok, yaitu sebagai  lower 128, upper 128, dan ruang SFR 

(Special Function Register). 

  
Gambar 2.6. Memori Data Internal 

Sumber: Agfianto Eko Putra, 2002 : 6 
Bagian bawah dari 128 byte RAM dipetakan seperti pada Gambar 2.7. 

Berdasarkan Gambar 2.7 ditunjukkan bahwa 32 byte  paling bawah dikelompokkan 

dalam 4 bank (masing-masing terdiri atas 8 register, yaitu R0 sampai R7), 2 bit dalam 

PSW (Program Status Word) digunakan  memilih register bank yang digunakan. Hal 

ini memungkinkan penggunaan yang lebih efisien dari ruang alamat kode, karena 

instruksi yang menggunakan register lebih singkat dari pada instruksi yang 

menggunakan pengalamatan secara langsung. 

Sedangkan 16 byte di atas bank register (alamat 20h sampai 2Fh) membentuk blok 

ruang memori untuk pengalamatan bit. Alamat bit pada daerah ini adalah mulai 00h 

sampai 7Fh. 
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Gambar 2.7. Bagian Bawah 128 Byte RAM Internal 

Sumber: Agfianto Eko Putra, 2002 : 7 
Semua byte  pada bagian bawah 128 byte  RAM internal dapat diakses oleh 

pengalamatan langsung. Sedangkan bagian atas 128 byte RAM internal hanya dapat 

diakses dengan pengalamatan tak langsung. Gambar 2.8(I) menunjukkan bagian atas 

128 byte RAM internal. Gambar 2.8(II) menunjukkan ruang SFR. SFR berisi penahan 

port (port latch), pewaktu (timer), pengontrol peripheral, dan lain-lain. Register ini 

hanya dapat diakses oleh pengalamatan langsung.                           

 
Gambar 2.8. Bagian Atas 128 Byte RAM Internal  dan Ruang Special Function Register 

Sumber:  Agfianto Eko Putra, 2002 : 8          
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2.2.2 Pewaktuan CPU 

Mikrokontroler AT89C51 memiliki osilator internal (on chip oscillator)  yang 

dapat digunakan sebagai sumber clock bagi CPU. Untuk menggunakan osilator 

internal diperlukan sebuah kristal antara pena XTAL1 dan XTAL2 serta dua buah 

kapasitor ke ground  seperti terlihat pada Gambar 2.9.Osilator kristal ini lebih stabil 

dan akurat dibandingkan dengan RC osilator. Rangkaian dalam osilator kristal dapat 

dilihat pada gambar 2.10. 

 
Gambar 2.9. Rangkaian Osilator Internal 
Sumber:  Agfianto Eko Putra, 2002 : 22 

 

 
Gambar 2.10. Rangkaian Osilator Kristal 

Sumber:  William Kleitz, 1986 : 519 
 

 Untuk kristalnya dapat digunakan frekuensi dari 6 sampai 12MHz, sedangkan 

untuk kapasitor dapat bernilai antara 27pF sampai 33pF.  

 

2.2.3 Interupsi 

 Apabila CPU (Central Processing Unit) dalam mikrokontroler AT89C51 

sedang melaksanakan suatu program, pelaksanaan program tersebut dapat dihentikan 

sementara dengan adanya permintaan layanan interupsi. Apabila CPU (Central 

Processing Unit) mendapat permintaan layanan interupsi, program counter (PC) akan 

 14



diisi alamat vektor interupsi. CPU (Central Processing Unit)  kemudian 

melaksanakan rutin pelayanan interupsi mulai alamat tersebut. Bila rutin pelayanan 

interupsi selesai dilaksanakan, CPU(Central Processing Unit)  AT89C51 kembali ke 

pelaksanaan program utama yang ditinggalkan. 

 Dalam mikrokontroler AT89C51 terdapat beberapa saluran interupsi. Interupsi 

AT89C51 dibedakan dalam 2 jenis, yaitu: 

1. Interupsi yang tak dapat dihalangi oleh perangkat lunak (non maskable interrupt), 

misalnya reset. 

2. Interupsi yang dapat dihalangi oleh perangkat lunak (maskable interrupt). Contoh 

interupsi jenis ini adalah 0INT  dan 1INT  (eksternal) serta Timer/counter 0, 

Timer/counter 1, dan interupsi port serial (internal). 

Instruksi RETI (return from interrupt routine) harus digunakan untuk kembali 

dari layanan rutin interupsi. Instruksi ini dipakai agar saluran interupsi kembali dapat 

dipakai. Alamat awal layanan rutin interupsi setiap sumber interupsi diperlihatkan 

dalam Tabel 2.1. 
Tabel 2.1  Alamat layanan rutin interupsi 

Nama Lokasi Alat interupsi 

Reset 00H Power on reset 

0INT  03H 0INT  

Timer 0 0BH Timer 0 

1INT  13H 1INT  

Timer 1 1BH Timer 1 

Sint 23H Port I/O serial 
 

Sumber:  Agfianto Eko Putra, 2002 : 157 
 

Mikrokontroler AT89C51 menyediakan 5 sumber interupsi: 2 interupsi 

eksternal, 2 interupsi timer, dan satu interupsi port serial. Interupsi eksternal 0INT  dan 

1INT  masing-masing dapat diaktifkan berdasarkan level atau transisi, tergantung bit 

IT0 dan IT1 dalam TCON. Flag yang menghasilkan interupsi ini adalah bit dalam IE0 

dan IE1 dalam TCON. 

 Interupsi Timer 0 dan Timer 1 dihasilkan oleh TF0 dan TF1. Interupsi port 

serial dihasilkan oleh logika OR dari R1 dan T1. 
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 Ada dua buah register yang mengontrol interupsi, yaitu IE (interrupt enable) 

dan IP (interrupt priority). Mikrokontroler AT89C51 tidak akan menanggapi 

permintaan interupsi jika suatu instruksi belum dilaksanakan secara lengkap. 

2.2.4 Reset 

Rangkaian power on reset diperlukan untuk mereset mikrokontroler secara 

otomatis setiap catu daya on. Gambar 2.11 menunjukkan rangkaian power on reset.  

Ketika catu daya diaktifkan, rangkaian reset menahan logika tinggi pin RST dengan 

jangka waktu yang ditentukan oleh besarnya pengisian muatan C. 

 
Gambar 2.11.  (a) Rangkaian Power-on Reset (b) Rangkaian Ekuivalen 

Sumber: Agfianto Eko Putra, 2002 : 22 
 

Dari rangkaian ekivalen seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.11 (b) maka 

didapat persamaan sebagai berikut: 
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Untuk memastikan keabsahan reset, logika tinggi harus ditahan lebih dari 2 

siklus mesin ( 24 periode osilator ). 
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2.3 Sensor Suhu LM 35 

 LM 35 adalah sebuah IC yang digunakan sebagai sensor temperatur, yang 

mana tegangan keluarannya adalah linear dan proporsional untuk temperatur dalam 

skala celcius. Seri LM 35 tersedia dalam kemasan logam dengan tipe TO-46, dan LM 

35C tersedia dalam kemasan plastik dengan tipe TO-92. 

Spesifikasi dari LM 35 adalah: 

• Dikalibrasikan segera dalam derajat celcius (centigrade) 

• Skala faktor sebesar +10,0 mV/ºC dan bersifat linear 

• Akurasinya sebesar 0,5ºC (pada suhu +25ºC) 

• Dioperasikan pada range temperatur -55ºC hingga +150ºC 

• Berkemampuan untuk dapat dikalibrasi (trimming) sehingga biaya lebih murah 

• Dioperasikan dari 4 hingga 30 Volt 

• Arus yang menggalir kurang dari 60µA 

• Memiliki self heating  yang rendah, hingga mencapai 0,06ºC pada udara bebas 

• Ketidaklinearan tipikal hanya ±1/4ºC  

Memiliki impedansi yang rendah, yaitu 0,1Ω untuk arus sebesar 1 mA 

(Sumber :National Semiconductor.2000:1) 

 

2.4 Basis Pewaktuan (Real Time Clock) IC DS12887 

  DS12887 adalah serpih yang dipakai sebagai basis pewaktuan buatan Dallas 

Semiconductor. Blok diagram dari basis pewaktuan (RTC) IC DS12887 dapat dilihat 

pada gambar 2.12.  
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Gambar 2.12.  Blok diagram dari basis pewaktuan IC DS12887 

Sumber: Data Sheet IC DS12887 
 

Terdiri atas 24 penyemat dengan konfigurasi penyemat seperti ditunjukkan dalam 

Gambar 2.12. Keistimewaan IC DS12887 antara lain adalah: 

 Osilator internal dan time base internal. 

 Menghitung detik, menit, jam dalam sehari-hari. 

 Menghitung hari dalam setiap minggu, tanggal, bulan dan tahun. 

 Seratus tahun kelender. 

 Mempunyai catu daya back-up. 

 Dapat tetap beroperasi selama lebih dari 10 tahun tanpa kehadiran catu daya 

eksternal (karena adanya baterai cadangan di dalam RTC). 

 RAM internal sebesar 64 byte, terdiri atas 14 byte untuk clock dan register 

kontrol, sedangkan 50 byte lainnya dapat digunakan oleh pemakai. 
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Gambar 2.13.  Konfigurasi Penyemat IC DS12887 
Sumber: Dallas Semiconductor Data Sheet, 1995: 1 

Secara keseluruhan, fungsi penyemat-penyemat RTC DS12887 adalah sebagai 

berikut: 

GND dan Vcc: 

Merupakan penyemat catu daya. Vcc dihubungkan dengan catu daya +5 volt dan  

GND dihubung ke ground. 

MOT — Motel: 

Digunakan sebagai saklar pemilih mode diagram pewaktuan. Apabila dihubungkan 

dengan Vcc berarti sistem diagram pewaktuan Motorola yang dipakai, jika 

dihubungkan dengan GND berarti sistem diagram pewaktuan Intel yang dipakai.  

AS — Address Strobe Input: 

Merupakan masukan bagi sinyal yang digunakan untuk memisahkan bus data dan 

bus alamat (ALE). Tepi turun AS/ALE akan menyebabkan alamat ditahan dalam 

DS12887. Tepi naik berikutnya yang terjadi AS akan meniadakan alamat tersebut 

tanpa memperhatikan apakah penyemat CS  aktif atau tidak. 

AD0–AD7 — Multiplexed Bidirectional Address/Data Bus: 

Merupakan bus alamat/data dua arah yang termultipleks. Pengiriman data maupun 

alamat ke RTC dilakukan melalui bus ini. 

DS — Data Strobe or Read Input: 

Penyemat DS dapat diartikan sama seperti sinyal Output Enable ( OE ) dalam 

komponen memori. Dihubungkan dengan sinyal RD  yang berasal dari 

mikrokontroler untuk melakukan proses membaca data RAM internal RTC. 

WR/  — Read/Write Input:  

Pin WR/  mempunyai dua mode operasi. Saat pin MOT dihubungkan ke Vcc 

(untuk pewaktuan Motorolla), WR/  akan mengindikasikan proses read saat WR/  
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berlogika tinggi, dan pin DS juga berlogika tinggi. Proses write akan diindikasikan 

saat pin WR/  berlogika rendah, dan pin DS juga berlogika rendah. Saat pin WR/  

dihubungkan ke ground  (untuk pewaktuan Intel), maka WR/  menjadi aktif low 

dan disebut WR . Pada mode ini pin WR/  mempunyai fungsi yang sama dengan 

write enable signal ( WE ) yang biasa dipakai dalam komponen memori jenis 

RAM. Digunakan untuk proses penulisan data RAM internal RTC. 

CS — Chip Select Input: 

Merupakan masukan untuk mengaktifkan periferal RTC. Sinyal CS  didapat dari 

dekoder alamat dengan alamat tertentu. 

IRQ  — Interrupt Request Output: 

Sinyal IRQ  merupakan sinyal aktif rendah, yang dapat digunakan untuk 

menginterupsi mikrokontroler. Keluaran IRQ  tetap rendah selama status bit yang 

menyebabkan interupsi ada. Untuk me-reset IRQ , mikrokontroler memberikan 

program register C RTC. Saat tidak terdapat interupsi, penyemat ini dalam kondisi 

impedansi tinggi (high-impedance). 

RESET  — Reset Input: 

Sinyal RESET  diberikan dengan memberikan logika rendah selama waktu yang 

dispesifikasikan, dan tidak berpengaruh dalam unjuk kerja clock, kalender, dan 

fungsi RAM. Namun sinyal RESET dapat mengakibatkan beberapa flag di-reset 

menjadi nol. 

SQW — Square Wave Output: 

Merupakan penyemat yang dapat dipilih untuk mengeluarkan satu dari 13 

frekuensi keluaran yang tersedia. Besar frekuensi keluaran SQW dapat diubah dengan 

diprogram dalam Register A. Untuk mengaktifkan atau me-nonaktifkan sinyal SQW 

dipilih lewat bit SQWE dalam Register B.  

 Untuk menginisialisasi RTC, yaitu men-set waktu yang ada di RAM RTC saat 

kali pertama RTC diaktifkan, digunakan sinyal WR  (write) yang dihubungkan dengan 

penyemat WR/ , data yang diinginkan dalam alamat yang bersesuaian. Sedangkan 

untuk membaca data RAM internal RTC digunakan sinyal RD  (read) yang 

dihubungkan dengan penyemat DS (data strobe). Operasi pembacaan dan penulisan 

RAM internal RTC sama seperti operasi baca dan tulis komponen memori jenis 

RAM. 

 20



 RTC mempunyai RAM internal sebesar 64 byte, yang berisi data-data mengenai 

waktu yang sedang berjalan, seperti: detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, 

serta beberapa register. Secara otomatis RTC akan mengganti data dalam RAM 

internal sesuai dengan berubahnya waktu. Misalkan, jika diinginkan mengambil data 

tanggal, akan dilakukan proses pembacaan pada RAM internal sesuai dengan alamat 

register tanggal, yaitu 07H. Peta alamat RAM internal RTC DS12887 ditunjukkan 

dalam Gambar 2.14. 

 

Gambar 2.14. Peta Alamat RAM Internal Real Time Clock DS12887 
Sumber : Dallas Semiconductor Data Sheets 1995: 5 

2.5  Optocoupler  

 Optocoupler merupakan media osilasi yang melindungi suatu peralatan yang 

menggunakan tegangan tinggi. Optocoupler juga disebut optoisolator. Sesuai dengan 

namanya optoisolator, isolator jenis ini memanfatkan prinsip optik, yang biasanya 

menggunakan inframerah untuk menciptakan keadaan terpisah tetapi tetap terhubung 

antara bagian input dan output. Untuk keperluan ini tersedia beberapa macam pilihan 

optoisolator yang antara satu tipe dengan tipe yang lain dibedakan dari komponen 

keluarannya. Secara singkat, satu jenis optocoupler terdiri dari dua bagian yang mana 

kedua bagian ini terpisah akan tetapi tetap berhubungan. Bagian masukan biasanya 

terdiri atas LED (Light Emiting Diode). Sedangkan keluarannya bisa bermacam-

macam tergantung aplikasinya, contohnya sebagai regulator untuk power supply, 

sebagai masukan bagi digital logic, dan sebagai masukan bagi mikroprosesor.  

Optocoupler dirancang sebagai pengganti yang bersifat solid state untuk relay 

mekanis dan transformator pulsa. Secara fungsional, optocoupler sama dengan 

coupler lama yang mekanis karena memberikan isolasi tingkat tinggi antara terminal 

input dan output. Beberapa keunggulan alat solid state adalah : 

 Kecepatan operasi yang tinggi 

 Ukuran yang kecil 

 Tahan terhadap getaran dan benturan 
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 Tidak mempunyai bagian bergerak yang dapat saling melekat 

 Kompatible dengan banyak rangkaian logika dan mikroprosesor 

 Respon fruekensi dari DC sampai 100 KHz     

 
Gambar 2.15. Optocoupler 4N25 

Sumber : Fairchild Semiconductor Corporation, 2003: 1 

 
2.6 ULN 2003 

IC ini terdiri dari tujuh dioda n-p-n Darlington. Darlington adalah hubungan antara 

dua transistor yang gain arus totalnya sama dengan perkalian gain arus sendiri-sendiri. 

Karena gain arus lebih besar hubungan Darlington dapat mempunyai impedansi 

masukan yang sangat tinggi dan dapat menghasilkan arus keluaran yang sangat besar. 

Pasangan Darlington dapat kita lihat pada gambar 2.16.  Karena arus emiter Q1 

adalah arus basis Q2, pasangan Darlington mempunyai gain arus total diberikan oleh 

persamaan (Malvino, 2003 : 398) : 

    β = β1 β2……………………………………………………………………(2.2) 

 
Gambar 2.16. Pasangan transistor Darlington 

Sumber : Malvino, 2003: 398 

Pada ULN 2003 tegangan input sebesar 30 volt dan tegangan output  yang 

dihasilkan mencapai 50 volt. Sedangkan arus input yang dibutuhkan sebesar 1,35 mA, 

dan arus keluaran yang dihasilkan mencapai 500 mA. IC ini dilengkapi dengan 
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common-cathode clamp untuk men-switching beban induktif. Dan IC ini dapat 

diaplikasikan untuk driver relay, driver lampu, driver display, dan logic buffers. 

Dalam IC ini terdapat resistor senilai 2700 Ώ untuk tiap pasangan Darlington, 

untuk pengoperasian yang lebih cepat dengan TTL atau CMOS 5 volt. Konfigurasi 

pin untuk IC ULN 2003 ditunjukkan pada Gambar 2.17, dan rangkaian ekuivalen IC 

ULN 2003 ditunjukkan pada Gambar 2.18.  

 
Gambar 2.17.  Konfigurasi Pin IC ULN 2003 

Sumber: Interface Circuit Data Book, 1987: 173 
 

 
Gambar 2.18.  Rangkaian ekivalen IC ULN 2003 

Sumber: Data sheet ULN 2003 

2.7 LCD (Liquid Crystal Display) M1632 

Penampil kristal cair ini terdiri atas tumpukan tipis atau sel dari dua lembar 

kaca yang sampingnya tertutup rapat. Antar dua lembar kaca tersebut diberi bahan 

kristal cair (Liquid Crystal) yang tembus cahaya. Permukaan luar dari masing-masing 

keping kaca mempunyai lapisan penghantar tembus cahaya. Sel mempunyai ketebalan 

sekitar 1x 10-5 meter dan di isi dengan kristal cair. Blok diagram dari M1632 dapat 

dilihat pada gambar 2.19. 
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Gambar 2.19.  Blok diagram LCD (Liquid Crystal Display) M1632 

Sumber: LCD module M1632 

Penampil kristal cair berupa dot matrik 5 x 7, tersusun sebanyak dua baris dan 

masing-masing baris terdiri atas 16 karakter. Dan catu daya yang diperlukan dari 

power supply adalah sebesar +5 volt. Konfigurasi pin pada LCD (Liquid Crystal 

Display) ditunjukkan pada  Gambar 2.20.   

 
Gambar 2.20. LCD (Liquid Crystal Display) dan Konfigurasi Pinnya 

Sumber: El-Tech,1987: 5 

Fungsi dari masing-masing penyemat LCD (Liquid Crystal Display)  M1632  

ditunjukkan sebagai berikut:  

 D0….D7:  Merupakan saluran data, berisi perintah dan data yang akan 

ditampilkan pada LCD. 

 Enable (E): Sinyal operasi awal. Sinyal ini akan mengaktifkan data tulis atau 

baca. 

 R/W :  Sinyal seleksi tulis dan baca: 0 = tulis        1 = baca 
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 RS :Sinyal pemilih register internal (0 = instruksi register (tulis); 1 = data register 

(tulis dan baca) 

 VEE:  Untuk mengendalikan kecerahan LCD dengan mengubah-ubah nilai resistor 

variabel yang dihubungkan padanya. 

 VCC: Catu daya +5 volt. 

 VSS: Terminal ground. 

2.8 Motor Stepper 

         Motor stepper adalah motor yang selalu berotasi penuh dengan mengatur 

terus urutan step putaran . Setiap step posisi merupakan keseimbangan dimana posisi 

rotor akan tetap pada step terakhir. Rotasi kontinyu diperoleh dari masukan deret 

pulsa yang menyebabkan kenaikan tiap satu step.Rangkaian pengontrol diperlukan 

untuk mengubah deretan pulsa sehingga menjadi sinyal pengontrol yang sesuai.     

Pengoperasian motor stepper dapat dipahami dari model sederhana dalam 

Gambar 2.21, yang memiliki sudut 90° tiap step. Pada motor stepper tersebut rotornya 

merupakan magnet permanen yang dikontrol oleh bagian penting dari elektromagnet. 

Pada posisi yang ditunjukkan, sistem pada kesetimbangannya dan tidak ada gerakan 

yang terjadi. Saklar jenis komponen solid-state, terdiri dari transistor, SCR, atau 

TRIAC. Pengatur saklar (Switch Sequencer) secara langsung mengatur saklar 

meneruskan rangkaian posisi pulsa yang diterima. Pulsa berikutnya dalam Gambar 

2.21(a) akan mengubah saklar S2 dari C ke D, menghasilkan medan bias balik 

elektromagnet pada kutub. Karena kutub utara dan selatan mempunyai orientasi yang 

berbeda, maka rotor ditolak dan ditarik untuk kemudian bergerak ke posisi baru yang 

setimbang, ditunjukkan dalam Gambar 2.21(b). Dengan pulsa berikutnya saklar S1 

diubah ke B yang menyebabkan kesamaan antar putaran kutub dan rotasi rotor magnet 

permanen ke posisi yang baru, ditunjukkan dalam Gambar 2.21(c). Pulsa selanjutnya 

saklar S2 kembali ke C, dan rotor magnet permanen kembali ke posisi kesetimbangan 

yang baru, ditunjukkan dalam Gambar 2.21(d). Pulsa berikutnya akan mengirim 

sistem kembali ke bagian awal dan rotor kembali ke posisi awal.  
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                 Gambar 2.21. Empat Posisi Dasar Rotor Motor Stepper 

         Sumber : Susanto Wibisono Koselan, 2002 : 2 
Hubungan antara sudut langkah Sθ , jumlah langkah S diberikan oleh 

persamaan (Kenjo, 1986 : 29) : 

   
S

S
θ

°
=

360 ………………………………………………(2.3)  

Kecepatan putar motor stepper diberikan dalam hubungan jumlah langkah per detik 

dan laju langkah. Dalam kebanyakan motor stepper, jumlah pulsa yang dihasilkan 

pengurut logika sama dengan jumlah langkah, kecepatan diekspresikan dalam 

hubungan pulsa frekuensi.  

Laju langkah diberikan oleh persamaan (Kenjo, 1986 : 25) : 

   
s
fn 60= ……………………………………………….(2.4) 

dengan : n = kecepatan putaran (rpm) 

     f = laju langkah (Hz) 

  s = jumlah langkah 
 

2.9 ADC (Analog to Digital Converter) 0804 

ADC (Analog To Digital Converter) merupakan suatu komponen pengubah 

sinyal analog menjadi sinyal digital. Salah satu komponen ADC yang umum dipakai 

yaitu ADC 0804 yang mampu mengubah sinyal analog menjadi 8 bit kode sinyal 

digital. Sebuah blok sederhana dari pengubah fungsi A/D ADC0804 ditunjukkan pada 

gambar 2.22. Pertama baris pengontrol pengubah A/D secara langsung disample dan 
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digitalkan dengan tegangan analog pada masukan. Kedua, baris pengontrol pengubah 

A/D secara langsung membangkitkan 8 bit keluaran biner. Keluaran biner 8-bit adalah 

langsung disesuaikan terhadap masukan tegangan analog. Jika tegangan masukan 5V 

maka keluaran biner seharusnya 11111111. Apabila tegangan masukan 0V maka 

keluaran biner 00000000. 

 

Gambar 2.22. Penyederhanaan blok diagram ADC 0804 
 Sumber : Roger  L. Thokeim, 1996:313 

 
   Blok diagram ADC 0804  secara lengkap dapat dilihat pada gambar 2.23. 

                 

Gambar 2.23. Blok diagram ADC 0804 
 Sumber : Data sheet ADC 0804 
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Adapun spesifikasi dari ADC 0804 sebagai berikut : 

• Tegangan masukan analog unipolar sebesar maksimum 5 Volt 

• Waktu konversi maksimal 100 μs. 

• Tegangan catu daya VDD = 5 Volt 

• Three-state buffer untuk perlengkapan berhubungan dengan mikroprosesor. 

 ADC 0804 yang dikemas dalam chip DIP dengan pin sebanyak 20. Suplai 

yang diperlukan hanya 5 Volt dan ground. ADC 0804 menggunakan metode succesive 

approximation yang menguntungkan dalam hal kecepatan konversinya. Hanya dengan 

n clock pulsa dapat dihasilkan n bit resolusi dari masukan analog.  

Pinout ADC 0804 ditunjukkan dalam Gambar 2.24. Fungsi tiap pin adalah : 

• Pin 1   : CS  untuk mengaktifkan ADC, bila CS  berlogika 1 maka 

ADC pada kondisi three state. 

• Pin 2 dan 3  : RD  untuk mengambil data hasil konversi ADC, bila RD  dan 

CS  keduanya berlogika 0 maka data keluaran akan ditransfer ke bus data. 

Sedang WR  untuk reset isi ADC dan sinyal untuk mulai konversi, pada saat 

WR kembali ke logika 1 akan dimulai proses konversi. 

• Pin 4 dan 19  : CLK R (pada pin 19) dan CLK (pada pin 4)  dihubungkan 

dengan RC untuk menghasilkan clock bagi ADC. Di dalam ADC 0804 sudah 

terdapat rangkaian clock sehingga tidak dibutuhkan lagi clock dari luar, hanya 

diperlukan R dan C untuk membentuk frekuensi yang diperlukan. Frekuensi 

clock yang diizinkan adalah antara 100 KHz.sampai dengan 800 KHz. Kerja 

ADC 0804 akan optimum bila frekuensi clock yang digunakan sebesar  640 

KHz (datasheet). Dengan menentukan R sebesar 10 KΩ maka akan diperoleh 

nilai C sebesar: 

CR
f

1,1
1

=  ………...............................................................................(2.5) 

pFF
xHzx

C 15010.142
10.1010.6401,1

1 12
33 ≅=
Ω

= −  

•  Bila diinginkan menggunakan clock dari CPU untuk dapat langsung 

dihubungkan ke pin 4. 
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• Pin 5 : Pada saat akhir dari konversi pada pin INTR  akan berlogika 0, pin 

INTR  ini dapat dihubungkan dengan INTR pada mikroprosesor untuk 

memberitahu bahwa konversi telah selesai dan data dapat diambil. 

• Pin 6 dan 7  : untuk memasukkan analog yang akan dikonversi. 

• Pin 8 dan 20  : untuk suplai. 

• Pin 9  : Untuk referensi maksimum analog masukan yang akan 

dikonversi bila pin 9 tidak dihubungkan apa-apa maka maksimum masukan 

analog akan sebesar + 5 Volt, bila diinginkan maksimum mauskan analog 4 

Volt maka pin 9 harus diberikan tegangan 2 Volt. ADC 0804 tersebut dapat 

juga diketahui persen resolusinya. Berdasarkan datasheet ADC 

0804mempunyai 8 bit keluaran. Dari bit keluaran yang terdapat pada ADC ini 

dapat  diketahui persen resolusi. 

%100
12

1Re% xsolusi N −
= ………………………………………....(2.6)dim

ana N menyatakan banyaknya jumlah bit keluaran yang terdapat dalam    ADC 

ini. 

           %392,0%100
12

1Re% 8 =
−

= xsolusi  

  Untuk mengetahui kenaikan tegangan setiap step (langkah) atau resolusi 

tegangan yang terdapat pada ADC 0804 ini, dapat dilakukan dengan 

mengetahui tegangan masukan maksimum yang dapat dideteksi oleh ADC. 

Berdasarkan datasheet tegangan masukan maksimum untuk ADC 0804 adalah 

sebesar 5 volt. 

          %100Re% x
penuhskalaTegangan

stepsetiapteganganKenaikansolusi = ……………….(2.7) 

            mVvoltxstepsetiapteganganKenaikan 6,195
%100
%392.0

==  

             Kenaikan tegangan setiap step = tegangan resolusi ADC 0804 = 19,6 mV 

• Pin 10   : Dihubungkan ke ground. 

• Pin 11 sampai 18 : Pin keluaran dari data yang dapat dihubungkan 

langsung ke data. Pada ADC masukan analog yang dikonversi ke digital dapat 

menggunakan  persamaan diberikan oleh (Kleitz, 1986 : 546)  
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256
Dout

Vref
Vin

= .........................................................................................(2.8) 

 256x
Vref
VinDout = …………………………………………………......(2.9) 

dimana:  Vin      =  tegangan masukan analog 

    Vref    =  tegangan referensi pada pin 20  

    Dout   =  tegangan output digital (basis 10) 

LSBDBO

DB1

DB2

DB3

DB4

DB5

DB6

MSBDB7

INTR

CS

RD

WR

Vin (-)

Vin (+)

A-GND

Vref/2

Clk-R

Clk-IN

18

17

16

15

14

13

12

11

19 5

1

2

3

4

9

6

7

8

20

 
Gambar 2.24 Pinout ADC 0804 

Sumber : National semiconductor Linier data Book. 1982 
 

2.10 Relay 

Relay adalah suatu piranti yang berfungsi untuk memutuskan atau 

menghubungkan satu atau lebih kontak elektronik. Relay berisi suatu komponen yang 

bila dimagnetisasi arus searah akan membangkitkan efek magnet yang dapat 

menghubungkan atau memutuskan kontak mekanik. Gambar 2.25 memperlihatkan 

sebuah komponen relay yang mengoperasikan dua kontak terpisah.  

 
Gambar 2.25.  Prinsip Utama Relay 

                                               (a) Normal Terbuka    (b) Normal Tertutup 
Sumber : Kevin R. Sullivan : 6 

 
Bila kumparan dilewati arus searah, (a) menutup sedangkan (b) membuka. Setelah 

arus tidak lagi melewati kumparan, kedua kontak kembali pada keadaan semula. 

 30



2.11  Penguat Operasional Tak Membalik 

Penguat operasional tak membalik merupakan suatu penguat dengan 

masukan pada terminal positif, dan mempunyai umpan balik negatif. Pada penguat 

operasional ini mempunyai keluaran yang sefasa dengan masukannya. Dengan umpan 

balik jenis ini, sinyal masukan menggerakkan masukan tak membalik dari penguat. 

Sebagian dari tegangan keluar kemudian dicuplik dan diumpankan kembali ke 

masukan membalik. Penguat dengan umpan balik tak membalik cenderung berlaku 

seperti penguat tegangan yang sempurna, yang mempunyai impedansi masuk tak 

terhingga, impedansi keluaran nol, dan bati tegangan yang tetap. Rangkaian penguat 

operasional tak membalik seperti terlihat dalam Gambar 2.26. 

 

Gambar 2.26  Penguat operasional tak membalik. 
Sumber: Malvino, 1987: 86 

 
Pada rangkaian penguat opeasional tak membalik resistor R1 dan R2 membentuk 

pembagi tegangan umpan balik negatif dengan penguatan sebesar: 

21

2

RR
RB
+

= ……………………………………....................................(2.10) 

Sedangkan besarnya penguatan penguat kerja adalah: 

11

1

2 +=≅
R
R

B
Av ..................................................................................(2.11) 

2.12  Keypad 

Tombol masukan biasa disebut juga dengan keypad. Pada alat ini keypad tersebut 

difungsikan untuk memberikan masukan data melalui tombol-tombol yang terdapat 

pada papan keypad tersebut. Keypad ini berfungsi untuk menerjemahkan penekanan 
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pada salah satu tombol ke dalam bentuk biner. Sehingga jumlah jalur yang akan 

masuk ke rangkaian berikutnya dapat diperkecil. Keypad matrik ini bekerja dengan 

menggunakan prinsip scanning pada baris dan kolom. Empat bit sebagai input dan 

empat bit yang lain sebagai output. Jika terdeteksi adanya persambungan antara baris 

dan kolom yang valid, software akan mendekodekan baris dan kolom mana yang 

menyambung menjadi data biner. 

Pada kondisi tidak terjadi penekanan tombol keypad, kondisi logika pada port 

adalah logika 1 pada setiap bitnya. Saat salah satu tombol keypad ditekan, baris dan 

kolom yang berhubungan akan terhubung, sehingga kondisi baris dan kolom tersebut 

akan berlogika 0. Konfigurasi pin keypad ditunjukkan pada Gambar 2.27.  

1
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654
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X2X1

Y2

Y3#

 
 

Gambar 2.27. Konfigurasi Pin Keypad 

                                            Sumber: Paulus Andi Nalwan, 1998: 132 

 
Sebagai contoh aplikasinya, seluruh pin keypad dapat langsung dihubungkan pada 

port 1 MCU (Microcontroller Unit) AT89C51, yang berfungsi sebagai unit input atau 

output biasa dan memiliki pull up internal. Catu daya keypad berasal dari logika “1” 

pada port 1. Sebagian dari port 1 difungsikan sebagai penerima input data dari 

keypad, untuk itu port 1 di-setting berlogika 1. Dan sebagian yang lain difungsikan 

untuk proses scanning. 

Misalnya, Y0-Y3 dihubungkan ke P1.0-P1.3 (berlogika 1), sedangkan X0-X2 

dihubungkan ke P1.4-P1.6 dengan X0 berlogika 0, X1 dan X2 berlogika 1. 

Berdasarkan program pada MCU (Microcontroller Unit) akan dilakukan proses 

scanning pada pin X0-X2, dengan cara melakukan penggeseran logika 0 secara 

bergantian pada pin X0, X1, dan X3, hingga di deteksi adanya penekanan pada salah 

satu tombol keypad. 

Apabila salah satu tombol ditekan, kolom dan baris yang berhubungan akan 

terhubung. Misalnya, tombol angka 1 ditekan. Dengan proses scanning akan 
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terdeteksi adanya penekanan tombol pada X0, sehingga X0 berlogika 0. Baris yang 

terhubung dengan kolom X0 adalah Y0, sehingga Y0 menjadi berlogika 0. Kombinasi 

logika 0 pada X0 dan Y0 mengisyaratkan bahwa tombol angka 1 yang telah ditekan.  

Rangkaian ekivalen keypad ditunjukkan pada gambar 2.28. 
 

 
 

Gambar 2.28. Rangkaian Ekuivalen Keypad 
Sumber: Paulus Andi Nalwan, 1998: 132 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pelaksanaan skripsi ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan pembahasan 

yang tersusun beberapa bab. Tahapan tersebut tersusun dalam suatu metodologi 

penelitian sebagai berikut: 

3.1 Kajian Pustaka 

Melaksanakan kajian terhadap pustaka atau literatur mengenai hal-hal yang 

diperlukan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Hal–hal yang dipelajari 

tersebut adalah ; 

• Mikrokontroller AT89C51 (MCS-51) 

• Sistem pewaktu (RTC DS12887S) 

• Display LCD (Liquid Crystal Display) 

• Keypad 

• IC ULN 2003 

• IC LM 35 

• IC LM 358 

• Optocoupler 4N25  

3.2 Perencanaan dan Pembuatan Alat 

Dalam pembahasan tahap ini terdapat dua bagian yaitu tahap perencanaan alat 

dan tahap penyelesaian alat dimana dua bagian tersebut sangat berkaitan erat dalam 

spesifikasi dan pembuatannya. 

3.2.1  Perencanaan Alat 

Perencanaan alat ini meliputi penentuan spesifikasi alat yang akan dibuat yang 

mengacu pada perencanaan blok diagram sistem serta perancangan perangkat lunak 

mikrokontroler menggunakan bahasa assembly. 

Alat yang direncanakan memiliki spesifikasi sebagai berikut ; 

• Mikrokontroler AT89C51 mampu mengolah data secara kontinyu yang berasal 

dari basis pewaktuan RTC (Real Time Clock). 

• Mikrokontroler mampu mengontrol pemberian makanan, pemfilteran air dan 

pemanas air. 

• Menampilkan waktu berupa jam, menit, detik dalam bentuk angka desimal. 
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• Menggunakan keypad yang difungsikan  mengeset jumlah ikan, suhu yang 

dibutuhkan dalam pemeliharaan ikan, pengesetan waktu dan pengesetan waktu 

makan ikan. 

• Ikan yang dipelihara maksimal empat ekor dengan berat masing-masing 100 

gram. 

• Suhu yang dibutuhkan diset 250C sampai 280C. 

• Peralatan pemeliharaan ikan yang diatur adalah sebuah pemanas air,  sebuah 

motor stepper yang berfungsi sebagai pemberi makan,  sebuah pompa yang 

difungsikan sebagai penyaring air. 

3.2.2 Pembuatan Alat 

Pembuatan alat mengacu pada spesifikasi yang sudah ditentukan berdasarkan 

blok diagram sistem yang telah dibuat. Juga mempertimbangkan ketersediaan 

komponen perangkat keras yang ada di pasaran. Perhitungan nilai komponen yang 

digunakan berfungsi untuk mendapatkan rangkaian yang sesuai dengan sistem yang 

telah direncanakan. 

3.3 Pengujian Alat 

 Sebelum direalisasikan dalam bentuk PCB, rangkaian yang telah dirancang 

perlu dicoba dahulu dengan menggunakan protoboard. Hasil pengujian dapat 

diketahui dengan menggunakan multimeter atau menggunakan logic probe lewat 

point-point (titik-titik) keluaran yang dapat dideteksi. Sehingga perubahan jenis dan  

nilai komponen dapat dilakukan dengan mudah. 

Pengujian tahap awal tersebut dapat dilakukan dengan menguji tiap blok dari 

sistem yang dibuat. Dari pengujian tersebut didapatkan spesifikasi dari tiap blok 

sehingga memenuhi spesifikasi dari sistem yang direncanakan. 

Selanjutnya adalah menguji keseluruhan dari sistem untuk mendapatkan 

kondisi kerja alat, sehingga dapat diketahui ketepatan alat serta unjuk kerja alat yang 

dibuat. Setelah rangkaian tiap blok system selesai direalisasikan pada PCB, 

selanjutnya adalah menggabungkan sub-sub system yang telah dibuat menjadi satu 

kesatuan system sehingga membentuk kinerja sebuah alat secara menyeluruh, tepat 

seperti yang direncanakan. Selanjutnya data yang telah terkumpul dari kegiatan 

pengujian alat akan dicatat untuk kemudian dilakukan proses analisa data, dengan 

tujuan mengetahui apakah sistem memenuhi perencanaan. 
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3.4 Pengambilan Kesimpulan dan Saran 

Pengambilan kesimpulan dan saran dilakukan setelah didapatkan data hasil 

pengujian alat. Data tersebut menentukan unjukkerja alat baik dari segi kualitas, 

akurasi, fungsi alat serta mekanisme operasional alat yang sebenarnya sehingga 

diperoleh masukan untuk kesimpulan dan saran. 
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BAB IV 

PERANCANGAN ALAT 
 

Perancangan alat ini dilakukan bertahap blok demi blok untuk memudahkan 

penganalisaan sistem tiap bagian maupun sistem secara keseluruhan. Perancangan dan 

pembuatan sistem ini terdiri dari dua bagian yaitu perancangan perangkat keras dan 

perancangan perangkat lunak. Beberapa aspek lain yang perlu dijelaskan dalam 

pembahasan bab ini adalah penentuan spesifikasi dari sistem yang dirancang, blok 

diagram sistem serta prinsip kerja sistem. 

4.1 Spesifikasi Alat  

Alat otomatis pemelihara ikan yang akan dirancang mempunyai spesifikasi teknis 

sebagai berikut : 

1. Menggunakan basis operasi mikrokontroler AT89C51. 

2. Menggunakan RTC (Real Time Clock) Dallas 12887 sebagai basis waktu 

3. Menggunakan LCD (Liquid Crystal Display) untuk menampilkan waktu, serta 

beberapa tampilan yang telah di-set sebelumnya (suhu dan jumlah ikan).  

4. Menggunakan keypad yang difungsikan  mengeset jumlah ikan, suhu yang 

dibutuhkan dalam pemeliharaan ikan, pengesetan waktu dan pengesetan waktu 

makan ikan. 

5. Menggunakan rangkaian driver yang digunakan untuk mengontrol pemanas air 

(heater) dan filter air.  

6. Menggunakan pemanas air 100W, 220V, 50 Hz yang memiliki rentang suhu 180C 

- 320C. 

7. Suhu air akuarium dapat diset sebesar 200C-300C. 

8. Menggunakan filter air 35W, 220V, 50 Hz  

9. Menggunakan driver motor stepper ULN 2003. 

10. Menggunakan motor stepper  yang digunakan untuk pemberian makan otomatis. 

11. Menggunakan akuarium dengan volume 36 liter. 

12. Jumlah ikan yang dipelihara maksimal 9 ekor dengan berat masing-masing 100 

gram. 

13. Perangkat lunak berupa bahasa assembly. 

Blok diagram alat pemelihara ikan otomatis dapat dilihat pada gambar 4.1 
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Gambar 4.1 Diagram Blok Sistem 

4.2 Prinsip Kerja Alat 

Prinsip kerja alat ini adalah saat pertama kali catu daya dinyalakan, LCD 

(Liquid Crystal Display) akan menampilkan intro yaitu nama, nomor induk 

mahasiswa, judul. Setelah intro LCD akan menampilkan menu pertama yaitu 

pengesetan waktu, apabila  tidak ada pengesetan waktu akan ditampilkan menu kedua 

yaitu jumlah ikan. Jumlah ikan dapat diset antara 1 sampai 9. Pengesetan jumlah ikan 

ini akan menentukan banyaknya putaran motor stepper pada saat pemberian makan. 

Sebagai contoh bila kita mengeset jumlah ikan sebanyak empat, maka motor stepper 

akan berputar 4 kali pada saat menjatuhkan makanan. Setelah tampilan menu pertama, 

LCD akan menampilkan menu ketiga yaitu set suhu.  

Suhu air akuarium dapat diset dengan menyesuaikan jenis ikan yang dipelihara 

yaitu antara 200C-300C. Pengesetan suhu ini akan menentukan apakah pemanas air 

(heater) akan dinyalakan atau tidak. Misalkan kita mengeset suhu 250C, apabila suhu 

air pada akuarium kurang dari 250C maka pemanas air akan dinyalakan. Menu 

keempat yang akan ditampilkan adalah pengesetan jam makan ikan. Pemberian 

makan setiap hari akan dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada pagi  dan malam hari. 

Filter air akan dinyalakan secara terus menerus dan berhenti pada saat jam 

makan, kemudian akan menyala lagi lima menit kemudian. Misalkan kita mengeset 

jam makan pada jam 09:00, maka filter akan mati pada jam 09:00 dan akan menyala 

lagi pada jam 09:05. Setelah menu satu dua dan tiga ditampilkan dan diset maka LCD 

akan kembali pada tampilan awal. Pada tampilan awal baris pertama terdapat tampilan 

jam,menit dan detik serta tampilan huruf ”H”  dan ”F”  atau tanda ”-”. Huruf H  

menandakan bahwa heater aktif (ON), jika heater tidak aktif (OFF) maka pada LCD 
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terdapat tanda ”-”. Tampilan huruf ”F” menandakan bahwa filter aktif (ON), jika filter 

tidak aktif (OFF)  maka pada LCD terdapat tanda ”-”. Secara umum program akan 

selalu membandingkan data waktu hasil pengesetan dengan data dari basis pewaktuan 

RTC (Real Time Clock) pada saat pemberian makan dan pengontrolan filter. 

 

4.3 Perancangan Perangkat Keras 

 Perancangan perangkat keras merupakan penjabaran dari masing-masing blok 

diagram sistem. Perancangan perangkat keras terdiri dari perancangan rangkaian 

kontrol menggunakan AT89C51, perancangan rangkaian RTC (Real Time Clock), 

perancangan rangkaian driver, perancangan rangkaian LCD (Liquid Crystal Display), 

perancangan pengkondisi sinyal dan ADC  serta perancangan rangkaian keypad. 

4.3.1 Antarmuka Mikrokontroler AT89C51 

 Pada rangkaian kontrol ini komponen utamanya menggunakan mikrokontroler 

AT89C51. Sebagai tempat dari pengolahan data dan pengontrolan alat, pin-pin 

AT89C51 dihubungkan pada rangkaian pendukung membentuk suatu minimum 

sistem seperti ditunjukkan dalam Gambar 4.2. 

 
Gambar 4.2. Rangkaian Antarmuka Mikrokontroler AT89C51 

 

Pin-pin mikrokontroler yang digunakan yaitu: 

1. Port 0  

P0.0-P0.7 dihubungkan secara paralel dengan Real Time Clock (pin AD0-AD7), 

serta Liquid Crystal Display (pin Q0-Q7).  

2. Port 1 

P1.0-P1.6 dihubungkan pada keypad 
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3. Port 2 

 P2.0-P2.4 dihubungkan ke pin input IC ULN 2003 ( pin 3B-6B) 

 P2.6-P2.7 dihubungkan ke LCD pin RS dan Enable. 

4. Port 3 

 P3.0-P3.1 dihubungkan ke ADC pin CS  dan RD . 

 Pin P3.2 dan pin P3.3 berlogika rendah untuk mengaktifkan INT0 dan INT1 

dan dihubungkan ke RTC pin SQW dan CS  . 

 P3.4 berlogika tinggi untuk mengaktifkan timer 0 yang dihubungkan ke 

rangkaian driver relay untuk mengaktifkan heater (pemanas air).  

 P3.5 berlogika tinggi untuk mengaktifkan timer 1 yang dihubungkan ke 

rangkaian driver relay untuk mengaktifkan filter air.  

 Pin 3.6-3.7 berlogika rendah untuk mengaktifkan WR  dan RD yang 

dihubungkan ke RTC pin WR /  dan  DS. 

5. Pin 18 dan pin 19 digunakan sebagai input dari rangkaian osilator kristal, yang 

terdiri atas osilator kristal dengan frekuesi 12 Mhz, kapasitor kristal C1 dan C2 

yang masing-masing sebesar 33pF (sesuai data sheet, 30 pF±10 pF untuk 

kapasitor kristal). Rangkaian ini akan membangkitkan pulsa clock yang akan 

menjadi penggerak bagi seluruh operasi internal mikrokontroler. 

6. Rangkaian Reset 

Untuk mereset mikrokontroler AT89C51, maka pin RST diberi logika 

tinggi selama sekurangnya dua siklus mesin (24 periode osilator). Untuk 

membangkitkan sinyal reset kapasitor dihubungkan dengan VCC dan sebuah resistor 

yang dihubungkan ke ground.  Rangkaian reset ditunjukkan dalam Gambar  4.3.  

 
Gambar 4.3  Rangkaian Reset MCU 
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 Karena kristal yang digunakan mempunyai frekuensi sebesar 12 MHz, 

maka satu perioda membutuhkan waktu sebesar : 

=== s
MHzf

T
XTAL 12

11 8,333  x 10-8 s 

Dengan demikian waktu minimal logika tinggi yang dibutuhkan untuk 

mereset mikrokontroler adalah : 

treset(min) =  T x periode yang dibutuhkan 

      =  8,333  x 10-8 x 24 = 1,9999 µs ≈ 2 µs 

Jadi mikrokontroler membutuhkan waktu minimal 2 µs  untuk mereset.  

Waktu minimal inilah yang dijadikan pedoman untuk menentukan nilai R dan C. 

Dengan menentukan nilai R= 8,2 kΩ, dan C = 10 µF serta Vo adalah tegangan 

logika nominal yang diijinkan oleh pin RST.  

Vo = 0,7 x Vcc = 0,7 x 5 Volt = 3,5 Volt, sehingga dari persamaan (2.1): 

mst
Volt

Fxkt

Vo
CxRt

25,29
5,3

5ln102,8

5ln

=⇒

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
Ω=⇒

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

μ  

 Jadi dengan nilai komponen R= 8,2 kΩ, dan C = 10 uF dapat 

memenuhi syarat minimal untuk waktu yang dibutuhkan oleh mikrokontroler.  

4.3.2 Antarmuka RTC (Real Time Clock) IC DS12887 

 Perancangan rangkaian RTC (Real Time Clock) ditunjukkan dalam Gambar 

4.4. 

 
Gambar 4.4  Antarmuka IC DS12887 dengan Mikrokontroler 

Pin-pin yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. GND dan Vcc: 

Merupakan penyemat catu daya. Vcc dihubungkan dengan catu daya +5 volt dan  

GND dihubungkan ke ground. 
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2. MOT — Motel: 

Digunakan sebagai saklar pemilih mode diagram pewaktuan. Dalam perancangan 

ini dihubungkan dengan ground berarti sistem diagram pewaktuan Intel yang 

dipakai.  

3. AS — Address Strobe Input: 

Pin AS ini dihubungkan ke pin ALE pada mikrokontroler. 

4. AD0–AD7 — Multiplexed Bidirectional Address/Data Bus: 

Bus alamat/data ini dihubungkan dengan bus alamat pada pin P0.0-P0.7 pada 

mikrokontroler. 

5. DS — Data Strobe or Read Input: 

Pin DS dihubungkan ke pin P3.7 ( RD ) pada mikrokontroler. 

6. WR/  — Read/Write Input:  

Pin ini dihubungkan ke Pin P3.6 (WR ) pada mikrokontroler.  

7. CS — Chip Select Input: 

Pada perancangan ini pin chip select input dihubungkan ke Pin P3.3 (INT1)  pada 

mikrokontroler 

8. RESET  — Reset Input: 

Sinyal RESET  ini dihubungkan dengan catu daya +5 volt.  

9. SQW — Square Wave Output: 

Pada perancangan ini pin SQW dihubungkan ke Pin P3.2 (INT0)  pada 

mikrokontroler 

4.3.3 Konversi Analog ke Digital ( ADC) 0804 

Agar dapat diproses oleh mikrokontroller maka sinyal yang masuk 

mikrokontroller harus merupakan sinyal digital. Untuk itu sinyal dari sensor arus 

maupun tegangan yang telah diperkuat harus dikonversikan terlebih dahulu menjadi 

sinyal digital dengan rangkaian ADC. Dalam perancangan ini dipergunakan ADC 

0804.Rangkaian konversi analog ke digital yang mempergunakan ADC 0804 didalam 

perancangan sistem ini dapat dilihat dalam Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Antarmuka ADC 0804 

Pin-pin yang digunakan sebagai berikut: 

1. DB0-DB7 

DB0-DB7 merupakan pin keluaran 8 bit yang dihubungkan ke mikrokontroler 

pin   (AD0-AD7). 

       2. CLK  R dan CLK 

CLK R (pada pin 19) dan CLK (pada pin 4)  dihubungkan ke dihubungkan 

dengan RC untuk menghasilkan clock bagi ADC.  Kerja ADC 0804 akan 

optimum bila frekuensi clock yang digunakan sebesar  640 KHz (datasheet). 

Dengan menentukan R sebesar 10 KΩ maka akan diperoleh nilai C sebesar: 

CR
f

1,1
1

=  ………...............................................................................(4.1) 

pFF
xHzx

C 15010.142
10.1010.6401,1

1 12
33 ≅=
Ω

= −  

   3. CS — Chip Select  

  Pada perancangan ini pin CS  dihubungkan ke mikrokontroler pin 3.0  

4.  Vin + 

Pada perancangan ini Vin + sebagai masukan analog dihubungkan ke 

pengkondisi sinyal LM 358 yang mendapatkan masukan dari sensor suhu LM 

35. 

       5. Vin - 

Pada perancangan ini sebagai masukan analog dihubungkan ke ground 

RD       6.  
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Pin ini dihubungkan ke mikrokontroler pin 3..1 

 WR        7.   dan  INTR

Pin WR  dan INTR  pada ADC dihubungkan jadi satu agar pengkonversian 

ADC berlangsung terus menerus.. 

       8. VREF 

Untuk referensi maksimum analog masukan sebesar + 5 Volt maka pin 9 harus 

diberikan tegangan 2,5 Volt .Untuk mendapatkan tegangan 2,5 V maka pin 9 

dihubungkan ke pembagi tegangan seperti  gambar 4.5. Maka tegangan yang 

dihubungkan ke pin 9 sebesar: 

            VVx
kk

k 5,25
2,22,2

2,2
=Ω

+
 

 ADC 0804 tersebut dapat juga diketahui persen resolusinya. Berdasarkan 

datasheet ADC 0804mempunyai 8 bit keluaran. Dari bit keluaran yang 

terdapat pada ADC ini dapat  diketahui persen resolusi. 

%100
12

1Re% xsolusi N −
= ………………………………………....(4.2)dim

ana N menyatakan banyaknya jumlah bit keluaran yang terdapat dalam    ADC 

ini. 

           %392,0%100
12

1Re% 8 =
−

= xsolusi  

  Untuk mengetahui kenaikan tegangan setiap step (langkah) atau resolusi 

tegangan yang terdapat pada ADC 0804 ini, dapat dilakukan dengan 

mengetahui tegangan masukan maksimum yang dapat dideteksi oleh ADC. 

Berdasarkan datasheet tegangan masukan maksimum untuk ADC 0804 adalah 

sebesar 5 volt. 

          %100Re% x
penuhskalaTegangan

stepsetiapteganganKenaikansolusi = ..……………….(4.3) 

            %100
5

%392,0 x
volt

stepsetiapteganganKenaikan
=  

            mVvoltxstepsetiapteganganKenaikan 6,195
%100
%392.0

==  
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             Kenaikan tegangan setiap step = tegangan resolusi ADC 0804 = 19,6 mV 

 

4.3.4 Sensor Suhu LM 35 dan Pengkondisi Sinyal LM358 

Sebagai pendeteksi suhu pada akuarium menggunakan sensor suhu tipe LM 35 

dengan keluaran berupa tegangan. Dalam rancangan sistem ini pemanas dinyatakan 

aktif apabila suhu air pada akuarium yang terdeteksi oleh LM 35 adalah kurang dari 

besarnya suhu yang kita set yaitu antara 20 ºC -30 ºC. Sebagai contoh, untuk 

pemeliharaan ikan mas koki suhu idealnya adalah 25ºC, maka pemanas air (heater) 

dinyatakan aktif apabila suhu yang terdeteksi kurang dari 25ºC dan pemanas akan 

berhenti setelah suhu air akuarium mencapai 25ºC.Rangkaian sensor suhu dan 

pengkondisi sinyal dapat dilihat pada gambar 4.6 

 
Gambar 4.6  Rangkaian Sensor suhu dan Pengkondisi Sinyal 

Dari data sheet  LM 35 diketahui bahwa faktor skala  LM 35 adalah + 10 mV/ºC. 

• Apabila suhu yang terdeteksi oleh LM 35 sebesar 20ºC, tegangan keluaran dari 

LM 35 (VLM35) adalah: 

               VLM 35(20ºC) = 10 mV/ºC x 20ºC 

                                  = 200 mV 

• Apabila suhu yang terdeteksi oleh LM 35 sebesar 25ºC, tegangan keluaran dari 

LM 35 (VLM35) adalah: 

               VLM 35(25ºC) = 10 mV/ºC x 25ºC 

                                 = 250 mV 

• Apabila suhu yang terdeteksi oleh LM 35 sebesar 30ºC, tegangan keluaran dari 

LM 35 (VLM35) adalah: 

               VLM 35(30ºC) = 10 mV/ºC x 30ºC 

                                 = 300 mV 

Karena tegangan keluaran LM 35 sangat kecil maka diperlukan suatu penguatan 

non inverting. Penguatannya dirancang sebesar 2 kali seperti yang terlihat pada 
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gambar 4.6, sehingga penentuan nilai resistansi Ri dan Rf adalah berdasarkan 

perhitungan di bawah ini: 

VinVbutVo
RfRi

RiVa
RfRi

RiVb =
+

=
+

= ;  

Ri
RfRi

Vin
VoutAV

+
==  

RiRf
Ri
Rf

Ri
Rf

Ri
RfAV

=

=

+=

+=

1

12

1

  

Penentuan nilai resistansi Rf dan Ri ditentukan dengan persamaan di atas, 

apabila Ri sebesar 10 kΩ, resistansi Rf adalah: 

Ω=
Ω=

=

kRf
kRi

RiRf

10
10  

Sehingga dipilih Rf senilai 10 kΩ dan Ri senilai 10 kΩ untuk mendapatkan penguatan 

tegangan sebesar 2 kali. 

 

4.3.5 Antarmuka LCD (Liquid Crystal Display) 

LCD yang digunakan dalam perancangan ini adalah tipe M1632, berfungsi untuk 

menampilkan informasi jam, menit dan detik yang berubah tiap detiknya serta sebagai 

tampilan saat pengesetan jumlah ikan dan suhu yang dibutuhkan sesuai dengan jenis 

ikan serta menampilkan data yang telah diset sebelumnya, seperti nama, NIM, judul  

dan  sebagainya. 

LCD dalam perancangan ini dikhususkan untuk melakukan proses tulis, sehingga 

hanya dapat digunakan untuk menulis perintah atau  data, untuk itu pin R/W 

dihubungkan ke ground sehingga memberikan logika 0 yang mana sinyal ini 

mengisyaratkan bahwa LCD hanya melakukan proses tulis saja. Sedangkan sinyal 

pada pin RS akan mengisyaratkan apakah data yang diberikan pada LCD merupakan 

sebuah instruksi atau benar-benar merupakan sebuah data. Apabila pin RS berlogika 

rendah, berarti data dianggap sebuah instruksi, dan apabila pin RS berlogika tinggi 

berarti data yang diberikan benar-benar adalah sebuah data. 
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Gambar antarmuka LCD (Liquid Crystal Display) ditunjukkan dalam    Gambar 

4.7. Dioda pada rangkaian LCD digunakan sebagai pengaman dari tegangan terbalik 

yang mungkin terjadi. 

 
Gambar 4.7 Antarmuka LCD         

Pin-pin yang digunakan adalah: 

• D0-D7 

Pin ini dihubungkan pada port 0 mikrokontroler. Pin ini merupakan saluran data, 

berisi perintah dan data yang akan ditampilkan pada LCD (Liquid Crystal 

Display) 

• Enable (E) 

Pin ini adalah sinyal operasi awal yang akan mengaktifkan data tulis, E 

dihubungkan pada mikrokontroller pin 2.7. 

• R/W  

Pin ini adalah sinyal seleksi tulis (logika 0) dan baca (logika 1). Pin dihubungkan 

ke ground, karena dalam perancangan ini LCD (Liquid Crystal Display) 

dikhususkan untuk melakukan proses tulis saja. 

• RS 

Pin ini adalah sinyal pemilih register internal. Logika 0 berarti instruksi register 

(tulis), dan logika 1 berarti data register (tulis dan baca). Pin RS ini dihubungkan 

pada mikrokontroler pin 2.6. 

• VEE 

Pin ini untuk mengendalikan kecerahan LCD (Liquid Crystal Display) dengan 

memberikan nilai resistor yang dihubungkan padanya. Pada perancangan ini 

resistor yang dihubungkan pada VEE sebesar 680 Ω. 

• VCC 

Pin ini dihubungkan dengan catu daya sebesar +5 volt. 
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• VSS 

Pin ini merupakan terminal ground, dihubungkan ke ground. 

4.3.6 Antarmuka IC ULN 2003 

IC ULN 2003 digunakan untuk men-driver arus keluaran dari MCU agar dapat 

menggerakkan motor stepper untuk simulasi pemberian makanan. Arus keluaran dari 

MCU relatif kecil sehingga perlu dikuatkan dengan memanfaatkan IC ULN 2003 

sehingga didapatkan arus keluaran dari ULN 2003 yang besarnya cukup untuk 

menggerakkan motor stepper. Antarmuka IC ULN 2003 dengan MCU ditunjukkan 

dalam Gambar 4.8 di bawah ini. 

 
Gambar 4.8  Antarmuka IC ULN 2003 

 

Pin-pin yang digunakan adalah: 

 Input pin 3 hingga  pin  4 dari ULN 2003 dihubungkan dengan P2.0 hingga P2.3 

pada MCU. 

 Output 1 hingga ouput 4 dihubungkan dengan input dari motor stepper. 

 

4.3.7 Rangkaian Driver Relay 

Rangkaian driver berfungsi untuk menggerakkan alat-alat yang dikontrol. 

Rangkaian driver digunakan karena arus keluaran dari mikrokontroler sangat kecil 

sehingga arus keluaran tidak mencukupi untuk menggerakkan peralatan yang 

dikontrol. Untuk mengatasi hal tersebut pada rangkaian driver relay ini menggunakan 

sebuah transistor sebagai penguat arus. Pemasangan optocoupler pada rangkaian ini 

ditujukan sebagai isolator untuk pengaman bagi mikrokontroler dari kelebihan arus 

yang ditimbulkan oleh beban yang dapat menyebabkan mikrokontroler menjadi rusak 

baik secara fisik maupun non fisik (program di dalam mikrokontroler itu sendiri). Hal 

ini dikarenakan catu daya beban sebesar 12 Volt, sedangkan catu daya dari 

 48



mikrokontroler sebesar 5 Volt.. Rangkaian driver relay ditunjukkan dalam Gambar 

4.9. 

 
Gambar 4.9 Rangkaian Driver Relay 

Relay yang digunakan adalah relay jenis  DPST 6V, yang aktif bila diberi arus  

50mA-200mA. Berdasarkan pengukuran didapatkan bahwa resistansi dalam relay  

adalah sebesar 100Ω dan direncanakan arus yang mengalir pada kolektor transistor 

saat saturasi (ICsat )sebesar 60mA, maka pada LOOP 1 tegangan pada R1 (VR1) 

sebesar: 

LOOP 1 : 

0  =  VCC – Vrelay - VR1 - VCE 

Relay ON pada saat saturasi 

VCC =   Vrelay + VR1 + VCE

12V = 6V +VR1 + 0 

VR1 = 12V – 6V 

VR1 = 6V 

Arus yang mengalir pada relay sama dengan arus yang mengalir  pada  kolektor 

transistor1 (IC1) sebesar 60mA, maka: 

IC1 = ICsat = IR1= Irelay ……………(1)

Dari persamaan 1 didapat: 

I
VR

R

R

1

1
1 =  

mA
VR 60

6
1 =  

Ω= 1001R  

Pada saat cut off (Ic = 0)  

 VCC -  Vrelay - VR1 - VCE(cut off) = 0 
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VCC   =  VCE(cut off)   = 12 V 

Berdasarkan data sheet BC547B,  untuk β didapatkan sebesar 180, maka didapat: 

mA

mA

mA

II
I

II

II

CB

B

C
B

BC

33,0

33,0
180

60

21

1

1
1

11

==

=

==

=

β

β

 

Pada LOOP 2 : 

VCC  = VCE2 + VR2 + VBE1 

  5V  =  4V + VR2 + 0,7V 

  VR2 = 5V-4,7V 

  VR2 = 0,3V 

  VR2  =  IC2R2 

      Ω=== k
mA
V

I
VR

C

R 909,0
33,0

3,0

2

2
2  

Sehingga R2 dipilih sebesar 1kΩ 

 
Gambar 4.10 Grafik IC terhadap VCE

Sumber : Data Sheet 4N25 

Dari gambar 4.10 dengan  dan IC2 = 0,33mA dan VCE2 = 4V didapatkan IF sebesar 

1mA, nilai CTR (Current Transfer Ratio) sebesar : 

%33

%100
1
33,0

%1002

=

=

=

CTR

x
mA

mACTR

x
I
I

CTR
F

C
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LOOP 3:  

VCC  = VLED + VR3  

Berdasarkan data sheet 4N25 tegangan pada LED sebesar 1,15V, maka: 

VCC  = VLED + VR3  

 5V = 1,15V+ VR3 

VR3 = 3,85V 

VR3  = R3 IF 

Ω=== k
mA

V

I
VR

F

R 85,3
1
85,33

3  

Sehingga R3 dipilih sebesar 3,9 kΩ 

Dengan R3 dipilih sebesar 3,9 kΩ, maka didapat nilai IF baru sebesar : 

mA
k
V

R
VI R

F 987,0
9,3
85,3

3

3 =
Ω

==  

Dengan IF sebesar 0,987mA maka didapat nilai IC2 sebesar : 

mAI
mAxI

CTRxIFI

x
I
I

CTR

C

C

C

F

C

33,0
987,0%33

%100

2

2

2

2

=

=

=

=

 

 IC2 = IB1 sebesar 0,33mA, maka berdasarkan data sheet BC547B β sebesar 180 

didapatkan nilai IC1 sebesar: 

mAmA
mAxI

I

II

C

C

BC

604,59
33,0180

1

1

11

≈=

=

= β

 

 Pada perancangan rangkaian driver relay ini transistor BC547 difungsikan 

sebagai saklar untuk mengaktifkan dan menonaktifkan relay, sehingga transistor i 

beroperasi pada daerah saturasi yang diumpamakan sebagai saklar tertutup dan saat 

transistor beroperasi pada titik cut off diumpamakan sebagai saklar terbuka Arus IC1 

merupakan arus yang mengalir pada relay. Relay akan ON pada saat saturasi dengan 

arus 60mA. Dengan perancangan rangkaian driver relay seperti pada gambar 4.9 alat 

ini dapat bekerja dengan baik. 

 

 51



4. 3.8 Perencanaan Rangkaian Keypad 

Keypad yang digunakan adalah adalah keypad matrik 3x4. Pin Y0-Y3 

dihubungkan ke P1.0-P1.3 (berlogika 1) mikrokontroler, sedangkan X0-X2 

dihubungkan ke P1.4-P1.6 mikrokontroler dengan X0 berlogika 0, X1 dan X2 

berlogika 1. Berdasarkan program pada MCU (Microcontroller Unit) akan dilakukan 

proses scanning pada pin X0-X2, dengan cara melakukan penggeseran logika 0 secara 

bergantian pada pin X0, X1, dan X3, hingga dideteksi adanya penekanan pada salah 

satu tombol keypad. 

Apabila salah satu tombol ditekan, kolom dan baris yang berhubungan akan 

terhubung. Misalnya, tombol angka 1 ditekan. Dengan proses scanning akan 

terdeteksi adanya penekanan tombol pada X0, sehingga X0 berlogika 0. Baris yang 

terhubung dengan kolom X0 adalah Y0, sehingga Y0 menjadi berlogika 0. Kombinasi 

logika 0 pada X0 dan Y0 mengisyaratkan bahwa tombol angka 1 yang telah 

ditekan.Gambar rangkaian keypad ditunjukkan dalam Gambar 4.11 

 
Gambar 4.11  Rangkaian Keypad 

                                                              
 

4.4 Perancangan Perangkat Lunak 

Perangkat lunak untuk mengendalikan sistem ini terdiri dari proses pengambilan 

data dari unit masukan, pengisian serta pengambilan data di RTC (Real Time Clock) 

dan program tampilan pada LCD . 

Gambar 4.12 menunjukkan flowchart utama atau diagram alur sistem pada alat 

otomatis pemelihara ikan. Pertama program akan menampilkan intro, kemudian 

program akan menampilkan menu 1, menu 2 menu 3 dan menu 4. Setelah itu program 

akan melakukan proses sampai selesai, kemudian program akan menuju ke tampilan 

utama. 
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Gambar 4.12  Flowchart Utama 

 

 Pada sub program proses terdapat dua macam proses yang berlangsung yaitu 

proses penyalaan heater, proses pemberian makan dan pengontrolan  filter. Diagram 

alir proses penyalaan heater dapat dilihat pada gambar 4.13 dan diagram alir proses 

pemberian makan dan pengontrolan  filter dapat dilihat pada gambar 4.14. 
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Gambar 4. 13 Flowchart Proses Penyalaan Heater 
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Gambar 4.14 Flowchart Proses Pemberian Makan dan Pengontrolan  Filter 
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BAB V 

PENGUJIAN ALAT 

 

Dalam pengujian alat ini, dilakukan tahap-tahap pengujian terhadap perangkat 

keras (hardware) maupun perangkat lunak (software). Pengujian alat tersebut terdiri 

dari: 

1. Pengujian mikrokontroler AT89C51 – LCD (Liquid Crystal Display) 

2. Pengujian RTC (Real Time Clock) DS12887 

3. Pengujian rangkaian Sensor Suhu LM35 dan pengkondisi sinyal 

4. Pengujian ADC 0804 

5. Pengujian Driver Relay 

6. Pengujian Driver Motor Stepper 

7. Pengujian rangkaian keypad 

8. Pengujian keseluruhan sistem 

Pengujian alat ini bertujuan untuk mengetahui unjuk kerja rangkaian tiap blok 

dan keseluruhan sistem. Apakah rangkaian yang telah dirancang dapat bekerja dengan 

baik sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan. 

5.1 Pengujian Mikrokontroler AT89C51 – LCD (Liquid Crystal Display) 

Pengujian terhadap mikrokontroler dan LCD ini ditujukan untuk mengetahui 

apakah mikrokontroler dan LCD dapat bekerja dengan baik atau tidak. Pengujian ini 

dilakukan dengan mengisi program inisialisasi LCD ke dalam mikrokontroler dengan 

menggunakan Flash PEROM (Programmable and Erasable Read Only Memory)  

programmer, yang berfungsi untuk mengambil program objek yang ada di PC dan 

memasukkannya ke dalam Flash PEROM (Programmable and Erasable Read Only 

Memory AT89C51. Selanjutnya mikrokontroler diberi masukan beberapa karakter dan 

ditampilkan melalui LCD. Bagan pengujian mikrokontroler dan LCD ditunjukkan 

dalam Gambar 5.1. 

 
Gambar 5.1 Blok Diagram Pengujian Mikrokontroler dan LCD 

 

Flowchart sistem pengujian mikrokontroler dan LCD ditunjukkan dalam Gambar 

5.2. 
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Gambar 5.2  Flowchart Sistem Pengujian Mikrokontroler dan LCD 

 
Tampilan pada LCD dari hasil pengujian ditunjukkan dalam Gambar 5.3. 
 

 
Gambar 5.3 Tampilan pada LCD dari Hasil Pengujian 

Dari hasil pengujian, data yang dimasukkan ke dalam mikrokontroler dapat 

ditampilkan dalam LCD, hal ini berarti rangkaian mikrokontroler dan LCD dapat 

bekerja dengan baik. 

5.2 Pengujian RTC (Real Time Clock) 

Pengujian terhadap  RTC dilakukan dengan memberikan program ke dalam 

mikrokontroler untuk mengaktifkan RTC. Walaupun saat pengujian catu daya 

dimatikan, RTC akan tetap aktif karena mempunyai catu daya internal. Bagan 

pengujian ditunjukkan dalam Gambar 5.4. 

 
Gambar 5.4 Blok Diagram Pengujian RTC 

 

 

Flowchart pengujian sistem ditunjukkan dalam Gambar 5.5. 
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Gambar 5.5 Flowchart Sistem Pengujian RTC 

 

Tampilan pada LCD  yang merupakan hasil dari pengujian RTC  ditunjukkan 

dalam Gambar 5.6. 

 
Gambar 5.6 Tampilan LCD hasil pengujian RTC 

 
Dari hasil pengujian, data waktu berupa jam, menit dan detik sudah dapat 

ditampilkan pada LCD. Hal ini berarti rangkaian RTC telah dapat bekerja dengan 

baik. 

 

5.3 Pengujian Rangkaian Sensor Suhu 

Tujuan pengujian rangkaian sensor suhu ini adalah untuk mengetahui tingkat 

sensitivitas dari sensor suhu. Pengujian dilakukan dengan mengukur tegangan 

keluaran dari LM 35 (VO1), tegangan keluaran dari penguat non-inverting (VO2) 

Rangkaian pengujian sensor suhu ditunjukkan dalam Gambar 5.7. 

 
Gambar 5.7. Pengujian Rangkaian Sensor Suhu 
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Data hasil pengujian rangkaian sensor suhu ditunjukkan dalam Tabel 5.1. 
Tabel 5.1. Data Hasil Pengujian Rangkaian Sensor Suhu 

 
Va (mV) Vb (mV) Suhu  

(ºC) 
Teori Praktek 

%  
Kesalahan 

Va Teori Praktek 

%  
Kesalahan 

Vb

21 210 213 1,43 420 426 1,43 

22 220 222,5 1,14 440 445 1,14 

23 230 233 1,3 460 465 1,3 

24 240 244 1,67 480 488 1,67 

25 250 252,5 1 500 506 1,2 

26 260 262 0,77 520 525 0,96 

27 270 271,5 0,56 540 544 0,74 

28 280 282 0,7 560 564 0,71 

29 290 290 0,69 580 585 0,86 

30 300 302 0,67 600 603 0,5 

 

Dari hasil pengujian didapatkan  bahwa tegangan keluaran dari LM 35 (Va) 

terdapat selisih antara hasil teori dan praktek yang besarnya antara 0,56% sampai 

1,67% dengan persen kesalahan rata-rata 0,99%. Untuk (Vb)  yang merupakan 

tegangan keluaran sensor suhu yang diumpankan ke rangkaian penguat non inverting, 

terdapat  selisih antara hasil teori dan praktek yang besarnya antara 0,5% sampai 

1,67% dengan persen kesalahan rata-rata 1,05%. 

Error pada tegangan output (Vb)  dikarenkan adanya toleransi pada sensor suhu 

sebesar +  1/40C. 

 

5.4 Pengujian ADC 0804 

  Pengujian ADC 0804 bertujuan untuk mengetahui keluaran digital 

yang dihasilkan berdasarkan masukan analog yang diberikan kepada ADC. Pengujian 

ADC dilakukan dengan cara merangkai peralatan seperti dalam Gambar 5.8 dengan 

menggunakan. potensiometer sebagai masukan analog dan lampu LED yang mewakili 

keluaran 8 bit. Pengujian dilakukan  dari 0 volt sampai 5 volt dengan kenaikan 0,5 

volt. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 5.2. Blok diagram pengujian rangkaian 

sensor posisi ditunjukkan dalam Gambar 5.8 : 

 59



 
Gambar 5.8. Diagram blok pengujian rangkaian ADC 0804 

 
Tabel 5.2 Hasil Pengujian ADC 

Keluaran  

(Perhitungan) 

Keluaran 

(Pengukuran) 

 

Vin (V) 

 Desimal Biner Desimal Biner 

 

%  

Kesalahan 

0 0 00000000 0 00000000 0 

0.5 26 00011010 25 00011001 3,85 

1 51 00110011 50 00110010 2 

1.5 77 01001101 76 01001100 1,3 

2 102 01100110 101 01100101 0,98 

2.5 128 10000000 127 01111111 0,78 

3 153 10011001 152 10011000 0,65 

3.5 179 10110011 178 10110010 0,56 

4 204 11001100 203 11001011 0,49 

4.5 230 11100110 229 11100101 0,43 

5 255 11111111 255 11111111 0 

 

Dari tabel 5.2 terlihat kesalahan data berkisar dari 0% sampai dengan 3.85% 

dengan rata-rata kesalahan 0.996%. Adanya kesalahan hasil konversi ADC dapat 

disebabkan oleh tingkat akurasi komponen ADC 0804 sebesar 1 LSB dan kesalahan 

dalam pengukuran. 

 

5.5 Pengujian Rangkaian Driver Relay 

Tujuan dari pengujian rangkaian driver relay ini adalah untuk mengetahui kerja 

transistor sebagai driver, yang berfungsi untuk menguatkan arus keluaran dari MCU 

sehingga dapat menggerakkan relay. 

Rangkaian Pengujian driver relay ditunjukkan dalam Gambar 5.9. 
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Gambar 5.9. Rangkaian Pengujian Driver Relay 

 

Tampilan pengujian dari driver relay dapat dilihat pada tabel 5.3 
Tabel 5.3. Hasil Pengujian driver relay 

Posisi Leads B masing-masing 
switch contact 

NO Posisi Leads A ke 
common relay 

Logika 
Mikrokontroler 

Titik 1 / N.O 
(Ω) 

Titik 2 / N.O 
(Ω) 

1 Titik 3 1 0 ~ 
2 Titik 3 0 ~ 0 

Dari tabel 5.3 pengujian diketahui bahwa rangkaian driver relay telah dapat 

bekerja dengan baik sesuai dengan perancangan yakni pada logika nol, yaitu pada 

terminal N.O (2) relay akan terhubung dengan terminal common (3) atau relay on. 

Sedangkan pada logika satu, terminal N.C (1) relay akan terhubung dengan terminal 

common (3) atau relay off. 

5.6 Pengujian Keypad 

Pengujian pada keypad ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang telah 

dikirim karena penekanan keypad telah sesuai atau tidak. Pengiriman data dilakukan 

melalui penekanan tombol keypad matrik baris dan kolom. Persambungan antara baris 

dan kolom yang terdeteksi dengan cara scanning akan menghasilkan data keluaran 

tertentu dalam bentuk biner. Pemrosesan data dari keypad dilakukan oleh 

mikrokontroler dan kemudian data tersebut oleh mikrokontroler dikirim untuk 

ditampilkan di LCD. Bagan pengujian keypad ditunjukkan dalam Gambar 5.10. 

Flowchart pengujian sistem kerja keypad ditunjukkan dalam Gambar 5.11. Kombinasi 

bit untuk setiap penekanan tombol ditunjukkan dalam Tabel 5.4.  
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Gambar 5.10 Blok Diagram Pengujian Keypad 

                                 

 
Gambar 5.11 Flowchart Sistem Pengujian Keypad 

  
Tabel 5.4 Kombinasi Bit Keypad 

Tombol  
P1.7 

X0 
P1.6 

X1 
P1.5 

X2 
P1.4 

Y3 
P1.3 

Y2 
P1.2 

Y1 
P1.1 

Y0 
P1.0 

HEXA 

1 1 0 1 1 1 1 1 0 BE 
2 1 1 0 1 1 1 1 0 DE 
3 1 1 1 0 1 1 1 0 EE 
4 1 0 1 1 1 1 0 1 BD 
5 1 1 0 1 1 1 0 1 DD 
6 1 1 1 0 1 1 0 1 ED 
7 1 0 1 1 1 0 1 1 BB 
8 1 1 0 1 1 0 1 1 DB 
9 1 1 1 0 1 0 1 1 EB 
* 1 0 1 1 0 1 1 1 D7 
0 1 1 0 1 0 1 1 1 B7 
# 1 1 1 0 0 1 1 1 E7 

Untuk pengujian keypad, ditekan tombol angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 pada keypad, 

yang selanjutnya ditampilkan di LCD.  Hasil dari pengujian keypad ditunjukkan pada 

Gambar  5.12. 

 
Gambar 5.12 Tampilan LCD Hasil Pengujian Keypad 

 
Angka yang ditampilkan pada LCD adalah sesuai dengan angka hasil penekanan 

tombol keypad. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian keypad dapat bekerja dengan 

baik. 
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5.7 Pengujian keseluruhan sistem 

Pengujian keseluruhan sistem ini ditujukan untuk mengetahui kinerja sistem 

secara keseluruhan, apakah telah dapat berhasil sesuai dengan spesifikasi yang 

diharapkan atau tidak. Pengujian dilakukan dengan merangkai keseluruhan blok 

rangkaian seperti ditunjukkan dalam Gambar 5.13. 

SENSOR
SUHU ADC

MCU

PEMANAS AIR

 RANGKAIAN
PEMBERIAN  MAKAN

FILTER
AIRRTC

KEYPAD

            Gambar 5.13. Blok Diagram Pengujian Keseluruhan Sistem 
 

Selanjutnya program yang telah diisikan ke dalam MCU AT89C51 digunakan 

untuk menguji keseluruhan sistem. Langkah-langkah pengujian dilakukan sebagai 

berikut: 

Pengujian I 

1. Pengecekan waktu dari RTC (jam, menit, detik). 

2. Pengecekan apakah LCD bekerja sesuai dengan perencanaan. 

3. Pengecekan apakah filter air bekerja sesuai dengan perencanaan. 

4. Pengecekan apakah pemanas air (heater) bekerja sesuai dengan perencanaan. 

5. Pengecekan pakah putaran motor stepper sesuai dengan perencanaan. 

 

Pengujian II 

1. Menghidupkan catu daya. 

2. Set jumlah ikan yang akan dipelihara antara 1 – 9 ekor. 

3. Set suhu yang dibutuhkan oleh ikan disesuaikan dengan jenisnya. 

4. Set jam makan ikan. 
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5. Pengecekan apakah motor stepper akan berputar menjatuhkan makanan sebanyak   

jumlah ikan. 

6. Pengecekan apakah pemanas air akan ON apabila suhu air kurang dari suhu 

pengesetan dan OFF apabila suhu air sama dengan suhu pengesetan. 

7. Pengecekan apakah pada saat jam makan  filter air akan OFF dan kembali ON 

pada saat 5 menit setelah jam makan.  

Setelah dilakukan pengujian I, didapatkan bahwa filter air, heater dan motor 

stepper dapat bekerja sesuai dengan perencanaan. Setelah dilakukan pengujian II 

didapatkan bahwa motor stepper akan berputar menjatuhkan makanan sebanyak 

jumlah ikan, pemanas air akan ON apabila suhu air kurang dari suhu pengesetan dan 

OFF apabila suhu air sama dengan suhu pengesetan dan filter air akan OFF dan 

kembali ON pada saat 5 menit setelah jam makan.  

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa alat 

yang dibuat telah bekerja dengan baik sesuai spesifikasi yang telah direncanakan. 

Hasil dari pengujian ditunjukkan pada table 5.5, table 5.6 dan table 5.7. 

 

 

 
Tabel 5.5  Hasil pengujian pengesetan jumlah ikan dengan  putaran motor stepper 

JUMLAH IKAN PUTARAN MOTOR STEPPER 
1 ekor 1 putaran 

2 ekor 2 putaran 

3 ekor 3 putaran 

4 ekor 4 putaran 

5 ekor 5 putaran 

6 ekor 6 putaran 

7 ekor 7 putaran 

8 ekor 8 putaran 

9 ekor 9 putaran 

Keterangan:  tiap satu kali putaran motor stepper akan menjatuhkan   
                      makanan sebanyak 2 gram 
 

Dari table 5.5 dapat diketahui bahwa pengesetan jumlah ikan  sama dengan 

jumlah putaran motor stepper. Hal ini menunjukkan bahwa pengontrolan pemberian 

makanan  dapat bekerja sesuai dengan perencanaan. 
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Tabel 5.6 Hasil pengujian pengesetan suhu dengan pengontrolan heater 

SUHU AIR AKUARIUM SET SUHU HEATER 

190C 200 C ON 

190 C 210 C ON 

190 C 220 C ON 

190 C 190 C OFF 

220 C 200 C OFF 

220 C 210 C OFF 

220 C 220 C OFF 

 

Dari table 5.6 dapat diketahui bahwa, jika suhu air  pada akuarium kurang dari 

suhu yang diset, maka heater (pemanas air) akan ON sebaliknya jika suhu air lebih 

dari atau sama dengan  suhu yang diset maka heater akan OFF. Hal ini menunjukkan 

bahwa sistem pengontrolan suhu dapat bekerja dengan baik. 

 
 Tabel 5.7  Hasil pengujian Pengesetan jam makan dengan pengontrolan filter 

NO SET JAM MAKAN FILTER OFF FILTER ON 

1 07.00 07.00 07.05 

2 08.15 08.15 08.20 

3 09.00 09.00 09.05 

4 12.00 12.00 12.05 

5 15.00 15.00 15.05 

6 15.15 15.15 15.20 

7 19.15 19.15 19.20 

 

Dari table 5.6 dapat diketahui bahwa, pada saat jam makan yang telah ditentukan 

filter air akan OFF dan akan ON lima menit kemudian. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengontrolan filter dapat bekerja dengan baik. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Dari hasil perencanaan dan pembuatan alat otomatis pemelihara ikan di 

akuarium, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Alat pemelihara ikan otomatis ini memiliki tiga fungsi yaitu dapat mengontrol 

suhu akuarium, memberi mkan ikan dan sebagai penyaring air agar tetap bersih. 

2. Pada saat pemberian makanan filter air akan mati dan kembali menyala lima 

menit kemudian.   

3. Saat suhu air pada akuarium kurang dari suhu yang diset maka pemanas air 

(heater) akan menyala dan  akan mati jika suhu air pada akuarium sama dengan 

suhu yang diset   

4. Pengesetan jumlah ikan akan menentukan banyaknya makanan yang akan 

diberikan pada ikan. 

5. Dari hasil pengujian didapatkan bahwa tegangan keluaran dari sensor suhu yang 

diumpankan ke penguat non inverting memiliki persen kesalahan     rata-rata 

1,05%. 

 

6.2 Saran 

Untuk lebih menyempurnakan pembuatan alat otomatis pemelihara ikan hias di 

akuarium ini, disarankan untuk menambahkan hal-hal berikut: 

1. Penambahan sistem pengukuran PH yang ditujukan untuk mengetahui kualitas air 

sebagai habitat ikan.  

2. Penambahan variasi berat badan ikan sehingga bisa digunakan untuk memelihara 

ikan baik besar maupun kecil. 

3. Perlu dilakukan perbaikan pada mekanik sehingga kinerja alat yang dibuat 

semakin bagus. 

4. Pengaturan peralatan pemelihara ikan hias dimungkinkan untuk diatur dari jarak 

jauh, misalnya dengan memanfaatkan handphone maupun lewat internet 
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