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ABSTRAK 
 
Yanri Nurwibowo. 0310632042-63. 2006. Papan Informasi Jadwal 
Keberangkatan Kereta Api Menggunakan Display Dot Matrix LED 
Memanfaatkan Bluetooth Sebagai Media Komunikasi. Skripsi Jurusan Teknik 
Elektro, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.  Pembimbing: Suprapto, ST, MT 
dan R Arief Setyawan, ST, MT. 
 

Papan informasi sangat banyak membantu manusia dalam memperoleh 
keterangan-keterangan yang diperlukannya. Salah satunya papan informasi jadwal 
keberangkatan kereta api, dimana saat ini berupa papan dengan tulisan yang berisi 
daftar informasi jadwal keberangkatan kereta api. Dengan menggunakan display 
dot matrix dapat dengan mudah menampilkan perubahan jadwal keberangkatan 
kereta api dan informasi tersebut dapat langsung diketahui oleh para calon 
penumpang. Sehingga informasi yang disampaikan pada para pengguna jasa 
kereta api akan lebih akurat dan bermanfaat. Data-data perangkat penampil 
tersebut biasanya dikontrol melalui hubungan kabel. Media kabel sebagai jalur 
penghubung memerlukan instalasi dan ruang yang dimungkinkan tidak terdapat 
gangguan seperti putus atau terinjak. Jalan keluar yang dirasa cukup baik adalah 
pemanfaatan teknologi bluetooth sebagai media komunikasi. Bluetooth digunakan 
untuk menggantikan hubungan komunikasi yang masih menggunakan media 
kabel sehignga dapat memberikan kemudahan dalam instalasi dan perawatannya. 

Perangkat ini terdiri dari display dot matrix LED sebagai penampil data 
karakter informasi jadwal keberangkatan kereta api. Rangkaian driver kolom dan 
baris dot matrix sebagai pengendali penampilan karakter pada displai dot matrix 
LED. Bluetooth sebagai media komunikasi pertukaran data karakter yang akan 
ditampilkan pada display dot matrix LED. Mikrokontroler berfungsi untuk 
mengendalikan proses penerimaan data karakter tampilan dan menampilkan 
semua karakter yang diterima pada display dot matrix LED. Semua data karakter 
yang akan ditampilkan diatur dan dikirimkan oleh komputer. 

Perangkat papan informasi dirancang untuk menampilkan data 4 jadwal 
keberangkatan kereta api yang terdiri dari waktu keberangkatan, nama kereta api 
dan tujuan kereta api. Sistem display menampilkan semua karakter tersebut secara 
bergerak atau bergeser. Ketika waktu kurang dari 5 menit dari waktu 
keberangkatan, sistem akan memberikan peringatan berupa suara pengumuman. 
Data tampilan akan diganti data jadwal baru jika waktu telah melampaui waktu 
keberangkatan kereta api terawal.  
 

iv 



PENGANTAR 
 
 
Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena 

berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 
judul “Alat Ukur Tingkat Tekanan Suara Dengan Penunjuk Ambang Waktu Yang 
Dapat Menyebabkan  Kerusakan Pendengaran ". Pengajuan skripsi ini merupakan 
persyaratan yang wajib ditempuh untuk meraih gelar Sarjana Teknik. 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang 
sebesar-besarnya kepada : 
1. Suprapto, ST, MT., selaku Pembimbing I 
2. R Arief Setiawan, ST, MT., selaku Pembimbing II 
Yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan nasehat kepada penulis 
dalam menyelesaikan Laporan skripsi ini. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kesempatan yang 
telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas 
Brawijaya, kepada : 
1. Bapak Ir. Purwanto, MT., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro 
2. Bapak Ir. Hery Purnomo, selaku Sekretaris Jurusan Teknik Elektro 
3. Bapak Ir. Ponco Siwindarto, MSi., selaku Ketua Kelompok Dosen Keahlian 

Bidang Elektronika 
4. Seluru Dosen, Laboran, dan Staf pada Jurusan Teknik Elektro Universitas 

Brawijaya 
5. Seluruh mahasiswa Teknik Elektro terutama rekan-rekan Alih Program 2003, 

yang telah membantu hingga Skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. 
 Hanya doa yang dapat penulis iringkan kepada Bapak, Ibu, serta Kakak-
kakak dan Adik-adik yang selalu memberikan doa, kepercayaan, dorongan, dan 
semangat yang tak pernah berhenti. 

Dalam pembuatan Skripsi ini penulis menyadari terdapatnya kekurangan 
dan keterbatasan didalamnya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, 
penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua 
pihak demi penyempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
kita semua. 

      
 
  
 Malang, 31 Januari 2007 

       Penulis, 
 

 

v 



DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ..........................................................................................i 

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ..................................ii 

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI .......................................... iii 

ABSTRAK ........................................................................................................iv 

PENGANTAR ...................................................................................................v 

DAFTAR ISI .....................................................................................................vi 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ix 

DAFTAR TABEL ............................................................................................xi 

 

BAB I PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang ............................................................................1 

1.2. Rumusan Masalah ......................................................................2 

1.3. Batasan Masalah .........................................................................2 

1.4. Tujuan Penelitian ........................................................................3 

1.5. Sistematika Penulisan .................................................................3 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

2.1. Konsep Dasar Bluetooth .............................................................5 

2.1.1. Protokol Bluetooth ...............................................................6 

2.1.2. USB Bluetooth Adapter .......................................................9 

2.1.3. Bluetooth Printer Adapter ..................................................10 

2.2. Mikrokontroler AT89C55 ........................................................10 

2.2.1. Fungsi-fungsi Kaki (Pin) ..................................................11 

2.2.2. SFR (Special Function Register) ......................................14 

2.3. Display Dot Matrix ...................................................................16 

2.4. Shift Register 74LS164 ............................................................17 

2.5. Decoder/Demultiplexer 74LS138 .............................................18 

2.6. IC Latches 74LS373 .................................................................19 

2.7. RAM (Random Access Memories) IC 6264 ..............................19 

2.8. IC Buffer 7407 ..........................................................................20 

vi 



2.9. Port Paralel Printer ...................................................................21 

 

BAB III METODOLOGI 

3.1. Studi Literatur ............................................................................23 

3.2. Perancangan Alat .......................................................................23 

3.3. Pembuatan Alat .........................................................................24 

3.4. Pengujian dan Analisis Alat ......................................................24 

3.5. Pengambilan Kesimpulan ..........................................................24 

 

BAB IV PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 

4.1. Spesifikasi Alat ..........................................................................25 

4.2. Blok Diagram Rangkaian ..........................................................25 

4.3. Perangkat Keras .........................................................................27 

4.3.1. Bluetooth Adapter ..............................................................27 

4.3.2. Mikrokontroler AT89C55 ..................................................29 

4.3.3. Rangkaian Memori Data ....................................................33 

4.3.4. Transceiver IC 74LS245 ....................................................34 

4.3.5. Rangkaian Display Dot Matrix ..........................................34 

4.3.6. Rangkaian Driver Kolom Dot Matrix ................................36 

4.3.7. Rangkaian Driver Baris Dot Matrix ...................................37 

4.4. Perangkat Lunak ........................................................................40 

4.4.1. Perangkat Lunak Mikrokontroler .......................................40 

4.4.2. Perangkat Lunak Pada Komputer ......................................46 

4.4.3. Protokol Data Antara Komputer dengan Mikrokontroler...48 

 

BAB V PENGUJIAN DAN ANALISIS ALAT 

5.1. Pengujian Rangkaian Transceiver IC 74LS245 ........................51 

5.2. Pengujian Rangkaian Driver Kolom Dot Matrix .......................53 

5.3. Pengujian Rangkaian Driver Baris Dot Matrix .........................53 

5.4. Pengujian Perangkat Bluetooth .................................................55 

5.5. Pengujian Sistem .......................................................................58 

5.6.1. Pengujian Sistem Display Dot Matrix LED .......................59 

vii 



5.6.2. Pengujian Keseluruhan Sistem ..........................................60 

5.6.2.1. Pengujian Pengaruh Perangkat Bluetooth Lain ........63 

 

BAB VI PENUTUP 

6.1. Kesimpulan ................................................................................65 

6.2. Saran ..........................................................................................65 

 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................66 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii 



DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1. Contoh beberapa modul aplikasi bluetooth .................................... 6 

Gambar 2.2. Layer-layer bluetooth ..................................................................... 6 

Gambar 2.3. Bluetooth USB dongle/adapter ...................................................... 9 

Gambar 2.4. Model parallel bluetooth printer adapter .................................... 10 

Gambar 2.5. Diagram Konfigurasi 40 pin mikrokontroler Atmel AT89C55 .... 11 

Gambar 2.6. Diagram rangkaian dalam display dot matrix 5x7 ....................... 17 

Gambar 2.7. Konfigurasi kaki-kaki IC 74LS164 .............................................. 17 

Gambar 2.8. Konfiguarasi Pin IC 74LS138 ...................................................... 18 

Gambar 2.9. Konfigurasi kaki IC 74LS373 ...................................................... 19 

Gambar 2.10. Konfigurasi kaki IC HM6264 ....................................................... 20 

Gambar 2.11. Konfigurasi kaki IC 7407 ............................................................. 21 

Gambar 4.1. Blok diagram sistem...................................................................... 26 

Gambar 4.2. Diagram protokol handshaking mode centronics. ........................ 28 

Gambar 4.3. Konfigurasi penghubungan centronics ......................................... 29 

Gambar 4.4. Diagram rangkaian sistem mikrokontroler ................................... 30 

Gambar 4.5. Diagram rangkaian memori IC 6264 ............................................ 33 

Gambar 4.6. Diagram rangkaian tranceiver IC 74LS245 .................................. 34 

Gambar 4.7. Diagram rangkain display dot matrix ........................................... 35 

Gambar 4.8. Diagram dalam display dot matrix LED ...................................... 35 

Gambar 4.9. Contoh tampilan karakter E dan M pada display dot matrik5x7 ... 36 

Gambar 4.10. Diagram rangkaian driver kolom display dot matrix ................... 37 

Gambar 4.11. Diagram rangkaian driver baris dot matrix .................................. 38 

Gambar 4.12. (a) Transistor PNP (b) Aliran konvensional ................................. 38 

Gambar 4.13. Diagram alir program untuk proses pendeteksian dan pengambilan 

data pada bluetooth printer adapter .............................................. 40 

Gambar 4.14. Diagram alir program utama dan proses penampil dot matrik ..... 41 

Gambar 4.15. Contoh perubahan dari karakter ke data tampilan dalam memori. 44 

Gambar 4.16. Diagram proses handshaking sampai proses penyimpanan data ke 

dalam memori oleh mikrokontroler .............................................. 45 

ix 



Gambar 4.17. Diagram alir program pengiriman data oleh komputer melalui 

bluetooth ....................................................................................... 46 

Gambar 4.18. Bagian-bagian dari keseluruhan data yang dikirimkan oleh 

komputer ....................................................................................... 49 

Gambar 5.1. Blok diagram pengujian rangkaian transceiver IC 74LS245 ....... 52 

Gambar 5.2. Diagram blok pengujian rangkaian driver kolom dot matrik ....... 52 

Gambar 5.3. Blok diagram pengujian rangkaian driver baris dot matrix .......... 53 

Gambar 5.4. Gambar program driver bluetooth USB adapter yang telah 

terhubung pada bluetooth parallel printer adapter ...................... 57 

Gambar 5.5. Menunjukkan indikator nomor port com yang telah terhubung ... 57 

Gambar 5.6. Flowchart program Delphi untuk pengujian perangkat bluetooth 58 

Gambar 5.7. Blok diagram pengujian sistem display dot matrix LED ............. 59 

Gambar 5.8. Blok diagram pengujian keseluruhan sistem ................................ 60 

Gambar 5.9. Tampilan program pengirim data karakter tampilan dot matrix ... 61 

Gambar 5.10. Diagram blok pengujian sistem terhadap pengaruh dari perangkat 

bluetooth lain ................................................................................ 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

x 



Tabel 2.1. Tabel fungsi tambahan  pada port 1 ................................................. 13 

Tabel 2.2. Fungsi-fungsi alternatif port 3 AT89C55 ......................................... 14 

Tabel 2.3. Peta alamat SFR dan nilai reset AT89C55........................................ 14 

Tabel 2.4. Konfigurasi dan fungsi D-Type 25 pin konektor Port Paralel .......... 21 

Tabel 4.1. Pembagian alamat memori eksternal IC 6264 dan fungsinya .......... 42 

Tabel 4.2. Pembagian alamat memori internal mikrokontroler AT89C55 dan 

fungsinya .......................................................................................... 43 

Tabel 4.3. Daftar karakter dan kode ASCII yang dapat dikrimkan sebagai data 

karakter display dot matrix ............................................................... 48 

Tabel 4.4. Kode awal data dan fungsinya ......................................................... 49 

Tabel 5.1. Tabel hasil pengujian driver baris dot matrix ................................... 54 

Tabel 5.2. Hasil pengujian transistor sebagai rangkaian pengontrol baris dot 

matrix ............................................................................................... 55 

Tabel 5.3. Data hasil pengujian sistem display dot matrix ................................ 60 

Tabel 5.4. Hasil perbandingan antara data yang terkirim dan yang ditampilkan 

oleh sistem display dot matrix LED ................................................. 61 

 

xi 



 
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Papan informasi sangat banyak membantu manusia dalam memperoleh 

keterangan-keterangan yang diperlukannya. Salah satunya papan informasi jadwal 

keberangkatan kereta api, dimana saat ini berupa papan dengan tulisan yang berisi 

daftar informasi jadwal keberangkatan kereta api.  

Papan informasi tersebut masih menimbulkan permasalahan-

permasalahan antara lain ketika terjadi perubahan jadwal keberangkatan kereta api 

yang mendadak sulit sekali untuk merubah jadwal yang telah ada. Penempatan 

atau kebutuhan ruang papan tersebut yang tidak dapat menyampaiakan informasi 

perubahan jadwal agar dapat diketahui langsung oleh para calon penumpang 

kereta api yang telah menunggu didalam stasiun.  

Oleh karena itu diperlukan perangkat papan informasi jadwal 

keberangkatan kereta api yang dapat memecahkan permasalahan tersebut. 

Perkembangan teknologi yang salah satunya adalah display dot matrix yang 

merupakan penampil dengan memanfaatkan LED (Ligth Emiting Diode) yang 

tersusun secara matrik dapat dimanfaatkan untuk menggantikan papan informasi 

jadwal keberangkatan kereta api lama. Dengan menggunakan display dot matrix 

dapat dengan mudah menampilkan perubahan jadwal keberangkatan kereta api 

dan informasi tersebut dapat langsung diketahui oleh para calon penumpang. 

Sehingga informasi yang disampaikan pada para pengguna jasa kereta api akan 

lebih akurat dan bermanfaat.  

Selain hal tersebut, penggunaan display dot matrix sebagai papan 

informasi menimbulkan permasalahan dalam instalasinya ketika masih 

menggunakan kabel sebagai media komunikasi antara sistem kontrol data dan 

perangkat display. Karena diperlukan pengaturan jalur kabel yang baik agar tidak 

rusak dan mengganggu calon penumpang. Terdapat beberapa cara tanpa 

menggunakan kabel sebagai media komunikasinya, dua diantaranya yaitu melalui 

infra merah dan bluetooth. Jika menggunakan infra merah sebagai medianya, 

maka masih diperlukan pengarahan antara sistem pengirim dan penerima data. 
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Jalan keluar yang dirasa cukup baik adalah pemanfaatan teknologi bluetooth 

sebagai media komunikasi. Bluetooth digunakan untuk menggantikan hubungan 

komunikasi yang masih menggunakan media kabel sehignga dapat memberikan 

kemudahan dalam instalasi dan perawatannya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disusun rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang dan membuat perangkat display LED dot matrik agar 

dapat menampilkan karakter-karakter baik huruf maupun angka secara 

berjalan yang dikendalikan oleh mikrokontroler 

2. Bagaimana mikrokontroler dapat mengubah data-data informasi jadwal 

keberangkatan kereta api yang diterima dari komputer menjadi karakter-

karakter yang dapat ditampilkan pada papan informasi yang menggunakan 

display dot matrix 

3. Bagaimana membangun komunikasi atau melakukan pengiriman data 

jadwal keberangkatan kereta api antara komputer dengan mikrokontroler 

melalui media bluetooth  

 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam ruang lingkup pembahasan ini, permasalahan yang akan dibahas 

meliputi: 

1. Rangkaian dan sistem display dot matrix yang dapat menampilkan pola-pola 

karakter baik huruf maupun angka secara berjalan 

2. Proses pembangunan komunikasi antara komputer dan mikrokontroler 

melalui media bluetooth  

3. Tidak membahas sistem catu daya 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan pembuatan skripsi ini adalah: 

1. Mampu menampilkan karakter-karakter baik yang berupa huruf maupun 

angka pada display dot matrix LED secara berjalan yang dikendalikan oleh 

mikrokontroler 

2. Data yang dikirimkan merupakan informasi jadwal keberangkatan kereta 

api, data-data ini berupa kode karakter huruf dan angka 

3. Merancang dan membuat perangkat lunak agar mikrokontroler dapat 

menerima data dari komputer dan memprosesnya agar sesuai bentuk pola-

pola karakter yang ditampilkan pada display dot matrix LED  

4. Merancang dan membuat perangkat yang memanfaatkan teknologi 

bluetooth sebagai media komunikasi pertukaran data antara komputer dan 

mikrokontroler 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut: 

Bab I :  Pendahuluan 

  Menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan dan 

pembatasan masalah, serta tujuan dan sistematika penulisan tugas 

khir. 

Bab II  :  Tinjauan Pustaka 

  Menjelaskan tentang teori dasar yang berisi tentang prinsip dasar  

bluetooth, mikrokontroler AT89C55, dot matrik LED, shift 

register, bahasa pemrograman Delphi.  

Bab III :  Metodologi Penelitian 

  Menjelaskan tentang penjelasan tahap-tahap dan metode yang 

dilakukan dalam perencanaan dan pembuatan alat. 

Bab IV  :  Perancangan dan Pembuatan Alat 

  Menjelaskan tentang diagram blok rangkaian, prinsip kerja 

rangkaian dan realisasi alat. 

BabV :  Pengujian dan Analisis Alat 
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  Menjelaskan tentang pengujian alat. 

Bab VI : Penutup 

  Menjelaskan tentang kesimpulan yang dapat diambil dan saran 

untuk penyempurnaan alat yang dirancang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Konsep Dasar Bluetooth 

Bluetooth adalah sebuah teknologi komunikasi wireless (tanpa kabel) 

yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz unlicensed ISM (Industrial, 

Scientific and Medical dengan menggunakan sebuah frequency hopping 

tranceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara 

real-time antara host-host bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang 

terbatas. Bluetooth sendiri dapat berupa card yang bentuk dan fungsinya hampir 

sama dengan card yang digunakan untuk wireless local area network (WLAN) 

dimana menggunakan frekuensi radio standar IEEE 802.11, hanya saja pada 

bluetooth mempunyai jangkauan jarak layanan yang lebih pendek dan 

kemampuan transfer data yang lebih rendah. 

Sebuah perangkat yang memiliki teknologi wireless bluetooth akan 

mempunyai kemampuan untuk melakukan pertukaran informasi dengan jarak 

jangkauan sampai dengan 10 meter (~30 feet), bahkan untuk daya kelas 1 bisa 

sampai pada jarak 100 meter. Sistem bluetooth menyediakan layanan komunikasi 

point to point maupun komunikasi point to multipoint. Produk bluetooth dapat 

berupa PC card, USB bluetooth adapter atau serial bluetooth adapter dan 

sebagainya yang dimasukkan ke dalam perangkat. Perangkat-perangkat yang 

dapat diintegerasikan dengan teknologi bluetooth antara lain : mobile PC, mobile 

phone, PDA (Personal Digital Assistant),headset, kamera digital, printer, router 

dan masih banyak peralatan lainnya. Aplikasi-aplikasi yang dapat disediakan oleh 

layanan bluetooth ini antara lain : PC to PC file transfer, PC to PC file synch 

(notebook to desktop), PC to mobile phone, PC to PDA, wireless headset, LAN 

connection via ethernet access point dan sebagainya. Contoh modul aplikasi 

beberapa peralatan yang kemungkinan dapat menggunakan teknologi bluetooth 

dapat dilihat dalam Gambar 2.1.  
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Gambar 2.1. Contoh beberapa modul aplikasi bluetooth 

 

2.1.1. Protokol Bluetooth 

Protokol diperlukan untuk komunikasi antara peralatan yang berbeda 

tipe. Setiap peralatan biasanya mengunakan beragam protokol. Demikian juga 

dengan peralatan Bluetooth, untuk dapat saling berinteraksi diperlukan berbagai 

macam protokol didalamnya. Susunan protokol yang terdapat pada Bluetooth 

dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 
Gambar 2.2. Layer-layer bluetooth 

Sumber : Siyamta,2005. 15 
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Protokol-protokol tersebut dibagi menjadi 4 lapisan yaitu: 

1. Bluetooth Core Protocol 

Protokol inti dari Bluetooth terdiri dari: 

a. Baseband dan Link Control bersama-sama mengatur radio untuk 

menghubungkan Bluetooth membentuk suatu koneksi. Lapisan ini 

bertanggung jawab untuk menyamakan frekuensi transmisi dengan peralatan 

Bluetooth lainnya. 

b. Audio berhubungan langsung dengan Baseband. Dua buah peralatan 

Bluetooth yang mendukung audio dapat saling mengirim dan menerima data 

suara, hanya dengan mengaktifkan link audio. 

c. Link Managar Protocol (LMP) bertanggung jawab untuk membangun 

hubungan (autentifikasi dan enkripsi, kontrol dan negosiasi untuk paket-

paket yang berasal dari baseband) antara peralatan Bluetooth. 

d. Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP) berfungsi untuk 

mendukung multiplexing protocol pada level yang lebih tinggi dan 

menyampaikan informasi. 

e. Service Discovery Protocol (SDP) berfungsi untuk meminta informasi alat, 

service, dan karakteristik dari peralatan lain. Alat-alat tersebut harus 

mendukung service yang sama agar dapat menetapkan koneksi satu sama 

lain. 

 

2. Cable Replacement Protocol 

a. Radio Frequency Communications (RFCOMM) adalah protokol yang 

dibuat untuk menggantikan fungsi kabel serial. (contohnya untuk koneksi 

Laptop dan Ponsel).  

 

3. Telephony Protocol 

Pada lapisan ini terdapat dua protokol yaitu: 

a. Telephony Control Protocol – Binary (TCS-BIN) berfungsi untuk 

mentransfer data dari hp melalui Bluetooth. 

b. AT-Command berfungsi sebagai pengontrol telepon dan modem. 
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4. Adopted Protocol 

Pada lapisan paling atas ini terdapat banyak protocol yang dapat diterapkan, yaitu: 

a. OBEX (Object Exchange) diadopsi dari IrDa, merupakan protocol yang 

menyediakan layanan transfer data secara simple. Protocol ini berdiri sendiri 

dan tidak terikat pada mekanisme transport dan Aplication Program 

Interface (API). 

b. TCP/UDP/IP juga diterapkan didalam bluetooth agar dapat berkoneksi 

dengan unit lain yang dihubungkan seperti internet. 

c. PPP pada Bluetooth didisain untuk berjalan di bawah RFCOMM untuk 

melakukan koneksi point to point. PPP adalah protokol yang berorientasi 

pada paket dan harus menggunakan mekanisme serial untuk mengkonversi 

paket datanya. 

d. Wireless Aplication Protocol (WAP) berada pada lapisan paling atas dari 

RFCOMM/L2CAP. Dimasa yang akan datang mungkin koneksi WAP 

dengan Bluetooth akan lebih disukai karena lebih murah. 

Pada level baseband, ketika dua perangkat sudah terhubung oleh link bluetooth, 

satu perangkat bertindak sebagai master dan yang lain bertindak sebagai slave. 

Mode baseband ini digunakan untuk penghematan energi yang digunakan oleh 

perangkat berspesifikasi bluetooth. Adapun mode baseband tersebut berjumlah 4 

mode yaitu:  

Mode active, secara esensial slave selalu terhubung dengan master untuk 

mentransmisikan sinyal data. Active slave selalu dapat menerima paket data yang 

dikirimkan oleh master ataupun menerima hanya header dari sebuah paket saja 

dimana paket itu dikirimkan untuk active slave yang lain. Mode ini memiliki 

respon yang cepat dan juga mengkonsumsi power yang besar bila selalu menerima 

paket dan siap untuk mengirim paket data. 

Mode sniff, salah satu metode untuk mengurangi konsumsi daya. Pada mode ini 

slave menjadi active slave secara periodik. Master akan mengirimkan paket pada 

interval tertentu saja dan bila terhubung pada interval awal pada mode sniff maka 

slave akan menjadi active slave. Konsumsi daya dan kecepatan respon bergantung 

panjangnya interval waktu. 
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Mode hold, pada mode ini slave dapat tidak terhubung dengan master dalam 

waktu yang cukup lama yang disebut waktu hold, bila waktu hold ini berakhir 

maka slave dapat menerima kembali kiriman paket dari master. Konsumsi daya 

dapat lebih kecil dibandingkan dengan mode sniff. 

Mode park, pada mode ini perangkat masih mengadakan sinkronisasi dengan 

piconet namun tidak berpartisipasi dalam trafiknya. Mode ini digunakan bila ada 

lebih dari 7 perangkat yang menjadi slave pada sebuah piconet. Konsumsi daya 

mode ini lebih kecil dibandingkan dengan mode lainnya. 

 

2.1.2. USB Bluetooth Adapter 

Salah satu perangkat bluetooth yang telah banyak tersedia dipasaran dan 

memiliki sistem koneksi terhadap windows atau printer adalah USB bluetooth 

adapter. USB bluetooth adapter menjembatani komunikasi antara komputer 

dengan perangkat-perangkat yang menggunakan bluetooth seperti PDA, telepon 

genggam, printer dan lain sebagainya secara wireless (tanpa kabel).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Bluetooth USB dongle/adapter 

 

Integrated System Solution Corp. (ISSC) adalah penyedia IC yang 

memusatkan diri pada pengembangan suatu solusi sistem Bluetooth dan 

integrated architecture chipset lain tanpa kabel (wireless). ISSC Horus board 

adalah suatu acuan desain yang disiapkan untuk pembuatan/mendesain Bluetooth 

USB dongle dari ISSC. Berdasarkan pada tipe IS1002N Bluetooth controller, 

modul Horus mempunyai antena, RFIC, BBIC, EPROM, dan Kristal di dalam 

ruang dengan dimensi 31mm x 14 mm. Biaya rendah dalam pengembangannya  

dan solusi rendah resiko untuk pembuatan bluetooth. IS102N bluetooth dongle ini 

memiliki beberapa fitur, antara lain : 
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2.1.3. Bluetooth Printer Adapter 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Model parallel bluetooth printer adapter 

 

Parallel bluetooth printer adapter adalah salah satu perangkat tambahan 

untuk perangkat pencetak (printer) yang menggunakan port pararel sebagai 

antarmuka dengan perangkat pencetakan. Bluetooth printer adapter dirancang 

untuk memungkinkan penempatan pencetak yang fleksibel dan meningkatkan 

kenyamanan dari semua para pemakai. Dengan bluetooth printer adapter semua 

komputer (yang mempunyai perangkat bluetooth) atau PDA dapat melakukan 

pencetakan instan tanpa kabel, kapan saja dan dimana saja (selama masih dalam 

jangkauan bluetooth printer adapter). Prosedure pengaturan yang mudah tanpa 

instalasi driver dan menghindarkan akibat kerumitan komplek dari konfigurasi 

dan pengaturan jaringan. Bluetooth Wireless Technology, perangkat tanpa kabel 

yang mengkonsumsi daya rendah. Beberapa spesifikasi teknis dari parallel 

bluetooth printer adapter seperti berikut : 

 

2.2. Mikrokontroler AT89C55 

AT89C55 adalah suatu CMOS 8-bit mikro komputer berdaya rendah, 

berperforma tinggi dengan 20K bytes flash memori yang mudah dalam 

pemrograman, pembacaan dan penghapusannya. Mikrokontroler ini dihasilkan 

dari penggunaan teknologi nonvolatile memori kepadatan tinggi Atmel dan 

kompatibel dengan mikrokontroler standard industri 80C51 baik pengaturan 

instruksi dan kaki-kaki ICnya. Kombinasi 8 bit CPU serbaguna dengan chip flash, 

ATMEL AT89C55 adalah suatu yang mikro computer berkemampuan tinggi yang 

sangat fleksibel. 
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Gambar 2.5. Diagram konfigurasi 40 pin mikrokontroler Atmel AT98C55 

Sumber : Data book Atmel ,1997. 4-169 

 

AT89C55 menyediakan fasilitas baku antara lain: 20K bytes flash, 256-

bytes RAM, 32 jalur I/O, tiga timer atau counters 16-bit, 6 bagian dari dua 

tingkatan arsitektur interrupt, port serial full duplex, osilator internal, dan 

rangkaian clock. Mode Idle Stop CPU akan membiarkan RAM, timer/counters, 

port serial, dan sistem interrupt untuk melanjut fungsinya. Mode Power Down 

menyelamatkan RAM tetapi menghentikan osilasi, melumpuhkan semua fungsi, 

sampai adanya reset. 

 

2.2.1. Fungsi-fungsi Kaki (Pin) 

IC mikrokontroler AT89C55 memiliki 40 kaki dengan fungsi-fungsinya 

seperti terlihat pada Gambar 2.3. Keterangan dari fungsi-fungsi tersebut sebagai 

berikut : 

Vcc : supply  voltage (sumber tegangan) 

GND : ground atau pentanahan 

RST : masukan reset. Kondisi logika ‘1’ selama 2 siklus mesin (mechine 

cycle) saat osilator bekerja akan mereset mikrokontroler yang 

bersangkutan 
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ALE/ PROG  : keluaran ALE (Adress Latch Enable) menghasilkan pulsa-pulsa 

untuk mengunci byte rendah (low byte) alamat selama pengaksesan 

memori luar (eksternal). Kaki ini juga berfungsi sebagai masukan 

pulsa program atau selama flash PEROM. Pada operasi normal, ALE 

akan mengeluarkan pulsa dengan laju 1/6 dari frekuensi kristal dan 

dapat digunakan sebagai pewaktuan (timing) atau pendetakan 

(clocking) rangkaian tambahan. 

PSEN  : (Program Store Enable) merupakan sinyal baca untuk memori 

program tambahan (eksternal). Saat mikrokontroler keluarga 51 

menjalankan program dari memori tambahan, akan diaktifkan dua 

kali persiklus mesin kecuali dua aktivasi dilompati saat mengakses 

memori data eksternal. 

Vpp/ EA  : (Eksternal Access Enable) harus selalu dihubungkan ke ground, jika 

mikrokontroler akan mengeksekusi program dari eksternal lokasi 

0000h hingga FFFFh. Selain dari itu, harus dihubungkan ke Vcc agar 

mikrokontroler mengakses program secara internal. Kaki ini juga 

berfungsi menerima tegangan 12 volt selama pengisian 12 volt flash. 

Port 0 : port 0 merupakan port keluaran/masukan (I/O) bertipe open drain 

bidirectional. Sebagai port keluaran, masing-masing kaki dapat 

dihubungkan sampai 8 masukan TTL (sekitar 3,8 mA). Pada saat ‘1’ 

dituliskan ke kaki-kaki port 0 ini, maka kaki port 0 dapat digunakan 

sebagai masukan-masukan berimpedansi tinggi. Port 0 juga dapat 

dikonfigurasikan sebagai bus alamat/data bagian rendah selama 

proses pengaksesan memori data dan program eksternal. Pada mode 

ini port 0 memiliki pullup internal (tapi lemah). Berfungsi juga untuk 

menerima kode-kodekan kepadanya selama proses pengisian 

program dan mengeluarkan kode-kode selama proses verifikasi 

program yan telah tersimpan dalam flash. Dalam hal ini dibutuhkan 

pullup eksternal selama proses verifikasi program. 

Port 1 : port I/O dua arah yang dilengkapi dengan pullup internal. Port 1 

mampu dihubungkan sampai 4 masukkan TTL (sekitar 1,6 mA). Jika 

‘1’ dituliskan pada port 1 maka masing-masing kaki akan dipulled 
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high dengan pullup internal sehingga dapat digunakan sebagai 

masukan. Port 1 juga menerima alamat bagian rendah selama 

pengisian program dan verifikasi flash. Sebagai tambahan, P1.0 dan 

P1.1 dapat diatur sebagai timer/counter 2 masukan eksternal 

pencacah ( P1.0/T2) dan timer/counter 2 masukan trigger( 

P1.1/T2Ex), seperti ditunjukkan pada tabel berikut : 

 

  Tabel 2.1. Tabel fungsi tambahan  pada port 1 

Pin Port Fungsi Alternatif 

P1.0 T2 (external count input to Timer/Counter 2), clock-out 

P1.1 T2EX (Timer/Counter 2 capture/reload trigger and direction 
control) 

 Sumber : Datasheet ATMEL AT89C55,1997. 4-171 

 

Port 2 : port I/O dua arah dengan dilengkapi pullup internal. Penyangga 

keluaran port2. mampu memberikan/ menyerap arus  empat masukan 

TTL. Port 2 akan memberikan byte alamat bagian tinggi (high byte) 

selama pengambilan instruksi dari memori program eksternal dan 

selama pengaksesan memori data eksternal yang menggunakan 

perintah dengan alamat 16 bit. Dalam aplikasi ini, jika ingin 

mngirimkan ‘1’, maka digunakan pullup internal yang sudah 

disediakan. Selama pengaksesan memori data eksternal yang 

menggunakan perintah dengan alamat 8 bit (contoh : MOVX @RI), 

port 2 akan mengirimkan isi dari SFR P2. Port 2 juga menerima 

alamat bagian tinggi selama pemrograman dan verifikasi flash. 

Port 3 : merupakan port I/O dua arah dengan dilengkapi pullup internal. 

Penyangga keluaran port 3 mampu memberikan/menerima arus 

empat masukan TTL (sekitar 1,6 mA). Port 3 memiliki fungsi-fungsi 

alternatif seperti ditunjukkan pada Tabel 2.2. antara lain menerima 

sinyal-sinyal kontrol  bersama-sama dengan port 2 selama pengisian 

program dan verifikasi flash. 
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Tabel 2.2. Fungsi-fungsi alternatif port 3 AT89C55 
Port Pin Alternate Functions 

P3.0 RXD (serial input port) 
P3.1 TXD (serial output port) 
P3.2 INT0 (external interrupt 0) 
P3.3  INT1 (external interrupt 1) 
P3.4 T0 (timer 0 external input) 
P3.5  T1 (timer 1 external input) 
P3.6 WR (external data memory write strobe) 
P3.7 RD (external data memory read strobe) 

  Sumber : Datasheet ATMEL AT89C55,1997. 4-171 

XTAL1 : Masukan membalik (inverting) amplifier osilator dan masukan clock 

internal rangkaian operasi. 

XTAL2 : Keluaran membalik (inverting) amplifier osilator. 

 

2.2.2. SFR (Special Function Register) 

Sekumpulan register fungsi khusus atau SFR yang terdapat pada 

mikrokontroler AT89C55 ditunjukkan pada Tabel 2.3. Tidak semua alamat pada 

SFR digunakan, alamat-alamat yang tidak digunakan tidak dimplementasikan 

pada chipset. Jika dilakukan usaha pembacaan pada alamat yang tidak terpakai 

tersebut akan menghasilkan data acak dan penulisannya tidak menimbulkan efek 

sama sekali.  

 

Tabel 2.3. Peta alamat SFR dan nilai reset AT89C55 
0F8H          0FFH 

0F0H B 
00000000 

       0F7H 

0E8H         0EFH 

0E0H ACC 
00000000 

       0E7H 

0D8H         0DFH 

0D0H PSW 
00000000 

       0D7H 

0C8H T2CON 
00000000 

T2MOD 
XXXXX

X00 

RCAP2L 
00000000 

RCAP2H 
00000000 

TL2 
00000000 

TH2 
00000000 

  0CFH 

0C0H         0C7H 

0B8H IP 
XX000000 

       0BFH 
 

0B0H P3 
11111111 

       0B7H 
 

0A8H IE 
0X000000 

       0AFH 
 

0A0H P2 
11111111 

       0A7H 
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98H 
 

SCON 
00000000 

SBUF 
XXXXX

XXX 

      9FH 

90H 
 

P1 
11111111 

       97H 

88H TCON 
00000000 

 

TMOD 
00000000 

 

TL0 
00000000 

TL1 
00000000 

TH0 
00000000 

TH1 
00000000 

  8FH 
 

80H 
 

P0 
11111111 

 

SP 
00000111 

 

DPL 
00000000 

DPH 
00000000 

   PCON 
0XXX0

000 

87H 
 

Sumber : ATMEL datasheet AT89C55,1997. 4-173 

 

Akumulator (ACC : accumulator) yang menempati lokasi E0h digunakan 

sebagai register penyimpanan data sementara dalam program. Instruksi yang 

mengacunya adalah register A. 

Register B, pada lokasi F0h digunakan selama operasi perkalian dan pembagian, 

untuk instruksi lain dapat digunakan sebagai register stratch pad. 

Program Status Word (PSW) berisikan informasi status program. 

Stack Pointer atau register SP dengan panjang 8 bit digunakan dalam proses 

simpan dan ambil dari/ke stack. Walau stack bisa menempati lokasi dimana 

saja dalam RAM register SP akan selalu diinisialisasikan ke alamat 07H 

setelah adanya reset, hal ini menyebabkan stack berawal dari alamat 08H. 

Data Pointer  atau DPTR terdiri dari register DPH untuk byte tinggi dan DPL 

untuk byte rendah. Keduanya bersama-sama membentuk register yang mampu 

menyimpan data berupa alamat 16 bit. Dapat dimanipulasi sebagai register 16 

bit atau dua buah register 8 bit terpisah. 

P0, P1, P2, P3 register yang mewakili port 0, port 1, port 2 dan port 3. register ini 

merupakan pengunci (latches) yang digunakan untuk meyimpan data yang 

akan dibaca atau ditulis pada port. 

Serial Data Buffer (SBUF) sebenarnya terdiri dari dua register yang terpisah, 

yaitu register penyangga pengirim (transmit buffer) penyangga penerima 

(receive buffer). Pada saat data disalin ke SBUF, maka data sesungguhnya 

dikirim ke penyangga penyangga pengirim dan sekaligus mengawali transmisi 

data serial dan sebaliknya, ketika data disalin dari SBUF sesungguhnya data 

berasal dari penyangga penerima. 
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Time Register, pasangan register (THO, TLO) , (TH1,TL1), (TH2,TL2) 

merupakan register-register pencacah 16 bit untuk masing-masing timer 0, 

timer1 dan timer2. 

Capture Register, pasangan register (RCAP2H, RCAP2L) merupakan register 

capture untuk mode timer 2 capture. 

Control Register terdiri dari IP, IE, TMOD, TCON, T2CON, T2MOD, SCON 

dan PCON berisi bit-bit kontrol dan status untuk sistem interupsi, 

pencacah/pewaktu dan port serial. 

 

2.3. Display Dot Matrix 

Tampilan matrix titik (display dot matrix) terdiri dari sejumlah LED 

yang disusun pada baris dan kolom. Seperti ditunjukkan pada Gambar 2.4. yang 

merupakan diagram rangkaian dalam dari display dot matrix 5 baris dan 7 kolom. 

LED-LED yang tersusun secara matrik terhubung bersama baik kutub anoda 

maupun katodanya. Kutub anoda dari 7 LED terhubung bersama dalam 1 baris, 

dan kutub katoda dari 5 LED terhubung bersama dalam 1 kolom. Display dot 

matrik 5x7 dapat menampilkan bentuk dari karakter alfanumerik secara lengkap. 

Penyusunan tampilan bentuk dari satu karakter alfanumerik dengan cara 

menyalakan bagian LED-LED sesuai dengan bentuk karakter tersebut.  

Karena LED-LED tersebut tersusun secara matrik, maka diperlukan 

proses scanning setiap baris dan kolomnya. Proses scanning terdapat dua cara 

yaitu vertical scanning dan horizontal scanning. Horizontal scanning dilakukan 

dengan menyalakan LED secara bergantian yang dikontrol dari tiap kolomnya, 

proses ini akan menghasilkan tampilan secara baik hanya sampai dengan 4 

karakter. Vertical scanning dilakukan dengan dengan menyalakan LED secara 

bergantian yang dikontrol melalui barisnya, proses ini diperlukan pada tampilan 

lebih dari 5 karakter. 
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Gambar 2.6. Diagram rangkaian dalam display dot matrix 5x7 

Sumber : Unity Opto Technology,2000.3 

 

2.4. Shift Register  74LS164 

Register adalah sekelompok flip-flop yang dapat digunakan untuk 

menyimpan sebuah bilangan biner. Harus terdapat sebuah flip-flop bagi masing-

masing bit dalam bilangan biner tersebut. Register yang digunakan untuk 

menyimpan dan menata data informasi disebut shift register (regiser geser).  

Salah satu jenis shift register adalah IC dengan tipe 74LS164. IC 

74LS164 ini adalah shift registeredge-triggered 8 bit dengan masukan data serial. 

Data dimasukkan secara serial melalui salah satu dari dua masukan (Dsa or Dsb). 

Masukan yang tidak dilalui data dikondisikan tinggi agar masukan lain dapat 

digunakan sebagai jalur masuknya data. Susunan kaki-kaki IC 74LS164 

ditunjukkan pada Gambar 2.7.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Konfigurasi kaki-kaki IC 74LS164 

Sumber : Tech Publications PTE LTD,1995. 118 
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Kondisi rendah pada masukan Master Reset ( )MR  mengakibatkan IC 

mengabaikan semua masukan, menghapus semua isi register secara 

asynchronously dan mengubah keluaran menjadi rendah. IC ini memiliki 

kemampuan menerima clock sebesar 36 MHz. 

 

2.5. Decoder/Demultiplexer 74LS138 

Decoder atau pengkode digunakan untuk merubah kode data biner 

menjadi pengontrol data digital. Perangkat decoder sering digunakan sebagai 

pengotrol pemilihan saluran yang diinginkan.  

IC decoder 74LS138 menyediakan tiga masukan biner (A0,A1,A2), 

menyediakan delapan keluaran aktif rendah ( Q0-Q7). Pendekode IC 74LS138 

dapat bekerja mengubah nilai biner masukannya menjadi kode pada keluaranya 

dengan memberikan nilai tinggi pada masukan E3, dan memberikan nilai rendah 

pada masukan E1 dan E2. Perubahan masukan A0-A2 berarti merubah kondisi 

Q0-Q7. Masukan ini seperti penunjuk alamat dari saluran keluaran. Keluaran Q0-

Q7 memiliki nilai dasar tinggi, ketika alamat keluarannya dipilih melalui masukan 

A0-A2, maka keluaran akan bernilai rendah. Gambar 2.8. menunjukkan susunan 

dan fungsi setiap kaki-kaki IC decoder 74LS138.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Konfiguarasi Pin IC 74LS138 

Sumber : Tech Publications,1995. 87 
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2.6. IC Latches 74LS373 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Konfigurasi kaki IC 74LS373 

Sumber : Tech Publicatian PTE LTD,1995. 181 

 

Latches atau pengunci, IC 74LS373 berfungsi sebagai perangkat 

pengunci kondisi masukan D0-D7 dan memindahkan kondisi tersebut pada 

keluaran Q0-Q7. Pada keluarannya juga terdapat fungsi sebagai buffer. Latch 

Enable ( E ) dan Output Enable (OE ) merupakan masukan yang berfungsi 

sebagai pengontrol penguncian dan proses pemindahan kondisi masukan D0-D7 

ke keluaran Q0-Q7. Kondisi tinggi pada masukan ( E ) akan memindahkan data 

Dn ke keluaran Qn setiap saat. Ketika kondisi masukan ( E ) berubah menjadi 

rendah, maka kondisi masukan Dn terakhir ketika transisi dari kondisi tinggi ke 

rendah tersebut yang dipindahkan pada keluaran Qn. Kondisi tersebut akan tetap 

terjaga selama kondisi masukan ( E ) tetap rendah. 

 

Keluaran 3-State buffer dirancang mengontrol 3-state untuk beban bus, 

memori, mikroprosesor. ( OE ) aktif rendah mengendalikan kedelapan 3-state 

buffer tidak terpengaruh operasi latches. Ketika (OE ) rendah, data yang dikunci 

pindah di keluaran Qn. Ketika (OE ) tinggi keluaran dalam impedansi tinggi 

menyatakan IC tidak akan dapat dikontrol maupun mengisi bus. 

 

2.7. RAM (Random Access Memories) IC 6264 

Pembuatan sistem penyimpanan data dengan seringkali berubah 

membutuhkan penggunaan RAM (Random Access Memories). RAM memiliki 

suatu struktur pengalamatan yang memungkinkan pembacaan dari maupun 
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penulisan ke dalam memori. Rangkaian dasar RAM adalah sebuah rangkaian flip-

flop. 6264 adalah suatu CMOS static RAM berdaya rendah, berkecepatan tinggi 

dan berkapasitas 8,192x8-bits yang dibuat menggunakan proses teknologi CMOS. 

6264 mempunyai suatu mode ingatan (retention mode) data yang menjamin data 

untuk tinggal pada persediaan tegangan sumber minimum 2.0 volt. Penggunaan 

teknologi CMOS, dengan tegangan sumber dari 2.0 sampai 5.5 volt hanya 

mempunyai sedikit efek pada arus persediaan di retention mode data. Memori 

statis ini terdiri dari bus alamat (A0-A12), bus data (I/O1- I/O8) dan bus kontrol 

( OECSCSWE 21 ,,,  ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Konfigurasi kaki IC HM6264 

Sumber : Tech Publications PTE LTD,1995. 586 

 

 

2.8. IC Buffer 7407 

TTL buffer ini mememiliki fasilitas keluaran open collector tegangan 

tinggi untuk interfacing dengan rangkaian atau untuk mengendalikan arus beban 

tinggi dan juga digunakan sebagai buffer untuk mengendalikan masukan TTL. 

Arus maksimum adalah 16 mA untuk 7407. Alat ini melaksanakan fungsi 

keluaran Y = A pada logika positif, dimana kondisi keluaran sama dengan kondisi 

pada masukannya. Gambar 2.11. menunjukkan konfigurasi kaki IC 7407.  
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Gambar 2.11. Konfigurasi kaki IC 7407 

Sumber : Tech Publications PTE LTD,1995. 586 

 

2.9. Port Paralel Printer 

Port paralel adalah port yang sudah disediakan oleh arsitektur komputer 

yang dapat menerima masukan sampai 13 bit dan memberikan keluaran sampai 12 

bit. Biasanya port ini juga dimanfaatkan atau lebih dikenal untuk berhubungan 

dengan printer atau perangkat pencetak. Secara umum port paralel terdiri dari 4 

jalur kontrol, 5 jalur status dan 8 jalur data. Tabel2.4. menunjukkan susunan pin 

penghubung DB – 25 luar pada port paralel printer.  

 

Tabel 2.4. Konfigurasi dan fungsi D-Type 25 pin konektor Port Paralel  

Pin No 

(Dtype25) 

Pin No 

(Centronics)

SPP Signal Direction

In/out 

Register  

 

Hardware

Inverted 

1 1 nStrobe In/Out Control Yes 

2 2 Data 0 Out Data  

3 3 Data 1 Out Data  

4 4 Data 2 Out Data  

5 5 Data 3 Out Data  

6 6 Data 4 Out Data  

7 7 Data 5 Out Data  

8 
 

8 Data 6 Out Data  

9 9 Data 7 Out Data  

10 10 nAck In Status  

11 11 Busy In Status Yes 

12 12 Paper-Out 
PaperEnd 

In Status 
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13 13 Select In Status  

14 
 

14 nAuto-
Linefeed 

In/Out Control Yes 

15 32 nError / nFault In Status  

16 31 nInitialize In/Out Control  

17 
 

36 nSelect-Printer 
nSelect-In 

In/Out Control Yes 
 

18 – 25 19-30 Ground Gnd   

Sumber : Peacock, Craig.1998.13.  
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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1. Studi Literatur 

Studi literatur dilaksanakan untuk memperoleh pengetahuan dasar 

tentang segala sesuatu yang mendukung perancangan serta pembuatan papan 

informasi jadwal keberangkatan kereta api menggunakan display dot matrix 

memanfaatkan bluetooth sebagai media komunikasi. Dalam perancangan dan 

pembuatan alat ini diambil dari buku-buku maupun internet untuk mengetahui 

karakteristik komponen, prinsip kerja serta teori yang menunjang, antara lain: 

1) Hal-hal yang berhubungan dengan perangkat bluetooth sebagai media 

pertukaran informasi antara komputer sebagai pengolah data dan 

mikrokontroler yang berfungsi sebagai pengontrol display dot matrix LED 

2) Karakteristik perangkat bluetooth yang digunakan, yaitu USB bluetooth 

adapter dan bluetooth printer adapter yang menggunakan port paralel. 

3) Prinsip dasar mikrokontroler sebagai pengontrol papan informasi yang 

menggunakan dispaly dot matrix LED. 

4) Karakteristik display dot matirx LED. 

 

3.2. Perancangan Alat 

Berdasarkan studi literatur, tahap selanjutnya adalah perencanaan alat. 

Adapun hal-hal yang dilakukan dalam perencanaan yaitu penentuan spesifikasi 

sistem yang dirancang, penyusunan blok diagram sistem untuk mempermudah 

pemahaman mengenai alur kerja alat yang akan dibuat serta pembuatan skema 

rangkaian. Pemilihan perangkat keras pendukung dan komponen yang akan 

digunakan berdasrkan jenis yang tersedia dan mudah diperoleh dipasaran lokal. 

Perancangan perangkat lunak dimulai dengan membuat diagram alir yang 

menunjang sistem kerja alat yang dirancang. Perangkat lunak ini difungsikan 

untuk mengatur keseluruhan sistem yang terdiri atas beberapa perangkat keras 

sehingga sistem ini dapat bekerja dengan baik. 
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3.3. Pembuatan Alat 

Dalam pembuatan alat dilakukan sesuai dengan perencanaan. Tahap-tahap 

pembuatan alat dimulai dengan pengujian tiap blok rangkaian. Kemudian 

dilakukan penggabungan tiap blok menjadi suatu blok rangkaian sesuai dengan 

perencanaan. Selanjutnya pembuatan layout rangkaian pada PCB. Untuk proses 

pembuatan PCB dibantu dengan menggunakan perangkat lunak Protel PCB.  

Sebagai tahap terakhir dari pembuatan alat adalah perakitan komponen 

elektronika pada PCB yang telah jadi. Untuk pemasangan komponen diawali 

dengan memasang komponen pasif seperti jumper, resistor, kapasitor, dan soket 

IC. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan komponen aktif seperti IC. 

Pembuatan perangkat lunak dilakukan dengan mengimplementasikan 

alur program yang telah direncanakan, penulisan program dalam bahasa 

Assembler dan dilanjutkan dengan pengkonversian dalam bahasa mesin. Program 

hasil konversi kemudian dimasukkan pada memori program mikrokontroler. 

Program pengirim data dari komputer menggunakan bahasa pemrograman Delphi. 

 

3.4. Pengujian dan Analisis Alat 

Metode pengujian alat adalah sebagai berikut: 

1. Menguji  sistem secara blok. 

2. Menggabungkan sistem dalam beberapa blok menjadi keseluruhan system 

3. Mengadakan pengujian rangkaian secara keseluruhan 

4. Mengevaluasi hasil pengujian keseluruhan sistem. 

5. Analisis dilakukan terhadap masing-masing pengujian blok 

 

3.5. Pengambilan Kesimpulan 

Kesimpulan diambil dari hasil analisa pengujian alat dan keseluruhan 

sistem dibandingkan dengan perencanaan. 
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BAB IV 

PERENCANAAN DAN PEMBUATAN ALAT 

 

4.1. Spesifikasi Alat 

Perancangan alat ini mempunyai beberapa spesifikasi diantaranya: 

 Tidak portabel (dapat dibawa kemana-mana) 

 Bluetooth digunakan sebagai media pertukaran informasi antara komputer dan 

mikrokontroler. 

 Perangkat bluetooth yang digunakan adalah USB bluetooth adapater yang 

dihubungkan pada komputer dan bluetooth printer adapter yuang 

dihubungkan pada mikrokontroler. 

 Data yang dikirimkan komputer adalah informasi jadwal keberangkatan kereta 

api yang berupa keterangan waktu keberangkatan, nama kereta api dan tujuan 

kereta api tersebut. 

 Data-data tersebut berupa data karakter ASCII yang kemudian dirubah oleh 

mikrokontroler agar dan membentuk pola karakter pada papan informasi yang 

mengunakan display dot matrix. Karakter tersebut ditampilkan secara berjalan. 

 Catu daya yang digunakan adalah arus bolak-balik sebesar 220 Volt. 

 

4.2. Blok Diagram Rangkaian 

Perangkat papan informasi jadwal keberangkatan kereta api 

menggunakan display dot matrix memanfaatkan bluetooth sebagai media 

komunikasi secara garis besar blok diagramnya dapat dilihat dalam Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1. Blok diagram sistem 

 

Sistem ini bekerja dengan menggunakan komputer sebagai pengolah 

data yang berupa informasi jadwal keberangkaatan kereta api dan mengirimkan 

data-data tersebut ke mikrokontroler melaui perangkat bluetooth. Data-data 

tersebut dapat dikirimkan apabila perangkat bluetooth pada komputer dan 

mikrokontroler telah terhubung. Informasi yang dikirimkan adalah 4 jadwal 

keberangkatan kereta api yang paling awal. Komputer juga akan mengeluarkan 

informasi tersebut berupa suara, dimana akan dikeluarkan 5 menit sebelum waktu 

keberangkatan kereta api. 

Data-data informasi jadwal keberangkatan kereta api diterima oleh 

mikrokontroler berupa karakter ASCII melalui perangkat bluetooth printer 

adapter. Data-data tersebut terlebih dahulu disimpan pada memori tambahan 

berupa RAM. Mikrokontroler sebagai pengontrol papan informasi merubah data 

karakter menjadi pola karakter yang kemudian ditampilkan pada papan informasi. 

Papan informasi terdiri dari komponen dot matrix LED 5 kolom dan 7 baris. Pola 

karakter yang ditampilkan pada display tersebut memerlukan proses scaning. Pada 

kecepatan tertentu proses scaning tersebut tidak akan terlihat, sehingga yang akan 

terlihat hanya pola-pola karakter yang sempurna. Selain itu karakter-karakter 

tersebut ditampilkan secara bergerak. 
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4.3. Perangkat Keras 

4.3.1. Bluetooth Adapter 

Terdapat dua perangkat bluetooth yang digunakan, yaitu USB bluetooth 

adapter dan bluetooth printer adapter. USB bluetooth adapter dihubungkan pada 

komputer sebagai perangkat penghubung dan pengirim informasi. Bluetooth 

printer adapter dan USB bluetooth adapter merupakan perangkat jadi yang 

diambil manfaatnya sebagai media komunikasi pertukaran data antara komputer 

sebagai unit pengendali dengan mikrokontroler sebagai pengendali papan 

informasi. USB bluetooth adapter menggunakan IS102N bluetooth dongle yang 

merupakan produk dari ISSC yang memiliki fasilitas : 

− HCI interface: USB 1.1/1.2 

− Transmission range: 30m  

− Frequency band: 2.4G ISM band  

− Supply voltage: 5V  

− Power consumption: max 90mA  

− Software: Widcomm BTW/ IVT Bluesoleil  

Bluetooth printer adapter menggunakan produk dari Cryptonix yang memiliki 

fasilitas sebagai berikut : 

− • Frequency Range:2.4 - 2.4835 GHz 

− • Build in Antenna 

− • Range : up to 30 meters (line-of-sight) 

− • Printing Speed:Up to 115,200 bps 

− • Power Consumption: 0.7 Watt, 6 Vdc 

− • Power Adapter :Input AC 100~240 Volts:Output DC 6V @ 1A 

Bluetooth printer adapter ini menggunakan penghubung berupa port paralel 

dengan tipe centronics. Metode untuk berhubungan melalui port pararel terdapat 

beberapa mode, karena bluetooth printer adapter  menggunakan port paralel 

dengan tipe centronic maka digunakan mode compatibility. Mode Compatibility 

atau " mode centronics " telah diketahui bahwa mode ini hanya dapat 

mengirimkan data dalam satu arah pada kecepatan standar 50 kbytes per detik 

tetapi dapat ditingkatkan 150 kbytes per detik. Centronics adalah suatu standard 
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awal untuk memindahkan data dari unit pengontrol pusat kepada pencetak. 

Mayoritas pencetak menggunakan prosedure handshake ini. Handshaking ini 

penggunaan secara normal diterapkan pada Port Paralel Standard di bawah 

kendali perangkat lunak. Gambar 4.2. adalah suatu diagram Centronics Protokol 

sederhana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Diagram protokol handshaking mode centronics. 

 

Data yang pertama dikeluarkan pada Port Paralel melalui pin 2 sampai 9. 

Sistem kendali kemudian memeriksa jika perangkat adalah sibuk, yaitu pada 

saluran busy harus dalam keadaan rendah. Sistem kemudian mengeluarkan sinyal 

strobe selama sedikitnya 1 μs, dan kemudian mengembalikan kondisi strobe 

seperti semula. Data secara normal dibaca oleh perangkat pada transisi naik 

strobe. Perangkat akan menunjukkan sedang sibuk memproses data melalui 

saluran busy. Ketika perangkat mendapatkan data, kemudian membangkitkan 

sinyal negatif saat 5 μs pada saluran nAck. 

Sering pengendali akan mengabaikan saluran nAck untuk menghemat 

waktu. Kemampuan transfer akan meningkat dapat dilihat dengan kecepatan mode 

centronics yang membiarkan perangkat keras melakukan semua handshaking. 

Oleh sebab itu proses dipercepat dengan sistem menulis data kepada Port I/O, 

perangkat keras akan memeriksa untuk melihat jika perangkat sibuk, kemudian 

menghasilkan sinyal strobe. Metode ini biasanya tidak memeriksa sinyal nAck 

juga. Gambar 4.3. Menunjukan diagram penghubungan centronics. 
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Gambar 4.3. Konfigurasi penghubungan centronics. 

 

Saluran strobe dihubungkan pada port 3.2 mikrokontroler yang 

merupakan masukan untuk interrupt eksternal timer 0. Data (D0-D7) 

dihubungkan pada port 0 sebagai saluran data mikrokontroler. Mode centronics 

yang digunakan hanya memanfaatkan kondisi busy dan mengabaikan status nAck, 

untuk proses handshaking. Mikrokontroler adalah perangkat penerima data. 

 

4.3.2. Mikrokontroler AT89C55 

Mikrokontroler didalam perancangan ini merupakan salah satu 

komponen utama. Karena komponen ini berfungsi untuk mengontrol semua 

proses komunikasi dengan komputer melalui perangkat bluetooth, membangun 

hubungan dengan bluetooth printer adapter dan merupakan pengendali utama 

papan penampil yang menggunakan display dot matrix LED agar dapat bekerja 

dengan baik dan optimal. 

Jenis mikrokontroler yang digunakan adalah AT89C55. Pemilihan jenis 

mikrokontroler ini dikarenakan komponen tersebut memiliki memori program 

yang terintegrasi dan berkapasitas cukup besar, sehingga tidak diperlukan 

penambahan memori program. Kapasitas memori AT89C55 adalah 20 Kb untuk 

memori program dan 256 byte untuk memori data. Sebagaimana fungsi dari 
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mikrokontroler ini maka untuk menunjang kinerjanya diperlukan sistem rangkaian 

seperti ditunjukkan pada Gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.4. Diagram rangkaian sistem mikrokontroler 

 

Pada diagram rangkaian sistem mikrokontroler tersebut dapat dilihat 

setiap port memiliki fungsinya sendiri. EA  (External Acces Enable)/Vpp pada 

kaki 31 dihubungkan pada Vcc agar mikrokontroler mengakses program pada 

internal memorinya. Port 0 difungsikan sebagai saluran alamat/data. Port ini 

digunakan untuk melakukan penghubungan dengan perangkat luar misalnya 

memori data (RAM), pengambilan data yang dikeluarkan oleh bluetooth printer 

adapter dan sebagai alamat rendah (Alamat 0 – 7). Komponen tambahan IC74373 

digunakan untuk memisahkan bit-bit keluaran port0 sebagai data atau alamat. 

Sinyal kondisi yang dibangkitkan melalui ALE (Address Latch Enable) 

dihubungkan pada masukan LE (Latch Enable) IC74LS373 merupakan penanda 

bit-bit keluaran tersebut. Port 2 digunakan untuk pengalamatan perangkat luar. 

Keluaran port ini sebagai alamat tinggi (alamat 8 – 15) berpasangan dengan 

keluaran 8 bit alamat dari port 0, sehingga membentuk 16 bit alamat. 

Pengalamatan 16 bit tersebut dapat mengakses sampai dengan 65536 bit alamat 

atau 65 Kb. A0 – A12 digunakan sebagai pengalamatan memori IC6264. 

Sedangkan sisanya sebagai masukan dekoder 74LS138 yang digunakan sebagai 

pemilih antara data dari memori dan bluetooth. WR  (P3.6) dan RD  (P3.7) 
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digunakan sebagai sinyal kondisi bahwa mikrokontroler melakukan proses tulis 

dan baca. Keseluruhan kondisi tersebut akan berubah berdasarkan perintah-

perintah program. Ketika mikrokontroler menjalankan program pembacaan 

perangkat luar, proses yang dilakukan pertama kali dengan mengeluarkan bit-bit 

alamat pada pasangan port 0dan port 2. Sinyal ALE akan memberikan tanda 

bahwa alamat telah terkunci pada keluaran port tersebut. Keluaran RD  

memberikan sinyal baca pada kondisi rendah, mikrokontroler dapat mengambil 

data pada alamat tersebut melalui port 0. 

Pengontrol proses handshaking antara mikrokontroler dengan bluetooth 

printer adapter melalui port 3.2 sebagai masukan interrupt external timer 0 yang 

dihubungkan pada keluaran sinyal strobe. Setiap perubahan kondisi strobe akan 

mengaktifkan  interrupt, sehingga mikrokontroler dapat mengetahui bahwa ada 

data yang telah dikirim melalui bluetooth. Sedangkan pada port 3.1 digunakan 

sebagai sinyal keluaran yang terhubung pada masukan status busy, dimana sinyal 

ini dikeluarkan mikrokontroler sebagai tanda sistem sedang sibuk dan tidak dapat 

menerima data.  

Mikrokontroler juga berfungsi sebagai pengendali proses penampilan 

karakter pada display dot matrix LED. Port 1.0 digunakan untuk memberikan data 

keluaran secara serial atau data yang akan ditampilkan pada kolom dot matrix 

LED melalui register-registernya. Port 1.1 digunakan untuk membengkitkan 

sinyal geser dan sebagai penanda bahwa data pada port 1.0 telah dipindahkan pada 

register kolom dot matrix LED. Port 1.2 digunakan sebagai pembangkit sinyal 

clear, dimana sinyal ini pada kondisi rendah akan membersihkan atau menghapus 

isi register-register data kolom dot matrix LED. Port 1.5 – 1.7 digunakan sebagai 

proses scanning baris dari display dot matrix LED. Jumlah baris display ini 

sebanyak 7 baris yang diwakili oleh kombinasi keluaran 3 bit port 1.5 – 1.7 yang 

dapat membentuk alamat 001 sampai 111. 

Pengaktifan clock digunakan sebuah resonator crystal sebesar 12 MHz. 

Nilai kristal tersebut dapat membentuk sinyal siklus mesin untuk menjalankan 

satu perintah program sebesar 1 μs, diperoleh dari : ((1/12 MHz) x 12). Satu siklus 

mesin dibentuk dari 12 periode osilator. Nilai kapasitor C1 dan C2 diambil sesuai 
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datasheet AT89C55 yaitu sebesar 30 pF untuk penggunaan kristal sebagai 

resonator. 

Rangkaian reset yang dihubungkan pada masukan RST (reset) pada kaki 

9 bertujuan agar sistem mikrokontroler dapat mendalankan proses mulai dari awal 

(alamat 0000h). Rangkaian ini disebut juga power on reset yaitu reset yang 

dilakukan pada saat mikrokontroler dinyalakan untuk pertama kali. Rangkaian 

power on reset ini terdiri dari rangkaian seri resistor (R1) dan kapasitor (C3). 

Tegangan jatuh pada resistor yang digunakan sebagai masukkan reset. Merancang 

rangkaian reset ini berdasarkan persamaan : 

Vo = Vcc (1 – e-t/RC) 

Vc adalah tegangan jatuh pada kapasitor C3, sedangkan Vcc adalah tegangan catu 

sebesar 5 V. Dari datasheet diperoleh bahwa tegangan masuk reset sebesar 

(VIH(RST)) 0,7 x Vcc minimal dan Vcc+0,5V maksimal. Pemilihan nilai tegangan 

reset ini adalah yang paling mendekati nilai Vcc. 

VIH(RST)  = 0,9 × Vcc = 0,9 × 5 V = 4,5V 

Vc = Vcc - VIH(RST) = 5V – 4,5V = 0,5V 

Reset akan diaktifkan pada saat dua siklus mesin yang berarti juga pada clock ke 

24. Tetapi masih ada perioda waktu sebelum siklus mesin ini berjalan, yaitu waktu 

start-up osilator yang secara normal sebesar 10 ms, sehingga : 

t = 10ms + 2μS =10,002MS 

Sehingga nilai R1dan C3 dapat diperoleh : 

0,5V  = 5 V (1 – e-10,002ms/RC) 

5 e-10,002ms /RC = 4,5 

e-10,002ms /RC = 0,9 

ln(e-10,002ms /RC) = ln 0,9 

-10,002ms /RC = -0,10536 

RC = 0,094931662 

Nilai resistor ditentukan sebesar 10 KΩ, sehingga : 

 C = 0,094931662 / 10000 

  = 9,493166.10-6

Karena nilai kapasitor 9,49 μF tidak tersedia dipasaran, maka nilai kapasitor 

tersebut dirubah menjadi 10 μF. 
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4.3.3. Rangkaian Memori Data 

Mikrokontroler AT89C55 mempunyai memori data didalamnya sebesar 

256 byte. Kapasitas memori ini sangat tidak memenuhi kebutuhan dari sistem 

kerja mikrokontroler. Oleh karena itu dalam perancangan rangkaian memori data 

ini diperlukan menambahkan memori data (RAM) diluar dari memori data yang 

telah dimiliki mikrokontroler. IC memori HM6264 adalah suatu CMOS static 

RAM berdaya rendah, berkecepatan tinggi dan berkapasitas 8,192x8-bits. 

Gambar 4.5. menunjukkan diagram rangkaian memori data agar memori IC 

HM6264 dapat dikontrol oleh mikrokontroler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Diagram rangkaian memori IC 6264 

 

Dapat dilihat bahwa dengan kapasitas memori 8 Kb IC 6264 memiliki 

pengalamatan sebanyak 13 bit, yang dihubungkan pada bus alamat A0-A12 sistem 

mikrokontroler. Proses pembacaan isi memori oleh mikrokontroler dikontrol 

melalui pembangkitan kode alamat melalui bus alamatnya, dan sinyal aktif rendah 

pada CS1  (Chip Select 1) sebagai tanda bahwa mikrokontroler menunujuk IC 

tersebut untuk diakses. Sinyal baca ( RD /P3.7) yang berkondisi rendah diberikan 

pada masukan OE  (Output Enable) dan data pada alamat yang dituju sudah 

berada pada D0-D7. Kondisi tersebut tidak berubah selama kondisi CS1  dan RD  

tidak berubah, serta kondisi WE  (Write Enable) selama dalam proses tersebut 

harus dalam kondisi tinggi. Begitu juga ketika mikrokontroler melakukan proses 

penulisan pada memori data. Alamat yang dituju harus berada pada bus alamat, 
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kemudian sinyal penunjukkan melalui CS1 . Pemberian data pada bus data, 

dilanjutkan dengan sinyal aktif rendah pada masukan WE . 

 

4.3.4. Transceiver IC 74LS245 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Diagram rangkaian tranceiver IC 74LS245 

 

IC 74LS245 digunakan untuk membantu mikrokontroler dalam proses 

pengambilan atau pembacaan data pada bluetooth printer adapter. Data tersebut 

terdapat pada port paralel centronic yaitu D0 – D7. Tranceiver ini bekerja seperti 

kelompok saklar dua arah, dimana semua kondisi yang berada pada A0 – A7 

dapat diketahui pada B0 –B7. Proses tersebut dikontrol melalui masukan aktif 

rendah E  dan masukan aktif rendah DIR. Masukan E  dihubungkan pada 

keluaran dekoder alamat Y1, hal ini berfungsi sebagai perintah untuk memilih IC 

74LS245. Sinyal RD  yang dibangkitkan oleh mikrokontroler digunakan untuk 

memberikan perintah pembacaan pada port bluetooth printer adapter, sehingga 

semua data yang terdapat pada pin B0-B7 dipindahkan pada pin A0-A7. 

Penggunaan komponen ini dalam perancangan diharapkan dapat mencegah 

kekacauan pada bus data antara data dari memori dan bluetooth printer adapter. 

 

4.3.5. Rangkaian Display Dot Matrix 

Papan informasi jadwal keberangkatan kereta menggunakan display dot 

matrix LED. Perangkat display tersusun dari 16 buah komponen dot matrix LED. 

Komponen dot matrix terdiri 5 kolom dan 7 baris LED, dimana setiap LED 

kolomnya terhubung secara katoda bersama dan pada barisnya terhubung secara 

anoda bersama. Display ini menggunakan proses vertikal scanning. Proses 
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scaning dilaksanakan pada setiap baris setalah terlebih dahulu memindahkan data 

tampilan pada setiap kolomnya. Semakin cepat proses scanning atau minimal 

100Hz, maka akan didapatkan penampilan karakter bebas kedip. Rangkaian 

display ditunjukkan pada gambar 4.7. dan dapat dilihat bahwa setiap barisnya 

terhubung secara seri untuk setiap komponen dot matrix LED. Komponen display 

dot matrix 5x7 sangat sesuai untuk menampilkan karakter baik huruf maupun 

angka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7. Diagram rangkain display dot matrix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8. Diagram dalam display dot matrix LED 
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Gambar 4.9. Contoh tampilan karakter E dan M pada display dot matrik 5x7 

 

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.9. tampilan karakter E dan M 

sebagai adalah satu contoh dapat dilihat sangat sesuai dengan karakter 

sesunguhnya. Tanda hitam pada dot matrix menunjukkan LED yang menyala, dan 

yang putih sebagai tanda yang tidak menyala.  

 

4.3.6. Rangkaian Driver Kolom Dot Matrix 

Pada rangkaian driver kolom dot matrix menggunakan komponen shift 

register IC 74LS164 sebagai kontrol untuk setiap kolomnya. Data kontrol adalah 

data-data pembentuk karakter yang dikeluarkan oleh mikrokontroler. Shift register 

mempunyai karakteristik masukan serial dan keluaran paralel 8 bit. Gambar 4.10. 

menunjukkan bahwa pada keluaran bit tertinggi setiap register dihubungkan pada 

masukan serial register lainnya. Hal ini dimaksudkan agar data dapat dipindahkan 

pada tiap registernya. Masukkan clock yang dihubungkan secara serial bertujuan 

agar tiap register dapat memindahkan data secara serentak atau sinkron dan sinyal 

ini dibangkitkan langsung oleh mikrokontroler. Keluaran register juga 

dihubungkan pada kolom display dot matrix sebagai penampil data. Sehingga 

komponen ini sangat memenuhi untuk bekerja pada sinkronisasi proses scanning 

dan melebihi 100 Hz. 

Arus untuk menyalakan LED berasal dari rangkaian driver baris dot 

matrix ke keluaran komponen shift register 74LS164. Ketika data keluaran 

berlogika ’1’ maka LED yang terhubung pada keluaran data tersebut akan padam. 
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Sebaliknya ketika data berlogika ’0’ maka LED yang terhubung pada keluaran 

data tersebut menyala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10. Diagram rangkaian driver kolom display dot matrix 
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Untuk mampu melewatkan arus sebesar 15mA, maka keluaran dari 

register geser dihubungkan pada masukan IC 7407 yang merupakan IC buffer. 

Keluaran IC buffer tersebut mampu melewatkan arus sampai dengan 16 mA. 

 

4.3.7. Rangkaian Driver Baris Dot Matrix 

Pada rangkaian driver baris display dot matrix memakai komponen 

dekoder IC 74LS138. Komponen dikoder digunakan untuk mengkodekan alamat 

3 bit yang dikeluarkan oleh mikrokontroler menjadi 7 bit-bit kondisi sebagai 

pengontrol 7 baris yang dimiliki oleh display dot matrix. Baris pada dot matrix 

berupa hubungan anoda bersama memerlukan tegangan catu positif agar dapat 
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mengalirkan arus pada komponen LED dot matrix. Gambar 4.11. menunjukkan 

diagram rangkaian driver baris dot matrix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11. Diagram rangkaian driver baris dot matrix 

 

Dekoder 74LS138 memiliki sifat keluaran aktif rendah, dimana ketika 

satu jalur keluaran yang diaktifkan melalui masukan biner 3 bit (A, B, C) akan 

berlogika rendah. Kondisi berlawanan dengan kondisi baris dari komponen dot 

matrix LED yang memerlukan catu positif. Setiap keluaran dekoder dihubungkan 

pada transistor PNP. Transistor PNP tersebut bertugas untuk mengalirkan arus 

pada masukan baris dot matrix ketika keluaran dari dekoder pada kondisi rendah 

(’0’). Seperti ditunjukkan dalam Gambar 4.11. setiap baris komponen dot matrix 

dihubungkan pada satu transistor PNP. Besar arus yang mengalir pada satu LED 

dot matrix sebesar 15 mA.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.12. (a) Transistor PNP (b) Aliran konvensional  
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Gambar 4.12. menunjukkan bahwa aliran arus pada transistor PNP dari 

emitor menuju kolektor, dan sebagian kecil keluar untuk membias basis. Tansistor 

dapat bekerja seperti sebuah saklar jika dirancang daerah kerja transistor pada 

kondisi saturasi ketika basis terbias. Syarat-syarat transistor bekerja pada daerah 

saturasi adalah tegangan lintasan emitor – kolektor (VCE) mendekati 0 V. Dengan 

menggunakan garis beban DC diperoleh nilai arus kolektor maksimal ketika VCE 

mendekati 0 V dan arus basis meningkat (IB) maksimal. Kemampuan melewatkan 

arus dekoder 74LS138 pada kondisi rendah sebesar 8 mA maksimal. Transistor 

PNP yang dipilih adalah BD 140, transistor ini mampu untuk melewatkan arus 

pada kolektornya sampai dengan 1,5 A dan juga memiliki kemampuan penguatan 

sebesar 40 sampai 250 kali. Besar nilai RLED yang dihubungkan pada setiap kolom 

dot matrix dan keluaran buffer sebagai pembatas arus, dapat diketahui. 

 RLED = (Vcc – VLED)/IC  

  = (5 V – 2 V)/15 mA 

  = 200 Ω 

Nilai resistor tersebut tidak terdapat dipasaran sehingga digunakan nilai yang 

mendekati nilai tersebut yaitu sebesar 180 Ω. Dengan menggunakan penguatan 

minimal ketika arus Ic juga minimal, nilai arus bias basis (Ib) dapat diperoleh dari  

 Ib = Ic/βdc 

  = 15 mA/40 

  = 375 μA 

Nilai resistansi Rb dapat diperoleh : 

 Rb = (Vcc – Vbe)/Ib  

  = (5 V – 0,7 V)/375 μA 

  = 11466,6667 Ω 

Nilai resistansi tersebut tidak tersedia dipasaran sehingga digunakan nilai 

resistansi yang mendekati yaitu sebesar 12 KΩ. 
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4.4. Perangkat Lunak 

Pada perancangan perangkat lunak digunakan dua jenis perangkat lunak. 

Perangkat lunak pertama membantu sistem kendali pada mikrokontroler, yang 

bertugas untuk menerima data-data karakter dari komputer dan mengontrol proses 

tampilan pada papan display dot matrix. Perangkat lunak yang kedua digunakan 

pada komputer untuk mengendalikan proses pengiriman data tampilan pada 

mikrokontroler melalui bluetooth.  

 

4.4.1. Perangkat Lunak Mikrokontroler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13. Diagram alir program untuk proses pendeteksian dan pengambilan 

data pada bluetooth printer adapter. 
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Gambar 4.14. Diagram alir program utama dan proses penampil dot matrik 
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Program atau perangkat lunak pada mikrokontroler terdiri atas dua 

bagian. Bagian pertama yang ditunjukkan pada Gambar 4.14 adalah bagan alir 

program utama. Pertama kali program melakukan inisialisasi, dimana bagian ini 

menentukan pengaktifan interrupt external timer 0 dan pemberian kondisi pada 

bluetooth printer adapter bahwa mikrokontroler siap menerima data dengan 

memberikan keluaran logika rendah pada port 3.1 (status busy). Mengaktifkan 

interupsi pada mikrokontroler menggunakan pengaturan pada register IE 

(Interrupt Enable). Inisialisasi tersebut juga memberikan nilai awal pada variabel-

variabel tertentu sebagai penanda kondisi program yang berjalan. Isi dari variabel-

variabel tersebut akan memberitahukan kondisi adanya data baru yang diterima, 

jumlah perulangan tampilan, perulangan waktu (delay) dan kondisi keperluan data 

karakter baru untuk ditampilkan. Pembagian alamat memori sebagai tempat 

penyimpan data yang dikirimkan oleh komputer dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1. Pembagian alamat memori eksternal IC 6264 dan fungsinya. 

Alamat Memori Fungsi 

0010 H – 001F H Data nama stasiun 

0100 H – 010F H Data waktu keberangkatan ke 1 

0110 H – 012F H Data nama kereta api ke 1 

0130 H – 01FF H Data jurusan kereta api ke 1 

0200 H – 020F H Data waktu keberangkatan ke 2 

0210 H – 022F H Data nama kereta api ke 2 

0230 H – 02FF H Data jurusan kereta api ke 2 

0300 H – 030F H Data waktu keberangkatan ke 3 

0310 H – 032F H Data nama kereta api ke 3 

0330 H – 03FF H Data jurusan kereta api ke 3 

0400 H – 040F H Data waktu keberangkatan ke 4 

0410 H – 042F H Data nama kereta api ke 4 

0430 H – 04FF H Data jurusan kereta api ke 4 

0510 H – 051A H Data tampilan karakter pada baris 1 

0520 H – 052A H Data tampilan karakter pada baris 2 

0530 H – 053A H Data tampilan karakter pada baris 3 
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0540 H – 054A H Data tampilan karakter pada baris 4 

0550 H – 055A H Data tampilan karakter pada baris 5 

0560 H – 056A H Data tampilan karakter pada baris 6 

0570 H – 057A H Data tampilan karakter pada baris 7 

0800 H – 1FFF H Tempat penyimpanan data baru dari bluetooth 

sampai dipindahkan pada alamat memori yang sesuai

 

Tabel 4.2. Pembagian alamat memori internal mikrokontroler AT89C55 dan 

fungsinya. 

Alamat 

Memori 

Fungsi Nama 

30 H – 31 H Pointer alamat data tampilan PTRBRTH, 

PTRBRTL 

32 H Data jumlah proses tampilan JMLTAM 

33 H Data baris yang akan ditampilkan  PTRBAR 

34 H – 35 H Pointer alamat memori dalam proses 

penyimpanan data dari bluetooth 

PTRBLEUH, 

PTRBLUEL 

36 H Penyimpan data yang diterima dari 

bluetooth untuk sementara 

BLUEDATA 

37 H Data urutan kelompok tampilan TAMPURUT 

38 H – 39 H Data pencatat lama perulangan pada proses 

delay 

DELAY1,DELAY2 

3A H Data kode untuk mengetahui diperlukan 

pengecekan kode awal data atau tidak 

BLUEIND 

3B H – 3E H Pointer alamat untuk proses perpindahan 

data dari alamat memori sementara ke 

kelompok data setelah selesai diterima dari 

bluetooth 

PTRPINH, 

PTRPINL, 

PTRDATH, 

PTRDATL 

3F H Kode adanya data yang telah diterima dari 

bluetooth 

DATABLUEBARU

40 H - 7F H Stack Pointer SP 
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Memori tampilan dibentuk sebanyak 11 byte untuk tiap barisnya. Byte ke 11 

digunakan sebagai tempat penyimpanan awal karakter yang telah diubah sebelum 

digeser. Byte tersebut digunakan program untuk mengetahui apakah diperlukan 

data karakter tampilan yang baru. Gambar 4.15. menunjukkan contoh data 

karakter dan data tampilan yang akan ditampilkan pada display dot matrix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15. Contoh perubahan dari karakter ke data tampilan dalam memori. 

 

Dengan membandingkan isi pada alamat paling akhir atau alamat 

memori ke 11 akan diketahui perlu atau tidak data karakter baru. Jika ke tujuh 

alamat tersebut berisi 00H, maka diperlukan data karakter baru dan selanjutnya 

proses menggeser 1 bit kekiri data tersebut. Jika tidak maka program akan 

langsung menggeser ke kiri 1 bit tiap data pada memori tampilan. Selanjutnya 

program akan membangkitkan sinyal clear untuk membersihkan isi dari tiap 

register geser 74LS164 dan mengubah kode baris pada port 1.5 – 1.6 menjadi 0. 

Data-data pada memori tampilan tersebut dikeluarkan tiap bit atau secara serial. 

Port 1.0 sebagai jalur data serial, port 1.1 sebagai pembangkit clock sehingga data 

tersebut dapat dipindahkan ke register geser 74LS164. Setelah 10 byte data telah 

dikeluarkan maka program mengeluarkan data baris yang akan menampilkan ke 

10 byte data tampilan tersebut pada display dot matrix. Sebelum keluar dari 

bagian program ini, data baris dirubah ke baris berikutnya. Setiap 1 ms program 

ini akan diproses. 

Masukan Timer 0 digunakan untuk mengetahui adanya sinyal strobe dari 

bluetooth printer adapter. Dengan mengaktifkan interrupt externalnya 
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mikrokontroler dapat mengetahui perubahan sinyal strobe ketika transisi tinggi ke 

rendah. Selanjutnya mikrokontroler menbangkitkan sinyal busy tinggi. Data 

diambil dari bluetooth, sebelum data disimpan pada memori program terlebih 

dahulu memeriksa apakah diperlukan untuk memeriksa isi data sebagai kepala 

atau isi data Jika tidak maka data tersebut akan disimpan pada memori, jika 

diperlukan maka data tersebut tidak akan disimpan terlebih dahulu dan memeriksa 

isi data tersebut sesuai dengan kepala data. Jika isi data sama dengan salah satu 

nilai tersebut maka data disimpan dimemori dan merubah kondisi untuk data 

selanjutnya tidak perlu melakukan pemeriksaan kepala data (header). Jika tidak 

sama maka data tersebut tidak akan disimpan dan program akan memeriksa data 

selanjutnya sebagai kepala data. Setelah pemeriksaan kepala data telah berhasil, 

maka untuk data-data karakter yang diterima selanjutnya setelah dilakukan 

penyimpana akan diperiksa apakah data yang disimpan tersebut adalah 0F H. Jika 

ya program akan mengisyaratkan pada program utama adanya data baru yang 

diterima dan telah selesai diterima secara keseluruhan. Jika tidak program akan 

terus menunggu adanya data dengan isi 0F H tersebut dan akan melakukan proses 

penyimpanan semua data yang diterima dari bluetooth printer adapter. Bagan alir 

program dapat dilihat pada Gambar 4.13. Diagram sinyal proses pendeteksian 

sinyal strobe, pembangkitan sinyal busy dan pengambilan data ditunjukkan pada 

Gambar 4.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16. Diagram proses handshaking sampai proses penyimpanan data ke 

dalam memori oleh mikrokontroler 
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4.4.2. Perangkat Lunak Pada Komputer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17. Diagram alir program pengiriman data oleh komputer melalui 

bluetooth. 

Perangkat lunak pada komputer sebagaimana mikrokontroler pada saat 

pertama kali melakukan inisialisasi. Bagian inisialisasi ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah perangkat bluetooth printer adapter telah terkoneksi dengan 

komputer melalui bluetooth USB adapter dan penentuan kecepatan tranfer data. 

Karena program akan mengirimkan data-data karakter memanfaatkan salah satu 

fungsi dari fasilitas bluetooth yaitu Serial Port Profile. Jika belum terhubung 

maka komputer tetap akan menunggu sampai hubungan dapat dibangun, dengan 

mengetahui kondisi virtual com yang terhubung. Setelah hubungan dapat 

dibangun, maka komputer akan mengirimkan data 4 jadwal keberangkatan kereta 

api. 4 jadwal tersebut adalah 4 jadwal waktu keberangkatan kereta api yang paling 

mendekati waktu sesungguhnya.  

Program kemudian memeriksa apakah waktu jadwal keberangkatan yang 

paling dekat kurang dari 5 menit lagi. Jika kurang dari 5 menit maka program 



 
47 

 

memproses suara pengumuman yang menandakan bahwa kereta api akan segera 

berangkat. Suara pengumuman tersebut hanya satu kali diproses untuk satu 

jadwal. Program juga memeriksa waktu keberangkatan dengan waktu sebenarnya. 

Jika sama, maka langkah selanjutnya menggantikan 4 jadwal keberangkatan lama 

dengan yang baru. Jika tidak sama program akan kembali melakukan pemeriksaan 

dari awal yaitu pemeriksaan waktu keberangkatan dngan waktu sebenarnya. 

Program Delphi sebagai kontrol pengiriman data karakter tampilan 

menggunakan komponen tambahan. Komponen tersebut adalah Comport, dimana 

komponen tersebut memiliki kemampuan untuk menghubungkan program dengan 

port com bayangan. Fungsi dan prosedure didalamnya dapat dengan mudah 

dijalankan. Salah satu fungsinya adalah untuk mengirimkan data karakter dan 

semua data tidak dalam bentuk bilangan tapi harus bertipe data string. Bahasa 

pemrograman Delphi digunakan untuk membuat komputer menjalankan semua 

proses-proses tersebut. Data jadwal keberangkatan kereta api disimpan pada file 

data tabel. Setiap data akan diurutkan berdasarkan waktu keberangkatan tercepat 

dari waktu sebenarnya. File data tersebut juga berisi nama file suara operator yang 

digunakan sebagai tanda peringatan bahwa waktu telah mendekati waktu 

keberangkatan. Setelah proses penjadwalan selesai program akan menjalankan 

proses penghubungan dengan port com yang telah terhubung dengan perangkat 

bluetooth parallel printer adapter. Komponen-komponen utama yang digunakan 

untuk mendukung langkah-langkah program tersebut adalah : 

− Comport : berfungsi untuk menghubungkan program dengan fasilitas 

serial port profile yang dimiliki oleh perangkat bluetooth 

USB adapter dan bluetooth parallel printer adapter.  

− Timer : komponen ini digunakan sebagai pengatur interval waktu 

untuk melaksanakan langkah-langkah program. Langkah 

program untuk mengecek waktu keberangkatan, proses 

pengiriman data dan menjalankan proses suara peringatan. 

− Table : komponen ini berfungsi untuk menghubungkan program 

dengan file data jadwal keberangkatan, serta untuk 

melakukan penambahan, pengubahan data jadwal 

keberangkatan kereta api. 
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Keseluruhan komponen tersebut adalah komponen non visual, dimana 

komponen-komponen tersebut tidak akan terlihat ketika dijalankan. Selama proses 

pengiriman data juga dikontrol melalui timer dengan interval waktu sebesar 2 

detik antar paket data. Proses ini akan dijalankan terus menerus sampai kondisi 

Comport tidak terhubung pada port com bluetooth atau program tidak dijalankan 

lagi. Tabel 4.3. menunjukkan data karakter kode ASCIInya yang dapat 

dikirimkan sebagai data tampilan pada mikrokontroler. 

 

Tabel 4.3. Daftar karakter dan kode ASCII yang dapat dikrimkan sebagai data 

karakter display dot matrix 

Abjad Kode Bit 

(H) 

Abjad Kode Bit 

(H) 

Abjad Kode Bit 

(H) 

A 41 B 42 C 43 

D 44 E 45 F 46 

G 47 H 48 I 49 

J 4A K 4B L 4C 

M 4D N 4E O 4F 

P 50 Q 51 R 52 

S 53 T 54 U 55 

V 56 W 57 X 58 

Y 59 Z 5A 1 31 

2 32 3 33 4 34 

5 35 6 36 7 37 

8 38 9 39 0 30 

. 2E , 3C : 3A 

( 28 ) 29 ‘ ‘(spasi) 20 

 

4.4.3. Protokol Data Antara Komputer dengan Mikrokontroler 

Protokol digunakan sebagai penanda setiap data yang dikirimkan oleh 

komputer ke mikrokontroler. Proses pengenalan, penghubungan dan pengiriman 

data sudah dikontrol secara otomatis oleh perangkat bluetooth itu sendiri dan 

driver yang terdapat pada komputer. Dimana program dalam komputer dapat 
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mengetahui jika bluetooth printer adapter telah terhubung dengan memeriksa 

kondisi port com bayangan (virtual com) yang diciptakan oleh program driver 

bluetooth USB adapter ketika pertama kali di install. Protokol data digunakan 

sebagai penanda awal dari group data, apakah data yang dikirim merupakan data 

jadwal keberangkatan kereta api atau nama stasiun kereta api. Gambar 4.18. 

menunjukkan bagian data-data yang dikirimkan oleh komputer. 

 

 

 

Gambar 4.18. Bagian-bagian dari keseluruhan data yang dikirimkan oleh 

komputer 

Sebelum mengirimkan data, komputer akan mengirimkan kode awal data. Sebagai 

tanda selesainya proses pengiriman data maka dikirimkan data 0F H.  

 

Tabel 4.4. Kode awal data dan fungsinya 

Kode Data (H) Kode Karakter ASCII Fungsi 

02 #02 Data nama stasiun 

03 #03 Jam keberangkatan kereta api ke 1 

04 #04 Nama kereta api ke 1 

05 #05 Jurusan kereta api ke 1 

06 #06 Jam keberangkatan kereta api ke 2 

07 #07 Nama kereta api ke 2 

08 #08 Jurusan kereta api ke 2 

09 #09 Jam keberangkatan kereta api ke 3 

0A #10 Nama kereta api ke 3 

0B #11 Jurusan kereta api ke 3 

0C #12 Jam keberangkatan kereta api ke 4 

0D #13 Nama kereta api ke 4 

0E #14 Jurusan kereta api ke 4 

0F #15 Kode akhir data 
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Tabel 4.4. menunjukkan kode data yang dikirimkan oleh komputer untuk setiap 

bagian kelompok karakter yang akan ditampilkan. Kode-kode data tersebut pada 

komputer dikirmkan dengan menyatakan bahwa kode-kode tersebut dirubah 

kedalam bentuk kode karakter ASCII, karena program hanya akan mengirimkan 

data yang bertipe string. Mikrokontroler akan mendeteksi data pertama sebagai 

kode awal data. Contoh jika 0A H mikrokontroler akan mengatur variabel 

penunjuk alamat memori pada 0310 H dan data selanjutnya akan disimpan 

berurutan sampai ditemukan data 0F H. Data 0F H menandakan akhir dari data 

nama kereta api ke 3 tersebut.  
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BAB V 

PENGUJIAN DAN ANALISIS ALAT 

 

Tujuan pengujian sistem adalah untuk menentukan apakah alat yang 

telah dibuat  berfungsi dengan baik dan sesuai dengan perancangan  Pengujian 

dilakukan dengan cara menguji rangkaian setiap blok secara terpisah.  Pengujian 

setiap blok ini dilakukan untuk mempermudah analisa apabila sistem ini tidak 

bekerja sesuai perancangan. 

Dalam pelaksanaan pengujian dilakukan dengan dua cara yaitu secara 

perangkat keras dan perangkat lunak. Secara perangkat keras, pengujian dilakukan 

melalui pemeriksaan sambungan pengawatan dan pengukuran dengan alat-alat 

ukur. Sedangkan pengujian perangkat lunak, pengujian dilakukan melalui 

pembuatan program uji, untuk rangkaian yang diuji dan hasilnya diamati dengan 

bantuan alat peraga (berupa LED) atau melalui alat ukur. 

Pengujian setiap bloknya dibagi menjadi, yaitu : 

 Pengujian Rangkaian Transceiver IC 74LS245 

 Pengujian Rangkaian Driver Kolom Dot Matrix 

 Pengujian Rangkaian Driver Baris Dot Matrix 

 Pengujian Perangkat Bluetooth 

 Pengujian Sistem 

Alat-alat bantu yang digunakan dalam pengujian ini menggunakan beberapa 

instrumen diantaranya adalah sebagai berikut: 

− LED sebagai indikator kondisi tegangan logika dari diagram blok 

rangkaian yang dilakukan pengujian dan pengamatan 

− Multimeter digital DT-830B 

− Mikrokontroler Emulator 

− Pembangkit Clock 

 

5.1. Pengujian Rangkaian Transceiver IC 74LS245 

Rangkaian transceiver berfungsi untuk mengaktifkan jalur data 

mikrokontroler  dengan bluetooth printer adapter. IC 74LS245 adalah 8 jalur data 

dua arah. Setiap proses pengiriman dan penerimaan data dikendalikan oleh 
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kondisi masukan CS  (Chip Select) dan RS  (Send/Receive). Masukan RS  

digunakan untuk mengendalikan proses pengiriman atau penerimaan. Jika 

masukan ini pada kondisi tinggi maka IC pada posisi mengirim dimana semua 

kondisi data pada pin A0 – A7 dikeluarkan pada pin B0 – B7. Sebaliknya jika 

masukan RS  pada kondisi rendah yang berarti pada proses penerimaan data 

sehingga semua kondisi data pada pin B0 - B7 akan dikeluarkan pada pin A0 – A7. 

Semua proses tersebut akan berlangsung dengan sempurna jika masukan CS  

adalah rendah. Jika masukan CS  pada kondisi tinggi maka proses pengiriman dan 

penerimaan tidak akan berfungsi serta semua pin A0 – A7 dan B0 – B7 pada 

kondisi berimpedansi tinggi. Gambar 5.1. menunjukkan blok diagram pengujian 

rangakaian transceiver IC 74LS245 yang berfungsi untuk menerima atau 

mengambil data. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1. Blok diagram pengujian rangkaian transceiver IC 74LS245 

 

5.2. Pengujian Rangkaian Driver Kolom Dot Matrix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2. Diagram blok pengujian rangkaian driver kolom dot matrik 
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Driver kolom dot matrix menggunakan IC 74LS164 dan IC 7407. IC 

74LS164 merupakan register geser yang digunakan untuk menyimpan data 

tampilan pada dot matrix. IC 7407 befungsi sebagai buffer agar dapat melewatkan 

arus sesuai perancangan untuk menyalakan LED dot matrix secara maksimal yaitu 

15 mA. Dengan menghubungkan baris 1 dot matrix dengan Vcc sebesar 5 Volt 

data keluaran dari register dapat ditampilkan secara terus menerus. Pembangkit 

sinyal clock diatur pada 10 Hz. Rangkaian saklar yang dihubungkan pada 

masukan data register geser pertama. Saklar berfungsi untuk memberikan data 

tampilan  logila 1 dan 0 pada register. Blok diagram pengujian rangkaian driver 

dot matrix dapata dilihat pada Gambar 5.2. Dengan adanya sinyal clock, maka 

data digeser ke kanan. Keluaran register geser yang tertinggi yaitu Q7 

dihubungkan pada masukan data register kedua dan seterusnya. Dari hasil 

pengujian rangkaian driver kolom dot matrix tersebut diperoleh ketika data logika 

‘1’ maka LED tidak menyala dan ketika data berlogika ‘0’ LED dot matrix 

menyala. Proses perpindahan data dapat dilihat dari nyala lampu yang bergeser 

seiring dengan perubahan sinyal clock. Dari hasil pengujian dapat diketahui 

bahwa rangkaian telah sesuai dengan perancangan. 

 

5.3. Pengujian Rangkaian Driver Baris Dot Matrix 

Rangkaian driver baris dot matrix dalam pengujiannya juga 

menggunakan rangkaian driver baris dot matrix. Rangkaian saklar digunakan 

untuk memberikan kode masukan IC 74LS138 sebagai kontrol pengaktif baris dot 

matrix. Gambar 5.3. menunjukkan blok diagram pengujian rangkaian driver baris 

dot matrix.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3. Blok diagram pengujian rangkaian driver baris dot matrix 
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Saklar A, B, C merupakan kombinasi data biner dari baris yang 

hubungkan pada keluaran IC 74LS138. Tabel 5.1. menunjukkan hasil dari 

pengujian kombinasi rangkaian saklar terhadap keluaran driver baris dot matrix. 

 

Tabel 5.1. Tabel hasil pengujian driver baris dot matrix. 

Masukan Rangkaian 

Saklar 

Keluaran driver baris dot matrix 

C B A Baris 

7 

Baris 

6 

Baris 

5 

Baris 

4 

Baris 

3 

Baris 

2 

Baris 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Data ‘0’ pda keluaran driver baris dot matrix menandakan bahwa kondisi 

LED pada baris tersebut tidak menyala sedangkan data ‘1’ menunjukan bahwa 

LED dalam kondisi menyala. Dalam perancangan digunakan keluaran dekoder IC 

74LS138 dihubungkan pada transistor NPN BD 140 yang berfungsi untuk 

melewatkan arus pada baris dot matrix. Dari percobaan rangkaian driver dot 

matrix diperoleh data bias transistor dan besar arus yang mengalir pada satu buah 

LED dot matrix. Tabel 5.2. menunjukkan data hasil pengujian terhadap 

kemampuan transistor sebagai pengotrol baris dot matrix. 
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Tabel 5.2. Hasil pengujian transistor sebagai rangkaian pengontrol baris dot 

matrix 

Percobaan Perhitungan Kondisi 

LED VLED 

(V) 

VCE 

(V) 

ILED 

(mA) 

IB 

(μA) 

VLED 

(V) 

VCE 

(V) 

ILED 

(mA) 

IB 

(μA) 

1 

0 

1,96 

0 

0,081 

0 

15,6 

0 

358,4 

0 

2 

0 

0 

0 

15 

0 

375 

0 

 

Data-data hasil percobaan menunjukkan perbedaan dengan nilai 

perhitungan. Hal ini disebabkan karena penggunaan nilai-nilai komponen yang 

tidak sama dengan perhitungan. Namun perbedaan nilai-nilai hasil percobaan dan 

perhitungan masih bisa diterima, karena tidak mengganggu sistem kerja perangkat 

secara keseluruhan. 

 

5.4. Pengujian Perangkat Bluetooth 

Pengujian perangkat bluetooth bertujuan untuk mengetahui apakah 

mikrokontroler dapat melakukan proses penerimaan data yang berupa kode-kode 

karakter ASCII dari komputer. Rangkaian display dot matrix LED juga digunakan 

agar data-data yang telah diterima oleh mikrokontroler dapat langsung 

ditampilkan. Perangakat bluetooth parallel printer adapter ketika terhubung 

dengan mikrokontroler dan kondisi statusnya terpenuhi maka indikator akan 

menyala terus menerus, jika tidak indikator akan menyala berkedip. 

Mikrokontroler telah berisi program yang bekerja untuk mengenali sinyal strobe 

yang dibangkitkan oleh bluetooth parallel printer adapter ketika terjadi proses 

penerimaan data. Sinyal tersebut dihubungkan pada masukan interrupt exsternal 

timer 0. Setelah mikrokontroller mendeteksi adanya sinyal interrupt tersebut, 

selanjutnya akan dibangkitkan sinyal busy. Sinyal ini berfungsi sebagai tanda 

bahwa mikrokontroller telah siap dan melakukan proses pembacaan data. Data 

yang telah diterima kemudian ditampilkan pada rangkaian display dot matrix 

LED. 8 bit data tampilan dikeluarkan secara serial dengan proses tiap 1 bit data 

dikeluarkan pada port 1.0 dan diikuti dengan 1 bit sinyal clock.  
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Proses pengiriman data dilaksanakan oleh komputer melalui perangkat 

bluetooth USB adapter. Bahasa program yang digunakan untuk mengirim data 

adalah Delphi. Salah satu komponen Delphi yang digunakan untuk berhubungan 

dengan mikrokontroler adalah Comport. Komponen Comport merupakan 

komponen tambahan pada Delphi. Bluetooth USB adapter pada komputer 

dioperasikan oleh program sistemnya sendiri dalam hal ini menggunakan 

Bluesoleil. Gambar 5.4. menunjukkan program Blusoleil ketika dijalankan dan 

telah terhubung pada port com (serial port) bayangan yang telah disediakan oleh 

program setelah program bluesoleil tersebut di instal ke komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4. Gambar program driver bluetooth USB adapter yang telah 

terhubung pada bluetooth parallel printer adapter. 

 

Perangkat bluetooth parallel printer adapter hanya memiliki 

karakteristik atau fasilitas SPP (Serial Port Profile) untuk melakukan 

perhubungan dengan perangkat bluetooth  lainnya. Spesifikasi dari perangkat 

bluetooth parallel printer adapter kecepatan data 115200 bps, jarak jangkauan 

lebih dari 10 meter dan sampai 30 meter pada saat tanpa halangan. Ketika 

perangkat tersebut telah terhubung pada komputer melalui serial portnya dapat 

dilihat pada indikator bluetooth yang berubah warna menjadi hijau. Serial port 

yang terhubung ditunjukkan melalui indikator seperti yang dapat dilihat pada 

Gambar 5.5.  
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Gambar 5.5. Menunjukkan indikator nomor port com yang telah terhubung. 

 

Melalui komponen comport program dapat terhubung pada port com 

yang telah terhubung dengan bluetooth parallel printer adapter. Sebelum 

dijalankan terlebih dahulu komponen tersebut diatur sesuai dengan spesifikasi 

serial port profile yang dimiliki oleh bluetooth. Gambar 5.6. menunjukkan 

flowchart program untuk menguji perangkat bluetooth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6. Flowchart program Delphi untuk pengujian perangkat bluetooth 

 

Hasil pengujian perangkat bluetooth sangat memuaskan. Semua data 

yang dikirimkan berupa kode-kode ASCII dapat diterima oleh mikrokontroler dan 

ditampilkan pada display dot matrix secara biner. Sebagai contoh ketika komputer 

mengirimkan abjad ‘A’ maka pada display dot matrik menampilkan 41 H 

(01000001 B). Kode biner tersebut ditunjukkan dengan LED yang menyala adalah 

nilai bit ‘1’ dan tidak menyala jika nilai bit adalah ‘0’. Jarak maksimum antara 

perangkat bluetooth tersebut ±30 meter tanpa adanya halangan. Ketika perangkat 
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tersebut terletak antar ruangan, jarak yang bisa dijangkau untuk berhubungan ±15 

meter. 

 

5.5. Pengujian Sistem 

Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan apakah pengujian setiap 

blok rangkaian dapat membentuk suatu sistem papan informasi jadwal 

keberangkatan kereta api menggunakan display dot matrix LED memanfaatkan 

bluetooth sebagai media komunikasi sesuai yang diharapkan.  

5.6.1. Pengujian Sistem Display Dot Matrix LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.7. Blok diagram pengujian sistem display dot matrix LED 

 

Pengujian sistem dot matrix LED bertujuan untuk mengetahui bahwa sistem ini 

mampu untuk menampilkan karakter-karakter abjad secara bergerak sesuai 

dengan perancangan. Blok diagram pengujian sistem display dot matrix LED 

ditunjukkan pada Gambar 5.7. Mikrokontroler pertama kali akan melakukan 

pengaturan isi memori kontrol baris dengan isi FF H. Kemudian mikrokontroler 

memasukkan sejumlah karakter abjad berupa kode ASCII ke dalam memori mulai 

alamat 0000 H. Kemudian mikrokontroler mengambil kembali data karakter 

tersebut satu persatu untuk ditampilkan pada display dot matrix. Data karakter 

yang merupakan kode ASCII dirubah terlebih dahulu ke dalam data karakter yang 

dapat ditampilkan pada display. Proses pembandingan akan dilakukan sampai 

kode karakter telah sesuai, apabila sasmpai data pembanding terakhir tidak 

ditemukan maka karakter tersebut dianggap sebagai karakter spasi. Tabel 5.3. 

menunjukkan data hasil pengujian sistem display dot matrix. Data karakter yang 
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dimasukkan pada memori dapat ditampilkan dengan sesui pada display dot matrix 

LED. Semua karakter tersebut ditampilkan secara bergerak. Setelah semua data 

karakter ditampilkan mikrokontroler mendeteksi kode 13 H sebagai akhir dari 

data. Setelah akhiran data ditemukan mikrokontroler akan menampilkan karakter 

spasi dan kembali mengulang menampilkan data karakter dalam memori mulai 

dari alamat 0000 H. 

 

 

Tabel 5.3. Data hasil pengujian sistem display dot matrix. 

Data Karakter ‘JADWAL_KEBERANGKATAN_KERETA_API’ + 

13H 

Hasil Karakter pada 

Display Dot Matrix 

LED  

‘JADWAL_KEBERANGKATAN_KERETA_API_ ‘ 

 

 

5.6.2. Pengujian Keseluruhan Sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.8. Blok diagram pengujian keseluruhan sistem 

 

Pengujian keseluruhan sistem menggunakan semua blok sistem seperti 

yang direncanakan. Blok diagram pengujian keseluruhan sistem ditunjukkan pada 
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Gambar 5.8. Sistem display dot matrix harus dihubungkan dengan bluetooth 

parallel printer adapter dan indikator bluetooth menunjukkan keberhasilan 

dengan nyala indikator tanpa kedip. Komputer menjalankan program driver dan 

program pengirim data karakter yang akan ditampilkan pada display dot matrix. 

Setelah mikrokontroler dan komputer dapat terhubung dengan baik maka proses 

pengiriman data dapat dimulai. Proses pengiriman dikendalikan oleh timer dengan 

interval waktu 2 detik. Waktu pengujian adalah 09.59 WIB sehingga data yang 

dikirimkan adalah data waktu keberangkatan diatas jam 09.59 WIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.9. Tampilan program pengirim data karakter tampilan dot matrix 

 

Setelah program terhubung pada port com dan program memulai proses 

pengiriman data, data-data jadwal keberangkatan kereta api akan diurutkan dan 

kemudian dikirimkan mulai data waktu yang terawal. Gambar 5.9. menunjukkan 

tampilan program ketika dijalankan pertama kali. Data jadwal keberangkatan 

kereta api ditampilkan secara keselurahan. Setelah program mulai menjalankan 

proses pengiriman data, data-data tersebut akan diurutkan sesuai waktu 

keberangkatan. Selanjutnya program akan mengirimkan 4 jadwal data 

keberangkatan kereta api terawal. Perbandingan data yang dikirimkan dengan 

hasil yang ditampilkan oleh sistem display dot matrix ditunjukkan dalam Tabel 

5.4. 
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Tabel 5.4. Hasil perbandingan antara data yang terkirim dan yang ditampilkan 

oleh sistem display dot matrix LED. 

Data-Data yang Dikirimkan Hasil Tampilan Display Dot Matrix 

#02+’(11.28) WIB’+#15 ‘(11.28) WIB ‘ 

#03+’K.A. ARGO WILIS’+#15 ‘K.A. ARGO WILIS ‘ 

#04+’JURUSAN BANDUNG’+#15 ‘JURUSAN BANDUNG ‘ 

Data pengujian diatas menunjukkan karakter yang dikirimkan sesuai 

dengan karakter yang ditampilkan oleh sistem display dot matrix. Bagian program 

Delphi yang berfungsi untuk mengirimkan data karakter tampilan adalah pada 

fungsi ontimer. Contoh dari program yang mengontrol pengiriman data pada 

comport  adalah sebagai berikut : 

  1:begin 

     if datasend[1]<>0 then 

     begin 

      case stepsend2 of 

       1:begin  strku:=#03+'('+sgjadwal.Cells[1,datasend[1]]+') WIB'+#15; 

          stepsend2:=2; 

         end; 

       2:begin 

          strku:=#04+'K.A. '+sgjadwal.Cells[2,datasend[1]]+#15; 

          stepsend2:=3; 

         end; 

       3:begin 

          strku:=#05+'JURUSAN '+sgjadwal.Cells[3,datasend[1]]+#15; 

          stepsend:=stepsend+1; 

          stepsend2:=1; 

         end; 

      end; 

     end; 

    end; 

 Penggalan program tersebut berfungsi untuk mengatur data karakter yang akan 

dikirimkan. Data karakter tampilan yang terdiri awal data, isi data dan akhir data 

disimpan pada variabel strku. Kemudian isi dari variabel strku yang akan dikirimkan 

melalui penggalan program berikut ini. 
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 if strku<>'' then 

 begin 

  label16.Caption:=strku; 

  comport1.WriteStr(strku); 

 end; 

 timercom.Enabled:=true; 

end; 

 

 

 

5.6.2.1 Pengujian Pengaruh Perangkat Bluetooth Lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.10. Diagram blok pengujian sistem terhadap pengaruh dari perangkat 

bluetooth lain. 

 

Pengujian pada sistem sesuai diagram blok pada Gambar 5.10. 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh perangkat bluetooth lain terhadap sistem 

perangkat display. Perangkat bluetooth tersebut juga menggunakan komputer 

sebagai pengontrol, sehingga terdapat 2 dua sistem bluetooth yang terkontrol oleh 

komputer. Komputer A memiliki atau menggunakan program Delphi yang 

dirancang untuk menghubungkan dan mengirimkan data pada sistem display dot 

matrix. Hasil pengujian yang diperoleh antara lain : 

1) Ketika sistem terhubung pada salah satu komputer, maka komputer yang 

lain tidak dapat mengambil atau mengganti proses hubungan tersebut 
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2) Ketika komputer A pada kondisi tidak terhubung, komputer B dapat 

mengambil proses penghubungan. Komputer B menggunakan proses 

pencetakan pada bluetooth printer adapter. Hasil yang diperoleh tidak ada 

data karakter yang dapat ditampilkan pada perangkat display oleh 

mikrokontroler. 

3) Setiap data karakter tampilan yang dikirim harus memiliki kode awal dan 

akhir data. Selama kode-kode tersebut tidak disertakan pada paket data, 

maka sistem perangkat display akan mengabaiakan semua data yang 

diterimanya.  



 
64 

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

1. Sistem display dot matrix LED yang dikendalikan oleh mikrokontroler 

AT89C55 dapat menampilkan karakter sesuai data yang ditentukan. Sistem 

display juga mampu menampilkan karakter-karakter tersebut secara 

bergerak atau bergeser dari kanan ke kiri pada satu baris, dan pergeseran ini 

dilakukan per bit data karakter. 

2. Perangkat bluetooth dengan baik pada jarak maksimal 30 meter pada derah 

tanpa halangan (line of sight) dan kurang dari 15 meter pada kondisi antar 

ruang. 

3. Komputer dengan program Delphi dapat mengirimkan data-data karakter 

jadwal keberangkatan kereta api dalam kode-kode ASCII melalui perangkat 

bluetooth USB adapter. Program melaksanakan pemeriksaan waktu 

keberangkatan setiap 3 menit. Jika waktu keberangkatan telah terlampaui, 

maka komputer melakukan pengiriman data baru untuk ditampilkan pada 

display dot matrix LED. 

4. Bluetooth printer adapter hanya memiliki fasilitas penghubungan melalui 

serial port profile.  

5. Mikrokontroler AT89C55 mampu melakukan penerimaan data karakter 

tampilan yang dikirim oleh komputer melalui perangkat bluetooth  printer 

adapter yang menggunakan port paralel. Proses penerimaan data 

menggunakan metode handshaking pada port paralel mode centronics. 

 

6.2. Saran 

1. Papan informasi jadwal keberangkatan kereta api menggunakan display dot 

matrix LED ini berfungsi untuk menapilkan karakter-karakter dalam satu 

baris. Sehingga sistem ini dapat dikembangkan agar dapat menampilkan 

karakter lebih dari satu baris dan proses penampilan yang lebih atraktif tidak 

hanya bergeser atau bergerak dalam satu arah saja.  
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2. Penggunaan perangkat bluetooth parallel printer adapter sebagai dapat 

diganti dengan perangkat bluetooth lain seperti bluetooth USB printer 

adapter yang memiliki jangkauan komunikasi yang lebih jauh. 

3. Sistem kemanan data pada perangkat display masih menggunakan sistem 

pengaman standard. Sehingga dapat ditambahkan sistem pengaman data 

yang lebih tinggi agar perangkat display tidak disalah gunakan melalui 

perangkat bluetooth yang lain. 

4. Sistem ini dapat dikembangkan dengan penggunaan lebih dari satu sistem 

display saja dan lebih dari satu warna dot matrix. 
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