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ABSTRAKSI

Khrismayanti  Dewi,  0210630070,   Jurusan  Teknik  Elektro,  Fakultas  Teknik 
Universitas  Brawijaya,  Mei  2007,  “Alat  Penjualan  Detergen  Cair  dan  Pewangi  
Pakaian  Untuk  Rental  Laundry  Menggunakan  Koin  dan  Password  Berbasis  
Mikrokontroler AT89C51”, Dosen Pembimbing : Ir. Nanang Sulistiyanto dan Suprapto, 
ST, MT.

Pada  umumnya,  rental laundry menggunakan  jenis  mesin  cuci  pintu  depan.  Jenis 
detergen yang dianjurkan untuk mesin cuci ini  adalah detergen cair, tetapi detergen ini 
masih belum populer dikalangan masyarakat. Oleh karena itu pengelola rental laundry 
memerlukan alat penjualan detergen cair dan pewangi pakaian otomatis. 

Alat  penjualan  otomatis  terdiri  dari  lima  bagian  utama,  yaitu  pusat  pengontrol 
(mikrokontroller),  validator koin,  sensor pendeteksi  (volume dan koin penuh),  katup 
dan  bagian antarmuka (LCD dan keypad).  Validator koin sebagai sensor koin Rp 500 
akan mendeteksi setiap koin yang masuk. Jika koin tersebut valid, pusat pengontrol akan 
menampilkan jumlah koin yang masuk melalui LCD dan mangaktifkan solenoid untuk 
membuka  penghalang  koin.  Pusat  pengontrol  akan  menampilkan  peringatan  melalui 
LCD jika kotak koin penuh. Setelah pembeli memilih cairan detergen cair atau pewangi 
pakaian melalui  keypad, pusat pengontrol akan membuka katup sesuai dengan jumlah 
koin dan cairan yang dipilih. Jika cairan dalam tabung di bawah batas minimum, maka 
pusat  pengontrol  akan  menampilkan  peringatan  melalui  LCD.  Penjual  dapat 
menentukan  harga  kedua  cairan  tersebut  melalui  keypad yang  didahului  dengan 
memasukkan password.

Dari hasil pengujian mekanik sensor koin dihasilkan kesalahan sebesar 19,75 % dari 80 
kali  percobaan  memasukkan  berbagai  koin  yang  ada.  Dalam pengujian  keseluruhan 
sistem, kecepatan aliran cairan yang keluar untuk detergen cair sebesar 0,88 ml sampai 
2,72 ml dan pewangi pakaian sebesar 0,48 ml sampai 1,84 ml. Penyimpangan detergen 
cair  relatif  besar  dibandingkan  pewangi  pakaian.  Hal  ini  dikarenakan  detergen  cair 
sedikit  lebih  kental  dibandingkan pewangi  pakaian  dan diameter  lubang katup tidak 
terlalu besar, sehingga setelah katup terbuka cairan tidak langsung keluar.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Saat  ini  sudah  ada  rental  laundry  di  indonesia,  khususnya  di  daerah-daerah 

sekitar  kampus.  Rental  laundry yaitu  tempat  persewaan  mesin  cuci  untuk  mencuci 

pakaian dan kita dapat melakukan sendiri tanpa menggunakan jasa orang lain. Untuk 

melakukan hal  ini  para pengguna harus menyediakan waktu luang, tapi  dilain  pihak 

harganya lebih murah dan kita dapat menjaga pakaian kita agar tidak hilang. Banyak 

sekali  mahasiswa  atau  orang  sibuk  lainnya  yang  menggunakan  jasa  ini.  Umumnya 

mereka datang karena dirumahnya tidak ada mesin cuci atau karena musim penghujan.

Untuk  menggunakan  jasa  rental ini,  tentu  kita  harus  menggunakan  detergen 

yang sesuai denga jenis mesin cuci itu sendiri. Rata-rata  rental laundry  menggunakan 

mesin cuci pintu depan karena hasil akhirnya lebih memuaskan dan mesin cuci ini lebih 

tahan lama. Tidak semua  detergen  bisa digunakan untuk jenis mesin cuci ini. Ada 2 

jenis detergen yang bisa digunakan, yaitu bubuk dan cair. Tidak semua detergen bubuk 

bisa digunakan untuk mesin cuci ini,  tapi semua detergen cair bisa digunakan untuk 

mesin cuci ini.

Hal ini dapat diantisipasi jika  rental laundry itu sendiri juga menjual detergen 

cair  agar mesin cuci lebih tahan lama dan hasil  pencucian yang lebih bagus.  Rental 

laundry ini bisa saja menjual detergen yang ada dipasaran, tapi rata-rata detergen cair ini 

dijual dalam ukuran 1 kg. Sampai saat ini tidak ada detergen cair yang dijual dalam 

bentuk  sachet.  Tentu sangat merepotkan jika penjual  membungkusnya  sendiri  dalam 

ukuran  yang  lebih  kecil.  Maka  dari  itu  dibutuhkan  alat  penjualan  otomatis  untuk 

menjual detergen cair dan pewangi pakaian agar mempermudah bagi para penjual dan 

pembeli.

Alat penjualan otomatis ini sangat menguntungkan dalam segi ekonomis. Para 

penjual dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dan pembeli juga mudah dalam 

menggunakannya. Sistem pembayaran alat ini menggunakan uang logam Rp 500. Setiap 

koin yang masuk menentukan berapa volume yang keluar. Volume yang keluar per koin 

dapat di-setting oleh penjual setiap saat.



Dalam perancangan ini, saya akan membuat Alat Penjualan Detergen Cair dan 

Pewangi Pakaian Untuk  Rental Laundry Menggunakan Koin dan  Password Berbasis 

Mikrokontroler AT89C51 agar alat ini bermanfaat bagi masyarakat luas.

1.2 Rumusan Masalah

Dari  latar  belakang  masalah  di  atas  dapat  dirumuskan  permasalahan  sebagai 

berikut:

a) Bagaimana merancang dan membuat perangkat keras alat penjualan detergen 

cair dan pewangi pakaian menggunakan Mikrokontroler AT89C51 sebagai 

pengolah data.

b) Bagaimana  memanfaatkan  sensor  sebagai  masukan  mikrokontroler dan 

pengendali  pada  pembuatan  alat  penjualan  detergen dan pewangi  pakaian 

secara otomatis.

c) Bagaimana  menyusun  perangkat  lunak  untuk  mengatur  sistem 

mikrokontroler  yang  digunakan  pada  alat  penjualan  detergen  cair  dan 

pewangi pakaian  otomatis.

1.3 Ruang Lingkup

Dengan mengacu  pada permasalahan  yang  telah  dirumuskan,  maka hal-hal  yang 

berkaitan dengan alat yang akan dibuat, diberi batasan sebagai berikut:

1. Pengendalian sistem dilakukan oleh mikrokontroler AT89C51.

2. Pada proses  otomatisasi  alat  penjualan  detergen cair  dan pewangi  pakaian 

dengan menggunakan jenis koin Rp 500.

3. Detergen dan pewangi yang digunakan berupa cairan.

4. Pengaturan setting dan pembelian dilakukan melalui keypad dan ditampilkan 

di LCD.

5. Bentuk mekanik alat ini hanya difokuskan agar kecepatan aliran cairan selalu 

konstan.

1.4 Tujuan

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah merancang dan membuat alat penjualan 

detergen  danpewangi  pakaian  secara  otomatis  dengan  uang  logam  sebagai  alat 

pembayaran. Selain itu dapat memberikan lebih banyak keuntungan bagi penjual dan 



kemudahan bagi konsumen dalam mendapatkan detergen cair dan pewangi pakaian agar 

lebih efektif dan efisien.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I  Pendahuluan

Memuat  tentang latar  belakang permasalahan,  batasan masalah,  tujuan 

penulisan, serta sistematika penulisan 

BAB II  Tinjauan Pustaka

Membahas  teori  dasar,  cara  kerja  rangkaian  serta  hubungan  dengan 

perangkat yang digunakan.

BAB III  Metodologi

Membahas  metode-metode  yang  digunakan  dalam  perencanaan  dan 

pengujian rangkaian.

 BAB IV   Perancangan

Membahas perencanaan pengujian terhadap alat yang akan dibuat, baik 

setiap blok rangkaian maupun secara keseluruhan.

 BAB V  Pengujian dan Analisis

Memuat data-data hasil pengujian serta analisisnya.

 BAB VI Kesimpulan dan Saran

Memuat kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Induktor

Induktor adalah lilitan kawat pada sebuah tempat, yang mungkin mempunyai inti 

dari  udara,  besi,  ataupun  ferit.  Kalau arus listrik mengalir  dalam kumparan,  medan 

magnetik akan dihasilkan oleh kumparan tersebut.( Woollard, 2003)

2.1.1 Induktansi Diri

Apabila  arus  yang  berubah-ubah  mengalir  dalam  kumparan,  maka  medan 

magnet yang berubah-ubah akan muncul. Kalau medan magnet yang berubah-ubah ini 

memotong kumparan akan menyebabkan timbulnya  emf (electromotive force).  emf ini 

akan bekerja melawan daya yang membentuknya (dalam hal ini arus-arus yang berubah-

ubah tadi) dan disebut sebagai emf balik. Jumlah dari emf balik tergantung pada jumlah 

lilitan kumparan dan tingkat perubahan arus. (Woollard, 2003)

Simbol  yang  menyatakan  induktansi  diri  adalah  L,  dan  diukur  dalam satuan 

Henry (L). Terdapat dua persamaan yang menyatakan emf balik yang terinduksi dalam 

suatu sirkit. Metode ini ditemukan oleh Faraday dan Lenz.

Dari hukum Faraday, emf yang terinduksi dinyatakan dengan 

e = - N dφ
dt

 (2-1)

Sedangkan dari hukum Lenz, emf yang terinduksi dinyatakan dengan 

 e = -L di
dt (2-2)

Tanda minus menunjukkan bahwa  emf yang terinduksi itu bekerja dalam arah 

yang berlawanan (emf  balik). Karena persamaan (2-1) dan (2-2) merupakan cara yang 

berbeda tetapi pada intinya sama, sehingga persamaan menjadi,

N dφ
dt = L di

dt (2-3)

maka,

L = N dφ
di (2-4)

dimana, L     = Induktansi diri

  N    = Jumlah lilitan



  dφ  = Perubahan fluktuasi magnetik

  di    = Perubahan arus

2.1.2 Induktansi Berbalasan

Dua  buah  sirkit  mekmpunyai  induktansi  berbalasan  kalau  suatu  arus  yang 

berubah-ubah dalam salah satu sirkit menghasilkan kenaikan fluktuasi magnetik yang 

berubah-ubah dan berhubungan dengan sirkit kedua, sehingga menyebabkan suatu emf 

terinduksi dalam sirkit kedua tadi.

Besar induktansi berbalasan dua buah sirkit adalah 1 henry, bila arus dalam salah 

satu sirkit yang berubah-ubah pada tingkat 1 amper/detik menyebabkan  emf  sebesar 1 

volt terinduksi dalam sirkit ke dua .(Woollard, 2003)

Jadi e = -M di
dt

. (2-5)

Dengan   M =  Induktansi berbalasan (Henry)

    di =  Tingkat perubahan arus dalam sirkuit pertama

Tanda minus menunjukkan bahwa  emf  terinduksi  yang menyebabkan arus mengalir 

dalam sirkit  kedua bekerja dalam arah yang berlawanan dengan fluktuasi hasil  sirkit 

pertama.

Oleh karena itu,

e = - N2 
dφ
dt  = -M 

di
dt (2-6)

M = N2 
dφ
di (2-7)

Atau Induktansi berbalasan =  perubahan hubungan fluktuasi dalam sirkit ke dua
 Perubahan arus dalam sirkit pertama

2.1.3 Induktansi Kumparan yang Dihubungkan Secara Seri

Jika dua buah kumparan dihubungkan secara seri dalam suatu sirkit dan terdapat 

induktansi berbalasan di antara kumparan itu, total induktansinya bergantung pada :

• Induktansi diri masing-masing kumparan

• Induktansi berbalasan antara kumparan

• Metode lilitan kumparan yang berhubungan satu sama lain



Dua buah kumparan yang mempunyai induktansi diri L1 dan L2, yang dihubungkan 

seri, mempunyai induktansi berbalasan M di antara mereka, seperti yang tampak pada 

Gambar 2.1

Gambar 2.1 Induktansi berbalasan
Sumber : Woolard, 2003

Kalau arus yang melewati sirkit berubah,  emf efektif yang terinduksi dalam L1 

akan menjadi  jumlah  emf yang  terinduksi  sendiri  dalam L1 dan  emf yang  terinduksi 

secara berbalasan dari L2.  emf efektif yang terinduksi dalam L2  dapat dihitung dengan 

cara ini pula. Kalau fluktuasi magnetik yang dihasilkan oleh perubahan arus dalam L1 

membantu  fluktuasi  yang  dihasilkan  dalam  L2,  kumparan-kumparan  itu  dikatakan 

dihubungkan  secara  seri  berbantuan,  dan  total  induktansi  efektifnya  sesuai  dengan 

rumus:

Lt = L1 + L2 + 2M (2-8)

Namun, kalau kawat kedua kumparan terlilit sedemikian rupa sehingga fluktuasi 

magnetik mereka saling melawan jika ada arus mengalir  dalam sirkit  seri  itu,  kedua 

kumparan  itu  dikatakan  dihubungkan  secara  seri  berlawanan,  dan  total  induktansi 

efektifnya sesuai dengan rumus :

Lt = L1 + L2 - 2M (2-9)

(Woollard, 2003)

2.2 Osilator LC

Di dalam hal ini osilator LC akan menghasilkan osilasi yang diperoleh melalui 

rangkaian LC parallel. Osilator LC digunakan untuk memperoleh isyarat sinusoida dari 

frekuensi  audio  hingga  frekuensi  radio,  bahkan  sampai  frekuensi  gelombang  mikro. 

Bentuk dasar osilator LC ditunjukkan pada Gambar 2.2.



       
(a)  (b)

Gambar 2.2  (a) Bentuk dasar Osilator LC ; (b) Gambar yang biasa digunakan
 untuk menggambarkan bentuk dasar osilator LC

Sumber: Sutrisno, 1987

 ,  dan  merupakan reaktansi murni yang membentuk rangkaian resonansi 

LC  parallel,  pada  keadaan  resonansi.  Sehingga  dihasilkan  persamaan  

  (2.10)

Syarat diatas hanya dapat dipenuhi jika   ,  dan  semuanya reaktansi murni, atau  

=  j X.

Jika X merupakan kapasitansi, maka X =  , sedangkan jika X berupa induktansi, X = 

ωL. 

Persamaan (2-10) menjadi

X1 + X2 + X3 = 0 (2-11)

Reaktansi  X1 dan  X2 haruslah  bertanda  sama  yaitu  yaitu  keduanya  kapasitansi  atau 

keduanya induktansi.

Persamaan (2-11) menyatakan bahwa 

X3 = - (X1 + X2)

Disini  tanda  reaktansi  X3 harus  berlawanan  dengan  X1 dan  X2. Jadi  bila  X1 dan  X2 

merupakan kapasitansi,  X3 haruslah induktansi. Begitu juga sebaliknya, jika  X1 dan  X2 

induktansi, maka X3 haruslah kapasitansi. (Sutrisno, 1987)

2.2.1 Osilator Colpitts

Frekuensi ditentukan oleh dua kapasitor terhubung seri dan induktor. Salah satu 

contoh rangkaian osilator colpitts seperti ditunjukkan pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Satu bentuk osilator colpitts
Sumber: Sutrisno, 1987

Jika dibandingkan dengan rangkaian dasar pada Gambar 2.2 maka

   =     

  =   

   =  jωL
Persamaan (2-10) menjadi 

    + jωL = 0. (2-12)

Sehingga resonansi terjadi pada frekuensi sudut 

Atau pada frekuensi

f  =   =   (2-13)

Pada  gambar diatas  C3 mempunyai  reaktansi  yang  amat  kecil  pada  frekuensi 

osilasi  rf  , sehingga transistor bekerja dalam konfigurasi basis ditanahkan.  Resonansi 

ditentukan oleh L, C1 dan C2. (Sutrisno, 1987)

2.3 Penguat Common Emiter (CE)

Titik  operasi  Q  penguat  CE  terletak  di  sekitar  pertengahan  garis  bebannya 

seperti ditunjukkan pada Gambar 2.4. Suatu sumber ac yang dihubungkan dengan basis 

transistor  menghasilkan  perubahan  sinusoidal dalam  arus  basis  dan  arus  kolektor. 



Perubahan ini menyebabkan kedudukan sesaat dari titik operasi berayun ke atas dan ke 

bawah titik Q,  dan dengan demikian menghasilkan tegangan-tegangan ac. Tegangan-

tegangan ac ini biasanya jauh lebih besar dari tegangan ac yang masuk.

Gambar 2.4 Ayunan sinyal ac pada garis beban
Sumber : Malvino, 1986

Beta ac dari suatu transistor diberi notasi  β atau  hfe dan didefinisikan sebagai 

perbandingan arus kolektor dan ic terhadap arus basis ib. β atau hfe  disebut sebagai bati-

arus ac (ac current gain) dari transistor.

β=
ic

ib
(2-14)

Hambatan  ac  dari  diode  emiter  diberi  notasi  r’e dan  harga  aproksimasinya 

ditentukan oleh rumus : 

r’e = 

25 mV
I e (2-15)

ini  merupakan  hambatan  yang  akan  dihadapi  oleh  suatu  sumber  sinyal  ac  yang 

dimasukkan melalui emiter. 

Arus basis selalu lebih kecil dari arus emiter. Karena bati-arus ac yang terdapat 

antara basis dan emiter tersebut, hambatan apa pun yang terdapat pada rangkaian emiter 

akan tampak berlipat  β kali  pada basis.  Inilah sebabnya hambatan-masukan ac yang 

harus diperhitungkan untuk basis itu sama dengan

rac = Zin(base) =  hie =  β r’e (2-16)

ini  merupakan  hambatan  masukan  bagi  sinyal  ac  yang  diumpankan  melalui  basis 

transistor bila emiternya diketanahkan untuk sinyal ac. Dalam Gambar 2.5 diperlihatkan 

rangkaian dari penguat CE.



(a)

(b)
Gambar 2.5 Penguat CE. (a) Rangkaian sesungguhnya. (b) Rankaian-ekuivalen ac. 

Sumber : Malvino, 1986

2.4 Solenoid

         Solenoid umumnya digunakan sebagai transducer yang dapat mengubah sinyal 

elektronik  on/off menjadi  energi  mekanik  yang  berupa  gerak  lurus  sehingga  biasa 

diaplikasikan  dalam  proses  kontrol  on-off.  Penampang  melintang  solenoid yang 

menggambarkan prinsip kerjanya dapat ditunjukkan pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6. Penampang Melintang Solenoid
Sumber: Beach, 1991



Dari Gambar 2.6, ketika kumparan tidak diberi tegangan maka  plunger berada 

pada posisi  atas  (upper position),  namun ketika  electrical  terminals diberi  tegangan 

maka  terbentuklah  medan  magnet  di  sekitar  kumparan  yang  menyebabkan  plunger 

tertarik  ke posisi  bawah (down position)  melawan tekanan pegas.  Medan magnet  di 

butuhkan untuk menggerakkan tuas besi yang bergerak secara naik turun. Jika solenoid 

dialiri arus, medan magnet akan terjadi dan berakibat tuas besi solenoid bergerak turun. 

Sedangkan saat  solenoid tidak dialiri arus, medan magnet tidak terjadi,  dan tuas besi 

terdorong naik oleh pegas.

2.5 Phototransistor

Phototransistor adalah  photodetector yang  mempunyai  struktur  dasar 

transistor yaitu n-p-n. Cara kerja phototransistor sama dengan cara kerja transistor lain, 

perbedaannya terletak pada arus daerah basis.  Arus yang lewat basis  phototransistor 

berasal  dari  energi  foton  yang  jatuh  pada  daerah  basis.  Jika  phototransistor diberi 

cahaya  (pada  daerah  basis)  maka  energi  foton  cahaya  tersebut  akan  menciptakan 

pasangan hole-elektron seperti pada p-n sambungan yang dapat menimbulkan arus pada 

basis.

Kelebihan phototransistor dibandingkan dengan transistor lain adalah penguat 

phototransisitor  lebih  tinggi  dibandingkan  transistor  lain.  Proses  penguatan  pada 

phototransistor dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

(a)

             (b)

Gambar 2.7. (a) Simbol Phototransistor (b) Blok Diagram Phototransistor
Sumber: Uiga, 1995

Prinsip kerja dari blok diagram  phototransistor adalah jika cahaya jatuh pada 

basis maka akan tercipta pasangan lubang elektron di daerah sambungan BC sehingga 



akan menghasilkan arus foto IL dalam arah bias revers. Lubang menuju daerah P (basis) 

sehingga basis relatif positif dibandingkan emitor. Arus BE adalah arus bias arah maju, 

artinya aliran  dari emitor menuju basis. Harga arus emitor adalah penjumlahan antara 

arus foto dan fraksi emitor.

Karakteristik  phototransistor ditunjukkan  pada  Gambar  2.8.  Beberapa 

phototransistor tidak memiliki  terminal  basis  dan sinar  yang datang berfungsi  untuk 

membangkitkan arus basis.

Gambar 2.8. Karakteristik Phototransistor
Sumber: Uiga, 1995

2.6 Keypad

Tombol  tekan  atau  keypad merupakan  suatu  sarana  yang  digunakan  untuk 

memasukkan data ke suatu alat atau  device. Keypad yang digunakan ini berupa matrik, 

rangkaian  keypad berupa pin baris dan kolom.  Keypad yang digunakan adalah  keypad 

matrik 4x4 yang terdiri  dari 4 kolom dan 4 baris.  Keypad matrik ini bekerja dengan 

meggunakan prinsip scanning pada baris dan kolom. Kondisi logika pada port  keypad 

adalah logika 1 pada setiap bitnya. Saat salah satu tombol dari  keypad di tekan, baris 

dan kolom yang berhubungan akan tersambung ke ground sehingga kondisi logika baris 

dan kolom tersebut akan berlogika 0.

Gambar 2.9 Keypad matrik 4x4



2.7 Liquid Crystal Display (LCD)

LCD  banyak  digunakan  pada  alat-alat  elektronika  yang  memerlukan 

penampilan, sehingga pemakai dapat mengerti dengan informasi yang ditampilkan oleh 

alat.

2.7.1. Terminal I/O LCD

Konfigurasi terminal  I/O pada sebuah LCD biasanya akan tampak seperti pada 

Tabel  2.2  .  Dari  Tabel  2.1  terlihat  bahwa  LCD TM16ABC mempunyai  8  bit  data 

(bidirectional bus) dan 3 buah sinyal kontrol yaitu RS, R/W dan E. Ketiga sinyal kontrol 

tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. RS digunakan untuk memilih register yaitu register IR (instruction register) atau 

DR (data register)

2. R/W  digunakan  untuk  memilih  fungsi  membaca  atau  menulis  pada  kedua 

register IR dan DR.

3. E berguna untuk memberikan sinyal pada bahwa data akan ditulis atau dibaca ke 

register.

Mode pengiriman data antara mikrokontroler dengan LCD dapat dilakukan dengan dua 

macam mode, yaitu :

• Mode  interface data 4 bit. Hanya 4 buah jalur data bus (DB4 sampai DB7) yang 

digunakan untuk transfer data. Jalur bus data D0 sampai D3 diabaikan. Pada mode 

ini 4 bit data MSB dikirim terlebih dahulu, kemudian 4 bit LSB.  Busy flag  harus 

diperiksa setelah 4 bit data ditransfer dua kali.

• Mode transfer data 8 bit, semua jalur bus data (D0 sampai D7) digunakan dalam 

proses pengiriman.

Tabel 2.1 Tabel Terminal I/O pada LCD

No Simbol Level Fungsi

1 Vss -
2 Vcc -
3 Vee -

Power 

Supply

0V
5V ± 10%

Kontras LCD
4 RS H/L H = data input

L = instruction input



5 R/W H/L H = read  L = write
6 E H to 

L

Eneble signal

7 DB0 H/L
8 DB1 H/L
9 DB2 H/L
10 DB3 H/L
11 DB4 H/L
12 DB5 H/L
13 DB6 H/L
14 DB7 H/L

Data bus

15 V+BL -
16 V-BL -

Back 

light

4 – 4,2V
0V (GND)

Sumber: Nalwan, 2004.

2.8 Mikrokontroler AT89C51

AT89C51 adalah mikrokontroler keluaran atmel dengan 4K byte flash PEROM 

(Programmable   and  Enable  Read  Only  Memory),  AT89C51  merupakan  memori 

dengan teknologi  nonvolatile  memory,  isi  memori  tersebut  dapat  diisi  ulang ataupun 

dihapus berkali-kali.

Memori ini  biasa digunakan untuk menyimpan instruksi  (perintah) berstandar 

MCS-51 kode sehingga memungkinkan mikrokontroler ini untuk bekerja dalam mode 

single  chip operation (mode operasi keping tunggal) yang tidak memerlukan  external  

memory (memori luar) untuk menyimpan source code tersebut.

2.8.1 Susunan Kaki Mikrokontroller AT89C51

Mikrokontroller AT89C51 mempunyai 40 kaki, 32 kaki di antaranya adalah kaki 

untuk keperluan Port paralel. Satu Port paralel terdiri 8 kaki, dengan demikian 32 kaki 

tersebut membentuk 4 buah Port paralel, yang masing-masing dikenal sebagai Port 0, 

Port 1, Port 2 dan Port 3. nomor dari masing-masing jalur (kaki) dari Port paralel mulai 

dari 0 sampai 7, jalur (kaki) pertama Port 0.0 dan jalur terakhir untuk Port 3 adalah p3.7. 

Diagram pin AT89C51 terdapat pada Gambar 2.10.



Gambar 2.10. Diagram pin AT89C51
Sumber: Putra, 2002, 69

2.8.2 Organisasi Memori

Memori dari AT89C51 terbagi menjadi:

-  RAM  Internal,  memori  sebesar  128  byte yang  biasanya  digunakan  untuk 

menyimpan variabel atau data yang bersifat sementara.

o Register Bank

o Bit addressable RAM

o General Purpose RAM

- Register Fungsi Khusus (Special Function Register), memori yang    berisi register-

register yang  mempunyai  fungsi-fungsi  khusus  yang        disediakan  oleh 

mikrokontroler tersebut, seperti timer, serial dan     lain-lain.

-  Flash PEROM,  memori  yang  digunakan  unruk  menyimpan  instruksi-instruksi 

MCS51.

-  Memori  Eksternal,  dibutuhkan  untuk  memori  berkapasitas  besar  dan  emulasi 

program.

AT89C51 mempunyai struktur memori yang terpisah antara RAM Internal dan 

Flash PEROM-nya. Seperti yang tampak pada Gambar 2.11. 

Gambar 2.11. Alamat RAM Internal dan Flash PEROM
Sumber: Nalwan, 2003, 4

RAM  Internal dialamati oleh RAM  Address Register (Register Alamat RAM) 

sedangkan  Flash PEROM yang menyimpan perintah-perintah MCS-51 dialamati oleh 

Program Address Register (Register Alamat Program). Dengan adanya struktur memori 



yang terpisah tersebut, walaupun RAM Internal dan Flash PEROM, mempunyai alamat 

awal yang sama, yaiu alamat 00, namun secara fisiknya kedua memori tersebut tidak 

saling berhubungan.

2.8.3 Pewaktu CPU

Semua  mikrokontroler  51  Atmel  memiliki  osilator  on-chip, yang  digunakan 

sebagai  sumber  detak  (clock)  ke  CPU.  Untuk  menggunakannya,  hubungkan  sebuah 

resonator kristal  atau  keramik  di  antara  kaki-kaki  XTAL1  dan  XTAL2  pada 

mikrokontroler dan hubungkan kapasitornya ke  ground seperti pada Gambar 2.12(a). 

Sedangkan  contoh  bagaimana  mengaktifkan  clock menggunakan  osilator  eksternal 

ditunjukkan pada Gambar 2.12(b). 

   

(a) (b)       

Gambar 2.12. Sumber detak (clock) ke CPU. (a) Hubungan ke Kristal.
 (b) Konfigurasi pemberian Clock Eksternal

Sumber: Putra, 2002, 22

2.8.4 Struktur interupsi

AT89C51  menyediakan  5  sumber  interupsi,  yaitu:  2  interupsi eksternal,  2 

interupsi pewaktu dan sebuah interupsi serial.

2.8.4.1 Pengaktifan interupsi

Masing-masing  sumber  interupsi dapat  diaktifkan  dan  dimatikan  secara 

individual atau dengan me-nol-kan bit-bit IE (Interupt Enable) dalam SFR. Register IE 

ini  juga  mengandung sebuah  bit  untuk  aktivasi  interupsi secara  global,  yang  dapat 

digunakan untuk mengaktifkan dan mematikan  interupsi secara keseluruhan (global). 

Pada Gambar 2.13 dan Tabel 2.2 ditunjukkan register IE pada AT89C51.

Gambar 2.13. Register IE - Interupt Enable pada AT89C51
Sumber: Putra, 2002, 25



Tabel 2.2. Register IE - Interupt Enable pada AT89C51

Sumber: Putra, 2002, 25

2.8.4.2 Prioritas interupsi

Masing-masing  sumber  interupsi  dapat  diprogram  secara  sendiri-sendiri  ke 

salah  satu  dari  dua  tingkat  prioritas  dengan  men-set  (1)  atau  meng-clear (0)  bit  IP 

(interupt Priority) yang bersangkutan dalam SFR, seperti pada Gambar 2.14 dan Tabel 

2.3.

Gambar 2.14. Register IE - Interupt Priority pada AT89C51
Sumber: Putra, 2002, 26

Tabel 2.3. Register IE - Interupt Priority pada AT89C51

Sumber: Putra, 2002, 26

Sebuah interupsi dengan prioritas rendah dapat diinterupsi oleh yang berprioritas 

lebih  tinggi  tetapi  tidak  untuk  prioritas  yang  sama  (sama  rendahnya).  Sedangkan 

interupsi dengan tingkat prioritas tertinggi tidak dapat diinterupsi oleh sumber interupsi 

yang lain. Jika dua permintaan interupsi yang berbeda prioritas muncul pada saat yang 

bersamaan, maka layanan ditujukan ke sumber interupsi yang memiliki tingkat prioritas 

yang lebih tinggi. Namun jika dua interupsi dengan tingkat prioritas yang sama muncul 



bersamaan,  maka  metode  polling  (pengecekan  kontinyu)  internal akan  menentukan 

interupsi mana yang akan dilayani pertama kali. Dengan demikian pada masing-masing 

tingkat  prioritas,  metode polling digunakan sebagai  penentu struktur prioritas  kedua. 

Pada  Gambar  2.15 ditunjukkan  bagaimana  register IE  dan  IP  serta  metode  polling 

bekerja dalam menentukan interupsi mana yang akan dilayani.

Gambar 2.15. Sistem Kontrol Interupsi AT89C51
Sumber: Putra, 2002, 26

2.8.5 Timer dan Counter

Pada dasarnya sarana masukan yang satu ini merupakan seperangkat pencacah 

biner  (binary  counter)  yang  terhubung  langsung  ke  saluran-data  mikrokontroler, 

sehingga  mikrokontroler  bisa  membaca  kondiisi  pencacah  dan  bila  diperlukan 

mikrokontroler dapat pula merubah kondisi pencacah tersebut.

Seperti layaknya pencacah biner, saat sinyal detak (clock) yang diberikan sudah 

melebihi  kapasitas  pencacah,  maka pencacah akan memberikan sinyal  overflow atau 

limpahan, sinyal ini merupakan suatu hal yang penting dalam pemakaian pencacahdan 

terjadinya limpahan pencacah ini dicatat dalam suatu  register. Selain itu, sinyal detak 

yang  diberikan  ke  pencacah  bisa  dikendalaikan  dengan  mudah,  pada  Gambar  2.16 

ditunjukkan konsep dasar Timer/Counter.

Gambar 2.16. Konsep dasar Timer/Counter pada AT89C51.
Sumber: Putra, 2002, 111



Sinyal  detak yang  diberikan ke pencacah dibedakan menjadi  2  macam,  yang 

pertama ialah sinyal detak dengan frekuensi tetap yang sudah diketahui besarnya dan 

yang kedua adalah sinyal detak dengan frekuensi yang bisa bervariasi.

Jika  sebuah  pencacah  berkerja  dengan  frekuensi  tetap,  dikatakan  pencacah 

tersebut bekerja sebagai  timer atau pewaktu, karena kondisi pencacah tersebut setara 

dengan waktu yang bisa ditentukan secara pasti.

Jika  sebuah  pencacah  bekerja  dengan  frekuensi  yang  bervariasi,  dikatakan 

pencacah  tersebut  bekerja  sebagai  counter atau  pencacah,  kondisi  pencacah  tersebut 

menyatakan banyaknya pulsa detak yang sudah diterima. Untai pencacah biner tersebut 

merupakan pencacah biner naik (count up binary counter).

2.9 Serial EEPROM AT24C01

AT24C01  memiliki  kapasitas  penyimpanan  sebesar  128  buah  kata  (word) 

dengan 8 bit data pada tiap katanya. 128 buah kata ini dibagi menjadi 4 halaman dengan 

tiap-tiap  halaman  mampu  menampung  data  sebesar  32  byte.  Sedangkan  gambaran 

fungsi pin-pin pada AT24C01 adalah sebagai berikut.

• Serial  Clock (SCL) : Sinyal  clock SCL tepi naik digunakan untuk menuliskan data 

ke dalam EEPROM, sedangkan Sinyal SCL tepi turun digunakan untuk membaca 

data dari EEPROM.

• Serial Data : Pin SDA merupakan pin dua arah yang digunakan untuk transfer data.

• No Connect (NC) : Tiga buah pin ini digunakan sebagai alamat EEPROM. Apabila 

ketiga buah pin ini tidak dihubungkan maka akan dianggap mempunyai logika nol.

• Test  :  Apabila  ingin  menulis  data  ke  dalam  EEPROM  maka  pin  ini  haris 

dihubungkan dengan GND, sedangkan apabila pin ini dihubungkan dengan VCC 

maka proses penulisan akan terhalang/tidak dapat dilakukan

Gambar 2.17  IC SEEPROM AT24C01
Sumber: Atmel, 1998.

2.10 Relay

Relay adalah alat yang digunakan untuk melengkapi sistem peralatan otomatis. 

Relay berfungsi  untuk memonitor  besar-besaran  ukur  sesuai  dengan  batasan-batasan 



yang dikehendaki agar relay dapat bekerja. Relay akan bekerja pada tegangan dan arus 

yang kecil. Simbol dasar relay ditunjukan pada Gambar 2.18.

Gambar 2.18. Simbol Dasar Relay
Sumber : Warsito,1981

Prinsip kerja  relay secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut.  Tegangan 

yang diberikan pada kumparan akan menimbulkan medan magnet disekitar kumparan. 

Induksi magnetik inilah yang nantinya akan menarik pegas kontak untuk mengubah ke 

posisi/bagian  yang  terhubung  (connect).  Jika  tegangan  pada  kumparan  tersebut 

dihilangkan maka pada kumparan tidak ada induksi magnetik,  sehingga kontak akan 

kembali ke posisi awal (normal).

Berdasarkan kondisi awal saat relay tidak bekerja, relay dibedakan menjadi 2, 

yaitu :

1. Relay Normally Open.

2. Relay Normally close.

Pada relay normally open, apabila kumparan dari  relay diberi tegangan maka 

relay akan  bekerja  dan  relay akan  menutup  kontak-kontaknya,  sehingga  kontak 

normally open akan menutup. Jika pada kontak  normally open  tersebut diberi beban 

lampu, maka lampu akan menyala selama ada tegangan pada kumparan (relay bekerja) 

dan apabila tegangan pada kumparan dihilangkan maka lampu akan mati. Sedangkan 

pada  relay normally close, apabila kumparan  relay diberi tegangan, maka  relay akan 

bekerja dan relay akan menutup kontaknya sehingga kontak normally close yang diberi 

beban  (lampu),  maka  lampu  akan  mati  selama  ada  tegangan,  jika  tegangan  pada 

kumparan dihilangkan maka lampu akan menyala. 

2.11 Katup Solenoid

 Katup atau Kran solenoid adalah kombinasi dari dua dasar unit fungsional:

• Solenoid (elektromagnet) dengan inti atau plungernya.

• Badan  kran  yang  berisi  lubang  mulut  pada  tempat  piringan  atau  stop-kontak 

ditempatkan untuk menghalangi atau mengizinkan aliran.

Aliran melalui lubang mulut adalah  off atau diijinkan dengan gerakan inti dan 

tergantung  pada  apakah  solenoid diberi  energi  atau  dihilangkan  energinya.  Apabila 



kumparan diberi energi, inti ditarik ke dalam kumparan solenoid untuk membuka kran. 

Pegas  mengembalikan  kran  pada  posisi  aslinya  tertutup  apabila  arus  berhenti.  Kran 

solenoid dapat mengontrol hidrolisis (cairan minyak), pneumatis (udara) atau aliran air 

seperti pada Gambar 2.19.

Gambar 2.19. Kran Solenoid
Sumber : Petruzella, 2002

2.12 Optocoupler

Optocoupler adalah  alat  yang  dipakai  untuk  mengkopel  cahaya  dari  suatu 

sumber ke detektor tanpa adanya perantara.  Optocoupler mempunyai  sebuah sumber 

(source) yang terangkai secara optik dengan sebuah penerima (receiver). Sumber dan 

penerima ini tertutup dalam satu paket. Alat ini memiliki dua atau lebih terminal input 

yang  terhubung  dengan  sumber  dan dua  atau  lebih  terminal  output  yang  terhubung 

dengan penerima. Meskipun secara optik terhubung, antara input dan output terisolasi 

secara elektrik. Desain dasar dari sebuah optocuopler ditunjukkan pada Gambar 2.20.

Gambar 2.20 . Dasar Optocuopler
Sumber: Uiga, 1995

Optocoupler memiliki dua rangkaian yang terpisah. Rangkaian input terdiri dari 

sebuah radiasi.  Flux dari sumber diterima oleh sebuah detektor pada rangkaian output, 

yang disebut receiver. Fitur utama dari alat ini adalah sumber dan penerima terhubung 

secara optik tapi terisolasi secara elektrik.  Bentuk dan diagram rangkaian  optocoupler 

dapat dilihat pada Gambar 2.21.

Inputs
Output



Gambar 2.21 . Bentuk dan diagram rangkaian optocoupler
Sumber: Toshiba, 2002

• Prinsip kerja Optocoupler

Optocoupler memiliki  sebuah  LED  yang  dihubungkan  dengan  masukan  dan 

sebuah transistor yang dihubungkan dengan keluaran.

Prinsip kerja dari optocoupler adalah:

 Jika antara transistor  dan LED terhalang oleh suatu benda maka transistor 

akan off sehingga output dari kolektor akan berlogika high.

 Sebaliknya jika antara transistor dan LED tidak terhalang suatu benda maka 

transistor akan on sehingga outputnya akan berlogika low.

Ketika  suatu benda memotong cahaya yang dipancarkan oleh LED, sehingga 

akan mengalir arus yang melewati resistor output. Karena tegangan output sama dengan 

tegangan  suplai  dikurangi  tegangan  dengan  tegangan  pada  resistor.  Sehingga  ketika 

masukan berubah,  intensitas  cahaya  akan berubah,  sehingga tegangan pada keluaran 

juga berubah.

2.13 Osilator Relaksasi dengan Picu Schmitt

Pada umumnya digunakan rangkaian seperti  pada Gambar 2.22a. Tampak R2 

dan  R3  membuat  op-amp  bekerja  sebagai  pembanding  (picu  Schmitt)  oleh  karena 

balikan  yang  diberikan  oleh  R2  dan  R3  bersifat  positif.  Akibatnya  jika  tegangan 

kapasitor sedikit melebihi tegengan masukan tak membalik (+), keluaran akan berubah 

keadaan,  yaitu   menjadi  negatif.  Kapasitor  C1 akan membuang muatan  melalui  R1. 

(Sutrisno, 1987)



         
(a) (b)

Gambar 2.22 . (a) Osilator relaksasi dengan op-amp yang bekerja sebagai picu Schmitt ;(b) Osilator 
relaksasi dengan picu Schmitt

Sumber: Sutrisno, 1987

Pada waktu tegangan kapasitor turun dibawah masukan tak membalik (+), maka 

keluaran berubah keadaan lagi,  yaitu menjadi positif.  Kapasitor C1 kini diisi dengan 

muatan  positif.  Osilator  relaksasi  di  atas  dapat  dibuat  lebih  sederhana  dengan 

menggunakan IC digital, misalnya 7413, yaitu picu Schmitt seperti pada Gambar 2.22b. 

Osilator  picu  Schmitt menggunakan  adanya  histerisis  pada  fugsi  alih  picu  Schmitt. 

Sebagai contoh fungsi alih picu Schmitt yaitu pada op-amp LM 301 yang diberi balikan 

positif melalui R2 dan R3 seperti pada Gambar 2.23.

        
Gambar 2.23 . (a) Pembanding dengan histerisis (picu Schmitt) ;(b) fungsi alih

Sumber: Sutrisno, 1987

Hubungan tegangan isyarat keluaran dan isyarat masukan ditunjukkan pada     Gambar 

2.24.

Gambar 2.24 . Diagram pewaktu osilator picu schmitt
Sumber: Sutrisno, 1987



2.14Konsep umum mengenai aliran fluida

2.14.1 Hidrodinamika

Hidrodinamika adalah ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan bergerak. 

Dalam dinamika  fluida  dibedakan  dua  macam aliran  yaitu  aliran  fluida  yang  relatif 

sederhana, yang disebut aliran laminer dan aliran yang lebih kompleks disebut sebagai 

aliran turbulen.

2.14.1.1 Teorema Torricelli

Teorema ini membahas tentang besarnya kecepatan aliran pada lubang kecil 

yang  berada  pada  bagian  bawah suatu  silinder  yang  berisi  fluida.  Titik  (1)  dan  (2) 

terletak  pada permukaan atas  dan bawah zat  cair  seperti  terlihat  pada Gambar 2.25. 

sehingga besarnya tekanan adalah sama dan ketinggian titik (2) adalah nol. Sehingga 

persamaan Bernoulli menjadi:

P + 1
2  ρ v1

2 + ρ g h  =  P0 + 1
2  ρ v2

2 (2-17)

Atau

v
22=v

122
P−P0

ρ
2 gh . (2-18)

Tangki  tersebut  terbuka  terhadap  udara  luar  sedemiakian  rupa  sehingga 

P = P0. Jika perbandingan luas penampang pada titik (1) jauh lebih besar dengan titik (2) 

maka kecepatan V1 mempunyai harga yang relatif jauh lebih kecil dari V2 sehingga dari 

persamaan di atas V1 bisa diabaikan dan diperoleh:

ρ g h  = 1
2  ρ v2

2 (2-19)

v2 = 2 gh (2-20)

Dimana:

P : Tekanan (Nm/m2)

ρ : Rapat massa zat cair (kg/m3)

v : Kecepatan aliran (m/dt)

h : Kedalaman (m)

g : Gaya gravitasi bumi (9,81 m/dt)



Gambar 2.25.  Zat cair yang mengalir melalui lubang sempit
Sumber: Zemansky, 1963: 245

Jika  tabung  tersebut  tertutup  seperti  pada  Gambar   2.26.  Berdasarkan 

persamaan kontinuitas,

v2 =  
A1

A2
v1  .(2-21)

Kini misalkan perbandingan antara kedua luas adalah sedemikian rupa sehingga 

v1
2 dapat  diabaikan  dan  tekanan  P  (di  dalam  tangki  tertutup)  demikian  besarnya 

sehingga suku  2gh dalam persamaan (2-18) dapat diabaikan, dibandingkan dengan  2 

(P-P0)/P. Maka kecepatan akan menjadi :

v2 = 2   P - Po / ρ . (2-22)

Jika ingin menghitung laju aliran volume ,atau debit, kita cukup menghitung ,

Q = A1 v1 (2-23)

Gambar 2.26. Aliran zat cair yang keluar melalui sebuah lubang sempit dalam tabung tertutup
Sumber: Zemansky, 1969: 332

2.14.1.2Aliran Fluida Kental Dalam Pipa

Kita dapat tuliskan persamaan Bernoulli dalam bentuk seperti pada persamaan 

(2-24). 

P−P0

ρ g
=h2−h1

1
2g v22−v

12 (2-24)



Hubungan di atas diperoleh dari prinsip kerja energi, yaitu kerja yang dilakukan pada 

suatu sistem adalah sama dengan pertambahan energi  mekanik total  sistem tersebut. 

Dalam  bentuk  seperti  ini,  tiap  suku  dalam  persamaan  (2-24)  disebut  head.  Suku 

disebelah  kiri  disebut  head tekanan,  suku  pertama  di  sebelah  kanan  disebut  head 

ketinggian, dan suku kedua disebut head kecepatan. (Sutrisno, 1982)

Jika  zat  cair  bersifat  kental,  maka  kita  harus  memperhitungkan  kerja  yang 

dilakukan oleh gaya gesekan. Untuk hal khusus fluida yang mengalir melalui suatu pipa 

dengan penampang serba sama, dengan panjang L dan garis tengah D, maka v1 = v2. Jika 

fluida kental, harus diperhitungkan adanya energi hilang karena gesekan, energi hilang 

ini dinyatakan sebagai head hilang atau gesekan. Persamaan tersebut seperti ditunjukkan 

pada persamaan (2-25).

h L= f L
D

v2

2g
(2-25)

Dengan v kecepatan rata-rata fluida dan f adalah faktor gesekan. Untuk aliran dalam 

pipa dengan penampang serba sama dan terletak miring, maka head tekanan haruslah 

sama dengan jumlah head ketinggian dan head gesekan.

P−P0

ρ g
=h2−h1 f L

D
v2

2g
(2-26)

Maka untuk tabung terbuka dengan udara luar,

h= f L
D

v2

2g
(2-27)

(Sutrisno, 1982)



BAB III

METODOLOGI

Penyusunan  skripsi  ini  didasarkan  pada  masalah  yang  bersifat  aplikatif,  yaitu 

perencanaan dan perealisasian alat agar dapat menampilkan unjuk kerja sesuai dengan 

yang  direncanakan  dengan  mengacu  pada  rumusan  masalah.  Data  dan  spesifikasi 

komponen yang digunakan dalam perencanaan merupakan data sekunder yang diambil 

dari buku data komponen elektronika. Pemilihan komponen berdasarkan perencanaan 

dan disesuaikan dengan komponen yang ada di pasaran.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk merealisasikan alat yang akan dibuat 

adalah sebagai berikut:

3.1 Studi Literatur

Studi  literatur  dilakukan  untuk  mempelajari  teori  penunjang  sistem  yang 

dibutuhkan  dalam  perencanaan  dan  pembuatan  alat.  Sebagai  bahan  teori  yang 

diperlukan berkaitan dengan hal-hal seperti validator koin, mikrokontroler, EEPROM 

dan tampilan peraga.

3.2 Perancangan dan Perealisasian Alat

Agar  perancangan  dan  penelitian  rangkaian  berjalan  secara  sistematis  maka 

perlu  dirancang  diagram blok yang  menjelaskan sistem yang  dirancang  secara  garis 

besar. Untuk pengujiannya pada masing-masing blok dan secara keseluruhan.

3.3 Metode Pengujian

Untuk mengetahui unjuk kerja piranti sesuai dengan yang direncanakan maka 

diperlukan pengujian rangkaian. Pengujian antara lain berupa

3.3.1Pengujian Sensor Koin Penuh 

Pengujian  pada  sensor  ini  dilakukan  dengan  memberikan  cahaya  LED  pada 

phototransistor  tanpa  penghalang  dan  dengan  penghalang  kemudian  diukur  berapa 

tegangan yang dihasilkan. Dan mengamati tegamgan keluarannya.

3.3.2Pengujian Tabung 

3.3.2.1 Mekanik

Menyusun tabung-tabung seperti pada Gambar 3.1 dan menguji tabung tersebut 

dengan mengisi cairan dan dikeluarkan kembali.



Gambar 3.1. Tabung Keseluruhan

3.3.2.2 Sensor Volume pada Tabung

Mengamati LED indikator dengan ketentuan apabila LED menyala berarti  air 

dalam tabung dalam kondisi hampir abis.

3.3.3 Pengujian Validator Koin 

3.3.3.1 Validator koin

Sensor  koin  dalam perancangan  mendeteksi  bahan,  diameter  dan  tebal  koin. 

Pengujian  dilakukan  dengan  cara  mengukur  perubahan  frekuensi  yang  masuk  ke 

mikrokontroller.

3.3.3.2  Mekanik

Tujuannya  adalah  untuk  mengetahui  apakah  mekanik  sensor  koin  bekerja 

dengan baik saat koin dimasukkan. Pengujian dilakukan dengan memasukkan koin Rp. 

500 kuning baru dan Rp. 500 putih baru sesuai  dengan perancangan dan koin yang 

berdiameter lebih kecil dari koin tersebut. Letak solenoid disesuai kan dengan kondisi 

yang diinginkan.

3.3.4 Pengujian Mikrokontroler AT 89C51

Pengujian dilakukan dengan memberi  masukan pada port-port  mikrokontroler 

kemudian menguji keluaran datanya dengan logic probe apakah sinyal yang keluar dari 

port-port mikrokontroler sesuai dengan sinyal yang diharapkan.

 3.3.5 Pengujian Keypad 

Pengujian dilakukan dengan mencoba langsung pada rangkaian.

 3.3.6 Pengujian Tampilan LCD



Pengujian dilakukan dengan mengisi program ke EPROM internal  AT89C51, 

pengujian program dapat diujikan dengan memasang langsung pada rangkaian utama. 

Pengujian dilakukan secara berulang sesuai  dengan program yang diisikan,  sehingga 

didapatkan tampilan yang sempurna.

3.3.7 Pengujian Katup Solenoid

Pengujian  ini  dilakukan  dengan memberikan  tegangan  pada masukannya  dan 

kemudian dilihat efek dari katup tersebut.

3.3.8 Pengujian Keseluruhan Sistem

Pengujian terhadap sistem pengkabelan dan hubungan tiap komponen dengan 

multimeter unuk mengetahui kesalahan penghubungan, peletakan dan terjadinya hubung 

singkat. Pengujian ini juga dilakukan untuk mengetahui unjuk kerja alat. 

3.4 Realisasi Alat

Pembuatan  alat  dilakukan  didasarkan  dari  perencanaan  yang  telah  dibuat, 

diawali dengan pembuatan unit rangkaian tiap blok pada project board yang selanjutnya 

dilakukan  pengujian  awal.  Kemudian  tiap  blok-blok  rangkaian  pada  project  board 

digabungkan,  setelah  dirangkai  tiap-tiap  blok  sesuai  dengan  perencanaan  maka 

dilakukan pembuatan PCB untuk tiap rangkaian per  blok.  Langkah awal  pembuatan 

PCB  dilakukan  perancangan  tata  letak  komponen  dengan  menggunakan  software 

Electronic Workbench Kemudian layout PCB disablon dan dietsakan untuk melarutkan 

tembaga. Setelah proses pengetsaan selesai  zat  penutup sketsa rangkaian dibersihkan 

dengan alkohol selanjutnya dilakukan pengeboran lubang tempat kaki-kaki komponen.

3.5 Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan didapat berdasarkan hasil penelitian dan analisa data.



BAB IV

PERENCANAAN DAN PEMBUATAN ALAT

Bab ini membahas tentang perancangan dan pembuatan Alat Penjualan Detergen 

dan  Pewangi  Pakaian  Menggunakan  Koin  dan  Password Berbasis  Mikrikontroller 

AT89C51.  Perancangan  sistem ini  meliputi  spesifikasi  alat,  perancangan  sistem dan 

perancangan  perangkat  keras  (hardware)  maupun  lunak  (software).  Perancangan 

perangkat keras (hardware) meliputi  perancangan perangkat  elektronik dan mekanik. 

Sedangkan  perangkat  lunak  (software)  meliputi  diagram  alir  program  untuk 

Mikrokontroler AT89C51.

4.1 Spesifikasi Alat

Perancangan ini mempunyai beberapa spesifikasi diantaranya:

• Menggunakan Mikrokontroler AT89C51 sebagai pengendali utama.

• Tegangan keluaran catu daya adalah 5 V sampai 12 V dengan tegangan masukan 

dari tegangan jala-jala 220 V.

• Masukan untuk alat ini adalah koin Rp 500 kuning yang baru dan Rp 500 putih.

• Pengaturan  setting dan penjualan dilakukan melalui  keypad dan ditampilkan di 

LCD.

• Detergen dan pewangi yang digunakan berupa cairan.

4.2 Perancangan Sistem

Alat penjualan detergen dan pewangi pakaian otomatis ini menggunakan uang 

logam  Rp  500  sebagai  masukan  dan  pembeli  dapat  memilih  sendiri  cairan  yang 

diinginkan.  Setiap koin yang masuk akan mengeluarkan cairan dengan volume yang 

sudah ditentukan oleh penjual. Dan penjual dapat menngatur sendiri setiap volume yang 

keluar  per  koin.  Untuk  masuk  ke  menu  pengaturan,  penjual  harus  memasukkan 

password terlebih  dahulu.  Pada  menu pengaturan  ini  juga  terdapat  pilihan  untuk 

merubah pasword dan juga dapat mengontrol katup secara manual malalui keypad jika 

penjual ingin melakukan pembersihan tabung. 

Blok  diagram keseluruhan  rangkaian  dapat  dilihat  pada  Gambar  4.1.  Prinsip 

kerja rangkaian semua piranti menggunakan mikrokontroller. Pada mulanya sensor koin 

penuh dan sensor batas ketinggian cairan akan mendeteksi keadaan isi kotak koin dan isi 

tabung, jika kotak koin penuh dan tabung kosong, maka sistem tidak dapat bekerja. 



Jika semua dalam keadaan yang diinginkan maka LCD akan menampilkan menu 

pilihan yaitu  penjualan dan  setting.  Menu  setting ditujukan untuk para penjual  yang 

dapat menngatur volume yang keluar per koin berdasarkan Timer. Dalam hal ini timer 

dapat  menghitung  setiap  1  ms.  Password untuk  pengamanan  dalam  pengaturan 

disimpan  dalam  memori  penyimpan  agar  pada  saat  alat  dimatikan  password tidak 

berubah.

Gambar  4.1.  Blok Diagram keseluruhan sistem

Sedangkan  menu  penjualan  ditujukan  untuk  para  pembeli.  Ketika  pembeli 

memasukkan koin, validator koin akan mendeteksi apakah koin tersebut termasuk uang 

logam Rp 500. Pendeteksian koin dilihat dari perubahan jumlah pulsa yang dihasilkan 

tiap  koin  terhadap  jumlah  pulsa  awal.  Setiap  koin  yang  masuk ke  kotak koin  akan 

ditampilkan  melalui  LCD.  Penghalang  koin  masuk  dan  reject  digerakkan  oleh 

solenoida.

Setelah pembeli selesai memasukkan koin, pembeli harus menekan tombol Enter 

pada  keypad,  maka LCD akan menampilkan  pilihan  detergen  atau pewangi  pakaian 

yang dapat dipilih melalui tombol 1 atau 2 pada keypad. Setelah itu katup akan terbuka 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan per koin. 

4.3 Perangkat Keras

Pada tahap ini akan menjelaskan mengenai perangkat keras berupa mekanik dan 

elektronik yang akan digunakan dalam pembuatan alat penjualan detergen dan pewangi 



pakaian  otomatis.  Rangkaian-rangkaian  yang  dipergunakan  dalam  perancangan  ini 

saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

4.3.1 Perencanaan Perangkat Mekanik

4.3.1.1 Mekanik Keseluruhan

Tabung yang  digunakan ada  4  buah yaitu  2  buah tabung utama dan 2 buah 

tabung penyangga.  Tabung penyangga  berfungsi  sebagai  penampungan  cairan untuk 

sementara  sebelum masuk  ke  katup  agar  kecepatan  aliran  cairan  yang  keluar  selalu 

sama. Tabung 2 selalu dalam keadaan penuh, karena batas minimal cairan terletak pada 

tabung 1. Jika cairan berada dibawah pelampung, maka limit switch akan tertekan dan 

sistem  akan  berhenti  sampai  cairan  berada  diatas  minimum.  Perencanaan  mekanik 

keseluruhan  ditunjukkan pada Gambar 4.2

Gambar 4.2  Mekanik Keseluruhan 

Dalam perencanaan, diusahakan tabung 1 selalu kedap udara agar cairan yang 

masuk ke tabung 2  tidak  keluar  dari  tabung dan permukaan cairan berhenti  sampai 

ujung atas saluran udara. Saluran udara ini berfungsi agar tidak terjadi gelembung udara 

pada cairan. Dimensi tabung 2 untuk detergen dan pewangi harus sama, tetapi tabung 2 

harus lebih kecil dari tabung 1. Dimensi tabung seperti terlihat pada    Gambar 4.3.



Gambar 4.3  Dimensi Tabung

Sesuai  dengan pengujian mekanik keseluruhan seperti  yang ditunjukkan pada 

Tabel 5.7, debit rata-rata detergen, Qd, sebesar 2,96 ml/s dan debit rata-rata pewangi, Qp, 

sebesar 19,2 ml/s. Sesuai dengan persamaan (2-26),  faktor gesekan untuk pewangi dan 

detergen adalah,

v=Q
A

v d=
2,96 .10−6

3,14×4,4 .10−3 2
= 52.10-3 m/s

v p=
19 ,2.10−6

3,14×4,4 .10−32
= 338.10-3 m/s

Jadi faktor gesekan,f, sebesar

f =2hDg
Lv2

f d=
2×11.10−2×8,8.10−3×9,81
25.10−2×52.10−32 = 28

f p=
2×11 .10−2×8,8 .10−3×9,81
25 .10−2×338 .10−3 2

= 0,66

Misalkan, debit rata-rata yang diinginkan untuk pewangi dan detergen masing-masing 

sebesar 20 ml/s, maka ketinggian cairan di tabung penyangga seharusnya sebesar,

v=Q
A



v=20 .10−6

3, 14×4,4 .10−3 2
= 0,35 m/s

Jadi tinggi cairan ,h , sebesar

h= f L
D

v2

2g

hd=2825 .10−2×0,352

8,8.10−3×2×9.81
    = 4,96 meter = 496 cm

h p=0,6625 .10−2×0,352

8,8.10−3×2×9.81
 = 0,117 meter = 11,7 cm

Jadi, ketinggian cairan tabung penyangga seharusnya untuk detergen sebesar 497 cm 

dan untuk pewangi sebesar 11,7 cm.  Tentunya ukuran tersebut terlalu besar dan akan 

menyulitkan dalam pembuatan alat ini. 

4.3.1.2 Mekanik Sensor Koin

Mekanik sensor koin sudah menjadi satu dengan sensor validator koin.  Seperti 

penjelasan sebelumnya,  sensor ini milik PT Telekomunikasi Indonesia yang biasanya 

digunakan  pada  Pesawat  Telepon  Umum  Multykoin  Anritsu  Type  In-800.  Mekanik 

sensor koin ditunjukkan pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3  Mekanik SensorKoin
Sumber : Instruction Divisi Pelatihan PT Telkomunikasi Indonesa, 1997.

4.3.2 Perancangan Perangkat Elektronik

4.3.2.1 Mikrokontroller AT89C51

Mikrokontroller  dalam perancangan ini  merupakan komponen utama,  karena 

komponen inilah yang akan mengatur  keseluruhan sistem agar dapat bekerja dengan 

baik dan  optimal. Sebagai pusat  dari  pengolahan data dan pengontrolan alat,  pin-pin 



AT89C51 dihubungkan pada rangkaian pendukung membentuk suatu sistem minimum 

seperti dalam Gambar 4.4.

Mikrokontroller  AT89C51  akan  memproses  masukan  dan keluaran  yang  ada 

pada alat ini, pengontrol tersebut dilakukan melalui pengaktifan masing-masing pin-pin 

pada mikrokontroller tersebut, baik pengaktifan secara parallel ataupun tersendiri pin-

pin  mikrokontroller  dalam  satu  port.  Untuk  mengaktifkan  pin-pin  atau  port  yang 

terdapat di dalam mikrokontroller tersebut dilakukan dengan menggunakan perangkat 

lunak ( software).

Gambar 4.4 Rangkaian Mikrokontroller

Port-port yang digunakan dalam system ini adalah:

• P0.1 dan P0.2 digunakan untuk data register pada LCD

• P0.4-P0.7 digunakan sebagai jalur data masukan/keluaran.  Port ini merupakan 4 

bit masukan/ keluaran data bagi LCD

• P1.0 – P1.7 (port 1) digunakan sebagai masukan dari keypad

• P2.0 dan P2.1 dihubungkan sebagai sensor volume bak penampung I dan II

• P2.2  dihubungkan dengan sensor validator koin



RESET

• P2.3 dihubungkan dengan sensor koin penuh

• P2.4 dan P2.5 dihubungkan dengan driver relay katup I dan II

• P3.0, P3.1 dan 3.3 dihubungkan dengan driver relay solenoid sebagai penggerak 

penghalang koin I dan II

• P3.6 (WR) dihubungkan dengan SEEPROM untuk mengirimkan sinyal SCL

• P3.7 (RD) dihubungkan dengan SEEPROM untuk mengirimkan/menerima data 

ke/dari SEEPROM

• XTAL1 dan XTAL2 digunakan sebagai input dari rangkaian osilator kristal

•                 difungsikan sebagai input pengendali reset

Untuk mengaktifkan mikrokontroller AT89C51 maka perlu diberikan tegangan 

suplai  +5V  volt  pada  pin  40  dan  pemberian  tegangan  nol  (ground)  pada  pin  20. 

Disamping itu diperlukan juga pengaktifan osilator yang terdapat pada mikrokontroller. 

Untuk pengaktifan osilator tersebut dalam perancangan ini digunakan kristal 12 MHZ 

dan  kapasitor  30  pF.  Digunakan  kristal  12  MHZ  untuk  memperoleh  kecepatan 

pelaksanaan  instruksi  persiklus  sebesar  1  μs  ((  1/12  MHZ)  x  12  siklus  perioda). 

Rangkaian osilator seperti pada Gambar 4.5

Gambar 4.5 Rangkaian osilator

Mikrokontroller  menggunakan  rangkaian  power-on  reset, yang  mereset 

mikrokontroller secara otomatis setiap kali catu daya dinyalakan. Rangkaian power-on 

reset tersusun dari sebuah kondensator 10 μF dan sebuah resistor 10kΩ seperti pada 

Gambar 4.6 . Saat catu daya dinyalakan rangkaian  reset akan menahan logika tinggi 

pada  pin  RST  untuk  jangka  wakti  tertentu.  Jangka  waktu  tersebut  ditentukan  oleh 

pengosongan  muatan  pada  kondensator.  Secara  umum  waktu  penundaan  yang 

diperlukan adalah 1μs (2 kali siklus) ditambahkan dengan waktu penundaan saat crystal 

mulai on.



Gambar 4.6 Rangkaian power on reset

Dengan asumsi waktu hidup osilator selama 10 ms dan frekuensi osilator yang 

digunakan sebesar 12 Mhz, maka lebar pulsa untuk reset harus lebih besar dari:

t = 
2.12

12 .106 + 10ms

t = 10,002 ms

Dalam  perencanaan  waktu  tunda  yang  digunakan  adalah  selama  100ms. 

Kemudian untuk nilai kapasitor (C) dapat ditetapkan lebih dulu agar dalam perhitungan 

dapat mempermudah dalam mencari nilai resistansinya, maka untuk nilai C diberikan 

kapasitas sebesar 10 μF, sehingga didapat:

t = RC

100.10-3 = R.10.10-6

R = 100 .10-3

10 .10-6

R = 10 kΩ

Dari perhitungan dan perencanaan waktu tunda tersebut diharapkan akan 

memberikan selang waktu yang diperlukan oleh mikrokontroller pada waktu power on.

4.3.2.2 Sensor Koin (Validator Coin)

Alat ini menggunakan validator koin milik PT Telekomunikasi Indonesia yang 

biasanya  digunakan  pada  Pesawat  Telepon  Umum  Multykoin  Anritsu  Type  In-800. 

Validator coin berfungsi untuk menerima koin yang memenuhi syarat dan menolak koin 

yang tidak baik. Validator koin meneliti setiap koin yang masuk secara elektronis dalam 

hal  diameter koi, tebal koin dan bahan koin. Oleh sebab itu penelitian dan penolakan 

koin dilaksanakan secara lebih cermat dari pada dengan selektor koin mekanis. (Manual  

Book Pesawat Telepon Umum Multykoin Anritsu Type In-800, 1997).



 Validator  koin  terdiri  dari  dua  pasang  coil  atau  induktor,  tapi  dalam 

perancangan  alat  ini  hanya  memakai  satu  pasang  coil saja.  Validator  koin  ini  tidak 

diketahui nilai induktansinya, sehingga dalam menentukan frekuensi yang keluar harus 

dilakukan percobaan terlebih dahulu.  Pada Gambar 4.3 menunjukkan komposisi  dari 

mekanisme validator koin. 

Rangkaian validator koin ditunjukkan pada Gambar 4.7. Dari hasil pengukuran 

menggunakan LC meter, diketahui nilai induktansi  L1 sebesar 34,9 mH dan L2 sebesar 

34,6 mH. Besarnya frekuensi resonansi ditentukan oleh besarnya nilai Lt, C1 dan C2. Dan 

menurut persamaan 2-9 dan 2-7 besarnya Lt tergantung pada arus yang mengalir yang 

menyebabkan  terjadinya  induktansi  berbalasan.  Maka untuk mengetahui  besarnya Lt 

yang dihasilkan harus dilakukan percobaan sesuai pada  Gambar 4.7 dengan ditentukan 

nilai C1 sebesar 1,5 nF dan C2 sebesar 820 pF. Dan setelah dilakukan percobaan tersebut 

besarnya Lt yang dihasilkan sebesar 34,07 mH. Berikut adalah analisis rangkaian pada 

Gambar  4.7  untuk  mengetahui  besarnya  frekuensi  ,  tegangan  keluaran  vout1 dan 

penguatan tegangan.

Jika rangkaian pada Gambar 4.8 dibandingkan dengan rangkaian pada Gambar 

2.2, maka

Z1Z 2Z 3=0

− 1
jωC1

− 1
jωC 2

 jωL=0

Sehingga resonansi terjadi pada frekuensi sudut

ω2 = 
1

L C1 C2

C1C2   

atau pada frekuensi

f  = 

1

2πL C1 C 2

C 1C 2   



Gambar 4.7 Rangkaian Validator Koin

Sehingga untuk C1 sebesar 1,5 nF, C2 sebesar 820 pF dan Lt sebesar 34,07 mH, maka 

besarnya frekuensi yang dihasilkan sebesar

f  =  

1

2π34 , 07.10−3 1,5.10−9×820.10−12

1,5.10−9820.10−12   =  37,45 kHz

Rangkaian  validator  koin  terdapat  dua  bagian  yaitu  rangkaian  pembentuk 

frekuensi dan rangkaian penguat.  Schmit trigger inverter 74HC14 sebagai pembentuk 

sinyal kotak. Rangkaian pembentuk frekuensi pada rangkaian validator koin ditunjukkan 

pada Gambar 4.8. Prinsip dasar dari rangkaian ini adalah merubah masukan sinyal DC 

menjadi keluaran berupa sinyal  AC. Pada awalnya sinyal DC mengaktifkan transistor 

terlebih dahulu, lalu sinyal DC ini akan memicu resonator sehingga terjadi gelombang 

sinusoida dengan frekuensi sebesar 37,45 kHz.



Gambar 4.8 Rangkaian pembentuk frekuensi resonansi

Maka  persamaan  tegangan keluaran untuk vc adalah

vc = Vo  cos ( ωnt + φ )

Tegangan awal,  Vo, sebelum terjadinya osilasi dapat dicari menurut rangkaian 

pada Gambar 4.9. Diketahui dari datasheet transistor (Philips,1997) besarnya penguatan 

transistor, β, adalah 200.

I’ = Ib + Ic = Ie

Ie = (1+β) Ib

Vcc = I’R1 + IbR2 + VBE + IeR3...........(1)

Vcc = I’R1 + VCE + IeR3.......................(2)

Gambar 4.9 Rangkaian DC sebelum membentuk frekuensi resonansi
Dari Persamaan (1) dapat dicari arus Ib sebesar

Ib = 
Vcc−VBE

1β R1 + R3   + R2 
= 

5−0,7
1200  2. 103 + 300   + 560. 103 

Ib = 4,2 μA

Dari persamaan (2) dapat dicari tegangan VCE yaitu sebesar



VCE = Vcc - (1+β) (R1 + R3) Ib

         = 5 - (1+200) (2.103 + 300) 4,4.10-6  =  3,05 V

Tegangan  awal Vo dapat dicari dari penjumlahan antara VCE dan tegangan pada R3. 

Ie = (1+200) 4,2.10-6 = 844,2 μA

VR3 = Ie x R3

VR3 = 844,2.10-6 x 300 = 0,25 V

Vo = VCE + VR3

Vo = 3,05 + 0,25 = 3,3 V 

Maka besarnya tegangan vc adalah

vc = 3,3 cos (235186t)

Gambar 4.10 Rangkaian penguat 

Gambar 4.10 merupakan rangkaian penguat dari rangkaian validator koin. Sinyal 

yang masuk ke titik Out1 sudah berbentuk sinusoida. Untuk mencari tegangan vout1, kita 

harus  mencari  hambatan  hie terlebih  dahulu  seperti  pada  Gambar  4.13,lalu  mencari 

besarnya RP2 seperti pada Gambar 4.12. Untuk mencari Ic harus mencari besarnya arus 

Ib terlebih dahulu, lalu dikalikan dengan penguatan transistor sebesar 50 kali (datasheet  

transistor Philips,1997) seperti pada Gambar 4.11.

Gambar 4.11 Rangkaian setara untuk mencari Ib 



Untuk mencari Ib, harus mencari RBB dan VBB terlebih dahulu.

RBB   = 
R4×R5

R4R5

         = 100 .103×100 . 103

100 .103100 . 103  = 50 kΩ

VBB    = 
R4

R4R5
V CC

         =  100 .103

100 .103100 . 103 5  = 2,5 V

Ib      = 
V BB−V BE sat

RBB

          = 
2,5−1,3
50 .103   = 0,024 mA

Maka Ic sebesar

Ic = β X  Ib

    = 50 X 0,024.10-3  = 1,2 mA

R6 = 
Vcc−VCE sat

I c

= 
5−0,4

1,2.10−3  = 3833,3 Ω

Ie = Ic = 1,2 mA

Sehingga hambatan AC, re, sebesar

r e=
25 mV

Ie

=25 .10−3

1,2.10−3 =  20,83 Ω

Gambar 4.12 Rangkaian setara untuk mencari vout1 

Diketahui besarnya penguatan transistor sebesar 50, maka besarnya hie yaitu

hie = β re



       = 50 x 20,83 = 1041,5 Ω

Untuk mencari vout1 dari Gambar 4.12, harus mencari Rp terlebih dahulu, maka hambatan 

Rp sebesar

1
R p

= 1
R5

 1
R4

 1
hie

      = 
1

100 .103 
1

100. 103 
1

1041 ,5

Rp = 1020,2 Ω

Maka vout1 dapat dicari dari pembagian tegangan antara C5 dan Rp.

vout1 = 
RP

RP
1

jωC 5

v c

     = 
1020 ,2

1020 ,2− j 1
2π .37 ,45 .103 .10−9

3,3 ∠ 0 °
 

                = 1020 ,2
4372 ,63 ∠−1,34 °

3,3∠ 0°

     = 0,233 ∠ 1 .34 °   x 3,3∠ 0°  = 0,77 ∠ 1,34 °  V

Maka tegangan keluaran vout1 sebesar

vout1 = 0,77 cos (235186t + 1,34 o) V

Gambar 4.13 Rangkaian setara penguat untuk sinyal AC 

Dari rangkaian setara yang terlihat pada Gambar 4.13, dapat mencari besarnya 

penguatan tegangan, Av, yaitu sebesar

Av=Vo
Vi

Vo=−Io . R6

Vo=−hfe . Ib . R6  



=−hfe  Vi
hie

 . R6

=−hfe
hie

. Vi . R6

Vo
Vi

=− hfe
β . r e

R6  

Av=−
R6

re
 

│Av│ = 3833 ,3
20 , 83

│Av│ = 184,03

4.3.2.3 Sensor Koin Penuh 

Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi koin penuh dalam kotak koin (cashbox). 

Jika  cashbox sudah penuh maka pusat  pengontrol  akan memberi  peringatan  melalui 

LCD.  Rangkaian sensor seperti pada Gambar 4.14.

.
Gambar 4.14 Rangkaian sensor koin penuh

Untuk  menentukan  R1,  dari  datasheet  led  infra  merah  (fairchild  

semiconductor,2001) arus maju  led harus dibawah 100 mA (max). Agar arus  IF tidak 

terlalu besar, maka arus yang dipilih untuk rangkaian ini sebesar 15 mA. Sehingga  R1 

dapat ditentukan sebesar

R1 = 
Vcc−V F

I F

           = 5−1,6
15 .10−3

  

R1 = 226,7 Ω

Maka dipilih R1 sebesar 220 Ω.



Sesuai  datasheet  (Optec,1996),  fototransistor  mempunyai  tegangan  VCE  (sat) 

sebesar 0,4 V. Maka dengan arus IC sebesar 0,5 mA dapat ditentukan besarnya hambatan 

R2 yaitu   

R2  = 
VCC−V CE  sat 

I C

     = 
5−0,4

0,5. 10−3

R2   = 9200 Ω

Maka dipilih nilai R2 sebesar 10 kΩ.

Untuk membentuk tegangan persegi maka diperlukan  schmit trigger inverter 74LS14. 

Jika tegangan masukan dibawah 1 V, maka tegangan keluaran setara dengan VCC yaitu 

5  V.  Dan  jika  tegangan  masukan  diatas  1,4  V,  maka  tegangan  keluarannya  0  V. 

(Datasheet Philips Semiconductor, 1993)

4.3.2.4 Sensor Volume Tabung

Sensor volume tabung adalah sensor untuk mengetahui ketinggian cairan dalam 

tabung. Detektor air hanya menggunakan saklar  (limit switch) dan pelampung seperti 

pada Gambar 4.19.  Jika cairan berada diatas batas minimal maka saklar tidak ditekan 

dan jika cairan berada dibawah batas minimal maka saklar dalam keadan ditekan (saklar 

ke ground). Rangkaian detektor ketinggian cairan seperti pada  Gambar 4.15. 

Gambar 4.15 Rangkaian Sensor Volume pada Bak Penampung

4.3.2.5 Papan Tombol (Keypad)

Keypad yang digunakan adalah keypad matrik 4x4. Keypad matrik ini bekerja 

dengan menggunakan prinsip scanning pada baris dan kolom. Jika terdeteksi adanya 

persambungan antara baris dan kolom, maka software akan mengkodekan baris dan 

kolom yang aktif dan  menjadi data biner 4 bit. Untuk X1 sampai X3 pada keypad 

dihubungkan ke P1.0 sampai P1.3 pada mikrokontroller dan untuk Y1 sampai 



Y4 pada keypad dihubungkan ke P1.4 sampai P1.7 pada mikrokontroller seperti 

ditunjukkan pada Gambar 4.16.

Gambar 4.16  Penentuan port keypad untuk mikrokontroller

4.3.2.6 Driver Katup Otomatis

Dalam perancangan  ini  relay 12  VAC digunakan  untuk  mengaktifkan  katup 

otomatis.  Rangkaian  ini  terdiri  dari  rangkaian  switching dengan  membuat  transistor 

NPN 2N2222 bekerja pada daerah  saturasi dan  cutoff  serta terdapat  optocoupler yang 

berfungsi untuk mengkopling atau pengaman tegangan langsung antara tegangan tinggi 

ke mikrokontroller seperti pada Gambar 4.17.

Jika  transistor  tersebut  berada pada  saturasi,  maka  relay akan  on.  Ini  terjadi 

karena dalam kondisi  saturasi  kolektor-emitor  akan sama dengan hubungan tertutup. 

Sedangkan untuk kondisi  cutoff pada transistor, maka  relay akan  off. Kolektor-emitor 

akan sama dengan hubungan terbuka. 

Perencanaan perhitungn driver katup adalah sebagai berikut:

Diketahui hambatan dalam Rrelay sebesar  355 Ω. 

Pada optocoupler IF max  = 50mA dan VFmax = 1,3 V , menurut  datasheet (toshiba,2002) 

agar mendapat CTR saturasi maka dipilih arus  IF sebesar 1 mA dan  VF sebesar 1,05. 

Maka hambatan R1 sebesar

R1 = 
V OH−V F

I F

    = 2,4−1,05
1 .10−3

    = 1350 Ω



Gambar 4.17 Rangkaian Driver Katup

Arus yang dibutuhkan oleh led yatu 1 mA, maka besarnya hambatan pull up sebesar

Rp =
V CC−V OH

I F−I OH

     = 
5−2,4

1.10−360. 10−6  = 2452,8 Ω

Dari  datasheet  transistor  (Philips,1997)  besarnya tegangan  VCE saturasi sebesar 0,4 V, 

maka arus IC2 transistor  pada saat saturasi sebesar: 

Irelay = Ic2 = 
12−V CEsat

Rrelay

                   = 
12−0,4
355  = 32,7 mA

Besarnya arus IC1  pada optocoupler sama dengan arus IB2 pada transistor. Arus IC1 bisa 

dicari  dari  besarnya  CTR pada datasheet  optocoupler (toshiba,2002),  agar mencapai 

saturasi maka besarnya CTR yang sesuai adalah 60 %. Maka besar nya IC1 yaitu

CTR = 
I C1

I F
×100 0

0
 

IC1 = 
CTR

100 0

0

× I F

= 
60 0

0

100 0

0

×1 .10−3  = 0,6 mA



Besarnya  arus  IC1 =  IB2 yaitu  sebesar  0,6  mA.  Diketahui  dari  datasheet transistor 

(Philips,1997) besarnya VBE pada saat saturasi yaitu sebesar 1,3 V dan pada optocoupler 

besarnya VCE pada saat saturasi sebesar 0,4 V. Maka hambatan R2 sebesar

IC1 = IB2 = I = 0,6 mA

R2  = 
12−V CE1 sat−V BE2 sat

I
 

R2 = 
12−0,4−1,3

0 .6.10−3  = 17166,7

Maka besarnya hambatan R2 sebesar 17 kΩ.

4.3.2.7 Driver Solenoid

Dalam  perancangan  ini  terdapat  2  driver solenoid.  Solenoid I  untuk 

menggerakkan penghalang koin reject dan solenoid II untuk menggerakkan koin masuk.

• Driver Solenoid Penghalang I (koin reject)

Solenoid ini digunakan untuk menggerakkan penghalang koin reject yang terdiri 

dari  2  relay.  Relay pertama berfungsi  sebagai  saklar  on/off, sedangkan  relay kedua 

berfungsi sebagai penentu arah seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.18.

Gambar 4.18 Rangkaian Driver Solenoid untuk Penghalang koin Reject

Posisi  awal  dari  kedua  relay tersebut  adalah  normaly  closed.  Jika pin 3.0 berlogika 

rendah, maka  relay akan  off  dan sakelar dalam posisi  closed. Sedangkan jika pin 3.1 

berlogika rendah, maka penghalang koin akan membuka jalur koin  reject dan jika pin 

3.1 berlogika tinggi, maka penghalang koin akan menutup jalur koin reject. Cara kerja 

rangkaian tersebut seperti pada Tabel 4.1.



Tabel 4.1 Cara Kerja Driver Solenoid untuk Penghalang koin Reject

 3.0Pin  3.1Pin Keterangan

0 0    Penghalang bergerak membuka jalur

0 1    Penghalang bergerak menutup jalur

1 0   Penghalang tidak bergerak

1 1   Penghalang tidak bergerak

 
• Driver Solenoid Penghalang II (koin masuk)

 Solenoid ini  digunakan  untuk  menggerakkan  penghalang  koin  masuk  yang 

hanya terdiri dari 1 relay. Jika R2 dialiri arus, maka relay akan aktif dan solenoid akan 

tersambung  ke  VCC.  seperti  ditunjukkan  pada  Gambar  4.19.  Diketahui  hambatan 

relay,Rrelay,  sebesar  38  Ω.  Sesuai  dengan  datasheet  transistor (Wing  Shing,1992),  

tegangan VCE saturasi sebesar 0,6 V. Maka arus IC saturasi sebesar

IC sat =  
V CC−V CE sat

Rrelay

        = 
5−0,6
38  = 115,8 mA

Dengan penguatan arus sebesar 100, maka arus Ib sebesar

Ib = 
Ic
hfe

    =  115 ,8 .10−3

100
 = 1,16 mA

Sesuai dengan datasheet transistor VBE saturasi sebesar 1,2 V, maka besarnya hambatan 

R2  sebesar

R2 = 
V OH−V BEsat

Ib

    = 
2,4−1,2

1,16 .10−3  = 1034,5 Ω

Maka hambatan R2 dipilih sebesar 1 kΩ. Arus Ib yang dibutuhkan oleh transistor sebesar 

1,16 mA, maka besarnya hambatan pull up sebesar

Ipull up = Ib - IOH

          =1,16.10-3-( -60. 10-6) = 1,22 mA

Rp =
V CC−V OH

I Pull Up



     = 
5−2,4

1,22. 10−3  = 2131,1 Ω

Gambar 4.19 Rangkaian Driver Solenoid Penghalang koin Masuk

4.3.2.8 Tampilan LCD

LCD  tipe  TM162ABC merupakan  suatu  jenis  tampilan  yang  menggunakan 

liquid crystal  dalam menampilkan suatu karakter secara  dot matrik.  LCD ini banyak 

digunakan pada alat-alat elektronika yang memerlukan penampilan, sehingga pemakai 

dapat mengerti dengan informasi yang ditampilkan oleh alat.

4.3.2.8.1 Terminal I/O LCD

Konfigurasi terminal I/O pada sebuah LCD biasanya akan tampak seperti dalam 

Tabel  4.2.  Dari  Tabel  4.2  terlihat  bahwa  LCD TM162ABC mempunyai  8  bit  data 

(bidirectional bus) dan 3 buah sinyal kontrol yaitu RS, R/W dan E. Ketiga sinyal kontrol 

tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut:

1 RS digunakan untuk memilih  register yaitu  register IR (instruction register)  atau 

DR (data register)

2 R/W digunakan untuk memilih fungsi membaca atau menulis pada kedua register 

IR dan DR.

3 E  berguna  untuk  memberikan  sinyal  bahwa  data  akan  ditulis  atau  dibaca  ke 

register.

Dalam perancangan mode pengiriman data antara mikrokontroler dengan LCD 

dapat dilakukan dengan Mode transfer data 4 bit, semua jalur bus data (D4 sampai D7) 

digunakan dalam proses pengiriman.

LCD yang digunakan adalah LCD TM162ABC. LCD ini dikontrol oleh mikrokontroler 

AT89C51. Gambar rangkaian LCD TM162ABC dapat dilihat dalam Gambar 4.20.



Tabel 4.2 Tabel Terminal I/O pada LCD

No Simbol Level Fungsi
1 Vss -
2 Vcc -
3 Vee -

Power 

Supply

0V
5V ± 10%

Kontras LCD
4 RS H/L H = data input

L = instruction input
5 R/W H/L H = read  L = write
6 E H to L Enable signal
7 DB0 H/L
8 DB1 H/L
9 DB2 H/L

10 DB3 H/L
11 DB4 H/L
12 DB5 H/L
13 DB6 H/L
14 DB7 H/L

Data bus

Data bus

15 V+BL -
16 V-BL -

Back 

light

4 – 4,2V
0V (GND)

Sumber: Hitachi, 1998

Gambar 4.18 menunjukkan bagian antar muka LCD dengan mikrokontroller di 

mana proses antar muka dilakukan dengan mode antar muka 4 bit. Potensio 10kΩ yang 

terhubung pada kaki nomor 3 VEE berfungsi sebagai pengatur kontras dari layar

Gambar 4.20 Rangkaian LCD

LCD.  LCD diakses  menggunakan beberapa instruksi  yang dapat  mengatur  letak korsor, 

tampilan  dan  lain-lain.  Dioda  digunakan  sebagai  pengaman  dari  tegangan  terbalik, 

mengingat LCD sangat rentan terhadap tegangan terbalik. Pin RS dari LCD terhubung ke 

P  0.1  pada  mikrokontroler  dan  Pin  Enable  dari  LCD terhubung  ke  port  P 0.2  dari 

mikrokontroler. Seperti dilihat dalam Tabel 4.2 saat RS = 0 berfungsi untuk menulis 

instruksi ke LCD dan saat RS = 1 berfungsi untuk menulis data/karakter ke LCD



4.3.2.9 Serial EEPROM 

SEEPROM digunakan untuk menyimpan data. Data tersebut digunakan sebagai 

pembanding untuk password. SEEPROM yang digunakan adalah IC AT24C01. Gambar 

4.21 menunjukkan IC SEEPROM AT24C01.

Gambar 4.21  IC SEEPROM AT24C01
Sumber : Atmel,1998.

Tabel 4.3 Tabel fungsi pin IC AT24C01

Pin Name Function
NC No Connect

SDA Serial Data
SCL Serial Clock Input
Test Test Input (GND or VCC)

Sumber: Atmel,1998

AT24C01  memiliki  kapasitas  penyimpanan  sebesar  128  buah  kata  (word) 

dengan 8 bit data pada tiap katanya. 128 buah kata ini dibagi menjadi 4 halaman dengan 

tiap-tiap  halaman  mampu  menampung  data  sebesar  32  byte.  Sedangkan  gambaran 

fungsi pin-pin pada AT24C01 adalah sebagai berikut.

• Serial Clock (SCL) : Sinyal clock SCL tepi naik digunakan untuk menuliskann data 

ke dalam EEPROM, sedangkan Sinyal SCL tepi turun digunakan untuk membaca 

data dari EEPROM.

• Serial Data : Pin SDA merupakan pin dua arah yang digunakan untuk transfer data.

• No Connect (NC) : Tiga buah pin ini digunakan sebagai alamat EEPROM. Apabila 

ketiga buah pin ini tidak dihubungkan maka akan dianggap mempunyai logika nol.

• Test  : Apabila  ingin  menulis  data  ke  dalam  EEPROM  maka  pin  ini  haris 

dihubungkan dengan GND, sedangkan apabila pin ini dihubungkan dengan VCC 

maka proses penulisan akan terhalang/tidak dapat dilakukan.

Gambar  4.22  menunjukkan  rangkaian  serial  EEPROM  AT24C01  dengan 

mikrokontroler AT89C51.



Gambar 4.22  SEEPROM AT24C01 dengan Mikrokontroler AT89C51

Dalam perencanaan  alat  pin  1  sampai  4  dan 7  dihubungkan  dengan ground, 

sehingga akan selalu berada pada level logika 0. Dengan demikian alamat SEEPROM 

ini adalah 000 dan selalu dapat ditulisi karena pin TEST dihubungkan dengan ground.

4.3.3 Perangkat Lunak

Untuk mendukung perangkat keras yang dirancang diperlukan perangkat lunak 

(software).  Perangkat  lunak  yang  dirancang,  dibuat  dengan  menggunakan  bahasa 

pemrograman  assembler  mikrokontroler  MCS-51.  Perangkat  lunak  yang  dirancang 

terdiri  atas beberapa prosedur yaitu  diagram alir  program utama mikrokontroller  dan 

doagram  alir  subrutin  program.  Algoritma dari  perancangan  perangkat  lunak  dapat 

dilihat dalam diagram alir yang terdapat pada tiap-tiap perancangan perangkat lunak. 

4.3.3.1 Perancangan Flowchart Program Utama

Perancangan  flowchart program utama pada alat ini ditunjukkan pada Gambar 

4.23 Pada program utama  ini terdapat beberapa subprogram-subprogram yang dibahas 

selanjutnya. 



 

Gambar 4.23 Diagram Alir Program Utama Mikrokontroler

Sedangkan tampilan  menu pilihan yang disediakan oleh alat  ini  dapat  dilihat 

pada Gambar 4.24 dibawah ini.

Gambar 4.24 Struktur tampilan informasi yang disediakan oleh Alat Penjualan Detergen dan 
Pewangi pakaian Otomatis



4.3.3.2 Program Prosedur untuk Penjualan Detergen dan Pewangi Pakaian

Menu Prosedur Penjualan ini berfungsi sebagai menu untuk para konsumen yang 

ingin  membeli  detergen  dan  pewangi  pakaian.  Diagram  alir  subprogram  prosedur 

penjualan ditunjukkan pada Gambar 4.25.

Gambar 4.25 Diagram alir subprogram Prosedur Penjualan

4.3.3.3 Program Prosedur untuk Setting

Pada menu prosedur setting berisi informasi yang perlu dilakukan untuk penjual. 

Informasi  itu  terdiri  dari  setting  volume  per  koin,  pembersihan  katup,  dan  ubah 

password.  Sebelum dapat  melakukan  setting  program terlebih  dahulu  harus  mengisi 

password. Diagram alir subprogram prosedur setting ditunjukkan pada Gambar 4.26



Gambar 4.26 Diagram Alir Subprogram Prosedur Setting



BAB V

PENGUJIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini membahas pengujian dan analisis alat yang telah dirancang dari 

peralatan  yang  telah  dibuat.  Pengujian  dilakukan  dengan  pengukuran  tiap-tiap  blok 

dengan  tujuan  mengamati  apakah  blok-blok  tersebut  bekerja  sesuai  dengan  yang 

diharapkan.

Pengujian  dilakukan  berdasarkan  pada  masing-masing  komponen  pendukung 

dari alat secara keseluruhan. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian terhadap:

1. Pengujian rangkaian sensor Validator koin

2. Pengujian rangkaian sensor koin penuh (SKP)

3. Pengujian rangkaian sensor volume tabung

4. Pengujian rangkaian Driver Relay katup dan solenoid penghalang koin

5. Pengujian Mikrokontroler, keypad dan Liquid Crystal Display (LCD)

6. Pengujian SEEPROM

7. Pengujian perangkat lunak AT89C51 minimum sistem

8. Pengujian keseluruhan sistem 

5.1 Pengujian Rangkaian Sensor Validator koin

Tujuan  dari  pengujian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bentuk  sinyal  yang 

dihasilkan dari tiap blok ,  mengetahui besarnya frekuensi dan banyaknya pulsa yang 

dihasilkan untuk  tiap uang logam, khususnya uang logam Rp 500.

Peralatan yang digunakan dalam pengujian rangkaian sensor adalah :

a. Rangkaian sensor Validator koin

b. Mekanik sensor koin

c. Penghitung pulsa

d. Catu daya +5 volt

e. Multimeter

f. Osiloskop



Pengujian ini dilakukan dengan membuat rangkaian sensor seperti yang terdapat 

dalam  Gambar  5.1,  setelah  semua  komponen  telah  terpasang  kemudian  rangkaian 

dihubungkan dengan catu  daya  5 volt  DC,  kemudian diukur tegangan keluar  sistem 

dengan frekuensimeter dan osiloskop. Hasil keluaran tersebut diukur besarnya frekuensi 

dan jumlah pulsa yang masuk ke mikrokontroler. Untuk menghitung pulsa, dibuatkan 

program penghitung pulsa yang ditampilkan melalui LCD. 

Gambar 5.1 Blok diagram pengujian Rangkaian validator koin

Gambar 5. Rangkaian validator koin

Pengujian ini menghasilkan sinyal keluaran yang ditunjukkan pada osiloskop 1 

seperti pada Gambar 5.2 dan Gambar 5.3.



Gambar 5.3 Hasil pengujian sinyal pada titik C.

Pada  Gambar  5.3  adalah  hasil  pengujian  sinyal  pada  titik  C  menggunakan 

channel  1  dengan  volt/div  sebesar  5  volt/div  dan  time/div  20  μs/div.  Sinyal  yang 

dihasilkan pada titik C adalah sinyal sinusoida.

Gambar 5.4 Hasil pengujian sinyal pada titik Out1.

Pada Gambar 5.4 adalah hasil pengujian sinyal  pada titik Out1 menggunakan 

channel 2 dengan volt/div sebesar 0.5 volt/div dan time/div 20 μs/div. Sinyal ini adalah 

sinyal yang melewati kapasitor sebelum dikuatkan oleh rangkaian penguat



Gambar 5.5 Hasil pengujian sinyal sebelum masuk ke Schmit Trigger.

Pada  Gambar  5.5  adalah  hasil  pengujian  sebelum masuk  ke  Schmit  Trigger 

menggunakan  channel  2  dengan  volt/div  sebesar  5  volt/div  dan time/div  10  μs/div. 

Sinyal ini adalah sinyal yang telah dikuatkan oleh rangkaian penguat

Hasil  Pengujian  untuk  sinyal  keluaran  rangkaian  validator  koin  dapat  dilihat 

dalam Tabel 5.1. Hasil pengujian keluaran sinyal dan frekuensi rangkaian validator koin 

dapat dilihat dalam Gambar 5.6.

Gambar 5.6 Hasil pengujian sinyal keluaran dan frekuensi awal
 untuk Rangkaian Validator Koin

Pada Gambar  5.6  osiloskop yang  digunakan  ialah  channel  1  dengan volt/div 

sebesar  2  volt/div  dan  time/div  10  μs/div.  Gambar  5.6  adalah  sinyal  keluaran  dari 

rangkaian validator  koin dan frekuensi  awal  yang dihasilkannya.  Besarnya frekuensi 

awal yang masuk ke mikrokontroler sebesar 37,414 kHz.  Sedangkan banyaknya pulsa 



awal yang dihasilkan oleh rangkaian validator koin ditunjukkan seperti pada Gambar 

5.7. Banyaknya pulsa tersebut dihasilkan untuk setiap 5 ms.

Gambar 5.7 Hasil pengujian banyaknya pulsa awal yang dihasilkan Rangkaian Validator Koin

Tabel 5.1 menunjukkan data yang dihasilkan untuk tiap koin.  Berdasarkan tabel 

tersebut dapat disimpulkan bahwa uang logam Rp 500 berada pada frekuensi 45 kHz 

sampai  47  kHz  dan  banyaknya  pulsa  sebanyak  227  sampai  237  pulsa  tiap  5  ms. 

Besarnya frekuensi yang diambil ialah frekuensi yang paling besar dari frekuensi awal, 

sedangkan untuk menghitung pulsa dengan cara memasukkan koin langsung ke mekanik 

sensor  koin  dan  mencatat  hasilnya  yang  ditampilkan  oleh  LCD.  Banyaknya  pulsa 

diambil setiap 5 ms.
Tabel 5.1 Hasil Pengujian Rangkaian Validator Koin

No. Sampel Koin
Frekuensi 

(kHz) Counter (pulsa)

1 2 3 4 5

1 Tidak ada koin 37,41 188
2 1000 49,18 246 246 245 246 246

3 500
Aluminium (Putih) 45,41 228 228 227 228 229
Aluminium 
Bronze (Kuning) 46,68 234 234 232 233 237

4 200 44,88 224 223 225 224 224

5 100

Aluminium (Putih) 43,08 215 216 214 214 216
Aluminium 
Bronze (Kuning) 44,37 222 221 221 220 222
Cupro Nikel 
(putih keabuan) 52,69 242 252 245 245 251

6 50

Aluminium (Putih) 40,58 196 197 194 196 197
Aluminium 
Bronze (Kuning) 41,87 200 197 196 199 199
Cupro Nikel 
(putih keabuan) 49,57 243 247 245 243 245



5.2 Pengujian Rangkaian Sensor Koin Penuh (SKP)

Tujuan pengujian adalah untuk mengetahui tegangan keluaran pada rangkaian 

sensor koin penuh (SKP) pada saat cahaya terhalang atau tidak terhalang. 

Peralatan yang digunakan dalam pengujian rangkaian fototransistor adalah:

a. Catu daya +5 volt

b. Rangkaian phototransistor

c. Multimeter

d. Penghalang

Pengujian rangkaian phototransistor ini dilakukan dengan cara memberikan catu 

daya  5  volt  DC  pada  rangkaian  dan  memberikan  penghalang  di  antara  penyinaran 

infrared  dan  phototransistor,  kemudian   tegangan  keluaran  sistem  diukur  dengan 

Voltmeter. Rangkaian pengujian yang dibuat diberikan dalam Gambar 5.4

Gambar 5.4 Pengujian Rangkaian Phototransistor

Hasil pengujian dari rangkaian phototransistor ini dapat dilihat dalam Tabel 5.2. 

Dari  hasil  pengujian  didapat  adanya  perbedaan  antara  tegangan  masukan  dengan 

tegangan keluaran sebesar 0,02 volt, hal ini disebabkan karena Vcc yang dipakai pada 

Rangkaian phototransistor tidak tepat sebesar 5 volt, sehingga tejadi perbedaan antara 

masukan dan keluaran.



 Tabel 5.2  Hasil Pengujian Rangkaian phototransistor

Cahaya 
Phototransistor

Hasil 
Perhitungan 

Hasil 
Pengukuran

Vout (V) Vout (V)
Terhalang 0 V 0 V 

Tidak terhalang 5 V 4,98 V 

Dari hasil pengujian tersebut terdapat selisih antara  hasil perhitungan dan hasil 

pengukuran  dikarenakan  komponen  yang  tidak  ideal,  tetapi  tegangan  keluaran  yang 

dihasilkan masih dalam batas toleransi.

5.3 Pengujian Sensor Volume Tabung (limit switch)

Pengujian  sensor  volume  tabung  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  limit  

switch dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Peralatan yang digunakan dalam 

pengujian rangkaian sensor volume  adalah:

a. Catu daya +5 volt 

b. Multimeter 

c. Mikrokontroller AT89C51

Pengujian rangkaian sensor posisi ini dilakukan dengan cara memberikan catu 

daya 5 volt DC pada rangkaian dan merubah posisi  limit switch, kemudian  tegangan 

keluaran  sistem  diukur  dengan   Voltmeter.  Rangkaian  pengujian  diberikan  dalam 

Gambar 5. 5.

Gambar 5.5 Rangkaian Pengujian Sensor Volume Tabung

Hasil pengujian dari rangkaian sensor volume tabung dapat dilihat dalam Tabel 

5.3. Dari hasil pengujian adanya perbedaan antara tegangan masukan dengan tegangan 

keluaran sebesar 0,02 volt, hal ini disebabkan karena Vcc yang dipakai pada Rangkaian 

phototransistor tidak tepat sebesar 5 volt, sehingga tejadi perbedaan antara masukan dan 

keluaran.



Tabel 5.3  Hasil Pengujian Rangkaian Sensor Volume Tabung

Posisi Limit  
Switch 

Hasil 
Perhitungan 

Hasil 
Pengukuran

Vout (V) Vout (V)
Ditekan   0 0

Tidak ditekan 5 4,98

Dari hasil pengujian tersebut terdapat selisih antara  hasil perhitungan dan hasil 

pengukuran  dikarenakan  komponen  yang  tidak  ideal,  tetapi  tegangan  keluaran  yang 

dihasilkan masih dalam batas toleransi.

5.4 Pengujian Driver Relay Katup dan Solenoid

Tujuan  Pengujian  driver  relay katup  dan  solenoid  adalah  untuk  mengetahui 

apakah  kontak  relay  dapat  bekerja  dengan  baik  sesuai  dengan  yang  diinginkan. 

Peralatan yang digunakan dalam pengujian rangkaian driver motor adalah:

a. Catu daya +5 volt dan +12 volt

b. Multimeter 

c. Mikrokontroller AT89C51

Rangkaian  pengujian  dirangkai  seperti  dalam  Gambar  5.6.  Sebelum 

dihubungkan ke mikrokontroler, keluaran dari rangkaian  driver dihubungkan ke katup 

AC dan solenoid untuk memastikan apakah katup dan solenoid dalam keadaan baik., 

setelah  semua  komponen  telah  terpasang  kemudian  rangkaian  dihubungkan  dengan 

keluaran port. Posisi kontak relay untuk katup adalah  normaly open, sedangkan untuk 

solenoid adalah normaly closed. 



Gambar 5.6. Blok diagram pengujian rangkaian driver a) katup; b) solenoid

Pengujian driver dilakukan dengan menghubungkan keluaran mikrokontroler ke 

rangkaian driver relay. Tegangan keluaran mikrokontroler meliputi tegangan level high 

dan  low. Untuk mengetahui kondisi kontak  relay digunakan ohmmeter yang dipasang 

pada kontak relay.
Tabel 5.4. Hasil pengujian rangkaian driver relay 

Output 
Mikrokontroler

Tegangan Relay 
(volt)

Kontak 
Relay

High
Katup 0 Tertutup

Solenoid 5 Terbuka

Low
Katup 12 Terbuka

Solenoid 0 Tertutup

Dari  Tabel  5.4 ditunjukkan bahwa pada saat  output  mikrokontroler  berlogika 

high menyebabkan  kontak  relay katup  tertutup  dan  kontak  relay  solenoid  terbuka, 

sehingga katup open dan solenoid tidak menghasilkan medan magnet. Pada saat output 

mikrokontroler berlogika low menyebabkan kontak relay katup terbuka dan kontak relay 

solenoid tertutup sehingga katup tertutup dan solenoid menghasilkan medan magnet. 

Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  rangkaian  driver  relay bekerja  sesuai 

dengan perancangan.   



5.5 Pengujian Mikrokontroler, Keypad dan Liquid Crystal Display (LCD) 

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah mikrokontroler,  keypad 

dan LCD bekerja dengan baik dan mengetahui hasil penulisan data ke LCD. Peralatan 

yang digunakan dalam pengujian mikrokontroler, keypad dan LCD adalah:

a. Minimum sistem Mikrokontroler AT89C51

b. Liquid Crystal Display (LCD) TM162ABC

c. Keypad

d. Catu daya 5V

Gambar 5.7. Blok diagram pengujian rangkaian mikrokontroler, keypad dan LCD

Sebelum  melakukan  pengujian,  mikrokontroler  harus  diisi  dengan  program 

untuk mengirim data ke LCD dan program untuk scaning keypad serta data itu sendiri. 

Dan mengtur tingkat ketajaman (contrast) LCD.

Apabila Mikrokontroler telah diisi serta LCD telah diatur tingkat ketajamannya 

maka  pyang  hatu  dilakukan  adalah  menyusun  rangkai  seperti  pada  Gambar  5.7, 

meyalakan catu daya dan mengamati  tulisan pada LCD. Setelah itu lakukan perintah 

seperti yang ditunjukkan pada LCD melalui keypad

Dalam pengujian ini data yang dituliskan pada LCD adalah “1. Penjualan” untuk 

baris  pertama  dan  “2.  Setting”  untuk  baris  kedua.  Pada  tulisan  ini  membutuhkan 

masukan dari keypad untuk memilih. Hasil pengujian ini ditunjukkan pada Gambar 5.8.

Gambar 5.8. Tampilan pengujian LCD, keypad dan Mikrokontroler

Dari hasil pengujian, mikrokontroler berhasil mengirim data ke LCD dan keypad 

dapat menjadi masukan sesuai dengan yang diinginkan. Untuk dapat mengirimkan data 

ke LCD mikrokontroler  harus melakukan proses scanning terlebih dahulu dan untuk 

keypad juga harus melakukan proses scanning terlebih dahulu. Dalam tugas akhir ini 

pengiriman data dilakukan dengan mode 4 bit.



5.6 Pengujian Pengisian Data ke EEPROM

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui hasil penulisan serta 

pembacaan data pada SEEPROM. Peralatan yang digunakan dalam pengujian pengisian 

data ke EEPROM adalah:

a. Minimum system mikrokontroler AT89C51

b. Serial EEPROM AT24C01

c. Antar muka MAX 232

d. Catu daya

e. Program Hyper Terminal

Sebelum pengujian mikrokontroler harus sudah diisi dengan program pengusian 

data ke EEPROM. Setelah itu yang harus dilakukan menyusun rangkaian seperti pada 

Gambar 5.9.

Gambar 5.9. Blok diagram pengujian EEPROM

Setelah  semua  parameter  komunikasi  diatur,  maka  proses  selanjutnya  adalah 

menulis/membaca isi EEPROM tersebut. Selanjutnya menekan icon connect pada hiper 

terminal yang  dikuti  dengan  me-reset mikrokontroler  agar  dapat  melaksanakan 

penulisan/  pembacaan  SEEPROM.  Dalam pengujian  ini  data  yang  di  tuliskan  yaitu 

“Alat Penjualan” pada baris pertama dan “Otomatis “ pada baris kedua. Gambar 5.10 

menunjukan tampilan yang telah ditulis di SEEPROM. Dari hasil pengujian ini proses 

pembacaan/penulisan sesuai dengan yang direncanakan.

Gambar 5.10. Tampilan Pengujian EEPROM



5.7 Pengujian Mekanik Keseluruhan

5.7.1 Mekanik Tabung

Tujuan  dari  pengujian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  mekanik  tabung 

dapat  mengeluarkan  cairan  dengan  kecepatan  aliran  selalu  konstan.  Peralatan  yang 

digunakan adalah:

a. Mekanik tabung

b. Gelas ukur 50 ml dan 100 ml

c. air

d. Stop watch

e. Catu daya

Hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah membuat mekanik seperti pada 

Gambar 5.11. Selanjutnya adalah mengisi tabung dengan air dan dan mengamati apakah 

tabung 1 kedap udara. Jika tabung 1 kedap udara, maka air di tabung 2 tidak akan keluar 

dan begitu pula sebaliknya. Lalu menghitung berapa lama keluarnya air per 50 ml dan 

100 ml menggunakan stop watch. Hal ini dimaksudkan hanya untuk mengetahui apakah 

kecepatan aliran air selalu konstan.

Gambar 5.11  Mekanik Keseluruhan 

Pertama kali cairan dituangkan ke dalam tabung 1 dan hasil yang didapat ialah 

cairan yang masuk dalam tabung 2 tidak keluar dari tabungnya. Hal ini menunjukkan 

bahwa tabung 1 kedap udara. Hasil pengujian ditunjukkan dalam Tabel 5.5.  Deviasi  

rata-rata ( D )  untuk gelas ukur 50 ml sebesar 0,072 s dan untuk gelas ukur 100ml 

sebesar 0,13 detik. Hal ini masih dalam batas toleransi dan dapat disimpulkan kecepatan 

aliran air mendekati konstan. 



Tabel 5.5. Hasil pengujian kecepatan aliran cairan

Percobaan
Ke

Gelas Ukur
50 ml
(detik)

100 ml
(detik)

1 1.13 2.45
2 1.19 2.28
3 1.14 2.64
4 1.10 2.60
5 1.03 2.18
6 1.38 2.59
7 1.17 2.36
8 1.07 2.41

D  =
∑∣x i−x∣

n
0,072 0,13

5.7.2 Mekanik sensor koin

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah mekanik sensor koin 

dapat bekerja dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Peralatan yang dibutuhkan 

untuk pengujian ini adalah:

a. mekanik sensor koin 

b. solenoid

c. koin

d. Minimum system mikrokontroler AT89C51

e. catu daya 5 V

Mekanik sensor koin harus disiapkan terlebih dahulu seperti yang terlihat pada 

Gambar 5.12. Kemudian pengisian program untuk sensor koin ke mikrokontroler. Lalu 

mencoba uang logam yang diinginkan dan melihat hasilnya. Jika koin yang dimasukkan 

adalah uang logam Rp 500 maka solenoid II aktif dan menggerakkan penghalang II, 

sedangkan jika koin yang dimasukkan adalah selain uang logam Rp 500 maka solenoid I 

aktif dan menggerakkan penghalang I.

Gambar 5.12  Mekanik Sensor Koin (a) tampak belakang (b) tanpak depan.



Tabel 5.6. Hasil pengujian Mekanik Sensor Koin

NO Jenis Koin
Jumlah 

Percobaan
 yang Sukses

Jumlah 
Percobaan 
yang Gagal

1 Tidak ada koin 1 -

2 1000 6 2

3 500
Aluminium (Putih) 6 2
Aluminium Bronze 

(Kuning) 5 3

4 200 5 3

5 100

Aluminium (Putih) 6 2
Aluminium Bronze 

(Kuning) 5 3

Cupro Nikel (putih 
keabuan) 6 2

6 50

Aluminium (Putih) 8 0
Aluminium Bronze 

(Kuning) 7 1

Cupro Nikel (putih 
keabuan) 8 0

Total 65 16

% Kesalahan = 
∣Percobaantotal−Percobaansukses∣

Percobaantotal
×100

Rata-rata kesalahan = 19,75 %

Hasil pengujian mekanik sensor koin seperti terlihat dalam Tabel 5.6 dan hasil 

yang diperoleh yaitu kesalahan penyeleksian koin sebesar 19,75 %. Kesalahan ini terjadi 

dikarenakan posisi koin pada saat validator koin menghitung pulsa juga mempengaruhi 

hasil jumlah pulsa yang keluar. 

5.8 Pengujian Perangkat Lunak AT89C51

Pengujian  terhadap  perangkat  lunak  yang  dipergunakan  dalam  sistem  yang 

dirancang dilakukan untuk mengetahui apakah perangkat lunak yang dirancang sudah 

mampu menangani sistem yang dirancang dengan benar. Prosedur Pengujian:

a. Membuat perangkat lunak untuk alat Penjualan detergen dan pewangi pakaian 

otomatis dalam editor text dan disimpan ke dalam file dengan ekstensi .ASM

b. Melakukan  kompilasi  program  yang  telah  diketik  dengan  perintah 

asm51<nama_file.asm>  untuk  mengetahui  ada  atau  tidak  adanya 

kesalahan pada perangkat lunak.



c. Setelah compiling, dilakukan proses debugging software untuk melihat alur dari 

program, jika alur dari program sesuai dengan yang diiginkan maka perangkat 

lunak tersebut bekerja denagan baik.

5.9 Pengujian Keseluruhan Sistem

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui kerja secara keseluruhan sistem 

apakah sesuai dengan perencanaan awal yang diharapkan. Pengujian dilakukan dengan 

merangkai  keseluruhan  sistem,  yaitu  dari  masing-masing  blok  rangkaian  disusun 

menjadi  sebuah  sistem.  Setelah  semua  blok  rangkaian  telah  terpasang  secara 

keseluruhan, catu daya dihubungkan pada masing masing blok rangkaian sesuai dengan 

spesifikasi rangkaian. Peralatan yang digunakan untuk pengujian ini adalah :

a. Uang logam

b. Detergen cair dan pewangi pakaian

c. Catu daya AC 220

d. Catu daya +5V dan +12V

e. Gelas ukur

Pertama-tama alat harus disetting terlebih dahulu berapa lama katup terbuka per 

koin. Dalam hal ini waktu dihitung setiap 1 ms dan dalam percobaan ini dipilih waktu 

5000 ms setiap koinnya. 

Dari hasil pengujian yang terdapat dalam Tabel 5.7 dan Tabel 5.8, Deviasi Rata-

rata ( D ) untuk detergen cair sebesar 0,88 ml sampai 2,72 ml dan pewangi pakaian 

sebesar  0,48  ml  sampai  1,84  ml.  Detergen  cair  lebih  banyak  menghasilkan 

penyimpangan  dari  pada  pewangi  pakaian  Hal  ini  dikarenakan  detergen  cair  sedikit 

lebih  kental  dibandingkan  pewangi  pakaian  dan diameter  lubang  katup tidak  terlalu 

besar, sehingga setelah katup terbuka cairan tidak langsung keluar.
Tabel 5.7.  Hasil Pengujian Sistem Secara Keseluruhan Untuk Volume Detergen

No
Jumlah 

koin 
Rp 500

Volume detergen 
cair yang keluar (ml)

5 s per koin

1 2 3 4 5
x

D  =
∑∣x i−x∣

n
 (ml)

1 1 13 12 9 11 13 11,6 1,28
2 2 21 20 22 19 21 20,6 0,88
3 3 34 34 39 32 34 34,6 1,76
4 4 52 47 47 51 55 50,4 2,72
5 5 71 71 77 75 76 74 2,40
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Tabel 5.8.  Hasil Pengujian Sistem Secara Keseluruhan Untuk Volume Pewangi

No Jumlah
Koin

Rp 500

Volume pewangi
pakaian yang keluar (ml)

1 s per koin
x

   D  =
∑∣x i−x∣

n
 (ml)

1 2 3 4 5
1 1 17 17 18 18 18 17,6 0,48
2 2 32 33 36 33 35 33,8 1,36
3 3 55 56 54 53 56 54,8 1,04
4 4 71 75 79 74 75 74,8 1,84

 5   5 99 95 95 94 97 96 1,60

17 17 18 18 18

32 33 36 33 35

55 56 54 53 56

71
75

79
74 75

99
95 95 94 97

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5

percobaan ke

Vo
lu

m
e 

(m
l) 1 koin

2 koin
3 koin
4 koin
5 koin

Volume pewangi pakaian (ml)

Volume Detergen (ml)



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan baik pengujian per blok rangkaian 

maupun pengujian sistem secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil pengujian mekanik sensor koin dihasilkan kesalahan sebesar 

19,75 % dari 80 kali percobaan memasukkan berbagai koin yang ada di 

Indonesia.  Kesalahan  ini  terjadi  dikarenakan  posisi  koin  pada  saat 

validator koin menghitung pulsa juga mempengaruhi hasil jumlah pulsa 

yang keluar.

2. Dalam pengujian  mekanik  keseluruhan  untuk  volume air  yang  keluar 

sebanyak 50 ml, membutuhkan waktu sekitar 1 detik. Sedangkan untuk 

volume air yang keluar sebanyak 100 ml membutuhkan waktu selama 2 

detik.  Hal  ini  masih  dalam  batas  toleransi  dan  dapat  disimpulkan 

kecepatan aliran air mendekati konstan.

3. Dari hasil pengujian keseluruhan sistem,  Deviasi Rata-rata ( D ) untuk 

detergen  cair  sebesar  0,88  ml  sampai  2,72  ml  dan  pewangi  pakaian 

sebesar  0,48  ml  sampai  1,84  ml.  Detergen  cair  lebih  banyak 

menghasilkan  penyimpangan  dari  pada  pewangi  pakaian  Hal  ini 

dikarenakan  detergen  cair  sedikit  lebih  kental  dibandingkan  pewangi 

pakaian dan diameter lubang katup tidak terlalu besar, sehingga setelah 

katup terbuka cairan tidak langsung keluar.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam perancangan serta pembuatan alat penjualan 

detergen dan pewangi pakaian otomatis ini adalah sebagai berikut 

1. Sensor koin atau validator koin dapat mendeteksi uang logam selain Rp 

500 tergantung dari  program yang dibuat,  sehingga alat  ini  bisa  lebih 

baik lagi jika masukan koin bisa dipakai untuk  semua jenis uang logam.



2. Sebelum  koin  melewati  validator  koin,  sebaiknya  terdapat  sensor 

pendeteksi kedatangan koin. Hal ini agar frekuensi yang dihasilkan selalu 

terukur dalam range waktu yang sama.

3. Alat ini bisa digunakan untuk menjual benda cair lainya selain detergen 

cair dan pewangi pakaian.

4. Katup yang digunakan untuk alat ini sebaiknya menggunakan katup yang 

lubangnya cukup besar agar aliran detergen cair tidak terlalu lama.
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 LAMPIRAN II

 PROGRAM ALAT
51MOD

_RS LCD      0.1            ;    bit p pin register select LCD

_            E LCD      0.2            ;   bit p pin enable LCD

      RelayBuang      3.3            ;    bit p pin relay buang uang

   RelaySimpanOn      3.0            ;    bit p pin arah relay simpan

     RelaySimpan      3.1            ;   bit p pin relay simpan

1baris      1.0bit p

2 baris      1.1bit p

3 baris      1.2bit p

4baris      1.3bit p

1kolom      1.4   bit p  ;  (1,2,3)atas

2kolom      1.5bit p

3kolom      1.6bit p

4kolom      1.7bit p

       DetKosong      2.0     bit p ;   deteksi detergen kosong

      PewKosong      2.1    bit p ;   deteksi pewangi kosong

           CekKoin      2.2     bit p ;   deteksi pulsa koin

       KoinPenuh      2.3     bit p ;   deteksi koin penuh

1          relay      2.5     bit p ;detergen
2          relay      2.4     bit p ;pewangi

1            led      2.7bit p

         buzzer      2.6     bit p ;  pin buzzer

               scl      3.6     bit p ;    pin serial clock EEProm

              sda      3.7     bit p ;    pin serial data EEProm

keyport      1       equ P ;  port keypad

    keybounce      200      equ ;  konstanta bouncing

;keypad
        TimeOut      20 .0bit h

    JumPulsaLama     2       data ah ;   /5var jumlah pulsa mS

 coin
        JumPulsa     2data bh

         JumKoin     2       data ch ;   var jumlah koin

;dimasukkan

           bytez     2data dh

         Address     2data eh

             Isi     2data fh

50          time     30data h

       ADCSatuan     31data h

      ADCPuluhan     32data h

      ADCRatusan     33data h

       ADCRibuan     34data h

         keydata     35data h

        keybounc     36data h

        JumTekan     37data h

1        PassDat     38data h

2        PassDat     39data h

3        PassDat     3data ah

4        PassDat     3data bh

5        PassDat     3data ch

6        PassDat     3data dh

            hexa     3data eh

1           hexa     3data fh

       DataTekan     40data h

         Terkali     50Data h

         Pengali     54Data h

          Sumber     58Data h

          Tujuan     5Data ch

         Terbagi     60Data h

         Pembagi     64Data h

       HasilBagi     68Data h

       HasilKali     6data ch

         desimal     7data ah

1          Vol LSB      6equ

1          Vol MSB      7equ

2          Vol LSB      8equ

2          Vol MSB      9equ

          org 0                  h ;  vektor reset

      sjmp mulai

org 0                          bh ;  vektor interrupt 
 0timer

lcall 0time

reti

          org 50                 h ;  awal program

:mulai

                        lcall delay ;  tunda sejenak

           1          lcall relay Off ;   reset kondisi relay

           2lcall relay Off

         mov  3,#03p h

        

   _           acall init lcd ;  inisialisasi LCD

                     lcall LedKedip ;  kedipkan LED

                 lcall AmbilPassword ;    ambil password di eeprom

1:mulai

                         lcall awal ;  tampilan awal

        
:CekAwal

              ,       jb KoinPenuh CekIsiDet ;    cek apa koin penuh

             ,#      mov dptr PesanKoinPenuh ;   jika ya tampilkan

           _              acall write tampil ;   pesan koin penuh

            sjmp CekAwal



:CekIsiDet

                 ,       jb DetKosong CekIsiPew ;    cek apa detergen kosong

             ,#          mov dptr NoDetergen ;   jika ya tampilkan

            _              acall write tampil ;   pesan detergen kosong

            sjmp CekAwal

:CekIsiPew

               ,       jb PewKosong PilihMenu ;    cek apa pewangi kosong

           ,#           mov dptr NoPewangi ;   jika ya tampilkan

           _              acall write tampil ;   pesan pewangi kosong

1:ca

            sjmp CekAwal

:                               PilihMenu ;   jika koin tidak 
penuh

           ,# 1              mov dptr menu ;  /dan detergen pewangi

           _acall write tampil ;   ada maka tampilkan

;menu

1 :mulai a

              ,#     mov keybounc keybounce ;   tunggu penekanan

;tombol

:      4 4ulang call keypad x

              ,mov A keydata

              ,#0 ,cjne A FFh tekan

              ,#mov keybounc keybounce

                                lcall CekSemua ;   , cek kondisi koin

;   detergen dan pewangi

            ,#0, 1cjne a CA

          1sjmp mulai a

:tekan

            ,#01 , 2            cjne a h tekan ;   1 ?apa tombol ditekan

                     ljmp Jual ;          ok

;     jika ya panggil proc Jual

2:tekan

            ,#02 , 2            cjne a h tekan c ;   2 atau tombol yang

; ?ditekan

                   ljmp Setting ;         ok

;   panggil proc setting

2 :tekan c

            1sjmp mulai a

:                              SimpanKoin ;   proc simpan koin

                           setb relayBuang ;   matikan relay buang

           1lcall delay

           1lcall delay

           1lcall delay

           1lcall delay

        clr  relaybuang
        ret

:                                BuangKoin ;                proc buang koin

                           clr relaySimpanOn

           setb relaySimpan

           1lcall delay

           1lcall delay

           1lcall delay

lcall 1delay

                 setb relaySimpanOn

            setb relaySimpan

        ret
        

:                                    Jual ;  proc JUAL

             ,# 1          mov dptr Koin ;  tampilkan pesan 
untuk

           _              lcall write tampil ;  memasukkan koin

             ,#0               mov JumKoin ;    =0nilai awal jumlah kin

        ;      ,#0          mov JumPulsaLama ;    =0nilai awal jumlah pulsa

4 :mulai w

             ,#0          Mov b ;    sambil cek koin juga

;dicek
        

     ,#       mov keybounc keybounce ;   penekanan tombol enter

;  dan esc

4 :ulang w

            4 4call keypad x

             ,mov A keydata

            ,#0 , 4cjne A FFh tekan w

             ,#mov keybounc keybounce

           lcall CekSemua

            ,#0,cjne a transit

            sjmp TCoin

:  1transit jmp ca

4 :tekan w

            ,#0 ,              cjne a fh CekEsc ;    jika tombol enter ditekan

            7                   ljmp Lanjut ;  lanjutkan proses

:CekEsc

            ,#0 , 1             cjne a eh TCoin ;    kalo tombol esc ditekan

                               ljmp CekAwal ;  batalkan proses

1:                                   TCoin ;    jika tidak ada tombol 
ditekan

             1,#1                    mov r ;    cek apa ada koin 
dimasukkan

:TCoin

                                    setb EA ;   0aktifkan timer

            0                     setb ET ;   untuk membaca pulsa

                               ;  5 clr TimeOut selama mS

             ,#0mov b

           50lcall Timer ms

1:TC

             , 1      jnb cekkoin TC ;   baca pulsa koin

     inc b

      ,jb cekKoin $

             , 1        jnb TimeOut TC ;   5   ?apa pewaktu mS sdh habis



                                          ;     jika tidak baca pulsa lagi

                         clr TimeOut ;  ,  jika ya matikan timer

 ,mov jumpulsalama b

     ,#0mov b

           50lcall Timer ms

2:TC

             , 2       jnb cekkoin TC ;   baca pulsa koin

     inc b

      ,jb cekKoin $

             , 2     jnb TimeOut TC ;   5   ?apa pewaktu mS sdh habis

                                          ;     jika tidak baca pulsa lagi

                      clr TimeOut ;  ,  jika ya matikan timer

 ,mov jumpulsa b

           _ 0lcall Kill T

         ,mov a jumpulsalama

 ,#178subb a

 ,mov jumpulsalama a

 ,mov a jumpulsa

 ,#178subb a

 ,mov b jumpulsalama

 ,add a b

 ,mov jumpulsa a

  ,Mov a jumpulsa

         clr c

 ,#24subb a

 jnc ook

: nocoin

    4sjmp mulai w

:ook

     ,Mov A b

 clr c

 ,#118subb a

 500jnc bukan

     ,Mov A jumpulsa

 clr c

 ,#98subb a

 500jnc Koin

500:                         bukan ;   500bukan koin

   lcall BuangKoin

            4ljmp mulai w

500:                         Koin ;  500 koin terdeteksi

                  lcall SimpanKoin ;    buka tempat simpan uang

                       Inc JumKoin ;   naikkan jumlah koin

             ,# 2      ;     mov dptr Koin tampilkan jumlah koin yang sudah 
masuk

           _lcall write tampil

           2lcall home

             ,mov a JumKoin

             ,#30Orl A h

           _lcall write data

           1lcall delay

            4ljmp mulai w

7:Lanjut

             ,#         mov dptr MenuClean ;  tampilkan pilihan

           _            lcall write tampil ;detergen
;  atau pewangi

4 :mulai v

             ,#     ;   mov keybounc keybounce tunggu penekanan tombol

4 :  ulang v

                4 4call keypad x

              ,mov A keydata

              ,#0 , 4cjne A FFh tekan v

             ,#mov keybounc keybounce

              lcall CekSemua

             ,#0, 1cjne a CekAwal

             4sjmp mulai v

1:CekAwal

            ljmp CekAwal

4 :tekan v

             1,               mov r JumKoin ;    jika pilihan dipilih tetapi

            1,#0, 1              cjne r PJK ;    nilai koin masih kosong

             ,#     ;   mov dptr KoinBelumMasuk maka proses dihentikan

           _             lcall write tampil ;  dan disuruh 
mengulang

           2lcall delay

           2lcall delay

            ljmp jual

1:PJK

            ,#01 , 4          ;    1cjne a h tekan av jika dipilih menu

            1setb relay

             1,mov r JumKoin

1:JK

           2acall delay

            1, 1djnz r JK

             1clr relay

          4sjmp mulai q

4 :tekan av

            ,#02 , 4          ;    2cjne a h tekan bv jika dipilih menu

            2setb relay

             1,mov r JumKoin

2:JK

           2acall delay

            1, 2djnz r JK

             2clr relay

            4          sjmp mulai q ;ok
4 :tekan bv

            4sjmp mulai v

4 :mulai q



             ,#        ;   mov dptr MenuThanks setelah pembelian selesai

           _            lcall write tampil          ;  ucapkan terima 
kasih

           2acall delay

           2acall delay

            ljmp Jual

:                               Setting      ;  prosedur SETTING

             ,#          ;   mov dptr Password minta masukan password

           _lcall write tampil

          2lcall Home

             1,#Mov R DataTekan

             ,#0Mov JumTekan

1:MulaiA

             ,#     ;   mov keybounc keybounce tunggu penekanan tombol

            4 4call keypad x

            ,mov A keydata

            ,#0 , 1cjne A FFh tekanA

             ,#mov keybounc keybounce

            1sjmp mulaiA

1:tekanA

            ,#0 , 2          cjne a fh tekanA ;    jika tombol enter maka

                           sjmp EnterPass ;  proses dilanjutkan

2:tekanA

             @ 1,                ;   Mov R A setiap penekanan tombol

             ,#'*'                  ;     Mov A maka yang ditampilkan pada LCD

           _             ;   '*'lcall write data adalah karakter

             1Inc R

             Inc JumTekan

            1Sjmp MulaiA

:                              ;    EnterPass jika tombol enter ditekan

             1,#Mov R DataTekan

             ,Mov A JumTekan

             2,Mov R A

               
             ,#        Mov Dptr PPass ;   Cek apakah password

1:                                 loopA ;  yang dimasukkan

             ,@ 1             Mov A R ;  sama dengan

             ,                      Mov B a ;  password yang

             ,#0                    Mov A ;    ada pada memori uC

            ,@ +Movc A A Dptr

            , ,cjne A B PassSalah

             Inc Dptr

             1Inc R

            2, 1Djnz R loopA

:                              ;   MenuUtama Jika password benar

             ,#            ;  -  mov dptr MenuSet tampilkan menu menu Setting

           _         lcall write tampil

3:mulai

             ,#mov keybounc keybounce

3:      4 4ulang call keypad x

              ,mov A keydata

            ,#0 , 3cjne A FFh tekan

             ,#mov keybounc keybounce

        3  sjmp mulai

3:tekan

            ,#01 , 3           ;   1cjne a h tekan a pilihan menu

                           ;    .500ljmp SetVolume set volume per Rp

3 :tekan a

            ,#02 , 3       ;   2cjne a h tekan b pilihan menu

                            ;   ljmp Cleaning pembersihan tempat penyimpanan

3 :tekan b

            ,#03 , 3           cjne a h tekan c ;   3pilihan menu

                        ljmp UbahPassword ;   menu ubah password

3 :tekan c

            ,#0 , 3           cjne a eh tekan d ;    jika ditekan tombol ESC

                           ljmp PilihMenu ;   maka proses dibatalkan

3 :tekan d

            3sjmp mulai

:                               PassSalah ;   kalo password salah

             0,#             Mov R DataTekan ;   cek apakah password

             ,@ 0                    Mov A R   sama dengan password

            , 1,          Cjne A PassDat Salah ;    yang ada pada eeprom

             0Inc R

             ,@ 0Mov A R

            , 2,Cjne A PassDat Salah

             0Inc R

             ,@ 0Mov A R

            , 3,Cjne A PassDat Salah

             0Inc R

             ,@ 0Mov A R

            , 4,Cjne A PassDat Salah

             0Inc R

             ,@ 0Mov A R

            , 5,Cjne A PassDat Salah

             0Inc R

             ,@ 0Mov A R

            , 6,Cjne A PassDat Salah

            Sjmp MenuUtama

:Salah

             ,#       ;    mov dptr PasswordSalah jika password masih salah

           _                        ;  lcall write tampil maka ulangi

           2lcall Delay

           2lcall Delay

            1ljmp Mulai

:                               SetVolume ;   menu setting volume

             ,#           mov dptr MenuClean ;  .500,-tiap Rp

           _lcall write tampil

8:mulai

             ,#       ;   mov keybounc keybounce tunggu penekanan tombol

8:      4 4ulang call keypad x

              ,mov A keydata



            ,#0 , 8cjne A FFh tekan

             ,#mov keybounc keybounce

        8sjmp mulai

8:                                  tekan ;  apa ditekan 
 1tombol

            ,#01 , 8            ;     cjne a h tekan a jika ya set volume detergen

            ljmp SetVolDet

          8sjmp mulai

8 :tekan a

            ,#02 , 8            ;    2cjne a h tekan b atau ditekan tombol

                              ;     ljmp SetVolPew jika ya set voulme pewangi

            8sjmp mulai

8 :tekan b

            ,#0 , 8            ;    cjne a eh tekan c jika tombol esc ditekan

                            ;    ljmp MenuUtama kembali ke menu utama

8 :tekan c

            8sjmp mulai

:                                     ;    SetVolDet proc set volume Detergen

             ,# 1mov dptr Vol

           _                   ;    lcall write tampil tampilkan pesan set vol

             ,#0 0mov a c h

           _lcall write command

             ,# 1          mov Address Vol MSB ;   tampilkan nilai setting

                     lcall ProcBacaAddress ;sebelumnya

             ,Mov Isi a

             ,# 1mov Address Vol LSB

           lcall ProcBacaAddress

             ,Mov B Isi

           2 4lcall convert dec

           4lcall tampil dec

             ,#0 0mov a c h

           _lcall write command

             1,#               Mov R Desimal ;    baca masukan nilai baru

             ,#0Mov JumTekan

1:SVD

             ,#mov keybounc keybounce

            4 4call keypad x

       mov ,A keydata

            ,#0 , 2cjne A FFh SVD

             ,#mov keybounc keybounce

            1sjmp SVD

2:SVD

            ,#0 , 3              ;   cjne a fh SVD jika ditekan enter

                             ;  sjmp EnterSVD lanjutkan proses

3:SVD

            ,#0 ,             ;   cjne a eh IsiSVD atau ditekan esc

             ,#              ;   mov dptr Cancel maka batalkan proses

           _lcall write tampil

           2acall delay

           2acall delay

            ljmp SetVolume

:IsiSVD

             @ 1,Mov R A

             ,#30Orl a h

           _lcall write data

             1Inc R

             Inc JumTekan

            1Sjmp SVD

:EnterSVD

           _           lcall jadikan hexa ;  jadikan nilai 
 baru dalam

             ,# 1          mov Address Vol MSB ;heksadesimal

             ,Mov Isi Hexa ;   kemudian simpan pada

           lcall ProcTulisAddress ;eeprom
             ,# 1mov Address Vol LSB

             , +1Mov Isi HExa

           lcall ProcTulisAddress

            ljmp SetVolume

        
:                               SetVolPew ;    proc set volume Pewangi

             ,# 2mov dptr Vol

           _lcall write tampil

             ,#0 0mov a c h

           _lcall write command

             ,# 2mov Address Vol MSB

           lcall ProcBacaAddress

             ,Mov Isi a

             ,# 2mov Address Vol LSB

           lcall ProcBacaAddress

             ,Mov B Isi

           2 4lcall convert dec

           4lcall tampil dec

             ,#0 0mov a c h

           _lcall write command

             1,#Mov R Desimal

             ,#0Mov JumTekan

1:SVP

             ,#mov keybounc keybounce

              4 4call keypad x

       mov ,A keydata

            ,#0 ,cjne A FFh tekanSVP

             ,#mov keybounc keybounce

            1sjmp SVP

:tekanSVP

            ,#0 , 2cjne a fh SVP

            sjmp EnterSVP

2:SVP

            ,#0 ,cjne a eh MUlaiSVP

             ,#mov dptr Cancel

           _lcall write tampil

           2acall delay



           2acall delay

            ljmp SetVolume

:MulaiSVP

             @ 1,Mov R A

             ,#30Orl a h

           _lcall write data

             1Inc R

             Inc JumTekan

            1Sjmp SVP

:EnterSVP

           _lcall jadikan hexa

             ,# 2         mov Address Vol MSB ;   simpan nilai baru

             ,                 Mov Isi HExa ;  pada eeprom

           lcall ProcTulisAddress

             ,# 2mov Address Vol LSB

             , +1Mov Isi HExa

           lcall ProcTulisAddress

            ljmp SetVolume

:                                Cleaning ;proc 
 pembersihan tabung

             ,#           mov dptr MenuClean ;penyimpan

           _lcall write tampil

4:mulai

             ,#       ;   mov keybounc keybounce tunggu penekanan tombol

4:      4 4ulang call keypad x

              ,mov A keydata

            ,#0 , 4cjne A FFh tekan

             ,#mov keybounc keybounce

        4sjmp mulai

4:tekan

            ,#01 , 4            cjne a h tekan a ;    1pilihan pada no

           1                  lcall Relay On ;   buka katup detergen

          4sjmp mulai

4 :tekan a

            ,#02 , 4            cjne a h tekan b ;    2pilihan pada no

           2                  lcall Relay On ;   buka katup pewangi

            4sjmp mulai

4 :tekan b

            ,#0 , 4            cjne a eh tekan c ;    jika ditekan tombol esc

           1                 lcall relay Off ;  tutup semua 
katup

           2lcall relay Off

            ljmp MenuUtama

4 :tekan c

            4sjmp mulai

        
:                            UbahPassword ;   menu ubah password

             ,#mov dptr Password

           _lcall write tampil

          2lcall Home

             1,#Mov R DataTekan

             ,#0Mov JumTekan

5:                                 ;  MulaiA baca tombol

             ,#mov keybounc keybounce

            4 4call keypad x

             ,mov A keydata

            ,#0 , 5cjne A FFh tekanA

             ,#mov keybounc keybounce

            5sjmp mulaiA

5:tekanA

            ,#0 , 6cjne a fh tekanA

            5sjmp EnterPass

6:                                  tekanA ;  baca password 
lama

             @ 1,Mov R A

             ,#'*'Mov A

           _lcall write data

             1Inc R

             Inc JumTekan

            5Sjmp MulaiA

5:EnterPass

             0,#Mov R DataTekan

             ,@ 0Mov A R

            , 1, 1         Cjne A PassDat Salah ;    apakah input password

; ?sesuai

             0Inc R

             ,@ 0Mov A R

            , 2, 1Cjne A PassDat Salah

             0Inc R

             ,@ 0Mov A R

            , 3, 1Cjne A PassDat Salah

             0Inc R

             ,@ 0Mov A R

            , 4, 1Cjne A PassDat Salah

             0Inc R

             ,@ 0Mov A R

            , 5, 1Cjne A PassDat Salah

             0Inc R

             ,@ 0Mov A R

            , 6, 1Cjne A PassDat Salah

            Sjmp PasswordBaru

1:Salah

             ,#         ;  , mov dptr PasswordSalah password salah ulangi

           _lcall write tampil

           2lcall Delay

           2lcall Delay

            1ljmp Mulai

:                              ;    PasswordBaru masukan untuk password baru

             ,#mov dptr NewPassword

           _lcall write tampil

          2lcall Home

             1,#Mov R DataTekan

             ,#0Mov JumTekan



1 :MulaiA z

             ,#mov keybounc keybounce

            4 4call keypad x

            ,mov A keydata

            ,#0 , 1cjne A FFh tekanA z

             ,#mov keybounc keybounce

            1sjmp mulaiA z

1 :tekanA z

            ,#0 , 2cjne a fh tekanA z

            sjmp EnterPassz

2 :tekanA z

             @ 1,Mov R A

             ,#'*'Mov A

           _lcall write data

             1Inc R

             Inc JumTekan

            1Sjmp MulaiA z

:EnterPassz

             ,#                 ;   Mov Dptr Simpan simpan password baru

           _acall write tampil

           2acall delay

           2acall delay

           Lcall SimpanPassword

           lcall AmbilPassword

          ljmp MenuUtama

_ :                                ;   Jadikan Hexa prosedur untuk mengubah

           ,#00                      ;   mov hexa h bilangan desimal menjadi

           +1,#00                  ;  mov hexa h bilangan heksa

1:terus

           +1inc hexa

           , +1mov a hexa

          ,#00 , 1cjne a h kurangi

           inc hexa

1:kurangi

           +3dec desimal

           , +3mov a desimal

          ,#0 , 1cjne a ffh terus

           +3,#9mov desimal

           +2dec desimal

           , +2mov a desimal

          ,#0 , 1cjne a ffh terus

           +3,#9mov desimal

           +2,#9mov desimal

           +1dec desimal

           , +1mov a desimal

          ,#0 , 1cjne a ffh terus

           +3,#9mov desimal

           +2,#9mov desimal

           +1,#9mov desimal

           dec desimal

           ,mov a desimal

          ,#0 , 1cjne a ffh terus

:out

           +1dec hexa

; ->hexa msb

        ret

2 4:                             ;   convert dec prosedur untuk mengubah

             ,#0              ;   2 mov ADCsatuan bilangan heksa byte

             ,#0             ;    4mov ADCpuluhan menjadi bilangan desimal  
digit

             ,#0mov ADCratusan

             ,#0mov ADCribuan

             1,     ;  mov r a low byte

             ,MOV A B

             0,mov r a

            ,#0, 2 1CJNE A loopc d

             , 1mov a r

            ,#0, 2 1CJNE A loopc d

            1sjmp oo

2 1:loopc d

             inc ADCsatuan

             ,mov a ADCsatuan

            ,#10, 2 1cjne a c d

             ,#0mov ADCsatuan

             inc ADCpuluhan

             ,mov a ADCpuluhan

            ,#10, 2 1cjne a c d

             ,#0mov ADCsatuan

             ,#0mov ADCpuluhan

             inc ADCratusan

             ,mov a ADCratusan

            ,#10, 2 1cjne a c d

             ,#0mov ADCsatuan

             ,#0mov ADCpuluhan

             ,#0mov ADCratusan

             inc ADCribuan

2 1:c d

            1, 2 1djnz r loopc d

             0dec r

            0,#0 , 2 1cjne r ffh loopc d

;            0, 2 1djnz r loopc d

1:oo

      ret

2 :                                 ;   convert dec prosedur untuk mengubah

             ,#0           ;   1 mov ADCsatuan bilangan heksa byte

             ,#0         ;    3 mov ADCpuluhan menjadi bilangan desimal digit

             ,#0mov ADCratusan

             1,     ;  mov r a low byte

            ,#0, 2 1CJNE A loopc d x

            1sjmp oo x



2 1 :loopc d x

             inc ADCsatuan

             ,mov a ADCsatuan

            ,#10, 2 1cjne a c d x

             ,#0mov ADCsatuan

             inc ADCpuluhan

             ,mov a ADCpuluhan

            ,#10, 2 1cjne a c d x

             ,#0mov ADCsatuan

             ,#0mov ADCpuluhan

             inc ADCratusan

2 1 :c d x

            1, 2 1djnz r loopc d x

1 :oo x

      ret

4 :                              Tampil dec ;   prosedur untuk tampilan

             ,               mov a ADCRibuan ;  4 bilangan desimal digit

             ,#30                    orl a h ;  ke LCD

           _lcall write data

             ,mov a ADCRatusan

             ,#30orl a h

           _lcall write data

             ,mov a ADCPuluhan

             ,#30orl a h

           _lcall write data

             ,mov a ADCSatuan

             ,#30orl a h

           _lcall write data

      ret

3 :                               Tampil dec ;   prosedur untuk tampilan

             ,               mov a ADCRatusan ;   3 bilangan desimal digit

             ,#30                     orl a h ;  ke LCD

           _lcall write data

             ,mov a ADCPuluhan

             ,#30orl a h

           _lcall write data

             ,mov a ADCSatuan

             ,#30orl a h

           _lcall write data

      ret

_ :                                 Init LCD ;prosedur 
inisialisasi

            ,#01                      mov A h ;LCD
            _             lcall write command ;   sesuai dengan datasheet

            ,#28mov A h

            _lcall write command

            ,#0mov A ch

            _lcall write command

            ,#06mov A h

            _lcall write command

            ,#0mov A dh

            _lcall write command

        ret

_ :                             clear lcd ;  prosedur untuk

;   menghapus tampilan LCD

            ,#01mov A h

            _lcall write command

      ret

1:                                    ;    1home menempatkan kursor ke baris

            ,#80mov A h

            _lcall write command

      ret

2:                                    ;    2home menempatkan kursor ke baris

            ,#0 0mov A c h

            _lcall write command

      ret

:                                    tulis ;  menulis tampilan

            3,#16mov r

1 :tulis P

            clr a

            ,@ +movc a a dptr

            inc dptr

            _lcall write data

            3, 1djnz r tulis P

      ret

:awal

            ,# 1   mov dptr ham ;   menulis tampilan awal

           _acall write tampil

           2acall delay

           2acall delay

             ,# 1mov dptr ham a

           _acall write tampil

           2acall delay

           2acall delay

             ,# 1mov dptr menu

           _acall write tampil

        ret

_ :write tampil

            3,#16mov r

            ,#80mov A h

            _lcall write command

1:tulis

            clr a

            ,@ +movc a a dptr

            inc dptr



            _lcall write data

            3, 1djnz r tulis

            3,#16mov r

             ,#0 0mov A c h

            _lcall write command

2:tulis

            clr a

            ,@ +movc a a dptr

            inc dptr

            _lcall write data

            3, 2djnz r tulis

      ret

_ 1:write tampil

            3,#16mov r

            ,#80mov A h

            _lcall write command

1 :tulis x

            clr a

            ,@ +movc a a dptr

            inc dptr

            _lcall write data

            3, 1djnz r tulis x

      ret

:TulisKeLCD

19:tulis

            clr a

            ,@ +movc a a dptr

            ,#0 , 9cjne a fh tulis

            9sjmp out

9:tulis

            inc dptr

            _lcall write data

            19sjmp tulis

9:out

      ret

10:                                delay ;  procedur delay

            1lcall delay

            1lcall delay

            1lcall delay

            1lcall delay

            1lcall delay

      ret

2:                                 delay ;  procedur delay

            10lcall delay

            10lcall delay

      ret

1:                                 delay ;  procedur delay

             2,#0mov r ffh

1:ld

            lcall delay

            2, 1djnz r ld

      ret

_ :                          write command ;    menulis perintah ke LCD

            _clr rs lcd

            _setb e lcd

            ,MOV B A

             ,mov a B

             ,#0 0anl a f h

             ,#4orl a

             0,mov p a

            _lcall strobe lcd

             ,mov a B

            swap a

             ,#0 0anl a f h

             ,#4 orl a

             0,mov p a

            _lcall strobe lcd

             7,#30  mov r

            7,djnz r $

      ret

_ :                               write data ;    menulis data ke LCD

            _setb rs lcd

            _setb e lcd

            ,MOV B A

             ,mov a B

             ,#0 0anl a f h

             ,#6orl a h

             0,mov p a

            _lcall strobe lcd

             ,mov a B

            swap a

             ,#0 0anl a f h

             ,#6 orl a

             0,mov p a

            _lcall strobe lcd

             7,#50  mov r

            7,djnz r $

      ret

_ :                               ;   strobe lcd prosedur strobe LCD

            _clr e lcd

            _setb e lcd

      ret



:delay

             7,#0mov r ffh

:sini

            7,djnz r sini

      ret

11:delay

            7,#060mov r h

1:sini

            6,#0mov r ffh

2:sini

            5,#0mov r ffh

            5,djnz r $

            6, 2djnz r sini

            7, 1djnz r sini

      ret

4 4:                                  Keypad x ;   proses baca keypad

             ,#mov keybounc keybounce

            ,#0mov keyport FFh

            1clr kolom

1:ul

              1, 1                 ;   1   ?jb baris key apakah baris ada yang ditekan

            , 1djnz keybounc ul

            ,#1mov keydata

          acall beep

            1,jnb baris $

      ret

1:            2, 2key jb baris key

            , 1djnz keybounc key

            ,#4mov keydata

          acall beep

            2,jnb baris $

      ret

2:            3, 3key jb baris key

            , 2djnz keybounc key

            3,jnb baris $

          acall beep

            ,#7mov keydata

      ret
3:            4, 4key jb baris key

            , 3djnz keybounc key

            4,jnb baris $

          acall beep

             ,#0  ;mov keydata Eh cancel

      ret

4:            1key setb kolom

            2clr kolom

            1, 5jb baris key

            , 4djnz keybounc key

            1,jnb baris $

          acall beep

            ,#2mov keydata

      ret

5:            2, 6key jb baris key

            , 5djnz keybounc key

            2,jnb baris $

          acall beep

            ,#5mov keydata

      ret

6:            3, 7key jb baris key

            , 6djnz keybounc key

            3,jnb baris $

          acall beep

            ,#8mov keydata

      ret

7:            4, 8key jb baris key

            , 7djnz keybounc key

            4,jnb baris $

          acall beep

            ,#0mov keydata

      ret

8:            2key setb kolom

            3clr kolom

            1, 9jb baris key

            , 8djnz keybounc key

            1,jnb baris $

          acall beep

            ,#3mov keydata

      ret

9:            2, 10key jb baris key

            , 9djnz keybounc key

            2,jnb baris $

          acall beep

            ,#6mov keydata

      ret

10:            3, 11key jb baris key

            , 10djnz keybounc key

            3,jnb baris $

          acall beep

            ,#9mov keydata

      ret

11:            4, 12key jb baris key

            , 11djnz keybounc key

            4,jnb baris $

          acall beep



             ,#0     mov keydata Fh ;enter
      ret

12:      3key setb kolom

             4clr kolom

              1, 13jb baris key

            , 12djnz keybounc key

            1,jnb baris $

          acall beep

             ,#0     mov keydata ah ;cor
      ret

13:        2, 14key jb baris key

            , 13djnz keybounc key

            2,jnb baris $

          acall beep

             ,#0     mov keydata bh ;men

      ret

14:        3, 15key jb baris key

            , 14djnz keybounc key

            3,jnb baris $

          acall beep

             ,#0     mov keydata ch ;up
      ret

15:        4, 16key jb baris key

            , 15djnz keybounc key

            4,jnb baris $

          acall beep

             ,#0     mov keydata dh ; down

      ret

16:       ,#0key mov keydata FFh

      ret

:                          beep ;   prosedur bunyikna buzzer

            setb buzzer

           acall delay

           acall delay

           acall delay

           acall delay

           acall delay

           acall delay

           acall delay

           acall delay

           acall delay

           acall delay

             clr buzzer

        ret
        

:                 SimpanPassword ;  prosedur menyimpan

;   password pada eeprom

                     ,#0Mov Address

                     0,#Mov R DataTekan

                     1,#6Mov R

1 :AP a

                     ,@ 0Mov A R

                     ,Mov Isi A

                   lcall ProcTulisAddress

                     inc Address

                     0Inc R

                    1, 1Djnz R AP a

                ret
                

:                  AmbilPassword ;   prosedur mengambil

;   password dari eeprom

                     ,#0Mov Address

                     0,# 1Mov R PassDat

                     1,#6Mov R

1:AP

                   lcall ProcBacaAddress

                     @ 0,Mov R a

                     inc Address

                     0Inc R

                    1, 1Djnz R AP

                ret
                

:                             ;     start prosedur start untuk akses eeprom

                  setb sda

                  setb scl

                   ,jnb sda busbusy

                   ,jnb scl busbusy

                nop
                   clr sda

                nop
                nop
                nop
                nop
                nop
                   clr scl

                   clr cy

                ret

:busbusy

                  setb cy

                ret

:                               ;     stop prosedur stop untuk akses eeprom

                   clr sda

                nop
                nop
                  setb scl

                nop
                nop



                nop
                nop
                nop
                  setb sda

                ret

:ack

                   clr sda

                  sjmp makeack

:nak

                  setb sda

:makeack

                nop
                nop
                  setb scl

                nop
                nop
                nop
                nop
                   clr scl

                ret

8 :                                Out bit ;   prosedur untuk membaca 
data

                  0 0               push f h ;8   bit dari eeprom

                   ,#8mov b

:outloop

                   rlc a

                   ,mov sda c

                nop
                  setb scl

                nop
                nop
                nop
                nop
                   clr scl

                  ,djnz b outloop

                  setb sda

                nop
                nop
                  setb scl

                nop
                nop
                nop
                nop
                   ,mov c sda

                   clr scl

                   0 0pop f h

                ret

8 :                                   in bit ;   prosedur untuk menuliskan

                  0 0                 ;  8   push f h data bit pada eeprom

                  setb sda

                   ,#8mov b

:inloop

                nop
                nop
                nop
                  setb scl

                nop
                nop
                   ,mov c sda

                   rlc a

                   clr scl

                  ,djnz b inloop

                   0 0pop f h

                ret

:                           ;    ProcBacaAddress prosedur membaca isi eeprom

                                 lcall start         ;  pada alamat 
tertentu

                   ,#0 0mov a a h

                 8lcall out bit

                   ,mov a Address

                 8lcall out bit

                 lcall start

                   ,#0 1mov a a h

                 8lcall out bit

                 8lcall in bit

                 lcall nak

                 lcall stop

                 6lcall delay

                 6lcall delay

                ret

:                          ;    ProcTulisAddress prosedur menulis isi eeprom

                                 lcall start        ;   pada alamat tertentu

                   ,#0 0mov a a h

                 8lcall out bit

                   ,mov a Address

                 8lcall out bit

                   ,mov a Isi

                 8lcall out bit

                 lcall stop

                 6lcall delay

                 6lcall delay

                 6lcall delay

                ret

6:                                    delay ;  delay baca 
eeprom

                 lcall delay

                 lcall delay



                ret

1 :                                   Relay On ;  aktifkan relay

                  1                setb relay ;  katup detergen

                ret

1 :                                  Relay Off ;  matikan relay

                   1                clr relay ;  katup detergen

                ret

2 :                                   Relay On ;   aktifkan relay katup

                  2                setb relay ;pewangi

                ret

2 :                                  Relay Off ;  matikan relay

                   2                clr relay ;  katup pewangi

                ret

:BuzzerOn

                                  setb Buzzer ;  nyalakan buzzer

                ret

:BuzzerOff

                                   clr Buzzer ;  matikan buzzer

                ret

:LedOn

                  1                   setb Led ;  nyalakan LED

                ret

:LedOff

                   1                   clr Led ;  matika LED

                ret

:                                    LedKedip ;   bikin led berkedip

                     1,#5mov r

:lk

                     1clr Led

                     clr Buzzer

                   1lcall delay

                    1setb led

                   1lcall delay

                     1clr led

                    setb Buzzer

                   1lcall delay

                    1,djnz r lK

                     1clr Led

                     clr Buzzer

                ret

:                           DisplayOn ;  aktifkan tampilan

         ,#0                    Mov A ch ;  kursor LCD

       _lcall Write Command

      ret

:DisplayOff

         ,#08                    Mov A h ;  matikan tampilan

       _          ;  lcall Write Command kursor LCD

      ret

:                               CekSemua ;    cek kondisi tempat koin

             ,#0                    Mov A ;  stok pewangi

              , 1    jb KoinPenuh CekIsiDet ;   dan stok detergen

             ,#1Mov A

            sjmp CekSemuaOut

1:CekIsiDet

              , 1jb DetKosong CekIsiPew

             ,#1Mov A

            sjmp CekSemuaOut

1:CekIsiPew

              ,jb PewKosong CekSemuaOut

             ,#1Mov A

:CekSemuaOut

        ret

_ :                     ;    MB Tambah prosedur penjumlahan bilangan heksa

             0,#mov R Sumber

             1,#mov R Tujuan

        clr C

mov 2,#4R

:mbalup

        mov ,@ 0A R

addc ,@ 1A R

mov @ 0,R A

inc 0R
inc 1R
djnz 2,R mbalup

ret

:mbslup

        mov ,@ 0A R

subb ,@ 1A R

mov @ 0,R A

inc 0R
inc 1R
djnz 2,R mbslup

ret

_ :                            ;    MB Kali prosedur perkalian bilangan heksa

             ,#4mov bytez

        mov 4,#32R

        mov 0,#R HasilKali

lcall mbclr



0:mbmul

        clr C

        mov 1,#R HasilKali

lcall mbsvl

             ,@ 0mov A R

             rlc A

             @ 0,mov R A

        mov 1,#R Pengali

lcall mbsvl

        jnc 1mbmul

             0,#mov R HasilKali

             1,#mov R Terkali

        clr C

mov 2,R bytez

           lcall mbalup

1:mbmul

        djnz 4, 0R mbmul

        ret

:mbsvl

mov 6,R bytez

             clr C

2:mbsvl

        mov ,@ 1A R

rlc A

mov @ 1,R A

inc 1R
djnz 6, 2R mbsvl

ret

:mbclr

        mov 7,R bytez

1:mbclr

        mov@ 0,#0R

inc 0R
djnz 7, 1R mbclr

ret

:mbadc

        push psw

mov 6,R bytez

2:mbadc

        mov ,@ 1A R

addc ,#0A

mov @ 1,R A

inc 1R
djnz 6, 2R mbadc

        pop psw

ret

_16:                            ;    Div prosedur pembagian bilangan heksa

             7,#0MOV R

             6,#0MOV R

             +0,#0MOV HasilBagi

             +1,#0MOV HasilBagi

             +2,#0MOV HasilBagi

             +3,#0MOV HasilBagi

             1,MOV R Pembagi

             0, +1MOV R Pembagi

             5,#32MOV R

_ :Div loop

            _CALL Shift D

             , 6MOV A R

             RLC A

             6,MOV R A

             , 7MOV A R

             RLC A

             7,MOV R A

             CLR C

             , 7MOV A R

            , 1SUBB A R

              _JC Cant sub

             _JNZ Can sub

             CLR C

             , 6MOV A R

            , 0SUBB A R

              _JC Cant sub

_ :Can sub

             CLR C

             , 6MOV A R

            , 0SUBB A R

             6,MOV R A

             , 7MOV A R

            , 1SUBB A R

             7,MOV R A

            SETB C

             JMP Quot

_ :Cant sub

             CLR C

:Quot

            _CALL Shift Q

            5, _DJNZ R Div loop

             +0, +0MOV Terbagi HasilBagi

             +1, +1MOV Terbagi HasilBagi

             +2, +2MOV Terbagi HasilBagi

             +3, +3MOV Terbagi HasilBagi

        RET

_ :Shift D

             CLR C

             , +0MOV A Terbagi

             RLC A

             +0,MOV Terbagi A



             , +1MOV A Terbagi

             RLC A

             +1,MOV Terbagi A

             , +2MOV A Terbagi

             RLC A

             +2,MOV Terbagi A

             , +3MOV A Terbagi

             RLC A

             +3,MOV Terbagi A

        RET

_ :Shift Q

             , +0MOV A HasilBagi

             RLC A

             +0,MOV HasilBagi A

             , +1MOV A HasilBagi

             RLC A

             +1,MOV HasilBagi A

             , +2MOV A HasilBagi

             RLC A

             +2,MOV HasilBagi A

             , +3MOV A HasilBagi

             RLC A

             +3,MOV HasilBagi A

        RET

_ 0:                                  ;    0kill T procedure menonaktifkan timer

                   0                  ;   0clr tr matikan timer

                   0                 ;   0clr ET disable interrupt t

                ret

50 :Timer ms

                 ,#21mov TMOD H

                 0,#0mov TH ecH

                 0,#077mov TL H

                 0setb tr

                ret

0:                               time ;     procedur timer utk cek pulsa

                   0                 clr tr ;   matikan timer sejenak

 0clr tf

                    setb TimeOut

                ret

_ 0:                            ;    0reset time procedure mereset timer

                   50,#00mov time

                ret

1:ham

              '   'db ALAT PENJUALAN

              '        'db OTOMATIS

1 :ham a

              '           'db R I Z M A

              '   -  -   'db MALANG

1:menu

              '1.     'db Penjualan

              '2.       'db Setting

:MenuSet

              '1.  2.  'db Vol Clean

              '3.  'db Ubah Password

:menuClean

              '1. db      'Deterjen

              '2. db       'Pewangi

1:Koin

              '     'db Masukkan koin

              ' . 500         'db Rp

2:Koin

              '   'db Jumlah koin anda

              '0               'db

1:Vol

              '      'db Vol Detergen

              '0               'db

2:Vol

              '       'db Vol Pewangi

              '0               'db

:Password

              '  :  'db Password anda

              '                'db

:NewPassword

              '  :  'db Password baru

              '                'db

:PASSWORDSALAH

              '   'db PASSWORD SALAH

              ' ........ db ULANGI '
:Simpan

              '  'db SIMPAN PASSWORD

              '  'db SILAHKAN TUNGGU

:CANCEL

              '     'db BATAL PROSES

              ' ....     'db TUNGGU

:NODETERGEN

              ' ,   'db MAAF DETERGEN

              '  ....'db SEDANG HABIS

:NOPEWANGI

              ' ,    'db MAAF PEWANGI

              '  ....'db SEDANG HABIS

:PESANKOINPENUH

              '   'db MAAF TEMPAT KOIN

              '  ....'db SEDANG PENUH

:KOINBELUMMASUK

              '    'db MAAF KOIN BELUM

              ' ......'db DIMASUKKAN

:MENUTHANKS

              '     'db TERIMA KASIH

              '  -      - 'db R I S M A

:KOSONG



              '                'db

              '                'db

:        2,3,0,4,7,2PPass db

end


