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BAB II 

PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH 

 

 

A. RPM Meter Digital 

RPM Meter atau sering di kenal dengan nama Tachometer adalah sebuah 

instrumen atau alat yang mampu untuk mengukur putaran dari poros engkol 

atau piringan,seperti yang terdapat pada sebuah motor atau mesin lainnya. 

Alat ini biasanya menampilkan revolution per minute (RPM) pada sebuah 

pengukur skala analog maupun digital. Tachometer berasal dari bahasa yunani 

yaitu “tachos” yang berarti kecepatan dan “metros” yang berarti mengukur. 

Putaran yang dimaksud adalah suatu gerak putar yang dihasilkan oleh 

benda atau alat berupa gerakan mekanik yang akan diukur kecepatannya, 

seperti putaran mesin sepeda motor atau putaran roda sepeda motor. Bagi 

tachometer putaran ini menjadi masukan untuk diukur. 

(http://www.haslerrail.com/en/home) 

Putaran mesin dinyatakan sebagai jumlah/banyaknya putaran per satu 

menit (Radial per minute/RPM). Dasar dari pengukuran RPM adalah mulai 

dari TMB (titik mati bawah) piston bergerak kembali pada posisi TMB (titik 

mati bawah) itu disebut satu siklus putaran. Tetapi satu siklus putaran tidak 

menggambarkan langkah dari mesin, karena pada mesin terdapat mesin sistem 

2 langkah dan sistem mesin 4 langkah. 
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Pada sepeda motor dengan sistem pengapian wasted spark terdapat 2 

putaran pada flywheel (roda gila) untuk satu siklus mesin 4 langkah. 

Sedangkan pada sepeda motor 2 langkah terdapat satu putaran flywheel setiap 

satu siklus langkah mesin. 

Metode pengukuran RPM digital dengan mendeteksi perubahan tegangan 

pada kabel busi (spark cable) menggunakan teknik indukasi. Setiap terjadi 

pengapian pada sepeda motor, maka akan timbul sebuah pulsa tegangan tinggi 

yang mengalir melalui kabel busi. Perubahan tegangan akan menghasilkan 

arus yang mengalir pada kabel busi yang sebanding dengan perubahan 

tegangan pada coil. Karena terjadi perubahan tegangan pada koil yang 

berakibat perubahan arus pada kabel busi menyebabkan terjadinya perubahan 

medan magnetik disekitar kabel busi. Fluks magnet juga berubah sebanding 

dengan perubahan arus yang mengalir pada busi. Bila perubahan fluks 

magnetik ini diumpankan pada sebuah konduktor dalam untai tertutup, maka 

akan menyebabkan perubahan arus pada konduktor tersebut. Perubahan arus 

ini mengikuti perubahan fluks magnet yang dihasilkan kabel busi.  
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Gambar 1. Tachometer Digital 

(http:// alibaba.com) 

RPM meter digital konvensional kebanyakan menggunakan display Seven 

Segment dan LCD, tetapi ada juga yang menggunakan Bargraph LED. Cara 

pengambilan sinyal ada dua metode, yang pertama adalah mengambil 

masukan RPM meter dari pulser dan yang kedua mengambil masukan dari 

coil spark plug (busi). Pulser pada sepeda motor berfungsi sebagai penentu 

timing pengapian sepeda motor berbahan bakar bensin. Pulser memiliki 

tegangan yang cukup rendah, yaitu sebesar 0,5 volt. Sinyal pulser akan dibaca 

oleh Schmitt trigger yang berfungsi untuk mengubah gelombang sinus 

menjadi gelombang kotak agar tidak ada distorsi gelombang saat dilakukan 

pencacahan. (Toyota Manual Book : 2002) 

 

B. Fuel Gauge (Gas Gauge) 

Fuel Gauge adalah sebuah alat yang digunaan untuk menunjukkan tingkat 

bahan bakar yang terdapat pada tangki penyimpanan bahan bakar. Biasanya 
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digunakan pada kendaraan bermotor, atau pada tangki penyimpanan bahan 

bakar bawah tanah seperti pada SPBU.  

 

Gambar 2. Sensor pelampung 

(http:// honda-tiger.or.id) 

Fuel gauge terdiri dari dua bagian, yaitu bagian sensor dan indikator. 

Sensor yang dipakai adalah sensor pelampung bahan bakar. Sensor ini 

merupakan sebuah potensiometer yang dihubungkan dengan pelampung yang 

akan mengambang di permukaan bensin. Nilai resistansi potensiometer akan 

berubah sesuai dengan kondisi pelampung. Saat posisi pelampung tinggi, 

maka nilai resistansinya akan rendah. Sebaliknya, bila posisi pelampung 

rendah, maka nilai resistansi semakin besar.  

Unit indikator biasanya diletakkan pada tempat yang mudah terlihat. 

Indikator akan menampilkan jumlah arus listrik yang mengalir dari sensor. 

Pada sistem analog jarum akan menunjukkan “F” jika bahan bakar penuh 

yang berarti nilai resistansi sensor pelampung akan kecil, sehingga arus listrik 

yang mengalir besar. Begitu juga keadaan sebaliknya, jarum akan 
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menunjukkan “E” pada saat bahan bakar habis yang berarti nilai resistansi dari 

sensor pelampung bernilai besar dan mengakibakan arus yang mengalir dari 

sensor kecil. (http://auto.howstuffworks.com/fuel-gauge2.htm) 

Konsumsi bensin pada kendaraan bermotor memang bervariasi, 

tergantung beban motornya. Tapi jika diambil rata-rata, misalkan 25 cc per 

menit (diperoleh dengan asumsi konsumsi bensin adalah 1 liter setiap 40 km 

perjalanan, dengan kecepatan 60 km/jam). Misalkan permukaan tangki bagian 

atas adalah 600cm² (kotak 30cm x 20cm), tengah dan bawah adalah 400cm² 

(20cm x 20cm). Artinya setiap 1cm tinggi bensin, volumenya adalah 600cc 

bila tangki penuh, dan 400cc bila tangki isi setengah. 

Lalu bisa dihitung untuk waktu 10 menit, permukaan bensin akan turun 

sebesar 0,42cm saat tangki penuh (10menit x 25cc/menit x 1cm/600cc). 

Sedangkan bila tangki berisi setengahnya, maka permukaan akan turun 

0,63cm (10menit x 25cc/menit x 1cm/400cc). Artinya, dengan laju konsumsi 

bensin yang sama, permukaan bensin akan turun lebih cepat saat isi tangki 

kurang dari setengahnya.  

Fuel Gauge Digital konvensional kebanyakan menggunakan led 

bargraph. Cara pengambilan data yaitu ADC akam membaca tegangan yang 

keluar dari sensor pelampung. Didalam sensor pelampung terdapat variabel 

resistor yang berfungsi sebagai pembagi tegangan. Data pembacaan ADC 

akan dicuplik oleh timer  setiap 10 detik sekali. 
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C. Sepeda Motor 

     Sebuah sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang ditenagai oleh 

sebuah mesin. Rodanya sebaris dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap 

tidak terbalik dan stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. Pada kecepatan 

rendah pengaturan berkelanjutan setangnya oleh pengendara memberikan 

kestabilan. (Cossalter, Vittore (2006). Motorcycle Dynamics. Lulu) 

Di pasaran saat ini sudah banyak di kembangkan jenis-jenis sepeda motor. 

Dari yang bermesin kecil sampai yang besar. Ada juga yang di lengkapi 

dengan berbagai sistem canggih, seperti GPS dan sistem keamanan. Dalam 

proyek ini di gunakan sepeda motor keluaran Honda yaitu Honda Astrea 

Prima keluaran 1898 bermesin 100cc yang telah diberikan sedikit perombakan 

pada body dan mesinnya. Penggunaan standar sepeda motor tipe Astrea Prima 

cukup sederhana, yaitu cukup dengan menghidupkan mesin, masukkan 

perseneleng, dan tarik tuas gas secara perlahan.   
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Gambar 3. Astrea Prima tahun 1989 

(http://www.hondacommunity.net/) 

 

 

Gambar 4. Sepeda Motor Astrea Prima  



14 

 

 

Pada sepeda motor Astrea Prima standart pabrikan ini telah dilengkapi dengan 

speedometer, odometer, fuel bensin meter, dan beberapa lampu indikator. Hal 

tersebut bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam penggunaan dan 

memberikan keamanan mengemudi.  

D. Baterai 

Aki basah banyak digunakan oleh mobil & motor. Salah satu ciri dari aki 

jenis ini adalah adanya lubang-lubang tempat pengisian air aki. Keunggulan 

dari aki basah yakni harganya terjangkau. Sedangkan kelemahannya adalah 

tingkat penguapannya tinggi. Oleh karena itu kendaraan yang menggunakan 

jenis aki basah harus rutin memeriksa ketinggian permukaan air aki. Air 

suling dapat digunakan untuk menambah cairan pada aki. Kondisi permukaan 

air yang berada di bawah garis lower serta salah menuangkan cairan ketika 

menambah cairan aki (seperti aki zuur, air ledeng) membuat aki cepat rusak. 

Batery yang di gunakan pada sepeda motor bebek biasanya mepunyai 

tegangan 12 volt dan arus 5 Ah.  
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Gambar 5. Aki  Basah 

(http://aki.gs-astra.com/) 

Pada kondisi normal (sistem pengisian kendaraan normal) tidak ada 

penguapan karena gas yang timbul diserap oleh plate negative, apabila kondisi 

sistem pengisian tidak normal dan sering terjadi over charge akan ada 

penguapan dan akan mengakibatkan baterai jadi rusak. Pada kondisi normal 

umur baterai bisa mencapai 2 – 3 tahun dengan catatan pemakaian beban 

listrik tidak berlebih dan setiap hari minimal ada pengisian , karena baterai 

bisa drop (soak) apabila tidak ada pengisian berhari-hari. (Faiz, 2011: Hal1) 

E. Mikrokontroler ATmega 16 

      AVR merupakan seri mikrokontroler CMOS 8-bit buatan Atmel, berbasis 

arsitektur RISC (Reduced Instruction Set Computer). Hampir semua instruksi 

dieksekusi dalam satu siklus clock. AVR mempunyai 32 register general-purpose, 

timer/counter fleksibel dengan mode compare, interrupt internal dan eksternal, 

serial UART, programmable Watchdog Timer, dan mode power saving, ADC dan 

PWM internal. AVR juga mempunyai In-System Programmable Flash on-chip 
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yang mengijinkan memori program untuk diprogram ulang dalam sistem 

menggunakan hubungan serial SPI. ATMega16. ATMega16 mempunyai 

throughput mendekati 1 MIPS per MHz membuat disainer sistem untuk 

mengoptimasi konsumsi daya versus kecepatan proses (Mokh. Sholihul Hadi : 

2009). Dalam proyek ini digunakan 2 fungsi khusus dari ATmega8 yaitu: 

1.  Timer 

      Timer/counter adalah fasilitas dari ATMega16 yang digunakan untuk 

perhitungan pewaktuan. Beberapa fasilitas chanel dari timer counter antara 

lain: counter channel tunggal, pengosongan data timer sesuai dengan data 

pembanding, bebas -glitch, tahap yang tepat Pulse Width Modulation 

(PWM), pembangkit frekuensi, event counter external. Gambar diagram 

block timer/counter 8 bit ditunjukan pada gambar 6. Untuk penempatan pin 

I/O telah di jelaskan pada bagian I/O. CPU dapat diakses register I/O, 

termasuk dalam pin-pin I/O dan bit I/O. Device khusus register I/O dan 

lokasi bit terdaftar pada deskripsi timer/counter 8 bit. 
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Gambar 6. Blok diagram timer/counter 

 (Atmel Corporation : 2003) 

      Timer/counter didesain sinkron clock timer (clkT0) oleh karena itu 

ditunjukkan sebagai sinyal enable clock pada gambar 3. Gambar ini termasuk 

informasi ketika flag interrupt dalam kondisi set. Data timing digunakan 

sebagai dasar dari operasi timer/counter. 

 

Gambar 7. Timing diagram timer/counter, tanpa prescaling 

(Atmel Corporation : 2003) 

      Sesuai dengan gambar 8 timing diagram timer/counter dengan prescaling 

maksudnya adalah counter akan menambahkan data counter (TCNTn) ketika 
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terjadi pulsa clock telah mencapai 8 kali pulsa dan sinyal clock pembagi aktif 

clock dan ketika telah mencapai nilai maksimal maka nilai TCNTn akan 

kembali ke nol. Dan kondisi flagtimer akan aktif ketika TCNTn maksimal. 

 

Gambar 8.  Timing diagram timer/counter, dengan prescaling 

(Atmel Corporation : 2003) 

      Sama halnya timing timer pada gambar 8, timing timer/counter dengan 

seting OCFO timer mode ini memasukan data ORCn sebagai data input timer. 

Ketika nilai ORCn sama dengan nilai TCNTn maka pulsa flag timer akan 

aktif. TCNTn akan bertambah nilainya ketika pulsa clock telah mencapai 8 

pulsa. Dan kondisi flag akan berbalik (komplemen) kondisi ketika nilai 

TCNTn kembali kenilai 0 (overflow). 
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Gambar 9. Timing diagram timer/counter, menyeting OCFO, 

dengan prescaler (fclk_I/O/8) 

(Atmel Corporation : 2003) 

      Ketika nilai ORCn sama dengan nilai TCNTn maka pulsa flag timer akan 

aktif. TCNTn akan bertambah nilainya ketika pulsa clock telah mencapai 8 

pulsa. Dan kondisi flag akan berbalik (komplemen) kondisi ketika nilai 

TCNTn kembali ke nilai 0 (overflow). 

 
Gambar 10. Timing diagram timer/counter, menyeting OCFO, pengosongan 

data timer sesuai dengan data pembanding, 

dengan prescaler  

(Atmel Corporation : 2003) 
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2. Konfigurasi Pada ATmega16 

      Pin-pin pada ATMega16 dengan kemasan 40-pin DIP (dual inline package) 

ditunjukkan oleh gambar 11. Guna memaksimalkan performa, AVR 

menggunakan arsitektur Harvard (dengan memori dan bus terpisah untuk 

program dan data). 

 

Gambar 11. Pin konfigurasi ATmega16 

(Atmel Corporation : 2003) 

ATmega8 memiliki 40 pin yang masing-masing pin-nya memiliki fungsi 

yang berbeda-beda baik sebagai port maupun sebagai fungsi lainya. Berikut 

ini masing-masing fungsi dari kaki pada ATmega8. 

a. VCC 

Sumber tegangan digital besarnya berkisar 4,5-5,5Volt 

b. GND 

Ground. Referensi nol suplai tegangan digital. 
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c. Port A 

      Port A sebagai input analog ke A/D converter. Port A juga sebagai 8-bit 

bi-directional port I/O, jika A/D converter tidak digunakan. Pin-pin port 

dapat menyediakan resistor-resistor internal pull-up. Ketika port A 

digunakan sebagai input dan pull eksternal yang rendah akan menjadi 

sumber arus jika resistor-resistor pull-up diaktifkan. Pin-pin port A adalah 

tri-state ketika kondisi reset menjadi aktif sekalipun clock tidak aktif. 

d. Port B 

      Port B adalah port I/O 8-bit bi-directional dengan resistor-resistor internal 

pull-up. Buffer output port B mempunyai karaketristik drive yang simetris 

dengan kemampuan keduanya sink dan source yang tinggi. Sebagai input, 

port B yang mempunyai pull eksternal yang rendah akan menjadi sumber arus 

jika resistor-resistor pull-up diaktifkan. Pin-pin port B adalah tri-state ketika 

kondisi reset menjadi aktif sekalipun clock tidak aktif. 

e. Port C 

      Port C adalah port I/O 8-bit bi-directional dengan resistor-resistor internal 

pull-up. Buffer output port C mempunyai karaketristik drive yang simetris 

dengan kemampuan keduanya sink dan source yang tinggi. Sebagai input, 

port C yang mempunyai pull eksternal yang rendah akan menjadi sumber 

arus jika resistor-resistor pull-up diaktifkan. Pin-pin port C adalah tri-state 

ketika kondisi reset menjadi aktif seklipun clock tidak aktif. Jika antarmuka 
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JTAG enable, resistor-resistor pull-up pada pin-pin PC5(TDI), PC3(TMS), 

PC2(TCK) akan diktifkan sekalipun terjadi reset. 

f. Port D 

      Port D adalah port I/O 8-bit bi-directional dengan resistor-resistor 

internal pull-up. Buffer output port D mempunyai karaketristik drive yang 

simetris dengan kemampuan keduanya sink dan source yang tinggi. Sebagai 

input, port D yang mempunyai pull eksternal yang rendah akan menjadi 

sumber arus jika resistor-resistor pull-up diaktifkan. Pin-pin port D adalah tri-

state ketika kondisi reset menjadi aktif sekalipun clock tidak aktif. 

g. RESET 

Fungsi pin ini adalah untuk mereset mokrokontroler ATmega 16. Sinyal 

LOW pada pin ini dengan lebar minimum 1,5µs akan membawa 

mikrokontroler pada kondisi RESET meskipun clock tidak sdang berjalan. 

Sinyal dengan lebar kurang dari 1,5µs tidak menjamin terjadinya reset. 

h. AREFF 

Pin analog untuk tegangan referensi ADC 

i. XTAL1 

Merupakan pin input penguat inverting oscillator dan input clock internal 

j. XTAL2 

Pin output dari penguat inverting oscillator. 
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k. AVCC 

AVCC adalah pin suplai tegangan untuk ADC pin ini harus dihubungkan  

dengan VCC, meskipun ADC tidak digunakan, jika ADC digunakan  VCC 

harus dihubungkan ke AVCC melalui low-pass filter untuk mengurangi 

noise. 

(Atmel Corporation: 2003) 

 

F. LCD 16 x 4 

      LCD (Liquid Crystal Display) dapat diprogram agar bekerja sesuai dengan 

aplikasi yang telah dirancang. LCD pada prinsipnya sama dengan penampil 

dot matrik. Jenis-jenis LCD yang ada dipasaran ada dua jenis yaitu LCD teks 

dan LCD Grafik. LCD Teks adalah jenis LCD yang digunakan untuk 

menampilkan teks atau angka dalam kode ASCII. Tidak seperti LCD lainnya, 

LCD teks yang ada dibagi ke dalam sel, dimana tiap selnya hanya dapat 

menampilkan karakter ASCII. Oleh karena itu LCD tersebut hanya dapat 

menampilkan karakter ASCII sehingga jenis ini disebut LCD Teks, sedangkan 

Graphic LCD dapat menampilkan gambar. Setiap sel dari teks LCD memuat 

"dot" kristal cair yang dikombinasi dan "tersembunyi" atau " " titik-titik akan 

membentuk karakter untuk ditampilkan. Teks pada LCD, bentuk karakternya 

telah sesuaikan. Ukuran Teks LCD ditentukan oleh jumlah karakter yang 

dapat ditampilkan pada satu baris dan LCD memiliki baris total. Misalnya, 
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LCD 16x4, dimana LCD ini mempunyai 4 baris dan setiap barisnya dapat 

menampilkan hingga 16 karakter.  

Cara berkomunikasi pada Teks LCD ada dua yaitu secara serial (seperti I2C) 

dan paralel. Dalam unit tulisan ini akan disampaikan LCD dengan komunikasi 

paralel, khususnya oleh chip controller LCD 16x2 HD44780U dari Hitachi. 

LCD seri HD44780U dianggap standar secara umum untuk semua jenis LCD 

teks, sehingga dapat menggunakan program dalam contoh ini untuk menguji 

LCD, selain itu juga dengan LCD yang sudah dianggap standar maka baik 

rangkaian mapun program hanya sedikit mengalami perubahan atau bahkan 

tanpa perlu diedit. Seri HD44780U merupakan pengendali LCD untuk format 

Teks matriks LCD (dotmatrix), chip ini dapat digunakan untuk satu atau dua 

baris layar LCD. HD44780U memiliki dua mode komunikasi adalah 4 bit dan 

8 bit. LCD ini berisi 208 karakter tersedia dengan ukuran 32 sampel font, font 

karakter 5x8 dan 5x10 (total sampel 240 karakter yang berbeda). Peta kaki 

LCD Teks 

LCD Teks standar HD44780U mempunyai 16 kaki, dengan kaki 14 dan 2 

pengontrol kaki untuk sumber daya listrik "LED cahaya background." Berikut 

adalah susunan pin LCD 16 x 4 : 
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Tabel 1.Peta kaki LCD 16 x 4 

Fungsi PIN Deskripsi Data logika Keterangan 

Ground 1 VSS (Ground) - 0 V 

Tegangan sumber 2 VDD (VCC) - +5V 

Kontras 3 VEE - 0-Vdd 

Kendali LCD 

4 RS 0/1  

5 R/W 0/1  

6 E 0/1/floating  

Data 

7 D0  Bit 0 

8 D1 0/1 Bit 1 

9 D2 0/1 Bit 2 

10 D3 0/1 Bit 3 

11 D4 0/1 Bit 4 

12 D5 0/1 Bit 5 

13 D6 0/1 Bit 6 

14 D7 0/1 Bit 7 

Anoda 
15 backlight, lampu 

background 

-  

Katoda 
16 backlight, lampu 

background 

-  

 

 

Dua kaki LED Backlight LCD adalah nomor 15 dan 16 tetapi dalam beberapa 

kasus dua kaki itu dicatat sebagai anoda (A) dan katoda (K). Gambar 12 

menjelaskan hubungan kontroler LCD dengan sumber. 
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Gambar 12. Konfigurasi sambungan pada kaki LCD teks 

      Pemrograman LCD karakter pada CVAVR relatif lebih mudah 

dibandingkan jika menggunakan software standar C, seperti WinAVR. 

Langkah pertama saat menggunakan LCD adalah melakukan inisialisasi LCD 

melalui project awal menjalankan Codevision AVR. 

Berikut ini adalah beberapa perintah CAVR dalam pemrograman LCD : 

Tabel 2. Perintah-perintah CVAVR dalam pemrograman LCD 

No Perintah Keterangan 

1 Lcd_clear(); Menghapus layar LCD 

2 lcd_gotoxy(x,y); menempatkan kursor pd posis (x,y)- 

3 lcd_putsf(“angka”); Menampilkan karakter “angka” pada flash 

4 lcd_putchar(x); menampilkan karakter, atau kode ASCII x 

5 lcd_putchar(x); Menampilkan karakter pada Static RAM 
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G. Pemrograman Bahasa C 

Bahasa C adalah bahasa mesin tingkat  tinggi yang dapat dengan mudah 

untuk melakukan pemrograman terhadap mikrokontroler. Dengan instruksi-

instruksi yang mudah dipahami dan mudah diakses. Secara umum 

pemrograman mikrokontroler terdiri atas empat blok, yaitu : 

1. Header, 

2. Deklarasi kostanta global, 

3. Fungsi dan atau prosedur ( biosa dibawah program utama), 

4. Program utama. 

Secara umum, pemrograman C paling sederhana dapat  dilakukan dengan 

hanya menuliskan program utamanya saja. Beberapa peraturan yang ada 

dalam bahasa C adalah: 

1. Header 

Header berisi include file (.hex), yaitu library (pustaka) yang akan 

digunakan dalam pemrograman. Perhatikan contoh dibawah ini: 

#include <mega16.h> 

#include <delay.h> 

#incude <stdio.h> 

2. Tipe Data 

Berikut ini adalah tabel tipe-tipe variabel data yang dapat digunakan di 

compiler Code Vision AVR: 
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Tabel 3. Type Data  

Type Size (Bits) Range 

Bit 1 0,1 

Char 8 -128 to 127 

unsigned char 8 0 to 255 

signed char 8 -128 to 127 

Int 16 -32768 to 32767 

short int 16 -23768 to32767 

unsigned int 16 0 to 65535 

signed int 16 -32768 to 32767 

long int 32 -2147483648 to 2147483647 

unsigned long int 32 0 to 4294967295 

signed long int 32 -2147483648 to 2147483647 

Float 32 ±1.175e-38 to ±3.402e38 

Double 32 ±1.175e-38 to ±3.402e38 

 

3. Konstanta 

Penulisan konstanta adalah sebagai berikut: 

a. Integer atau long integer dapat ditulis dengan format decimal (contoh 

1234), biner dengan awalan 0b (contoh 0b101001), heksadesimal 

dengan awalan 0x (contoh 0xff) atau octal dengan awalan 0 (contoh 

0777). 

b. Unsigned integer ditulis dengan diakhiri U (contoh 10000U). 

c. Long integer ditulis dengan diakhiri L (contoh 99L). 

d. Unsigned long integer ditulis dengan diakhiri UL (contoh 99UL). 

e. Floating poin ditulis dengan diakhiri F (contoh 1.234F). 

Karakter konstanta harus ditulis dalam tanda kutip (contoh „a‟), sedangkan 

konstanta string harus dalam tanda kutip dua (contoh “Saya Belajar C”). 
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4. Label, Variabel, Fungsi 

Identifikasi label, variabel dan fungsi dapat berupa huruf (A…Z, a…z) 

Dan angka (0…9), juga karakter underscore (_). Meskipun begitu 

identikasi hanya bias dimulai dengan huruf atau karakter underscore. 

Yang lebih penting lagi, identifikasi ini Case is significant, yaitu huruf 

besar dan kecil berbeda. Misal Variable1 tidak sama dengan variabel1. 

Identifikasi bisa memuat sebanyak 32 karakter. 

5. Komentar 

Komentar diawali dengan tanda ‟/*‟ dan diakhiri dengan „*/‟. Perhatikan 

contoh dibawah: 

/* ini komentar */ 

6. Reserved Keywords 

Berikut ini adalah daftar kata baku yang tidak bias dipakai (reserfed 

keywords) untuk label, identifikasa atau variable: 

Break  flash         signed  do   int   typedef 
Bib   float         sizeof  double  interrupt  union 
Case for         sfrb  eeprom  long   unsigned 
Char funcused    sfrw  else   register  void 
const  goto         static  enum   return   volatile 
continue  if         struct extern   short   while 
default inline         witch 
 

7. Operator 

Suatu intruksi pasti mengandung operator dan operand. Operand adalah 

variabel atau konstanta yang merupakan bagian pernyataan sedangkan 
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operator adalah suatu simbol yang menyatakan operasi mana yang akan 

dilakukun oleh operand tersebut. Contoh: 

c = a + b ; 

Ada tiga operand (a, b dan c) dan dua operator (= dan +). Operator dalam 

C dibagi menjadi 3 

kelompok, yaitu : 

a. unary operator yang beroperasi pada satu operand, misal: -n 

b. binary operator yang beroperasi pada dua operand, misal: a-n 

c. ternary operator memerlukan tiga / lebih operand, missal: a = (b*c) + d 

8. Aritmatika 

Tabel 4. Simbol dan Aritmatika 

(Ardi Winoto, 2008) 
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9. Logika 

Tabel 5. Simbol dan Pembanding 

(Ardi Winoto, 2008) 

 
 

 

10. Manipulasi Bit 

Tabel 6. Manipulasi Bit 

(Ardi Winoto, 2008) 

 

 

11. Percabangan 

a. if – then 

bentuk umum dari percabangan ini adalah: 

if (kondisi) { 

// pernyataan 

}; 



32 

 

 

 

b. if – then – else 

bentuk umum dari percabangan ini adalah: 

if (kondisi) 

{ 

// pernyataan a 

} 

else 

{ 

// pernyataan b 

}; 

c. switch – case 

Pernyataan switch – case digunakan jika terjadi banyak percabangan. 

struktur penulisan pernyataan ini adalah sebagai berikut: 

….. 

switch (ekspresi) 

{ 

pernyataan1 

`break; 

case konstanta2: 

pernyataan2 

break; 

…… 

case konstantaN: 

pernyataanN 

break; 

} 

……. 

d. switch – case – default 

Pernyataan switch – case – default hampir sama dengan switch – case. 

Hal yang membedakannya adalah bahwa dengan adanya default maka 

jika tidak terdapat kondisi case yang sesuai dengan ekspresi switch maka 

akan menuju pernyataan yang terdapat pada bagian default. Struktur 

penulisan pernyataan ini adalah sebagai berikut: 



33 

 

 

 

switch (ekspresi) 

{ 

case konstanta1 

break; 

case konstanta2: 

pernyataan2 

break; 

…. 

case konstantaN: 

pernyataanN 

break; 

default: 

Pernyataan-pernyataan; 

} 

 

e. Perulangan for 

Pernyataan for akan melakukan perulangan berapa kali sesuai yang 

diinginkan. Struktur penulisan perulangan for adalah sebagai berikut: 

…. 

For (mulai ; kondisi ; penambahan atau pengurangan) 

{ 

Pernyataan-pernyataan; 

}; 

 

f. while 

Bentuk dari perulangan while adalah sebagai berikut: 

while (kondisi) 

{ 

pernyataan-pernyataan; 

} 

 

g. do – while 

Bentuk perulangan ini kebalikan dari while – do, yaitu pernyataan 

dilakukan terlebih dahulu kemudian diuji kondisinya 

do 

{ 
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pernyataan-pernyataan; 

} while (kondisi); 

 

12. Konversi pola (%) 

Karakter % dipakai sebagai operator konversi pola. Konversi pola akan 

sangat berguna pada saat kita menampilkan hasil ke LCD. 

a. %d menampilkan bilangan bulat positif. 

Contoh: Sprintf(buf,”angka%d”,14); 

b. %o menampilkan bilangan octal bulat. 

c. %x menampilkan bilangan heksadesimal bulat. 

d. %u menampilkan bilangan decimal tanpa tanda. 

e. %f menampilkan bilangan pecahan. 

f. %i menampilkan bilangan integer. 

g. %c menampilkan karakter yang ditunjukkan bilangan ASCII. 

13. Prosedur  

Prosedur adalah suatu kumpulan instruksi untuk mengerjakan suatu keperluan 

tertentu tanpa mengembalikan suatu nilai. 

….. 

void nama_prosedur (parameter1, parameter2,……parameterN) 

{ 

} 

….. 

 

14. Fungsi 

Fungsi adalah suatu kumpulan instruksi untuk mengerjakan suatu keperluan 

tertentu dengan hasil akhir pengembalian nilai dari keperluan tersebut. 
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….. 

Type data nama_fungsi (parameter1, parameter2, 

….parameterN) 

{ 

Pernyataan-pernyataan; 

return variable_hasil; 

} 

…. 

 

15. Memasukkan Bahasa Assembly 

Sering disebut juga dengan in-line assembly. Pemrograman dengan bahasa C 

ini masih dapat memasukkan bahasa assembly ke dalam program C. Struktur 

penulisannya juga mudah, yaitu: 

… 

#asm //dimulai dengan #asm 

nop // blok bahasa assembly 

nop // 

#endasm // diakhiri dengan #endasm 

…. 

 

Atau jika hanya beberapa instruksi maka kita bisa melakukannya dengan  

cara: 

…. 

#asm(“nop\nop\nop”) 

…. 

 

16. Pernyataan kendali lainnya 

a. Break  

Pernyataan ini akan menghentikan dan menyebabkan keluar dari suatu 

blok program.  

 

 



36 

 

 

b. Continue 

Pernyataan ini akan menyebabkan kendali melakukan kembali proses 

perulangan dari awal. 

Dalam projek ini yang dibutukan adalah pembacaan data analog linear 

dari sensor yang akan digunakan sebagai control PWM maka program yang 

dibutuhkan adalah program yang dapat mengakses ADC dan PWM. 

H. Resistor 

      Resistor merupakan komponen pasif yang bersifat menghambat. Selain 

fungsi menghambat resistor juga memiliki fungsi pembagi tegangan. 

Rangkaian pembagi tegangan (voltage divider) disebut juga sebagai rangkaian 

pembagi potensial (potential divider). Input ke sebuah rangkaian pembagi 

tegangan adalah tegangan Vin. Tegangan Vin tersebut menggerakkan arus I 

untuk mengalir melewati kedua resistor. Karena kedua resistor terhubung 

secara seri, maka arus yang sama mengalir melewati tiap-tiap resistor. 

 

Gambar 13. Ilustrasi Resistor Sebagai Pembagi Tegangan 

http://2.bp.blogspot.com/-1l9dFv3GHZY/Tc5YmNw1LyI/AAAAAAAABEI/-u76bCm0XSI/s1600/rangkaian-pembagi-tegangan.png
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       Tahanan efektif dari kedua resistor seri ini adalah R1 + R2. Jatuh tegangan 

pada gabungan kedua resistor ini adalah Vin, menurut hukum ohm arus yang 

mengalir adalah : 

      I = Vin / (R1 + R2) 

Tegangan pada R2 menjadi 

     Vout = I x R2 

Mensubstitusikan I dengan persamaan pertama, menghasilkan : 

    Vout = Vin x R2 / (R1 + R2) 

Persamaan ini adalah persamaan untuk menghitung tegangan output yang 

dihasilkan oleh sebuah rangkaian pembagi tegangan. Dengan memilih dua 

buah resistor dengan nilai tahanan yang sesuai, kita dapat memperoleh nilai 

tegangan output manapun didalam kisaran 0 V hingga Vin. 

I. Code Vision AVR 

CodeVisionAVR merupakan sebuah cross-compiler C, Integrated 

Development Environtment (IDE), dan Automatic Program Generator yang 

didesain untuk mikrokontroler buatan Atmel seri AVR. CodeVisionAVR 

dapat dijalankan pada sistem operasi Windows 95, 98, Me, NT4, 2000, dan 

XP. Cross-compiler C mampu menerjemahkan hampir semua perintah dari 

bahasa ANSI C, sejauh yang diijinkan oleh arsitektur dari AVR, dengan 

tambahan beberapa fitur untuk mengambil kelebihan khusus dari arsitektur 

AVR dan kebutuhan pada sistem embedded. File object COFF hasil kompilasi 

http://www.elektronikabersama.web.id/2011/04/hambatan-listrik-dan-hukum-ohm.html


38 

 

 

dapat digunakan untuk keperluan debugging pada tingkatan C, dengan 

pengamatan variabel, menggunakan debugger Atmel AVR Studio. IDE 

mempunyai fasilitas internal berupa software AVR Chip In-System 

Programmer yang memungkinkan Anda untuk melakukan transfer program 

kedalam chip mikrokontroler setelah sukses melakukan kompilasi/asembli 

secara otomatis. Software In-System Programmer didesain untuk bekerja 

dengan Atmel STK500/AVRISP/AVRProg, Kanda Systems STK200+/300, 

Dontronics DT006, Vogel Elektronik VTEC-ISP, Futurlec JRAVR dan 

MicroTronics ATCPU/Mega2000 programmers/development boards.Untuk 

keperluan debugging sistem embedded, yang menggunakan komunikasi serial, 

IDE mempunyai fasilitas internal berupa sebuah Terminal.(Syaiful Alam: 

2010) Selain library standar C, CodeVisionAVR juga mempunyai library 

tertentu untuk: 

1. Modul LCD alphanumeric 

2. Bus I2C dari Philips 

3. Sensor Suhu LM75 dari National Semiconductor 

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

dari 

5. Maxim/Dallas Semiconductor 

6. Protokol 1-Wire dari Maxim/Dallas Semiconductor 

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

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

9. EEPROM DS2430 dan DS2433 dari Maxim/Dallas Semiconductor 

10. SPI 

11. Power Management 

12. Delay 

13. Konversi ke Kode Gray 

CodeVisionAVR juga mempunyai Automatic Program Generator bernama 

CodeWizardAVR, yang mengujinkan Anda untuk menulis, dalam hitungan 

menit, semua instruksi yang diperlukan untuk membuat fungsi-fungsi berikut: 

1. Set-up akses memori eksternal 

2. Identifikasi sumber reset untuk chip 

3. Inisialisasi port input/output 

4. Inisialisasi interupsi eksternal 

5. Inisialisasi Timer/Counter 

6. Inisialisasi Watchdog-Timer 

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

digerakan oleh interupsi 

8. Inisialisasi Pembanding Analog 

9. Inisialisasi ADC 

10. Inisialisasi Antarmuka SPI 

11. Inisialisasi Antarmuka Two-Wire 

12. Inisialisasi Antarmuka CAN 
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13. Inisialisasi Bus I2C, Sensor Suhu LM75, Thermometer/Thermostat 

DS1621 dan Real-Time Clock PCF8563, PCF8583, DS1302, dan DS1307 

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

15. Inisialisasi modul LCD 

CodeVisionAVR merupakan hak cipta dari Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l. 

J. Proteus 7 

Mungkin kita sudah mengenal PSPICE yaitu sebuah software yang dapat 

melakukan simulasi rangkaian elektronik. Proteus adalah sebuah software 

yang memiliki kemampuan seperti PSPICE di atas, namun yang membuatnya 

istimewa adalah mampu melakukan simulasi terhadap firmware pada 

embedded system seperti mikrokontroler. Dengan Proteus terinstal di 

komputer kita, maka seakan-akan kita telah memiliki sebuah laboratorium 

elektronik analog maupun digital yang sangat canggih. Memiliki berbagai 

macam alat ukur, mulai dari oscilloscope, frequency counter, spectrum 

analyzer, multimeter, dan sebagainya. Memiliki berbagai macam jenis signal 

generator. Memiliki berbagai macam komponen baik  pasif,aktif maupun 

embedded system (uP) dengan jumlah yang tidak terbatas (tergantung dengan 

kemampuan komputernya). 

ARES (Avenced Routing and Editing Software) merupakan software yang 

digunakan untuk mendesain layout PCB. Software ini merupakan salah satu 

modul dari Proteus Sistem pada software ini dilengkapi  perangkat untuk 

mendesain PCB dengan beragam tool yang disediakan. (Cholis Syarifudin: 
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2011).Secara sederhana tool yang penting dalam menggambar layout PCB  

adalah package dan trace. Package merupakan tool yang digunakan dalam 

pengambilan komponen. Sedangkan trace digunakan untuk menggabungkan 

atau membuat jalur antar  komponen. 

  


