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BAB I 

PENGANTAR TEKNOLOGI 

MIKROKONTROLER 

 

Kompetensi Dasar : 

Setelah mendapatkan materi ini, peserta diharapkan dapat : 

1. Memahami pengertian mikrokontroler dan arsitektur mikrokontroler. 

2. Memahami perbedaan antara mikroprosesor dengan mikrokontroler. 

3. Memahami perkembangan dan aplikasi teknologi mikrokontroler. 

 

 

A. Pengertian Mikrokontroler 

Istilah mikrokontroler berasal dari microcontroller yang berarti pengendali mikro. 

Disebut sebagai pengendali mikro karena mikrokontroler secara fisik adalah 

sebuah keping kecil (microchip) yang merupakan komponen elektronika 

terintegrasi, dan dalam aplikasinya mikrokontroler berfungsi untuk 

mengendalikan sebuah pekerjaan tertentu secara terprogram. 

Mikrokontroler adalah single chip komputer yang memiliki kemampuan untuk 

diprogram dan digunakan untuk tugas-tugas yang berorientasi kendali (control). 

Mikrokontroler muncul dengan dua alasan utama, yaitu kebutuhan pasar 

(market need) dan perkembangan teknologi baru (expansion of technology). 

Yang dimaksud dengan kebutuhan pasar adalah kebutuhan yang luas dari 

produk-produk elektronik akan perangkat pintar sebagai pengendali dan 

pemroses data. Sedangkan yang dimaksud dengan perkembangan teknologi baru 

adalah perkembangan teknologi semikonduktor yang memungkinkan pembuatan 

chip dengan kemampuan komputasi yang sangat cepat, bentuk yang semakin 

kecil, dan harga yang semakin murah (smart, small,and cheap). 
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B. Mikroprosesor dan Mikrokontroler 

1. Arsitektur Mikroprosesor - Mikrokontroler 

Pada tahun 1944, Howard Aiken dari Harvard University bekerja sama dengan 

para engineer IBM membuat mesin electromechanical yang terbuat dari banyak 

transistor tabung dan relay. Mesin ini dikenal sebagai komputer pertama di dunia 

yang diberi nama Harvard Mark I. Mesin Harvard ini tidak lain adalah mesin 

kalkulator yang dikendalikan oleh pita kertas yang berisi instruksi. Kemudian 

pada tahun 1945, John von Neumann ahli matematika yang lahir di Budapest 

Hongaria, membuat tulisan mengenai konsep komputer yang menurutnya 

penting untuk menyimpan instruksi dan data pada memori. Sehingga mesin 

komputer ini dapat bekerja untuk berbagai keperluan.  Sebagai pionir era 

komputer digital, nama Harvard dan Von Neumann diadopsi untuk 

menggambarkan dua tipe arsitektur mikroprosesor. Kedua arsitektur itu berbeda 

pada cara penempatan memorinya dan dikenal dengan sebutan arsitektur 

Harvard dan arsitektur Von Neumann.   

Arsitektur Von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan 

program dan data dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address 

bus dan data bus tunggal untuk mengalamati program (instruksi) dan data. 

Contoh dari mikrokontroler yang memakai arsitektur Von Neumann adalah 

keluarga 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola.  Adapun arsitektur Harvard 

memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program dan satu untuk data. 

Intel 80C51, keluarga Microchip PIC16xx, Philips P87CLxx dan Atmel AT89LSxx 

adalah contoh dari mikroprosesor yang mengadopsi arsitektur Harvard. Kedua 

jenis arsitektur ini masing-masing memiliki keunggulan tetapi juga ada 

kelemahannya.   

Dengan arsitektur Von Neumann (Gambar 1.1), prosesor  tidak perlu 

membedakan program dan data. Prosesor tipe ini tidak memerlukan control bus 

tambahan berupa pin Input Output (I/O) khusus untuk membedakan program 

dan data. Karena kemudahan ini, tidak terlalu sulit bagi prosesor yang 

berarsitektur Von Neumann untuk menambahan peripheral eksternal seperti 

ADC (Analog to Digital Converter), LCD (Liquid Crystal Display), EEPROM (Electric 

Erasable Programmable Read Only Memory) dan perangkat I/O lainnya. Biasanya 

perangkat eksternal ini sudah ada di dalam satu chips, sehingga prosesor seperti 

ini sering disebut dengan nama mikrokontroler (microcontroller). Kelemahan 

arsitektur Von Neumann adalah terletak pada bus tunggalnnya, sehingga 



instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial 

dan  tidak bisa dilakukan 

berurutan. Selain itu bandwidth

 

                              

   

 

 

Gambar 1.1.  Arsitektur Von Neumann

Keuntungan lain dengan arsitektur Von Neumann adalah pada fle

pengalamatan program dan data. Biasanya program selalu ada di ROM (

Only Memory) dan data selalu ada di RAM (

Von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada 

didalam memori data (RAM). Mis

inisialisasi yang mengisi 

gilirannya nanti akan dijalankan sebagai program. Sebaliknya data juga dapat 

disimpan di dalam memori program (ROM). Contohnya adalah data 

yang diletakkan di ROM. Data ini ditempatkan di ROM agar tidak hilang pada saat 

catu daya mati. Pada mikroprosesor

data look-up-tabel atau program pengambilan data di ROM

pengalamatan biasa.  

Pada mikroprosesor yang berarsitektur Harvard (Gambar 1.2), 

saat menjalankan instruksi bisa terjadi. Satu instruksi biasanya dieksekusi dengan 

urutan fetch (membaca instruksi), 

execute (eksekusi) dan write
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instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial 

dan  tidak bisa dilakukan overlaping untuk menjalankan dua instruksi yang 

bandwidth program harus sama dengan bandwitdh

Gambar 1.1.  Arsitektur Von Neumann 

 

Keuntungan lain dengan arsitektur Von Neumann adalah pada fle

pengalamatan program dan data. Biasanya program selalu ada di ROM (

) dan data selalu ada di RAM (Random Acess Memory). Arsitektur 

Von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada 

didalam memori data (RAM). Misalnya pada saat power on, dibuat program 

inisialisasi yang mengisi byte di dalam RAM. Data di dalam RAM ini pada 

gilirannya nanti akan dijalankan sebagai program. Sebaliknya data juga dapat 

disimpan di dalam memori program (ROM). Contohnya adalah data look

yang diletakkan di ROM. Data ini ditempatkan di ROM agar tidak hilang pada saat 

catu daya mati. Pada mikroprosesor  Von Neumann, instruksi yang membaca 

atau program pengambilan data di ROM  adalah instruksi 

Pada mikroprosesor yang berarsitektur Harvard (Gambar 1.2), overlaping

saat menjalankan instruksi bisa terjadi. Satu instruksi biasanya dieksekusi dengan 

(membaca instruksi), decode (pengalamatan), read (membaca data), 

write (penulisan data). 
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instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial 

untuk menjalankan dua instruksi yang 

bandwitdh data.  

Keuntungan lain dengan arsitektur Von Neumann adalah pada fleksibilitas 

pengalamatan program dan data. Biasanya program selalu ada di ROM (Read 

). Arsitektur 

Von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada 

, dibuat program 

Data di dalam RAM ini pada 

gilirannya nanti akan dijalankan sebagai program. Sebaliknya data juga dapat 

look-up-tabel 

yang diletakkan di ROM. Data ini ditempatkan di ROM agar tidak hilang pada saat 

Von Neumann, instruksi yang membaca 

adalah instruksi 

overlaping pada 

saat menjalankan instruksi bisa terjadi. Satu instruksi biasanya dieksekusi dengan 

(membaca data), 



 

 

 

Secara garis besar ada dua hal yang dilakukan prosesor yaitu 

membaca perintah yang ada di memori program (ROM) dan kemudian diikuti 

oleh executing berupa 

pengalamatan ROM dan RAM yang terpisah, ini memungkinkan CPU untuk 

melakukan overlaping 

instruksi yang berurutan dapat dijalankan pada saat yang hampir bersamaan, 

yaitu pada saat CPU melakukan tahap 

CPU sudah dapat menjalankan 

yang disebut dengan sistem 

keseluruhan dapat dijalankan relatif lebih cepa

Pada arsitektur Harvard, lebar bit memori program tidak mesti sama dengan 

lebar memori data. Misalnya pada keluarga PICxx dari Microchip,  ada yang 

memiliki memori program dengan lebar 16 bits, sedangkan lebar datanya t

bits.  Karena bandwith 

operand dapat dijadikan satu dalam satu 

supaya instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. 
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Gambar 1.2.  Arsitektur Harvard 

Secara garis besar ada dua hal yang dilakukan prosesor yaitu fetching

membaca perintah yang ada di memori program (ROM) dan kemudian diikuti 

berupa read/write dari/ke memori data (RAM).  Karena 

pengalamatan ROM dan RAM yang terpisah, ini memungkinkan CPU untuk 

pada saat  menjalankan instruksi. Dengan cara ini dua 

instruksi yang berurutan dapat dijalankan pada saat yang hampir bersamaan, 

saat CPU melakukan tahap executing instruksi yang pertama maka 

CPU sudah dapat menjalankan fetching instruksi yang kedua dan seterusnya. Ini 

yang disebut dengan sistem pipeline (Gambar 1.3), sehingga program 

keseluruhan dapat dijalankan relatif lebih cepat.  

 

Gambar 1.3.  Prinsip Pipeline 

 

Pada arsitektur Harvard, lebar bit memori program tidak mesti sama dengan 

lebar memori data. Misalnya pada keluarga PICxx dari Microchip,  ada yang 

memiliki memori program dengan lebar 16 bits, sedangkan lebar datanya t

bandwith memori program yang besar (16 bits), opcode 

dapat dijadikan satu dalam satu word instruksi saja. Tujuannya adalah 

supaya instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat.  
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etching atau 

membaca perintah yang ada di memori program (ROM) dan kemudian diikuti 

e memori data (RAM).  Karena 

pengalamatan ROM dan RAM yang terpisah, ini memungkinkan CPU untuk 

pada saat  menjalankan instruksi. Dengan cara ini dua 

instruksi yang berurutan dapat dijalankan pada saat yang hampir bersamaan, 

instruksi yang pertama maka 

instruksi yang kedua dan seterusnya. Ini 

, sehingga program 

Pada arsitektur Harvard, lebar bit memori program tidak mesti sama dengan 

lebar memori data. Misalnya pada keluarga PICxx dari Microchip,  ada yang 

memiliki memori program dengan lebar 16 bits, sedangkan lebar datanya tetap 8 

opcode dan 

instruksi saja. Tujuannya adalah 
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Kelemahan arsitektur Harvard adalah tidak bisa menempatkan data pada ROM. 

Arsitektur ini memang tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di 

ROM. Namun hal ini bisa diatasi dengan cara membuat instruksi dan mekanisme 

khusus untuk pengalamatan data di ROM. Mikroprosesor yang memiliki instruksi 

seperti ini biasanya disebut berarsitektur Modified Harvard.  Instruksi yang 

seperti ini dapat ditemukan pada keluarga MCS-51 termasuk Intel 80C51, 

P87CLxx dari Philips dan Atmel AT89LSxx.  

 

2. Perbedaan Mikroprosesor dan Mikrokontroler  

Terdapat perbedaan yang signifikan antara mikroprosesor dan mikrokontroler. 

Mikroprosesor adalah suatu chip (rangkaian terintegrasi yang sangat komplek) 

yang berfungsi sebagai pemroses data dari input yang diterima pada suatu 

sistem digital. Mikroprosesor banyak ditemukan pada komputer khususnya CPU 

(Central Processing Unit) yang berfungsi untuk memproses data dan 

mengkoordinasikan kerja sebuah komputer. Secara fisik mikroprosesor tidak 

dapat bekerja sendiri tanpa didukung oleh perangkat tambahan lainnya seperti, 

RAM, ROM atau I/O.  

Adapun mikrokontroler sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merupakan 

chip yang mampu melakukan kerja pengendalian terprogram. Mikrokontroler 

adalah chip lengkap yang didalam kemasannya terdapat mikroprosesor, I/O 

pendukung, memori bahkan perangkat ADC. Oleh karena kelengkapan fiturnya 

maka mikrokontroler sering disebut sebagai komputer mikro (microcomputer) 

karena dapat bekerja layaknya komputer namun secara fisik ukurannya kecil. 

Berikut ini adalah perbedaan yang utama antara mikroprosesor dan 

mikrokontroler yang dapat dilihat dari dua faktor utama yaitu arsitektur 

perangkat keras dan aplikasi masing-masing : 
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Tabel 1.1. Perbedaan Mikroprosesor dan Mikrokontroler 

Tinjauan Mikroprosesor Mikrokontroler 

Arsitektur Mikroprosesor hanya merupakan 

single chip central processing unit 

(CPU). 

Di dalam mikrokontroler terdapat 

ROM, RAM, EPROM, serial 

interface, parallel interface, timer, 

interrupt controller, analog to 

digital converter (ADC). 

Memori Mikroprosesor memiliki kapasitas 

memori program (ROM) yang 

kecil, namun didukung oleh 

memori data (RAM) yang besar 

pada sebuah sistem komputer. 

Mikrokontroler biasanya memiliki 

memori program (ROM) yang 

besar, namun memori data (RAM) 

yang kecil. 

Software Dalam sebuah komputer, 

mikroprosesor mendukung 

penggunaan software / program 

aplikasi yang besar. 

Mikrokontroler hanya dapat 

diprogram untuk pekerjaan 

terbatas, yang berarti hanya satu 

program saja yang dapat 

dimasukkan ke dalam chip 

mikrokontroler. 

Apikasi  Mikroprosesor hanya berfungsi 

sebagai CPU yang menjadi otak 

komputer. 

Mikrokontroler berfungsi 

melakukan tugas-tugas yang 

berorientasi kendali pada 

rangkaian yang membutuhkan 

jumlah komponen minimum dan 

biaya rendah (low cost). Aplikasi 

mikrokontroler terdapat di games 

boy, peralatan audio/video, 

remote control, robot, dan lainnya. 

Harga Mikroprosesor biasanya relatif 

mahal harganya, tergantung dari 

spesifikasi / kecepatannya. 

Mikrokontroler relatif murah 

harganya dan mudah didapatkan di 

pasar elektronika. 

 

 

 

 



Modul Mikrokontroler AVR ATmega8535 – PT Bukaka Teknik Utama | 10 

 

C. Perkembangan dan Aplikasi Mikrokontroler 

1. Perkembangan Mikrokontroler  

Oleh karena kebutuhan yang tinggi terhadap “smart chips” dengan berbagai 

fasilitasnya, maka para vendor juga berlomba untuk menawarkan produk-produk 

mikrokontrolernya. Hal tersebut terjadi semenjak tahun 1970-an. Motorolla 

mengeluarkan seri mikrokontroler 6800 yang terus dikembangkan hingga 

sekarang menjadi 68HC05, 68HC08, 68HC11, 68HC12, dan 68HC16. Zilog juga 

mengeluarkan seri mikroprosesor Z80-nya yang terkenal dan terus 

dikembangkan hingga kini menjadi Z180 dan kemudian diadopsi juga oleh 

mikroprosesor Rabbit. Intel mengeluarkan mikrokontrolernya yang popular di 

dunia yaitu 8051, yang karena begitu populernya maka arsitektur 8051 tersebut 

kemudian diadopsi oleh vendor lain seperti Philips, Siemens, Atmel, dan vendor-

vendor lain dalam produk mikrokontroler mereka. Selain itu, masih ada 

mikrokontroler popular lainnya seperti Basic Stamps, PIC dari Microchip, MSP 

430 dari Texas Instrument dan masih banyak lagi. 

Selain mikroprosesor dan mikrokontroler, sebenarnya telah bermunculan chip-

chip pintar lain seperti DSO prosesor dan Application Specific Integrated Circuit 

(ASIC). Di masa depan, chip-chip mungil berkemampuan sangat tinggi akan 

mendominasi semua desain elektronik di dunia sehingga mampu memberikan 

kemampuan komputasi yang tinggi serta meminimumkan jumlah komponen-

komponen konvensional. 

Karena kemampuannya yang tinggi, bentuknya yang kecil, konsumsi dayanya 

yang rendah dan harga yang murah, maka mikrokontroler begitu banyak 

digunakan di dunia. Mikrokontroler digunakan mulai dari mainan anak-anak, 

perangkat elektronik rumah tangga, perangkat pendukung otomotif, peralatan 

industri, peralatan telekomunikasi, peralatan medis dan kedokteran, sampai 

dengan pengendali robot serta persenjataan militer. Terdapat beberapa 

keunggulan yang diharapkan dari alat-alat yang berbasis mikrokontroler : 

a) Kehandalan tinggi dan kemudahan integrasi dengan komponen lain. 

b) Ukuran yang semakin dapat diperkecil. 

c) Penggunaan komponen dipersedikit yang juga akan menyebabkan biaya 

produksi dapat semakin kecil.  
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d) Waktu pembuatan lebih singkat sehingga lebih cepat pula dijual ke pasar 

sesuai kebutuhan. 

e)  Konsumsi daya yang rendah. 

 

2. Berbagai Tipe Mikrokontroler 

a. Mikrokontroler ATMEL 

Mikrokontroler buatan ATMEL ini merupakan keluarga MCS-51 dari Intel Corp 

(www.atmel.com). Saat ini mikrokontroler ATMEL  merupakan mikrokontroler 

yang paling banyak digunakan karena harganya relatif murah dan mudah 

didapatkan. Mikrokontroler ini dapat diprogram menggunakan port paralel atau 

serial. Selain itu, mikrokontroler ini dapat beroperasi hanya dengan satu chip dan 

beberapa komponen dasar, seperti resistor, kapasitor dan kristal. Berikut ini 

diberikan contoh beberapa tipe mikrokontroler ATMEL beserta fitur dan 

kelengkapannya..  

Tabel 1.2. Tipe-tipe Mikrokontroler ATMEL 

Tipe RAM Flash Memory EEPROM 

AT89C51/AT89S51 8 x 128 byte   4 Kbyte Tidak ada 

AT89C52/AT89S52 8 x 256 byte   8 Kbyte Tidak ada 

AT89C55 8 x 256 byte 20 Kbyte Tidak ada 

AT89C53 8 x 256 byte 12 Kbyte Tidak ada 

AT89S8252 8 x 256 byte   8 Kbyte 2 Kbyte 

 

 

b. Mikrokontroler PIC 

Mikrokontroler  PIC (Peripheral Interface Controller) merupakan keluarga 

mikrokontroler tipe RISC (Reduce Instruction Set Programs) yang diproduksi oleh 

Microchip (www.microchip.com). Mikrokontroler PIC dibuat pertama kali pada 

tahun 1975 untuk meningkatkan kinerja sistem pada I/O. Masing-masing 

mikrokontroler memiliki kekhasan yang berbeda dalam hal jenis memori yang 

digunakan, ada yang menggunakan EEPROM, ada yang menggunakan Flash 

memori, bahkan ada yang menggunakan OTP (One Time Programmable) atau 

memori sekali program.  
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Saat ini PIC telah dilengkapi dengan EPROM dan komunikasi serial, UART 

(Universal Asynchronous Receiver Transmitter), kernel kendali motor, serta 

memori program dari 32 word hingga 512 word ( 1 word sama dengan 1 instruksi 

bahasa assembly yang bervariasi dari 12 hingga 16 bit). Beberapa tipe 

mikrokontroler PIC yang banyak digunakan adalah : PIC 16F84, PIC 12F625, PIC 

12F629, PIC 16F873, PIC 16F874 dan PIC 16F877. Berikut ini diberikan contoh 

beberapa tipe mikrokontroler PIC beserta fitur dan kelengkapannya.. 

Tabel 1.3. Tipe-tipe Mikrokontroler PIC 

Tipe Memori Program Fitur 

PIC 12C5084 512   x 12 OTP, 8 pin, WDT, Internal Osc 

PIC 1400 4096 x 14 ADC, Internal Osc, 12C 

PIC 16C54C 512   x 12 WDT, 12 I/O, 40 MHz max 

PIC 16F84 1024 x 14 Flash, 18 pin, Timer/Counter, WDT 

 

 

c. Mikrokontroler Maxim 

Mikrokontroler Maxim diproduksi oleh Maxim corp yang merupakan salah satu 

produsen chip yang fokus pada komponen digital dan komunikasi (www.maxim-

ic.com). Produknya adalah chip mikrokontroler, akuisisi data dan komponen 

radio frekuensi. Maxim merupakan produsen yang cukup inovatif dalam 

melahirkan produk-produk berteknologi tinggi, misalnya mikrokontroler 80C400 

kecepatan tinggi yang mendukung jaringan komputer (computer networking).  

Beberapa chip mikrokontroler Maxim juga mendukung penggunaan perangkat 

lunak compiler berbasis bahasa C, diantaranya : Keil-C sebagai compiler C, macro 

assemblers, real time kernels, debuggers dan simulator di lingkungan IDE 

(Interface Design Environmet). 

 

d. Mikrokontroler Renesas 

Renesas merupakan produsen semikonduktor gabungan antara Mitsubishi dan 

Hitachi. Salah satu produk mikrokontroler Renesas yang dikenal adalah R8C/Tiny 

Series yang termasuk keluarga M16C dan mempunyai beberapa seri antara lain 

R8C/10, R8C/12, yang berbeda kapasitas flash ROM dan jumlah pin I/O. 
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D. Latihan  

1. Jelaskan perbedaan  utama antara mikroprosesor dan mikrokontroler ! 

2. Jelaskan deskripsi perangkat keras dari mikroprosesor yang ber-arsitektur 

Harvard ? 

3. Jelaskan keunggulan peralatan yang menggunakan aplikasi mikrokontroler ? 

4. Sebutkan minimal  3  (tiga) peralatan elektronik yang menggunakan teknologi 

mikrokontroler ! 

5. Carilah minimal 5 (lima) situs di internet yang memberikan penjelasan paling 

lengkap tentang teknologi mikrokontroler, aplikasi, dan perkembangannya! 

 

E. Ringkasan 

1. Mikrokontroler adalah single chip komputer yang memiliki kemampuan untuk 

diprogram dan digunakan untuk tugas-tugas yang berorientasi kendali 

(control). Terdapat perbedaan yang signifikan antara mikrokontroler dan 

mikroprosesor yaitu dari arsitektur perangkat keras dan aplikasi masing-

masing perangkat. 

2. Arsitektur mikroporosesor-mikrokontroler terdiri dari arsitektur Harvard yang 

menempatkan data dan program dalam peta memori yang terpisah dan 

arsitektur Von Neumann yang menempatkan data dan program dalam peta 

memori yang sama. 

3. Beberapa tipe mikrokontroler yang banyak digunakan adalah : mikrokontroler 

ATMEL, mikrokontroler PIC, mikrokontroler Maxim dan mikrokontroler 

Renesas. 

4. Keunggulan dari alat-alat yang berbasis mikrokontroler yaitu : Kehandalan 

tinggi dan kemudahan integrasi dengan komponen lain, ukuran yang semakin 

diperkecil, komponen dipersedikit, rendahnya biaya produksi, waktu 

pembuatan lebih dan konsumsi daya yang rendah. 
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F. Sumber Belajar  

1. Agus B, 2008, C and AVR pada Mikrokontroler ATMega8535, PT. Graha Ilmu, 

Yogyakarta. 

2. Lukman Rosyidi, 2002, Diktat Mikrokontroler  8051, PT. Prasimax Technology, 

Jakarta. 

3. Widodo Budiharto, 2005, Perancangan Sistem dan Aplikasi Mikrokontroler, 

PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. 

4. Website : www.atmel.com,  www.pic.com, www.maxim-ic.com, 

www.innovativeelectronics.com, www.toko-elektronika.com.  
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BAB II 

KONSEP DASAR MIKROKONTROLER  

 

Kompetensi Dasar : 

Setelah mendapatkan materi ini, peserta diharapkan dapat : 

1. Memahami struktur mikrokontroler. 

2. Memahami prinsip kerja mikrokontroler. 

 

 

A. Struktur Mikrokontroler  

Gambar 2.1 menunjukkan diagram blok struktur mikrokontroler yang pada 

umumnya terdiri dari beberapa bagian/komponen yang saling berhubungan 

melalui internal bus. Namun diagram blok ini tidaklah sama untuk setiap jenis 

mikrokontroler karena tergantung pada fitur yang tersedia dari masing-masing 

mikrokontroler.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Mikrokontroler 
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Penjelasan dari bagian/komponen dalam struktur mikrokontroler adalah sebagai 

berikut : 

1. ALU (Arithmetic and Logic Unit) 

ALU berfungsi untuk menangani operasi aritmatika (penjumlahan, 

pengurangan, perkalian dan pembagian) dan juga operasi logika (and, or, 

exor, not, dan lain-lain) 

2. Accumulator Register 

Register akumulator merupakan register serbaguna yang berfungsi sebagai  

tempat penyimpanan sementara hasil suatu operasi aritmatika atau logika. 

3. Internal RAM (Random Access Memory) 

Merupakan memori penyimpan data yang isinya dapat diubah atau dihapus. 

RAM biasanya berisi data-data variabel dan register. Data yang tersimpan di 

RAM akan hilang jika catu daya yang diberikan kepadanya dimatikan.  

4. Internal ROM (Read Only Memory) 

Merupakan memori penyimpan program/instruksi yang isinya tidak dapat 

diubah atau dihapus. Program tersimpan di ROM dalam format biner (0 atau 

1). Untuk memasukan program/instruksi ke dalam chip mikrokontroler 

digunakan perangkat lunak khusus sesuai dengan tipe/jenis 

mikrokontrolernya. 

5. I/O Port 

Untuk berkomunikasi dengan dunia luar, maka mikrokontroler menggunakan 

terminal I/O (Input-Output). Port tersebut disebut Input/Output karena port 

tersebut dapat digunakan sebagai masukan atau sebagai keluaran. Sebagai 

masukan misalnya jika sebuah sensor atau switch dihubungkan dengan 

mikrokontroler , dan sebagai keluaran misalnya jika sebuah perangkat output 

(LED, relay atau motor) dihubungkan ke mikrokontroler. 
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Gambar 2.2  Port I/O pada Mikrokontroler 

 

6. Program Counter 

Merupakan register khusus yang berfungsi sebagai pencacah/penghitung 

eksekusi program mikrokontroler. 

7. Stack Pointer 

Merupakan bagian dari RAM yang memiliki metode penyimpanan dan 

pengambilan data secara khusus. Data yang disimpan dan dibaca tidak dapat 

dilakukan dengan metode acak (random). Data yang masuk ke stack pada 

urutan terakhir adalah data yang pertama dibaca kembali atau biasa disebut 

dengan LIFO (Last In First Out). 

8. Timer/Counter 

Timer/conter  digunakan untuk melakukan salah satu dari 3 (tiga) fungsi 

berikut, yaitu: penghitungan suatu interval waktu (interval timing), 

penghitungan banyaknya kejadian (event counting) dan pembangkit baud 

rate (baud rate generation) untuk komunikasi serial 

9. Interrupt Circuit 

Rangkaian interupsi adalah rangkaian yang memiliki fungsi untuk 

mengendalikan sinyal-sinyal interupsi baik internal maupun eksternal. 

Adanya sinyal interupsi akan menghentikan eksekusi normal program 

mikrokontroler untuk selanjutnya menjalankan sub program dari interupsi 

tersebut. 
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10. Clock Circuit 

Oleh karena mikrokontroler merupakan rangkaian logika sekuensial, di mana 

proses bekerjanya melalui sinkronisasi clock maka diperlukan rangkaian clock 

yang menyediakan clock untuk seluruh bagian sistem mikrokontroler. 

 

B. Prinsip Kerja Mikrokontroler  

Pada dasarnya unjuk kerja mikrokontroler tergantung pada urutan 

program/instruksi yang dijalankannya, yaitu program yang ditulis di ROM.  

Prinsip kerja mikrokontroler adalah sebagai berikut : 

1. Mikrokontroler memulai bekerja dengan mengambil data pada ROM dengan 

address yang ada pada progam counter (PC). Selanjutnya PC ditambah 

nilainya dengan 1 (increment) secara otomatis. 

2. Selanjutnya instruksi tersebut dijalankan tergantung dari jenis istruksinya 

yakni : membaca, mengubah nilai register, mengaktifkan port, dan 

sebagainya. 

3. Mikrokontroler akan terus mengulang kembali langkah 1 dan 2, sampai 

power dari sistem mikrokontroler dimatikan. 

 

Untuk dapat membuat mikrokontroler bekerja maka ada beberapa hal yang 

harus dikerjakan yaitu : 

1. Membuat program di mana program yang dibuat harus sesuai dengan 

mikrokontroler yang digunakan, karena tiap mikrokontroler memiliki bahasa 

pemrograman sendiri.  

2. Pembuatan program tersebut biasanya dilakukan menggunakan teks editor 

yang mana setelah selesai dibuat maka program tersebut harus dikompilasi. 

Tujuan kompilasi adalah untuk mengubah program yang ditulis (op code) 

menjadi bahasa mikrokontroler. 
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3. Selesai proses kompilasi (biasanya dalam format .hex), selanjutnya program 

tersebut dimasukkan ke dalam mikrokontroler menggunakan perangkat 

lunak downloader yang disesuiakan dengan jenis mikrokontrolernya.  

 

C. Latihan  

1. Apakah fungsi dari register akumulator dalam struktur mikrokontroler, 

berikan contohnya ! 

2. Apakah fungsi dari stack pointer dalam struktur mikrokontroler, berikan 

contohnya ! 

3. Mengapa rangkaian clock sangat penting terdapat pada rangkaian logika 

sekuensial ? 

4. Jelaskan prinsip bekerjanya mikrokontroler secara umum ! 

5. Mengapa program yang sudah dibuat pada teks editor harus dikompilasi ? 

 

D. Ringkasan  

1. Struktur mikrokontroler secara umum terdiri dari : ALU, Register, Internal 

RAM, Internal ROM, I/O port, stack pointer, program counter dan clock 

circuit. 

2. Unjuk kerja mikrokontroler tergantung pada urutan program/instruksi yang 

dijalankannya, yaitu program yang ditulis di ROM.   

3. Tahap pembuatan program mikrokontroler adalah : membuat program pada 

tesks editor, lalu meng-kompilasinya untuk selanjutnya di-download ke 

dalam chip mikrokontroler. 
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E. Sumber Belajar 

1. Agus B, 2008, C and AVR pada Mikrokontroler ATMega8535, PT. Graha Ilmu, 

Yogyakarta. 

2. M. Ibnu Malik, 2003, Belajar Mikrokontroler PIC 16F84, Penerbit Gava Media, 

Yogyakarta,.  

3. Rachmad Setiawan, 2006, Mikrokontroler MCS-51, Penerbit Graha Ilmu, 

Yogyakarta. 
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BAB III 

MIKROKONTROLER AVR ATMega8535 

 

 

Kompetensi Dasar : 

1. Memahami konsep dasar dan arsitektur mikrokontroler AVR ATMega8535. 

2. Memahami perbedaan antara mikrokontroler AVR ATMega8535  

 

 

A. Pengantar  

Secara historis mikrokontroler seri AVR pertama kali diperkenalkan ke pasaran 

sekitar tahun 1997 oleh perusahaan Atmel, yaitu sebuah perusahaan  yang 

sangat terkenal dengan produk mikrokontroler seri AT89S51/52-nya yang 

sampai sekarang masih banyak digunakan masyarakat. Tidak seperti 

mikrokontroler seri AT89S51/52 yang masih mempertahankan arsitektur  dan 

set instruksi dasar mikrokontroler 8031 dari perusahaan INTEL. Mikrokontroler 

AVR  ini diklaim memiliki arsitektur dan set instruksi yang benar-benar baru dan 

berbeda dengan arsitektur mikrokontroler sebelumnya yang diproduksi oleh 

perusahaan tersebut.  

Terdapat beberapa vendor yang membuat mikrokontroler di antaranya Intel, 

Microchip, Winbond, Atmel, Philips, Xemics dan lain-lain. Dari beberapa 

vendor tersebut, yang paling populer digunakan adalah mikrokontroler buatan 

Atmel. Mikrokontroler AVR (Alf and Vegard’s Risc prosesor) memiliki arsitektur 

RISC 8 bit, di mana semua instruksi dikemas dalam kode 16-bit (16-bits word) 

dan sebagian besar instruksi dieksekusi dalam 1 (satu) siklus clock, berbeda 

dengan instruksi MCS 51 yang membutuhkan 12 siklus clock.  Hal tersebut terjadi 

karena kedua jenis mikrokontroler tersebut memiliki arsitektur yang berbeda. 

AVR berteknologi RISC (Reduced Instruction Set Computing), sedangkan seri MCS 

51 berteknologi CISC (Complex Instruction Set Computing). Semua 

mikrokontroler AVR memiliki jenis memori program Flash yang dapat diprogram 

ulang.  
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Tabel 3.1 Seri Mikrokontroler AVR RISC-8 bit  dari Atmel 

Tipe AVR 
Program 

Memory (Kb) 

RAM 

(Byte) 

EPROM 

(Byte) 
Pin I/O Kemasan Catatan 

ATtiny2 1 - - 6 8DIP,8SOIC Int.Osc 

ATtiny3 1 - 64 6 8DIP,8SOIC Int.Osc 

ATtiny15L 1 - 64 6 8DIP,8SOIC Comparator, 

PWM,ADC, Int 

Osc 

ATtiny28 2 - - 20 28DIP,32TQFP Int.Osc 

AT90S300 1 - 38 15 20DIP,20SOIC,20SS0P Int.Osc 

AT90S2313 2 38 38 15 20DIP,20SOIC Comparator, 

UART, PWM 

AT90S2323 2 38 38 3 8DIP,8SOIC   

AT90S2343 2 38 256 4 8DIP,8SOIC Int.Osc 

AT90S4433 4 38 53 20 28DIP,32TQFP Comparator, 

UART, 

SPI,PWM,ADC 

AT90S8515 8 53 53 32 40DIP,44PLCC,44TQFP Comparator, 

UART, SPI,PWM 

AT90S8535 8 53 53 32 40DIP,44PLCC,44TQFP Comparator, 

UART, 

SPI,PWM,ADC 

ATmega8 8 1K 53 23 28DIP, 32MDIP,32TQFP Comparator,Int.

Osc, UART, 

SPI,PWM,ADC 

ATmega161 16 1K 53 35 40DIP,44TQFP Comparator,Int.

Osc, UART, 

SPI,PWM 

ATmega163 16 1K 53 32 40DIP,44TQFP Comparator,Int.

Osc, UART, 

SPI,PWM,ADC 

ATmega323 32 4K 4K 32 40DIP,44TQFP Comparator, 

UART, 

SPI,PWM,ADC,I

n.Osc 

ATmega13 38 4K 4K 48 64TQFP Comparator, 

UART, 

SPI,PWM,ADC 

ATmega38 38 4K 4K 48 64TQFP Comparator, 

UART, 

SPI,PWM,ADC,I

n.Osc 
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Secara umum, AVR dapat dikelompokkan menjadi 4 kelas, yaitu keluarga ATtiny, 

keluarga AT90Sxx, keluarga ATmega dan AT86RFxx. Pada dasarnya yang 

membedakan masing–masing kelas AVR adalah memori, peripheral, dan 

fungsinya sedangkan dari segi arsitektur dan instruksinya hampir sama. Gambar 

3.1 menunjukkan blok diagram mikrokontroler ATMega8535. 

 

Gambar 3.1 Blok Diagram ATMega8535 

ATmega 8535 memiliki teknologi RISC dengan kecepatan maksimal 16 MHz yang 

membuat ATMega8535 lebih cepat bila dibandingkan dengan varian MCS 51. 

Dengan fasilitas yang lengkap tersebut menjadikan ATMega8535 sebagai 

mikrokontroler yang powerfull. Dari gambar 3.1 dapat dilihat bahwa 

ATMega8535 memiliki bagian sebagai berikut: 

1. Saluran I/O sebanyak 32 buah, yaitu Port A, Port B, Port C, dan Port D. 

2. ADC 10 bit sebanyak 8 saluran. 

3. Tiga buah Timer/Counter dengan kemampuan pembandingan. 
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4. CPU yang terdiri atas 32 buah register. 

5. Watchdog Timer dengan osilator internal. 

6. SRAM sebesar 53 byte. 

7. Memori Flash sebesar 8 kb dengan kemampuan Read While Write. 

8. Unit interupsi internal dan eksternal. 

9. Port antarmuka SPI. 

10. EEPROM sebesar 53 byte yang dapat diprogram saat operasi. 

11. Antarmuka komparator analog. 

12. Port USART untuk komunikasi serial. 

 

Fitur ATMega8535 sebagai kapabilitas detail dari ATMega8535 adalah sebagai 

berikut: 

1. Sistem mikroprosesor 8 bit berbasis RISC dengan kecepatan maksimal 16 

Mhz. 

2. Kapabilitas memory flash 8KB, SRAM sebesar 53 byte, dan EEPROM 

(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) sebesar 53 byte. 

3. ADC internal dengan fidelitas 10 bit sebanyak 8 channel. 

4. Portal komunikasi serial (USART) dengan kecepatan maksimal 2,5 Mbps. 

5. Enam pilihan mode sleep menghemat penggunaan daya listrik. 

 

 

B. Konfigurasi Pin ATMega8535 

Konfigurasi pin ATMega8535 bisa dilihat pada gambar 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Konfigurasi Pin AVR ATMega8535 
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Dari gambar 3.2  dapat dijelaskan secara fungsional konfigurasi pin ATMega8535 

sebagai berikut: 

1. VCC merupakan pin yang berfungsi sebagai pin masukan catu daya. 

2. GND merupakan pin ground. 

3. Port A (PA0..PA7) merupakan pin I/O dua arah dan pin masukan ADC. 

4. Port B (PB0..PB7) merupakan pin I/O dua arah dan pin fungsi khusus, yaitu 

Timer/Counter,komparator analog,dan SPI. 

5. Port C (PC0..PC7) merupakan pin I/O dua arah dan pin fungsi khusus, yaitu 

TWI,komparator analog dan Timer Oscillator. 

6. Port D (PD0..PD7) merupakan pin I/O dua arah dan pin fungsi khusus, yaitu 

komparator analog,interupsi eksternal,dan komunikasi serial. 

7. RESET merupakan pin yang digunakan untuk me-reset mikrokontroler. 

8. XTAL1 dan XTAL2 merupakan pin masukan clock ekstenal. 

9. AVCC merupakan pin masukan tegangan untuk ADC. 

10.  AREF merupakan pin masukan tegangan referensi ADC. 

 

C. Latihan 

1. Jelaskan perbedaan yang mendasar antara mikrokontroler MCS51 dan 

mikrokontroler AVR ! 

2. Carilah perbedaan antara ke-empat kelas mikrokontroler AVR (keluarga 

ATtiny, keluarga AT90Sxx, keluarga ATMega dan AT86RFxx) ! 

3. Sebutkan minimal tiga fitur unggulan dari mikrokontroler AVR ATMega8535 ! 

4. Mengapa dalam programming mikrokontroler AVR ATMega8535, masyarakat 

banyak yang menggunakan bahasa C? 
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5. Carilah minimal tiga situs di internet yang memberikan penjelasan mendetail 

tentang mikrokontroler AVR ATMega8535! 

 

D. Ringkasan 

1. Mikrokontroler AVR (Alf and Vegard’s Risc prosesor) memiliki arsitektur 

RISC 8 bit, semua instruksi dikemas dalam kode 16-bit (16-bits word) dan 

sebagian besar instruksi dieksekusi dalam 1 (satu) siklus clock, berbeda 

dengan instruksi MCS 51 yang membutuhkan 12 siklus clock.  AVR 

berteknologi RISC (Reduced Instruction Set Computing), sedangkan seri MCS 

51 berteknologi CISC (Complex Instruction Set Computing).  

2. AVR dapat dikelompokkan menjadi 4 kelas, yaitu keluarga ATtiny, keluarga 

AT90Sxx, keluarga ATmega dan AT86RFxx. Pada dasarnya yang membedakan 

masing–masing kelas AVR adalah memori, peripheral, dan fungsinya 

sedangkan dari segi arsitektur dan instruksinya hampir sama. 

3. ATmega 8535 memiliki teknologi RISC dengan kecepatan maksimal 16 MHz 

yang membuat ATMega8535 lebih cepat bila dibandingkan dengan varian 

MCS51. Dengan fasilitas yang lengkap tersebut menjadikan ATMega8535 

sebagai mikrokontroler yang powerfull. 

 

E. Sumber Belajar 

1. Iwan Setiawan, 2006, Tutorial Mikrokontroler AVR, UNDIP Semarang. 

2. Lingga Wardana, 2006, Belajar Sendiri Mikrokontroler AVR ATMega8535, 

Penerbit Andi, Jogjakarta.  

3. Lukman Rosyidi, 2003, Mikrokontroler AVR Level Basic, PT. Prasimax 

Technology, Jakarta. 
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BAB IV 

ORGANISASI MEMORI DAN  

INSTRUKSI AVR ATMega8535 
 

 

Kompetensi Dasar : 

Setelah mendapatkan materi ini, peserta diharapkan dapat : 

1. Memahami organisasi memori mikrokontroler AVR ATMega8535. 

2. Memahami set instruksi mikrokontroler AVR ATMega8535.  

 

 

A. Organisasi Memori AVR ATMega8535 

Program dan data pada komputer maupun mikrokontroler disimpan dalam 

memori. Memori yang diakses oleh prosesor ini terdiri dari RAM dan ROM, 

perbedaan antara RAM dan ROM ini adalah RAM bisa ditulis dan dibaca 

sedangkan ROM hanya dapat dibaca. RAM bersifat volatile yang berarti data 

yang tersimpan dalam memori akan hilang bila sumber tegangan terputus, 

sedangkan ROM bersifat non-volatile yang berarti data yang tersimpan dalam 

memori tidak akan hilang walaupun sumber tegangan terputus.  

AVR ATMega8535 memiliki ruang pengalamatan memori data dan memori 

program yang terpisah. Memori data terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 32 register 

umum, 64 buah register I/O dan 53 byte SRAM Internal. GPR (General Purpose 

Register) menempati space data pada alamat terbawah, yaitu $00 sampai $1F. 

Sedangkan register-register khusus, untuk penanganan I/O dan control terhadap 

mikrokontroler seperti control register, timer/counter, fungsi-fungsi I/O 

menempati 64 alamat berikutnya, yaitu mulai dari $20 sampai $5F. Alamat 

memori berikutnya digunakan untuk SRAM 53 byte, yaitu pada lokasi $60 sampai 

dengan $25F. Gambar 4.1  menunjukan konfigurasi memori data AVR 

ATMega8535 
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Gambar 4.1 Konfigurasi Memori Data AVR ATMega8535 

 

Memori program yang terletak dalam Flash PEROM tersusun dalam word atau 2 

byte karena setiap instruksi memiliki lebar 16-bit atau 32-bit. AVR ATMega8535 

memiliki 4Kbyte X 16-bit Flash PEROM dengan alamat mulai dari $000 sampai 

$FFF. AVR tersebut memiliki 3-bit Program Counter (PC) sehingga mampu 

mengalamati isi Flash. Gambar 4.2 menunjukkan memori program ATMega8535. 
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Gambar 4.2  Memori Program AVR ATMega8535 

 

1. General Purpose Register (GPR) 

Register file pada gambar 4.3 dioptimalkan AVR yang dikembangkan dengan 

arsitektur RISC instruksi set. Permintaan untuk mencapai performance dan 

fleksibilitas yang diperlukan, mengikuti I/O yang direncanakan mendukung 

dengan register file: 

� Satu 8-bit output operasi dan satu 8-bit hasil input 

� Dua 8-bit output operasi dan satu 8-bit hasil input 

� Dua 8-bit output operasi dan satu 16-bit hasil input 

� Satu 16-bit output operasi dan satu 16-bit hasil input 
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Gambar 4.3  AVR CPU General Purpose Working Register 

 

2. Register I/O 

Semua I/O dan peripheral ATMega8535 diletakkan di dalam ruang I/O. Lokasi I/O 

diakses dengan IN dan OUT instruksi. Transfer data antara 32 GPR dan ruang I/O. 

I/O register dengan alamat antara 0x00 sampai 0x1F. bit langsung diakses 

menggunakan SBI dan CBI instruksi. Di register ini nilai single bit dapat dicek 

menggunakan SBIS dan SBIC instruksi. Bila menggunakan instruksi IN dan OUT 

maka alamat I/O yang digunakan harus dalam rentang $00 - $3F sedangkan bila 

pengaksesan dilakukan menggunakan SRAM, nilai $20 harus ditambahkan pada 

alamat ini. 

 

3. SRAM 

Mikrokontroler AVR ATMega8535 memiliki memory yang berupa SRAM (static 

RAM) yang berkapasitas 53 byte. Lokasi memory SRAM dalam peta memori AVR 

ATMega8535 ditunjukkan oleh memory data terdiri dari 32 untuk alamat 

Register File (GPR), 64 I/O register, dan 53 SRAM. Pengalamatan memori data 

mencakup lima mode pengalamatan yaitu : mode langsung, mode tak langsung, 
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mode tak langsung dengan pergeseran, mode tak langsung predecrement dan 

mode tak langsung dengan post-increment. Seluruh register GPR dapat diakses 

menggunakan mode-mode pengalamatan tersebut. 

 

B. Set Instruksi pada AVR ATMega8535 

Mikrokontroler AVR Atmel memiliki 28 macam instruksi asembler utama yang 

harus dipelajari, namun demikian terdapat beberapa instruksi yang bila 

dieksekusi menghasilkan kode yang sama. Sehingga instruksi assembler yang 

sebenarnya hanya 79 macam instruksi. Beberapa tipe AVR memiliki beberapa 

tambahan instruksi yang tidak terdapat pada tipe AVR yang lain. Misalnya, 

instruksi PUSH dan POP yang tidak dikenal dalam keluarga AVR tipe ATtiny dan 

instruksi MUL, MULS, FMUL, atau EIJMP yang dikenal dalam ATmega. 

AVR memiliki register keperluan umum (GPR, General Purpose Register) 

sebanyak 32 register. Semua operasi aritmatika dan logika dilakukan pada GPR. 

Memori data yang tersedia pada AVR ada yang mencapai 64KB dan dapat 

dialamati baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan istruksi 

Load/Store. Pada pengalamatan tidak langsung, bagian lain GPR digunakan 

sebagai pointer (penunjuk) pengalamatan tidak langsung. GPR dan register I/O 

juga dipetakan pada bagian bawah memori data  dan dapat diakses 

menggunakan instruksi-instruksi Load/Store. 

Dalam pemrograman assembly ATMega8535 terdapat dua macam instruksi, yang 

pertama adalah instruksi set, yaitu instruksi yang digunakan untuk memprogram 

mikrokontroler dengan bahasa rakitan (assembly) dan yang kedua adalah 

Assembler Directives yaitu instruksi-instruksi untuk mengarahkan program 

assembler. Berikut ini adalah instruksi-instruksi pada AVR : 

 

1. Instruksi Set 

Instruksi-instruksi bahasa assembler AVR dapat dibagi menurut jenisnya menjadi 

lima kelompok, yaitu : 

� Instruksi transfer data (MOV, dll). 

� Instruksi aritmatika (INC, DEC, dll) 
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� Instruksi logika (AND, OR, NOT, dll) 

� Instruksi Boolean (ANL, ORL, dll) 

� Instruksi Percabangan (JMP, SJMP, LJMP, AJMP, dll) 

 

2. Assembler Directive 

Assembler directive adalah istruksi-instruksi yang berguna untuk mengubah 

penunjuk kode assembly, contoh kita dapat mengubah lokasi kode .asm pada 

memori program, memberi label pada SRAM atau mendefinisikan suatu 

konstanta menggunakan sintaks pengarah assembler. Berikut ini beberapa 

sintaks pengarah assembler pada mikrokontroler AVR ATMega8535 : 

� .org digunakan untuk menset program counter pada alamat tertentu 

� .byte digunakan untuk inisialisasi besar byte yang digunakan paa SRAM untuk 

label tertentu 

� .def (define) pengarah ini memungkinkan suatu register dapat didefinisikan 

� .equ berguna untuk memberi nama suatu konstanta yang nilainya tidak 

berubah dan beberapa instruksi Assembler Directive lainnya. 

 

C. ADC (Analog to Digital Converter) 

ATMega8535 merupakan tipe AVR yang dilengkapi dengan 8 saluran ADC internal 

dengan fidelitas (ketepatan) 1 bit. Dalam mode operasinya ADC internal 

ATMega8535 dapat dikonfigurasikan baik secara single ended input maupun 

differential input. Selain itu, ADC memiliki konfigurasi pewaktuan, tegangan 

referensi, mode operasi dan kemampuan filter derau yang amat fleksibel 

sehingga dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan ADC. Dalam 

penggunaan ADC perlu dilakukan inisialisasi.  

Proses inisialisasi ADC meliputi proses penentuan clock, tegangan referensi, 

format output data dan metode pembacaan. Register yang perlu diset nilainya 

adalah register ADMUX (ADC Multiplexer Selection Register), ADCSRA (ADC 

Control and Status RegisterA) dan SFIOR (Special Function IO Register). ADMUX 
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merupakan register 8 bit yang berfungsi menentukan tegangan referensi ADC, 

format output dan saluran ADC yang digunakan. Konfigurasi register ADMUX 

seperti gambar 4.4. di bawah ini. 

 

Gambar 4.4.  Register ADMUX 

  

Bit 6 dan bit 7 REFS[1..] adalah bit pengatur tegangan referensi ADC 

ATMega8535, memiliki nilai awal 00 sehingga referensi tegangan berasal dari pin 

AREF. Detail nilai dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini : 

Tabel 4.1 Pemilihan Mode Tegangan Referensi ADC 

 

ADLR merupakan bit pemilih mode keluaran ADC. Bernilai awal 0 hingga 2 bit 

tertinggi data hasil konversinya berada di register ADCH dan 8 bit sisanya berada 

di register ADCL. Seperti pada gambar 4.5 di bawah ini : 

 

Gambar 4.5  ADLAR bernilai = 1 
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 Gambar 4.6  ADLAR bernilai = 0 

 

Masih terdapat satu register yang perlu diinisialisasi untuk aktifasi ADC internal, 

yaitu ADCSRA yaitu register 8 bit yang berfungsi  melakukan managemen sinyal 

control dan status dari ADC. Bit penyusunannya terdiri dari ADEN yang berfungsi 

pengatur aktivasi ADC. ADCS yaitu bit penanda mulainya konversi ADC terhadap 

tegangan input. Berikut ini gambar 4.7  yang menunjukkan penyusunan register 

ADCSRA. 

 

Gambar 4.7  Register ADCSRA 

 

Itulah register-register yang sangat penting dalam penggunaan ADC. Berikut ini 

adalah kondisi register ADMUX, pada bit ke empat sampai bit ke nol berfungsi 

pemilih saluran pembacaan. MUX [4.0], bernilai awal 00000 untuk mode single 

ended input. MUX [4.0] bernilai dari 00000-0021. Berikut ini tabel 4.2 

menunjukkan konfigurasi bit MUX : 
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Tabel  4.2   Pemilihan Bit Saluran Pembacaan ADC 
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D. Latihan 

1. Sebutkan pembagian memori data pada mikrokontroler AVR ATMega8535 ! 

2. Berapakah kapasitas memori program pada Flash PEROM mikrokontroler 

AVR ATMega8535 ? 

3. Apakah fungsi / kegunaan General Purpose Register pada mikrokontroler AVR 

ATMega8535 ? 

4. Sebutkan dua buah instruksi dalam pemrograman mikrokontroler AVR 

ATMega8535 ? 

5. Jelaskan proses inisialisasi ADC pada mikrokontroler AVR ATMega8535 ? 

 

E. Ringkasan 

1. AVR ATMega8535 memiliki ruang pengalamatan memori data dan memori 

program yang terpisah. Memori data terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 32 

register umum, 64 buah register I/O dan 53 byte SRAM Internal. 

2. Memori program yang terletak dalam Flash PEROM tersusun dalam word 

atau 2 byte karena setiap instruksi memiliki lebar 16-bit atau 32-bit. AVR 

ATMega8535 memiliki 4Kbyte X 16-bit Flash PEROM dengan alamat mulai 

dari $000 sampai $FFF. 

3. ATMega8535 merupakan tipe AVR yang dilengkapi dengan 8 saluran ADC 

internal dengan fidelitas 1 bit. Dalam mode operasinya ADC internal 

ATMega8535 dapat dikonfigurasikan baik secara single ended input maupun 

differential input. 
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BAB V 

 

SERIAL PERIPHERAL INTERFACE  DAN 

PEMROGRAMAN C PADA AVR  

 

 

Kompetensi Dasar : 

1. Memahami konsep serial peripheral interface (SPI) AVR ATMega8535. 

2. Memahami dasar pemrograman pada AVR ATMega8535.  

 

A. Serial Peripheral Interface (SPI) 

Serial Peripheral Interface memungkinkan komunikasi sinkron berkecepatan 

tinggi antar mikrokontroler dengan perangkat lain yang mendukung SPI. SPI 

memungkinkan untuk membuat aplikasi multiprosesor, berikut ini fitur dari SPI 

ATMega8535 : 

1. Full Duplex, data tranfer tak sinkron menggunakan 3 kabel 

2. Operasi master atau slave 

3. Data transfer awal LSB atau MSB 

4. Tujuh bit rate yang dapat diprogram 

5. Flag interupsi apabila transfer data teakhir 

6. Flag proteksi untuk kegagalan penulisan 

7. Wake up from idle mode 

8. Dua kali kecepatan mode SPI master 
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Antarmuka tersebut memungkinkan sebuah perangkat master berhak 

mengendalikan komunikasi. Perangkat lain yang menerima dan mengirimkan 

data kembali ke master disebut slave. Gambar 5.1 menunjukkan blok diagram 

SPI. 

 

Gambar 5.1  Blok Diagram Serial Peripheral Interface (SPI) 

 

Inti dari komunikasi SPI adalah register geser 8 bit pada kedua piranti master dan 

slave, serta sinyal clock yang dibangkitkan oleh master. Misalnya master ingin 

mengirimkan data A ke slave dan dalam waktu yang bersamaan master 

menerima dari slave. Sebelum memulai komunikasi SPI, master meletakkan data 

A ke shift registernya dan B juga meletakkan data B di shift register. Selanjutnya 

master membangkitkan 8 pulsa clock sehingga data pada shift register master 

ditransferkan ke shift register slave, dan sebaliknya. Pada akhir pulsa, clock 

master telah menerima data B dan slave B telah menerima data A. Oleh karena 

data diterima pada saat yang sama, maka SPI termasuk dalam komunikasi full 

duplex. 
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Komunikasi dengan SPI membutuhkan 4 jalur sinyal, yaitu : 

a. SCK (Serial Clock) yaitu sinyal clock yang menggeser bit yang hendak 

dituliskan ke dalam register geser terima AVR lain, dan menggeser bit 

yang hendak dibaca dari register geser kirim AVR lain 

b. MOSI (Master Out Slave In) yaitu sinyal bit data serial yang hendak 

dituliskan dari master ke slave 

c. MISO (Master In Slave Out) yaitu sinyal bit data serial yang hendak dibaca 

dari slave ke master 

d. SS’ (Slave Select) yaitu sinyal untuk memilih dan mengaktifkan slave, slave 

akan aktif jika diberikan sinyal low. 

 

SPI memungkinkan komunikasi dengan beberapa slave dengan satu master. Cara 

master memilih slave yang diinginkan untuk komunikasi adalah menggunakan 

pin SS’. Jika pin SS’ diset pada logika high maka pin SPI slave berfungsi normal 

input dan tidak akan menerima data SPI masuk. Di pihak lain, apabila pin SS’ 

berlogika low, maka SPI akan aktif. 

 

B. Dasar Pemrograman AVR ATMega8535 

Saat ini penggunaan bahasa pemrograman tingkat tinggi (seperti C, Basic, 

Pascal, Forth dan sebagainya) semakin populer dan banyak digunakan untuk 

memprogram sistem mikrokontroler. Berdasarkan sifatnya yang sangat fleksibel 

dalam hal keleluasaan pemrogram untuk mengakses perangkat keras, Bahasa C 

merupakan  bahasa pemrograman yang paling cocok dibandingkan bahasa-

bahasa pemrograman tingkat tinggi lainnya.  

Dikembangkan pertama kali oleh Dennis Ritchie dan Ken Thomson pada tahun 

1972, Bahasa C merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling populer 

untuk pengembangan program-program aplikasi yang berjalan pada sistem 

mikroprosesor (komputer). Karena kepopulerannya, vendor-vendor perangkat 

lunak kemudian mengembangkan compiler C  sehingga menjadi beberapa varian  

berikut: Turbo C, Borland C, Microsoft C, Power C, Zortech C dan lain 

sebagainya. Untuk menjaga portabilitas, compiler-compiler C tersebut 
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menerapkan ANSI C (ANSI: American National Standards Institute) sebagai 

standar bakunya. Perbedaan antara compiler-compiler tersebut umumnya 

hanya terletak pada pengembangan fungsi-fungsi library serta fasilitas IDE 

(Integrated Development Environment)–nya saja.  

Relatif dibandingkan dengan bahasa tingkat tinggi lain, bahasa C merupakan 

bahasa pemrograman yang sangat fleksibel dan tidak terlalu terikat dengan 

berbagai aturan yang sifatnya kaku. Satu-satunya hal yang membatasi 

penggunaan bahasa C dalam sebuah aplikasi adalah semata-mata  kemampuan 

imaginasi programmer-nya saja. Sebagai ilustrasi, dalam program C kita dapat  

saja secara bebas menjumlahkan karakter huruf (misal ‘A’) dengan sebuah 

bilangan bulat (misal ‘2’), dimana hal yang sama  tidak mungkin dapat dilakukan 

dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi lainnya. Karena sifatnya ini, 

seringkali bahasa C dikatagorikan sebagai bahasa tingkat menengah (mid level 

language).   

Dalam kaitannya dengan pemrograman mikrokontroler, saat ini bahasa C mulai 

menggeser penggunaan bahasa tingkat rendah assembler. Penggunaan bahasa C  

akan sangat efisien terutama untuk program mikrokontroler yang berukuran 

relatif besar. Dibandingkan dengan bahasa assembler, penggunaan bahasa C 

dalam pemrograman memiliki beberapa kelebihan berikut: Mempercepat waktu 

pengembangan, bersifat modular dan terstruktur, sedangkan kelemahannya 

adalah kode program hasil kompilasi akan  relative lebih besar (dan sebagai 

konsekuensinya hal ini terkadang akan mengurangi kecepatan eksekusi).   

Khusus pada mikrokontroler AVR, untuk mereduksi konsekuensi negatif di atas, 

Perusahaan Atmel merancang sedemikian sehingga arsitektur AVR ini efisien 

dalam mendekode serta mengeksekusi instruksi-instruksi yang umum 

dibangkitkan oleh compiler C (dalam kenyataannya, pengembangan arsitektur 

AVR ini tidak dilakukan sendiri oleh perusahaan Atmel tetapi ada kerja sama 

dengan salah satu vendor pemasok compiler C untuk mikrokontroler tersebut, 

yaitu IAR C. Tabel 5.1 menunjukkan beberapa compiler C untuk mikrokontroler 

AVR. 
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Tabel 5.1  Beberapa Compiler C untuk Mikrokontroler AVR 

 

 

Untuk mempelajari pemrograman mikrokontroler AVR, perangkat pemrograman 

(downloader) yang dibutuhkan dapat dibuat sendiri atau dapat dibeli di toko 

elektronik yang menyediakan papan pengembangan mikrokontroler. 

Pemrograman AVR tergolong mudah karena pemrograman AVR dapat dilakukan 

menggunakan teknik ISP (In-System Programming) di mana kode HEX dapat 

langsung didownload pada mikrokontroler di dalam rangkaian aplikasi (rangkaian 

target). Selain dengan mode ISP, pemrograman AVR juga dapat dilakukan secara 

paralel menggunakan perangkat programmer/downloader. Papan 

pengembangan AVR yang ideal adalah STK200, STK500 Starter Kit, atau STK502 

dari Atmel.  

Pada materi ini akan dijelaskan tentang penggunaan software CodeVision AVR 

Integrated Development Environment (CodeVision AVR IDE).  CodeVisionAVR 

pada dasarnya merupakan perangkat lunak pemrograman mikrokontroler 

keluarga AVR berbasis bahasa C. CodeVision AVR adalah compiler C sebagai 

bagian pengembangan yang terintegrasi dan penghasil program otomatis yang 

didesain oleh mikrokontroler keluarga AVR Atmel. Ada tiga komponen penting 

yang telah diintegrasikan dalam perangkat lunak ini: Compiler C, IDE dan 

Program generator. Berdasarkan spesifikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan 

pengembangnya, Compiler C yang digunakan  hampir mengimplementasikan 

semua komponen standar yang ada pada bahasa C standar ANSI (seperti 

struktur program, jenis tipe data, jenis operator, dan  library fungsi standar-

berikut penamaannya). Tetapi walaupun demikian, dibandingkan bahasa C 
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untuk aplikasi komputer, compiler C untuk microcontroller ini memiliki sedikit 

perbedaan yang disesuaikan dengan arsitektur AVR tempat program C tersebut 

ditanamkan (embedded).   

Untuk  library fungsi disamping library standar, CodeVisionAVR juga 

menyediakan fungsi-fungsi tambahan yang sangat bermanfaat dalam 

pemrograman antarmuka AVR dengan perangkat luar yang umum digunakan 

dalam aplikasi kontrol. Beberapa fungsi library yang penting diantaranya adalah  

fungsi-fungsi untuk pengaksesan LCD, komunikasi I2C, IC RTC (Real time Clock), 

sensor suhu LM75, SPI (Serial Peripheral Interface) dan lain sebagainya. 

Untuk memudahkan pengembangan program aplikasi, CodeVisionAVR juga 

dilengkapi IDE yang sangat user friendly (lihat gambar 3.2). Selain menu-menu 

pilihan yang familiar, program ini dibuat untuk bekerja pada sistem operasi 

Windows 95, 98, Me, NT 4, 2000, dan XP.  CodeVisionAVR ini telah 

mengintegrasikan perangkat lunak downloader (in system programmer) yang 

dapat digunakan untuk mentransfer kode mesin hasil kompilasi  kedalam sistem 

memori mikrokontroler AVR yang sedang diprogram.  

 

Gambar 53.2  IDE perangkat lunak CodeVisionAVR 

 



Modul Mikrokontroler AVR ATmega8535 – PT Bukaka Teknik Utama | 44 

 

Selain itu, CodeVisionAVR juga menyediakan sebuah tool yang dinamakan 

dengan Code Generator atau CodeWizardAVR (lihat gambar 5.3). Secara praktis, 

tool ini sangat bermanfaat membentuk sebuah kerangka program (template), 

dan juga memberi kemudahan bagi programmer dalam peng-inisialisasian 

register-register yang terdapat pada mikrokontroler AVR yang sedang 

diprogram. Dinamakan Code Generator, karena perangkat lunak CodeVision ini 

akan membangkitkan kode-kode program secara otomatis setelah fase 

inisialisasi pada jendela CodeWizardAVR selesai dilakukan.  

 

Gambar5.3  Code Generator untuk Mikrokontroler AVR 

 

Gambar 5.4 berikut memperlihatkan beberapa penggal baris kode program yang 

dibangkitkan secara otomatis oleh CodeWizardAVR. Secara teknis, penggunaan 

tool ini pada dasarnya hampir sama dengan application wizard pada bahasa-

bahasa pemrograman Visual untuk komputer (seperti Visual C, Borland Delphi, dan 

sebagainya). 
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Gambar 5.4  Kode-kode Program yang dibangkitkan Code Generator  

 

Seperti halnya belajar pemrograman komputer, agar mendapatkan pemahaman 

yang kuat dalam pemrograman mikrokontroler AVR, sebaiknya mencoba 

langsung membuat aplikasi program pada mikrokontroler tersebut. Untuk 

tujuan latihan, perangkat lunak CodevisionAVR versi demo pada dasarnya 

adalah sarana yang cocok dan telah cukup memenuhi kebutuhan minimal anda. 

Gambar 5.5 berikut memperlihatkan diagram blok yang mengilustrasikan alur 

pemrograman mikrokontroler AVR dengan CodevisionAVR.    

 

 

Gambar 5.5  Diagram Blok Alur Pemrograman AVR  
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C. Latihan 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan Serial Peripheral Interface pada 

mikrokontroler AVR ATMega8535 ? 

2. Dalam konsep komunikasi SPI, jelaskan yang dimaksud dengan MOSI (Master 

Out Slave In) ? 

3. Jelaskan mengapa penggunaan bahasa C dalam memprogram mikrokontroler 

AVR dapat dikatakan lebih unggul ? 

4. Jelaskan alur pemrograman mikrokontroler AVR ATMega8535 menggunakan 

sofware CodeVision AVR? 

5. Carilah minimal 3 buah situs yang menyediakan software gratis (freeware) 

untuk keperluan pemrograman mikrokontroler AVR ATMega8535 !  

 

D. Ringkasan 

1. Serial Peripheral Interface memungkinkan komunikasi sinkron berkecepatan 

tinggi antar mikrokontroler dengan perangkat lain yang mendukung SPI. 

2. Inti dari komunikasi SPI adalah register geser 8 bit pada kedua piranti master 

dan slave, serta sinyal clock yang dibangkitkan oleh master.  

3. Pemrograman AVR tergolong mudah karena pemrograman AVR dapat 

dilakukan menggunakan teknik ISP (In-System Programming) di mana kode 

HEX dapat langsung didownload pada mikrokontroler di dalam rangkaian 

aplikasi (rangkaian target). 

 

E. Sumber Belajar 

1. Lingga Wardana, 2006, Belajar Sendiri Mikrokontroler AVR ATMega8535, 

Penerbit Andi, Jogjakarta.  

2. Irfan, 2007, Modul Praktikum Mikrokontroler AVR ATMega8535 , PT. 

Prasimax Technology, Jakarta. 
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MODUL PRAKTIKUM 

MIKROKONTROLER ATMega8535 
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1.   PERCOBAAN OUTPUT LED  
 

A. Tujuan Percobaan 

Dapat mengendalikan nyala 8 lampu LED yang terhubung ke port 

mikrokontroler AVR ATmega 8535. 

B. Bahan dan Alat Percobaan 

Trainer AVR ATmega 8535. 

C. Skematik Rangkaian 

 

 

 

D. Langkah Percobaan 

1. Hubungkan port A mikrokontroler ke rangkaian 8 LED dan pastikan 

catu daya sismin dalam keadaan OFF. 

2. Buka program Code Vision AVR dan buat project baru. 
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3. kemudian gunakan code wizard AVR dengan memilih “yes”, pada 

window dibawah ini. 

 

4. Pilih chip pada “ATmega 8535” 

 

5. kemudian pilih tab Port dan setting bit0 – bit 7 pada port C menjadi 

output. Seperti gambar di bawah ini: 
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6. kemudian save dan generate dengan mengklik file kemudian klik 

Generate, Save and Exit, seperti gambar dibawah ini: 

 

 

7. save dengan nama tertentu di folder tertentu 
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8. tulis source code diantara while seperti dibawah ini: 

while (1) { 

PORTC=0xFE; 

      delay_ms (700); 

      PORTC=0xFD; 

      delay_ms (700); 

      PORTC=0xFB; 

      delay_ms (700); 

      PORTC=0xF7; 

      delay_ms (700); 

      PORTC=0xEF; 

      delay_ms (700); 

      PORTC=0xDF; 

      delay_ms (700); 

      PORTC=0xBF; 

      delay_ms (700); 

      PORTC=0x7F; 

      delay_ms (700); 

      PORTC=0xFF; 

      delay_ms (700); 

}; 

 

9. karena menggunakan fungsi delay_ms maka harus memasukkan file 

header delay.h dengan perintah “#include <delay.h>” setelah baris 

“#include <mega8535.h>”  
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10. kemudian save, dan  build atau tekan “shift + F9”, pastikan tidak ada 

error dan warning 

 

 

11. setting dengan settingan programmer “Kanda System STK200/300”  

dengan memilih setting | chip programmer maka akan keluar 

window sebagai berikut: 

 

 

12. ON kan power supply Sistem Minimum mikrokontroler Kemudian 

download program yang telah dibuat ke dalam memory flash 
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mikrokontroler dengan pilih tool | chip programmer maka akan 

keluar tampilan window seperti berikut: 

 

 

13.  Perhatikan nyala lampu LED pada port C mikrokontroler. Lampu 

LED akan menyala secara bergantian satu persatu, sehingga akan 

nampak seperti LED berjalan. 
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2. PERCOBAAN OUTPUT  7 SEGMENT 
 

A. Tujuan Percobaan 

Dapat menampilkan tulisan ke display Seven Segment yang terhubung 

ke port mikrokontroler dengan metode system scanning. 

 

B. Bahan dan Alat Percobaan 

Trainer AVR ATmega 8535 

 

C. Skematik Rangkaian 

 

Koneksi AVR dengan Seven Segment 

     

 

PORT A Segment 

0 A 

1 B 

2 C 

3 D 

4 E 

5 F 

6 G 

7 Decimal Point 

PORT B Digit 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 
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D. Langkah Percobaan 

1. Hubungkan blok TUJUH-51P ke port A dan B mikrokontroller. 

Segment ke port A dan common ke port B. 

2. Buat project baru menggunakan codevision evaluation dan gunakan 

code wizard AVR pilih port A dan B sebagai output. 

3. Tuliskan source code di bawah perintah “while (1) {“ sebagai berikut: 

PORTB = 0xFE; 

      PORTA = 0b10001001; 

      delay_ms(5); 

      PORTB = 0xFD; 

      PORTA = 0b10000110; 

      delay_ms(5); 

      PORTB = 0xFB; 

      PORTA = 0b11000111;       

      delay_ms(5); 

      PORTB = 0xF7; 

      PORTA = 0b11000111; 

      delay_ms(5); 

      PORTB = 0xEF; 

      PORTA = 0b11000000; 

      delay_ms(5); 

dan build dan pastikan tidak terdapat error dan warning. 

    

4. ON kan power supply Trainer kemudian download program ke dalam 

mikrokontroler. 

5. Lihat tampilan seven segment. 
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6. Agar huruf dapat berjalan dapat digunakan perulangan “for”. Untuk 

melihat huruf berjalan ganti source code dibawah “while (1)” seperti di 

bawah ini: 

………………. 

int i; 

………………. 

………………. 

      PORTB = 0xFE; 

      PORTA = 0b11000000; 

      delay_ms(500); 

      for (i =1; i < 25; i++) 

      { 

      PORTB = 0xFE; 

      PORTA = 0b11000111; 

      delay_ms(10); 

      PORTB = 0xFD; 

      PORTA = 0b11000000; 

      delay_ms(10); 

       

       }; 

       for (i =1; i < 35 ; i++) 

        { 

          PORTB = 0xFE; 

          PORTA = 0b11000111; 

          delay_ms(5); 

          PORTB = 0xFD; 



Modul Mikrokontroler AVR ATmega8535 – PT Bukaka Teknik Utama | 58 

 

          PORTA = 0b11000111; 

          delay_ms(5); 

          PORTB = 0xFB; 

          PORTA = 0b11000000; 

          delay_ms(5); 

        

      }; 

       

      for (i=1; i<30 ;i++) 

      { 

          PORTB = 0xFE; 

          PORTA = 0b10000110; 

          delay_ms(5); 

          PORTB = 0xFD; 

          PORTA = 0b11000111; 

          delay_ms(5); 

          PORTB = 0xFB; 

          PORTA = 0b11000111; 

          delay_ms(5); 

          PORTB = 0xF7; 

          PORTA = 0b11000000; 

          delay_ms(5); 

      } 

       

      for (i=1; i<80; i++) 

      { 
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         PORTB = 0xFE; 

         PORTA = 0b10001001; 

         delay_ms(5); 

         PORTB = 0xFD; 

         PORTA = 0b10000110; 

         delay_ms(5); 

         PORTB = 0xFB; 

         PORTA = 0b11000111; 

         delay_ms(5); 

         PORTB = 0xF7; 

         PORTA = 0b11000111; 

         delay_ms(5); 

         PORTB = 0xEF; 

         PORTA = 0b11000000; 

         delay_ms(5); 

      } 
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3. PERCOBAAN OUTPUT LCD 
 

A. Tujuan Percobaan 

Menampilkan karakter atau tulisan ke tampilan LCD 2 x 16. 

 

B. Bahan dan Alat Percobaan 

Trainer  AVR ATmega 8535. 

 

C. Bentuk Tampilan LCD 2 x 16 

 

 

D. Skematik Interfacing LCD ke Mikrokontroler 
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E. Langkah Percobaan 

1. hubungkan pin LCD ke Port B mikrokontroler 

2. buat project baru di code vision AVR evaluation dengan setting LCD 

di port B seperti gambar dibawah ini: 

 

 

3. tulis source code dibawah perintah “while (1)” seperti dibawah ini: 

 

while (1) { 

lcd_gotoxy (0,0);   

lcd_putsf (“hallo”); 

lcd_gotoxy (0,1); 

lcd_putsf (“nama saya imam”); 

}; 

 Build program dan pastikan tidak terdapat error dan warning. 
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4. ON kan power supply dan download program ke dalam 

mikronkontroller. 

5. perhatikan tampilan di display LCD. 

6. agar tulisan di display LCD nampak berjalan, ganti source code dengan 

dibawah ini: 

……………….. 

int i; 

……………….. 

while (1) { 

lcd_clear(); 

      lcd_gotoxy(0,0); 

      lcd_putsf("o"); 

      delay_ms(500); 

      lcd_clear(); 

      lcd_gotoxy(0,0); 

      lcd_putsf("lo"); 

      delay_ms(500); 

      lcd_clear(); 

      lcd_gotoxy(0,0); 

      lcd_putsf("llo"); 

      delay_ms(500); 

      lcd_clear(); 

      lcd_gotoxy(0,0); 

      lcd_putsf("allo"); 

      delay_ms(500); 

      lcd_clear(); 
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      lcd_gotoxy(0,0); 

      lcd_putsf("hallo"); 

      delay_ms(500); 

      for (i=1; i < 0x0c ; i++) { 

      lcd_clear(); 

      lcd_gotoxy(i,0); 

      lcd_putsf("hallo"); 

      delay_ms(500); 

      } 

      lcd_clear(); 

      lcd_gotoxy(12,0); 

      lcd_putsf("hall"); 

      delay_ms(500); 

      lcd_clear(); 

      lcd_gotoxy(13,0); 

      lcd_putsf("hal"); 

      delay_ms(500); 

      lcd_clear(); 

      lcd_gotoxy(14,0); 

      lcd_putsf("ha"); 

      delay_ms(500); 

      lcd_clear(); 

      lcd_gotoxy(15,0); 

      lcd_putsf("h"); 

      delay_ms(500); 

}; 
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4. PERCOBAAN INPUT KEYPAD 
 

A. Tujuan Percobaan 

Dapat menggunakan masukan keypad matriks pada mikrokontroler 

Atmega 8535 untuk di tampilkan pada dislplay LCD. 

 

B. Bahan Percobaan 

Trainer AVR Atmega 8535 

 

C. Konfigurasi Keypad ke Mikrokontroler 

 

 

 

 

 

 

Koneksi AVR ke keypad 

PORT C KEYPAD 

0 Kolom 1 

1 Kolom 2 

2 Kolom 3 

3 Baris 1 

4 Baris 2 

5 Baris 3 

6 Baris 4 

7 Common 
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D. Langkah-langkah Percobaan 

1. Hubungkan port keypad pada port C mikrokontroler. 

2. Buat project baru pada code vision AVR evaluation dan gunakan 

code wizard AVR dan setting chip, clock dan LCD sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tuliskan source code berikut di bawah ini:  

 

…………….. 

unsigned char dtkey, data; 

char buf [33]; 

……………………. 

 

dtkey = 0xff; 

 

while (1) 

      { 

      // Place your code here 



Modul Mikrokontroler AVR ATmega8535 – PT Bukaka Teknik Utama | 66 

 

      periksa(); 

     //PORTC.0 = 0; 

     if (dtkey != 0xff) { 

         

      lcd_gotoxy(0,0); 

      sprintf (buf, "%x", dtkey); 

      lcd_puts(buf); 

      delay_ms(5);} 

      }; 

} 

 

void periksa(void) 

{ 

    PORTC.0 = 0; 

    data = PINC & 0xF8; 

 switch (data){ 

 case 0x70: dtkey = 0x01; 

 break;  

 case 0x68: dtkey = 0x04; 

 break; 

 case 0x58: dtkey = 0x07; 

 break;} 

  

 PORTC.0 = 1; 

 PORTC.1 = 0; 

 data = PINC & 0xf8; 
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  switch (data){ 

 case 0x70: dtkey = 0x02; 

 break;  

 case 0x68: dtkey = 0x05; 

 break; 

 case 0x58: dtkey = 0x08; 

 break; 

 case 0x38: dtkey = 0x00; 

 break;} 

  

 PORTC.1 = 1; 

 PORTC.2 = 0; 

 data = PINC & 0xf8; 

  switch (data){ 

 case 0x70: dtkey = 0x03; 

 break;  

 case 0x68: dtkey = 0x06; 

 break; 

 case 0x58: dtkey = 0x09; 

 break; 

  } 

 PORTC.2 = 1;  

} 

 

4. build project pastikan tidak terdapat error dan warning. 
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5. ON kan power supply trainer, download program ke dalam 

mikrokontroler. 

6. Tekan tombol-tombol pada keypad dan perhatikan karakter yang 

keluar pada tampilan LCD. 
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5. PERCOBAAN INPUT ADC 
 

A. Tujuan Percobaan 

Dapat menggunakan ADC yang terdapat pada mikrokontroler AVR 

ATmega 8535. 

 

B. Bahan Percobaan 

Trainer AVR ATmega 8535 

 

C. Skematik Rangkaian 
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D. Langkah Percobaan 

1. Hubungkan sensor suhu LM35 ke VCC, PORT A.7 dan GND pada 

mikrokontroler  

2. hubungkan LCD ke Port B mikrokontroler. 

3. buat project baru dengan code Vision AVR dengan setting ADC dan 

LCD sebagai berikut: 

 

4. Tuliskan source code seperti dibawah ini : 

 

……………….. 

unsigned char data; 

……………….. 

while (1) 

      { 

      // Place your code here 

      lcd_gotoxy(0,0); 

      lcd_putsf("Suhu : "); 

      data = read_adc(7); 

      lcd_gotoxy(7,1); 

      sprintf(buf, "%d", data); 
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      lcd_puts(buf); 

      delay_ms(5); 

      }; 

 

Karena pada source code diatas menggunakan variable “data” maka 

variable tersebut harus di deklarasikan dengan perintah unsigned 

char data; sebelum fungsi void main() 

5. build project dan pastikan tidak ada error dan warning. 

6. ON kan power supply dan download program ke dalam 

mikrokontroler. 

7. Perhatikan tampilan pada display LCD, panaskan LM 35 dengan 

solder dan perhatikan perubahan tampilannya. 
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6. PERCOBAAN MOTOR STEPPER 
 

A. Tujuan Percobaan 

Dapat menggerakan motor stepper menggunakan mikrokontroler AVR 

Atmega 8535 

 

B. Bahan Percobaan 

Trainer AVR Atmega 8535 

 

C. Skema Rangkaian 

 

Koneksi AVR dengan Blok Motor 

PORT D KEYPAD 

0 - 

1 - 

2 - 

3 - 
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4 A 

5 B 

6 C 

7 D 

 

D. Langkah-langkah Percobaan 

1. Hubungkan blok pengendali motor ke port D mikrokontroler. 

2. buat project baru dengan menggunakan code wizard AVR dengan 

setting port D sebagai berikut: 

 

 

3. Generate, Save and exit lalu beri nama. Kemudian sesuaikan 

source codenya sesuai dengan dibawah ini: 

……… 

int tunda; 

void main(void) 

{ 

……………………… 

……………………. 

tunda = 10; 

while (1) 
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      { 

      // Place your code here 

      PORTD = 0xEF; 

      delay_ms(tunda); 

      PORTD = 0xDF; 

      delay_ms(tunda); 

      PORTD = 0xBF; 

      delay_ms(tunda); 

      PORTD = 0x7F; 

      delay_ms(tunda); 

      }; 

} 

 

4. Build project dan pastikan tidak terdapat error dan warning. 

5. ON kan power supply dan download program ke dalam mikrokontroler. 

6. Perhatikan gerakan motor stepper. 

7. Rubah kecepatan dengan merubah nilai pada variable “tunda”. 

8. Rubah arah dengan menganti source code sebagai berikut: 

PORTD = 0x7F; 

      delay_ms(tunda); 

      PORTD = 0xBF; 

      delay_ms(tunda); 

      PORTD = 0xDF; 

      delay_ms(tunda); 

      PORTD = 0xEF; 
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      delay_ms(tunda); 
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7. PERCOBAAN MOTOR DC 
 

A. Tujuan Percobaan 

Dapat menggerakkan motor DC dengan mikrokontroler AVR Atmega 8535 

dengan pemberian tegangan tetap dan  PWM (Pulse Width Modulation) 

 

B. Bahan Percobaan 

Trainer AVR ATmega 8535 

 

C. Skema Rangkaian 

 

Koneksi AVR dengan Blok Motor 

PORT D BLOK MOTOR 

0 - 

1 - 

2 - 

3 - 

4 A 

5 B 
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6 C 

7 D 

 

 

D. Langkah-langkah Percobaan 

1. hubungkan blok motor ke port D mikrokontroler. 

2. buat project baru dengan code Wizard AVR dengan setting PORT D 

sebagai berikut: 

 

 

 

3. Generate, save and exit kemudian sesuaikan source codenya sesuai di 

bawah ini : 

……… 

while (1) 

      { 

      // Place your code here 

      PORTD.6 = 0; 

      PORTD.7 = 1; 

      if (PINB.7 == 0) { 
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      PORTD.6 = 0; 

      PORTD.7 = 0; 

      } 

      }; 

………….. 

4. Build project dan pastikan tidak terdapat error dan warning. 

5. ON kan power supply dan download program ke dalam 

mikrokontroler. 

 

Maka motor DC akan berputar dan bila limit switch di letakan pada 

port B.7 dan ground, maka ketika limit switch tertekan motor akan 

berhenti. 

 

6. Agar motor DC digerakan dengan PWM maka buat project baru 

dengan setting LCD, ADC, dan Port sebagai berikut: 
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7. Sesuaikan source code seperti di bawah ini: 

 

…………………… 

// Declare your global variables here 

unsigned char data; 

char buf[33]; 

………………........ 

…………………… 

while (1) 

      { 

      // Place your code here 

      OCR2 = read_adc(7); 

      data = read_adc(7); 

      lcd_gotoxy(7,0); 

      sprintf(buf, "%d", data); 

      lcd_puts(buf); 

      //delay_ms(5); 

      }; 

 

 

8. maka motor DC akan bergerak sesuai dengan nilai OCR2 yang 

merupakan hasil pembacaan ADC dari sensor LM 35 pada PORTA.7, 

semakin besar nilai ADCnya maka makin cepat motor DC berputar. 
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Practice with have phun. ☺ use AVR Atmega 8535 with C.  

 


