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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

II.1. PID (Proportional–Integral–Derivative controller) 

PID (dari singkatan bahasa Inggris: Proportional–Integral–Derivative 

controller) merupakan kontroler untuk menentukan presisi suatu sistem 

instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tesebut. 

Komponen kontrol PID ini terdiri dari tiga jenis yaitu Proportional, 

Integratif dan Derivatif. Ketiganya dapat dipakai bersamaan maupun sendiri-

sendiri tergantung dari respon yang kita inginkan terhadap suatu plant. 

1. Kontrol Proporsional 

Kontrol P jika G(s) = kp, dengan k adalah konstanta. Jika u = G(s) • e 

maka u = Kp • e dengan Kp adalah Konstanta Proporsional. Kp berlaku sebagai 

Gain (penguat) saja tanpa memberikan efek dinamik kepada kinerja kontroler. 

Penggunaan kontrol P memiliki berbagai keterbatasan karena sifat kontrol yang 

tidak dinamik ini. Walaupun demikian dalam aplikasi-aplikasi dasar yang 

sederhana kontrol P ini cukup mampu untuk memperbaiki respon transien 

khususnya rise time dan settling time. 

2. Kontrol Integratif 

Jika G(s) adalah kontrol I maka u dapat dinyatakan sebagai u(t) = 

[intergrale(t)dT] Ki dengan Ki adalah konstanta Integral, dan dari persamaan di 

atas, G(s) dapat dinyatakan sebagai  u = Kd. [deltae/ deltat] Jika e(T) mendekati 

konstan (bukan nol) maka u(t) akan menjadi sangat besar sehingga diharapkan 

dapat memperbaiki error. Jika e(T) mendekati nol maka efek kontrol I ini semakin 

http://id.wikipedia.org/wiki/Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Instrumentasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Umpan_balik
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kecil. Kontrol I dapat memperbaiki sekaligus menghilangkan respon steady-state, 

namun pemilihan Ki yang tidak tepat dapat menyebabkan respon transien yang 

tinggi sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem. Pemilihan Ki yang 

sangat tinggi justru dapat menyebabkan output berosilasi karena menambah orde 

system 

3. Kontrol Derivatif 

Sinyal kontrol u yang dihasilkan oleh kontrol D dapat dinyatakan sebagai 

G(s) = s.Kd Dari persamaan di atas, nampak bahwa sifat dari kontrol D ini dalam 

konteks "kecepatan" atau rate dari error. Dengan sifat ini ia dapat digunakan untuk 

memperbaiki respon transien dengan memprediksi error yang akan terjadi. 

Kontrol Derivative hanya berubah saat ada perubahan error sehingga saat error 

statis kontrol ini tidak akan bereaksi, hal ini pula yang menyebabkan kontroler 

Derivative tidak dapat dipakai sendiri. 

 

Gambar.II.1. PID (Proportional–Integral–Derivative controller) 

 

II.2.  Mikrokontroler 

Mikrokontroler adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol 

rangkaian elektronika dan umumnya dapat menyimpan program didalamnya. 

Mikrokontroler umumnya terdiri dari CPU (Central Processing Unit). Memri I/O 

tertentu dan unit pendukung seperti Analog-to-Digital Clonverter (ADC) yang 
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sudah terintegarsi di dalamnya. Kelebihan utama dari mikrokontroler ialah 

tersedianya RAM dan peralatan I/O pendukung sehingga ukuran board 

mikrokontroler menjadi sangat ringkas. Dengan perkembangan terakhir, yaitu 

generasi AVR (Alf and Vegard’s Risc processor), para desainer sistem elektronika 

telah diberi suatu teknologi yang memiliki kapabilitas yang amat maju, tetapi 

dengan biaya ekonomis yang cukup minimal.0 

 Mikrokontroler AVR memiliki arsitektur RISC 8 bit, dimana semua 

instruksi dikemas dalam kode 16-bit (16-bits word) dan sebagian besar instruksi 

dieksekusi dalam 1 (satu) siklus clock, berbeda dengan instruksi MCS51 yang 

membutuhkan 12 siklus clock. Tentu saja itu terjadi karena kedua jenis 

mikrokontroler tersebut memiliki arsiektur yang berbeda. AVR berteknologi 

RISC (Reduced Instruction Set Computing), sedangkan MCS51 berteknologi 

CISC (Complex Instruction Set Computing). Secara umum, AVR dapat 

dikelompokan menjadi 4 kelas, yaitu keluarga ATtiny, keluarga AT90Sxx, 

keluarga ATMega, dan AT86RFxx. Pada dasarnya yang membedakan masing – 

masing kelas adalah memori, peripheral, dan fungsinya. Dari segi arsitektur dan 

instruksi yang digunakan, mereka bisa dikatakan hampir sama. 

 Oleh karena itu, dipergunakan salah satu AVR produk ATMEL, yaitu 

ATMega16, buku pembelajaran mikrokontroler dengan pemahaman 

pemrograman menggunakan simulasi yang terdapat pada software AVR Studio 4 

dan juga praktek hardware. Selain karena mudah didapatkan dan murah, 

ATMega16 juga memiliki fasilitas yang lengkap.  

(Sumber : Syahban Rangkuti. 2011 : 11) 
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II.2.1. Arsitektur ATMega16  

    Mikrokontroler ini menggunakan arsitektur Harvard yang memisahkan 

memori program dari memori data, baik bus alamat maupun bus data, sehingga 

pengaksesan program dan data dapat dilakukan secara bersamaan (concurrent), 

adapun blog diagram arsitektur ATMega16.  Secara garis besar mikrokontroler 

ATMega16 terdiri dari: 

1.  Arsitektur RISC dengan throughput mencapai 16 MIPS pada frekuensi 16Mhz. 

2.  Memiliki kapasitas Flash memori 16 Kbyte, EEPROM 512 Byte, SRA1Kbyte    

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

4.  CPU yang terdiri dari 32 buah register. 

5.  User interupsi internal dan eksternal 

6.  Port antarmuka SPI dan Port USART sebagai komunikasi serial 

7.  Fitur Peripheral 

a. Dua buah 8-bit timer/counter dengan prescaler terpisah dan modecompare 

b. Satu buah 16-bit timer/counter dengan prescaler terpisah, mode compare, 

dan mode capture 

c. Real time counter dengan osilator tersendiri 

d. Empat kanal PWM dan Antarmuka komparator analog 

e. 8 kanal, 10 bit ADC 

f. Byte-oriented Two-wire Serial Interface 

g. Watchdog timer dengan osilator internal 

(Sumber : Wardhana, Lingga :  2006) 
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II.2.2.Konfigurasi Pin Mikrokontroler Atmega16 

 

Gambar II.2. Konfigurasi Pin ATMEL Atmega16. 

Sumber : www.atmel.com 

Konfigurasi pin ATMega16 dapat dilihat pada Gambar II.1. Dari gambar 

tersebut dapat dijelaskan secara fungsional konfigurasi pin ATMega16 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 Oscilator. 

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

komporator analog, interupsi ekternal, dan komunikasi serial. 

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

http://www.atmel.com/
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8. XTAL1 dan XTAL2 merupakan pin masukan clock ekternal. 

9. AVCC merupakan pin masukan tegangan untuk ADC. 

10. AREF merupakan pin masukan tegangan referensi ADC 

( Sumber :Syahban Rangkuti. 2011) 

 

II.3.  Sensor Kecepatan Putaran Motor  

Sensor putaran atau kecepatan dapat dibuat dengan sebuat optocoupler tipe “U” 

dan sebuah roda cacah. Sensor putaran atau kecepatan ini dapat digunakan untuk 

membaca putaran suatu object yang berputar seperti roda kendaraan, putaran 

motor listrik dan lain nya. Sensor putaran atau kecepatan ini dibuat dengan 

optocoupler tipe “U” yang ditengahnya diletakan sebuah roda cacah. Optocoupler 

merupakan komponen optoisolator yang memiliki karakteristik penerima (photo 

transistor) akan mengalami perubahan logika bila terjadi perubahan intensitas 

cahaya yang dipancarkan oleh pemancar (LED infra merah) untuk penerima. 

Kecerahan led berbanding lurus dengan arus diodanya. Karena arus kolektor 

sebanding dengan tingkat kecerahan dari led maka dapat dikatakan bahwa arus 

dioda mengendalikan arus kolektor seperti transistor pada umumnya. Biasanya 

arus yang diperbolehkan mengalir pada infra merah adalah berkisar pada hingga 

25 miliamper. Foto transistor merupakan jenis transistor yang peka terhadap 

cahaya infra merah. Blok Sensor Optocoupler Blok Sensor Optocoupler,Sensor 

Putaran Dan Kecepatan,sensor putaran,sensor kecepatan,teori sensor 

kecepatan,teori sensor kecepatan,membuat sensor putaran,membuat sensor 

kecepatan,definisi sensor putaran,definisi sensor kecepatan,rangkaian sensor 



17 

 

 

putaran,rangkaian sensor kecepatan,menggunakan sensor putaran,menggunakan 

sensor kecepatan,kontruksi sensor putaran,konstruksi sensor kecepatan,rotary 

encoder,shaft encoder,ring encoder,rinc counter Roda cacah yang diletakan 

ditengah optocoupler tersebut berfungsi untuk mempengaruhi intensitas cahaya 

yang diberikan oleh LED pada optocoupler ke photo transistor yang akan 

memberikan perubahan level logika sesuai dengan putaran roda cacah. Kecepatan 

perubahan logika photo transistor akan sebanding dengan kecepatan putaran roda 

cacah. ( Sumber. Eldas, 2012 : 07) 

 

 

Gambar II.3.  Konstruksi Sensor Putaran 

Rotary encoder, atau disebut juga Shaft encoder, merupakan perangkat 

elektromekanikal yang digunakan untuk mengkonversi posisi anguler (sudut) dari 

shaft (lubang) atau roda ke dalam kode digital, menjadikannya semacam 

tranduser. Perangkat ini biasanya digunakan dalam bidang robotika, perangkat 

masukan komputer (seperti optomekanikal mouse dan trackball), serta digunakan 

dalam kendali putaran radar. Terdapat dua tipe utama rotary encoder, yaitu tipe 

absolut dan tipe relatif. Rotary encoder, atau disebut juga Shaft encoder, 

merupakan perangkat elektromekanikal yang digunakan untuk mengkonversi 

posisi anguler (sudut) dari shaft (lubang) atau roda ke dalam kode digital, 

menjadikannya semacam tranduser. Perangkat ini biasanya digunakan dalam 
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bidang robotika, perangkat masukan komputer (seperti optomekanikal mouse dan 

trackball), serta digunakan dalam kendali putaran radar, Terdapat dua tipe utama 

rotary encoder, yaitu tipe absolut dan tipe relatif. 

( Sumber. Eldas, 2012 : 07) 

 

II.4. LED ( Light Emiting Dioda ) Infrared 

LED merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. LED 

merupakan produk temuan lain setelah dioda. Strukturnya sama dengan dioda, 

tetapi belakangan ditemukan bahwa elektron yang menerjang sambungan p-n juga 

melepaskan energi panas dan energi cahaya. Bedanya jika dioda membuang 

energi kedalam bentuk panas, sedangkan LED membuang energi dalam bentuk 

cahaya. Bentuk fisik LED infrared  dapat dilihat pada gambar II.4. 

 

Gambar II.4. Bentuk Fisik LED Infrared 
Sumber :  (20 Aplikasi mikrokontroler ATMega16 menggunakan Bascom-AVR) 

 

LED dapat memancarkan sejumlah kecil dari cahaya ketika arus mengalir 

pada bias maju. LED dapat dirancang untuk memancarkan cahaya merah, 

biru,kuning, hijau dan cahaya inframerah. Cahaya infrared/inframerah merupakan 

cahaya yang tidak tampak. Dengan menggunakan spektroskop cahaya, radiasi 

inframerah akan tampak pada spektrum elektromagnet dengan panjang gelombang 

diatas panjang gelombang cahaya inframerah. Dengan panjang gelombang ini, 

maka cahaya infra merah ini akan tidak tampak oleh mata namun radiasi panas 
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yang ditimbulkan masih terasa atau dideteksi. LED inframerah merupakan salah 

satu LED yang paling efisien sebagai pembangkit cahaya. Dalam aplikasinya, 

sensor ini ideal sebagai pendeteksi keamanan. Berkas cahaya dari LED inframerah 

ini nantinya akan ditangkap oleh photodiode. (Sumber, Eldas 2012 : 6)  

 

II.5. Driver Motor Mosfet 

Pengaturan kecepatan Motor DC menggunakan beberapa rangkaian antara 

lain: rangkaian mikrokontroler ATmega16, rangkaian driver motor, rangkaian 

sensor kecepatan, rangkaian f to v dan rangkaian penyearah. Komponen swiching 

berdaya besar menggunakan mosfet IRFP250 disusun paralel agar memenuhi 

rating dari motor DC ½ HP. Dengan kontrol PID,nilai Kp, Ti, dan Td di tentukan 

dengan menggunakan metode trial and error ( Sumber : Fahmizal_note) 

 

II.6. LCD 16 x 2 

LCD (Liquid Crystal Display) atau dapat dibahasa Indonesia-kan sebagai 

tampilan kristal cair adalah suatu jenis media tampilan yang menggunakan kristal 

cair sebagai penampil utama. LCD merupakan salah satu perangkat penampil 

yang sekarang ini mulai banyak digunakan. LCD memanfaatkan silikon atau 

galium dalam bentuk kristal cair sebagai pemendar cahaya. Pada layar LCD, 

setiap matrik adalah susunan dua dimensi piksel yang dibagi dalam baris dan 

kolom. Dengan demikian seriap pertemuan baris dan kolom adalah sebuah LED 

terdapat sebuah bidang latar (backplane), yang merupakan lempengan kaca bagian 

belakang dengan sisi dalam yang ditutupi oleh lapisan elektroda transparan. 
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Dalam keadaan normal, cairan yang digunakan memiliki warna cerah. Daerah-

daerah tertentu pada cairan akan berubah warnanya menjadi hitam ketika 

tegangan diterapkan antara bidang latar dan pola olektroda yang terdapat pada sisi 

dalam lempeng kaca bagian depan. Bentuk fisik LCD 16x2 dapat dilihat pada 

gambar II.6. 

 

Gambar II.5. Bentuk Fisik LCD 16x2 

Sumber :  (20 Aplikasi mikrokontroler ATMega16 menggunakan Bascom-AVR) 

 

LCD yang digunakan adalah jenis LCD yang menampilkan data dengan 2 

baris tampilan pada display. Keuntungan dari LCD ini adalah. 

1. Dapat menampilkan karakter ASCII, sehingga dapat memudahkan dalam 

pembuatan program tampilan. 

2. Mudah dihubungkan dangan port I/O karena hanya menggunakan 8 bit data 

dan 3 bit kontrol. 

3. Ukuran modul yang proporsional. 

4. Daya yang digunakan relatif sangat kecil. 

( Sumber : Hadiansyah,  Reehok, 2011 : 3) 
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II.7.Komunikasi Serial  

 Antarmuka Kanal serial lebih kompleks/sulit dibandingkan dengan 

antarmuka melalui kanal paralel (akan dibahas pada bab berikutnya), hal ini 

discbabkan karcna: 

1. Dari Segi perangkat keras: adanya proses konversi data pararel menjadi 

serial atau sebaliknya menggunakan piranti tambahan yang disebut UART 

(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter); dan 

2. Dari Segi perangkat lunak: lebih banyak register yang digunakan atau 

terlibat; 

Namun di sisi lain antarmuka kanal serial menawarkan berapa kelebihan 

dibandingkan secara paralel, antara lain: 

a) Kabel untuk komunikasi serial bisa lebih panjang dibandingkan 

dengan paralel; data-data dalam komunikasi serial dikirim-kan untuk 

logika '1' sebagai tegangan -3 s/d -25 volt dan untuk logika '0' sebagai 

tegangan +3 s/d +25 volt, dengan demikian tegangan dalam komunikasi 

serial memiliki ayunan tegangan maksimum 50 volt, sedangkan pada 

komunikasi paralel hanya 5 volt. Hal ini menyebabkan gangguan pada 

kabel-kabel panjang lebih mudah diatasi dibandingkan pada paralel; 

b) Jumlah kabel serial lebih sedikit; Anda bisa menghubungkan dua 

perangkat komputer yang berjauhan dengan hanya 3 kabel untuk 

konfigurasi null modem, yaitu TXD (saluran kirim), RXD(saluran terima) 

dan Ground, bayangkan jika digunakan teknik paralel akan terdapat 20 – 
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25 kabel! Namun pada masing-masing komputer dengan komunikasi serial 

harus dibayar "biaya" antarmuka serial yang agak lebih mahal; 

c) Banyaknya piranti saat ini (palmtop, organizer, hand-phone dan 

lainlain) menggunakan teknologi infra merah untuk komunikasi data; 

dalam hal ini pengiriman datanya dilakukan secara serial. IrDA-1 

(spesifikasi infra merah pertama) mampu mengirimkan data dengan laju 

115,2 kbps dan Konsep Komunikasi Serial 2 dibantu dengan piranti 

UART, hanya panjang pulsa berkurang menjadi 3/16 dari standar RS-232 

untuk menghemat daya; 

d) Untuk teknologi embedded system, banyak mikrokontroler yang 

dilengkapi dengan komunikasi serial (baik seri RISC maupun CISC) 

atau Serial Communication Interface (SCI); dengan adanya SCI yang 

terpadu pada 1C mikrokontroler akan mengurangi jumlah pin keluaran, 

sehingga hanya dibutuhkan 2 pin utama TxD dan RxD (di luar acuan 

ground).  

 

II.8. Adonan Kue 

 Adonan bakery merupakan adonan berbentuk kalis, sehingga dalam 

pengolahannya membutuhkan nilai gaya dan torsi yang cukup besar. Penelitian ini 

merupakan perancangan alat pengaduk adonan bakeryyang dapat bekerja secara 

otomatis meningkatkan level kecepatan putar motor DC dan dapat berhenti 

sendiri. Kecepatan pertama pada poros pengaduk sebesar 130 rpm dan kecepatan 

kedua sebesar 160rpm. Untuk itu perlu menggunakan mikrokontroler, kemudian 
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didalamnya ditanamkan program dengan metode PID yang dapat menghasilkan 

nilai PWM(Pulse Width Modulation). Parameter dengan Kp=6.8, Ki = 0.2, dan Kd 

= 0.1 menghasilkan respon kontroler PID yang paling baik. Nilai PWM dapat 

berubah-ubah secara otomatis bergantung dari nilai umpan balik yang diberikan 

oleh sensor kecepatan, sehingga kecepatan putar motor dapat dijaga konstan. 

Untuk mengolah adonan satu kilo hingga kalis membutuhkan waktu 11menit dan 

untuk adonan dua kilo membutuhkan waktu 13 menit. 

 

II.8.1. Jenis-jenis Adonan Kue 

1. Kelompok Adonan Solid 

Yaitu, adonan roti, adonan puff pastry, adonan pie, adonan danish pastry, 

adonan croissant, adonan sugar dough, adonan pizza, dan adonan donat. 

a. Adonan Puff Pastry 

Puff Pastry adalah adonan yang dibuat dengan lapisan-lapisan lemak 

berada diantara lapisan-lapisan adonan, sehingga pada waktu pembakaran 

terbentuk jaringan terbuka yang getas dan berlapis-lapis. Metode pembuatan puff 

pastry telah diketahui sejak 1609, pada tahun tersebut Sir Hugh Plat 

memperkenalkan sebuah buku dengan judul Delight for Ladies yang berisikan 

resep besert cara pembuatannya. Pada saat ini dikenal beberapa jenis puff pastry 

yaitu full, three quarter, dan half. Pengertian full adalah dimana perbandingan dari 

berat lemak yang dipergunakan dengan berat terigu seimbang, three quarter 

perbandingan dari berat lemak yang dipergunakan dengan berat terigu berbanding 

3/4:1, demikian juga dengan half. 
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b. Adonan Pie 

Pie adalah jenis adonan asin yang termasuk ke dalam kelompok Short 

pastry. Ciri-cirinya adalah jika dimakan kue akan pecah dimulut secara mudah, 

rapuh, dan crispy. 

c. Adonan Danish Pastry 

Danish Pastry pertama dikenal di daratan Eropa dan menjadi populer di 

Amerika pada tahun 1919. Adonan yang baik adalah yang mempunyai lapisan 

yang banyak seperti halnya adonan puff pastry, tetapi remahnya sangat empuk 

serta lembut, karena terbuat dari adonan manis yang kaya akan lemak. 

d. Adonan Sugar Dough 

Sugar Dough lebih dikenal dengan sebutan pate manis. Adonan ini 

digunakan untuk pembuatan kue kering, alas kue, dan kue pie. Selain rasanya 

manis, adonan juga banyak mengandung lemak, di dalam pengerjaannya harus 

hati-hati, tidak boleh menggunakan tepung sawur berlebihan, karena akan 

mengakibatkan adonan menjadi keras, akan lebih baik jika adonan digiling di atas 

kain yang sudah ditaburi tepung sawur. ( Sumber : Siti Aisyah Nur Jannah S. Pd ) 

 

II.8.2. Proses Pembuatan Adonan Kue 

Proses pembuatan bakery(roti, kuedonat, dan bolen) ternyata 

membutuhkan suatu proses pengolahan adonan yang membutuhkan tenaga cukup 

besar. Cara konvensionalnya ialah dengan mengaduk serta membanting adonan 

menggunakan tangan hingga adonan berbentuk kalis (pengertian kalis disini 

jikalau adonan tidak lengket ditangan dan tidak mudah robek saat dibentangkan 

http://tokopastri.com/cookies/jual-kue-kering-lebaran-2014-istimewa-menggunakan-wisman-butter.htm
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hingga membentuk lapisan yang halus dan tipis). Proses ini membutuhkan waktu 

kira-kira 30 menit untuk kapasitas 1 kilogram adonan(tergantung kekuatan dalam 

mengaduknya). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menciptakan alat pengaduk bakery 

yang bekerja secara otomatis. Kemudian alat ini di lengkapi dengan control 

kecepatan dan waktu, dalam penelitian ini menggunakan metode PID. Metode 

yang digunakan akan di aplikasikan pada motor DC berdaya besar menggunakan 

rangkaian elektronika daya. 

 (Sumber : R.E.Nadhirza, T. Hardianto, D. K. Setiawan ) 

 

II.9.Perangkat Lunak dan Bahasa Pemrograman 

Agar mikrokontroler dapat bekerja secara sistematis maka digunakan 

perangkat lunak dan pemrograman sebagai pengkondisian dan perintah-perintah 

yang diiginkan oleh pembuat alat. Perangkat lunak dan bahasa pemrograman 

untuk mikrokontroler yang digunakan biasanya tergantung dari 

mikrokontrolernya, tetapi ada juga yang dipakai berdasarkan user itu sendiri 

dengan memilih bahasa pemrograman yang lain selama inisialisai dan sinkronisasi 

antara perangkat lunak dan bahasa pemrograman bisa dilakukan dengan benar dan 

sesuai dengan karakteristik  Mikrokontroler tersebut. 

 

II.9.1. Perangkat Lunak Code Vision AVR (CVAVR) 

Perangkat lunak yang diguanakan penulis untuk Mikrokontroler 

ATMEGA16 adalah Code Vision AVR  yang merupakan produk dari vendor HP 
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infoTech  untuk digunakan  keluarga ATMEL AVR Mikrokontroler. Tampilan 

pembuka CVAVR dapat dilihat pada gambar II.9. 

 

 

 

 

 

Gambar II.6. Tampilan CVAVR. 

  Sumber : www.hpinfotech.com 

 

Setelah CVAVR terbuka kemudian kita membuka proyek baru dengan 

tujuan semua pengaturan yang sebelumnya tidak akan di kerjakan tetapi, akan 

mengerjakan perintah baru ini dengan pengaturan yang terdapat pada jendela tab-

tab code wizard sebagai penentuan masukan-masukan dan keluaran yang 

diiginkan oleh pembuat alat. Tab Chip Mikrokontroler dan Ports Input/Output 

dapat dilihat pada gambar II.10 dan II.12. 

 

Gambar II.7. Tab Chip Mikrokontroler. 

Sumber : www.hpinfotech.com 

http://www.hpinfotechcom/
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Gambar II.8. Tab Ports Input/Output. 

Sumber : www.hpinfotech.com 

Setelah semua pengaturan awal dari mikrokontroler selesai maka dapat 

dilakukan pengetikan program untuk di Flash ke mikrokontroler tersebut. 

 

II.9.2. Bahasa Pemrograman AVR 

 Code Vision AVR C Compiler (CVAVR) merupakan kompiler bahasa C 

unutk AVR. Kompiler ini cukup memadai unutk belajar AVR, karena selain 

mudah penggunaannya juga didukung berbagai fitur yang sangat membantu 

dalam pembuatan software unutk keperluan pemrograman AVR. 

CVAVR ini dapat berjalan dibawah sistem operasi Windows 98, Me, NT 

4, 2000, XP dan 7 32 bit. CVAVR ini dapat mengimplemantasikan hampir semua 

instruksi bahasa C yang sesuai dengan arsitektur AVR, bahkan terdapat beberapa 

keunggulan tambahan untuk memenuhi keungglan spesifik dari AVR. Hasil 

kompilasi objek CVAVR bias digunakan sebagai source debug dengan AVR 

Studio debugger dari ATMEL. 

http://www.hpinfotech.com/
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Selain pustaka standar bahasa C, CVAVR juga menyediakan pustaka 

tambahan yang sangat membantu pemrograman AVR, yaitu : 

 Alphanumeric LCD modules, 

 Philips 12C bus, 

 National Semiconductor LM75 Temperatur Sensor, 

 Philips PCF8563, PCF8583, Maxim / Dallas Semiconductor DS1302 and 

DS1307 Real Time Clocks, 

 Maxim / Dallas Semiconductor 1 Wire protocol, 

 Maxim / Dallas Semiconductor DS1820, DS18S20, DS18820 Temperature 

Sensors, 

 Maxim / Dallas Semiconductor DS1621 Termometer / Thermostat, 

 Maxim / Dallas Semiconductor DS2430 and DS2433 EEPROMs, 

 SPI, 

 Power management, 

 Delays, 

 Gray code conversion. 

CVAVR juga memiliki program generator yang memungkinkan kita 

membuat program dengan cepat. 
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II.9.3.  Microsoft Visual Basic 2010 

Microsoft Visual Basic 2010 merupakan produk pemograman andalan dari 

Microsoft Corporation, di mana di dalamnya berisi beberapa jenis IDE 

pemrograman seperti Visual Basic, Visual C++, Visual Web Developer, Visual 

C#, dan Visual F#. Microsoft Visual Basic 2010 sudah mendukung penuh 

implementasi .Net Framework terbaru yaitu .Net Framework 4.0 (Andi  , 2011:2 

Microsoft Visual Basic 2010 & My Sql untuk Aplikasi Point of Sales ) 

 

                       Gambar II.9 Interface Microsoft Visual Basic 2010 

Sumber : http://www.microsoft.com 


