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Bab 1 
Pendahuluan Sistem Tertanam  

 

Pokok Bahasan: 

1. Apa itu Sistem Embedded 

 Pengertian 

 Sejarah Sistem Tertanam 

 Apikasi Sistem Tertanam pada Industri (Automobile, Communication, 

Home Appliances, Defense, Textile) 

2. Katagori Sistem Embedded 

 Mandiri (Standalone) 

 Real Time 

 Networked 

 Mobile Devices 

3. Arsitektur Sistem Embedded 

 Arsitektur Perangkat Keras (Hardware Architecture) 

 Arsitektur Perangkat Lunak (Software Architecture) 

 

Tujuan Belajar: 

 Setelah  mempelajari dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu :      

memahami dan menjelaskan pengertian dasar, katagori konsep dan arsitektur 

dari sistem embedded baik perangkat lunak maupun perangkat kerasnya. 

 

 

1.1   Apa Itu Sistem Embedded 

 

Pengertian  

 Sistem yang menempel di sistem lain. Embeded system merupakan 

sebuah sistem (rangkaian elektronik) digital yang merupakan bagian dari 

sebuah sistem yang lebih besar, yang biasanya bukan berupa sistem 

elektronik. Kata {embedded} menunjukkan bahwa dia merupakan bagian 

yang tidak dapat berdiri sendiri. Embedded system biasanya merupakan 

{application-specific system} yang didisain khusus untuk aplikasi tertentu. 

Contoh sistem atau aplikasinya antara lain adalah instrumentasi medik 

(medical instrumentation), process control, automated vehicles control, dan 

perangkat komunikasi (networking and communication systems). Ini berbeda 

dengan sistem digital yang didisain untuk {general-purpose}. Embedded 

http://www.total.or.id/info.php?kk=system
http://www.total.or.id/info.php?kk=electric
http://www.total.or.id/info.php?kk=%7Bembedded
http://www.total.or.id/info.php?kk=%7Bapplication-specific%20system
http://www.total.or.id/info.php?kk=design
http://www.total.or.id/info.php?kk=medical%20instrumentation
http://www.total.or.id/info.php?kk=process%20control
http://www.total.or.id/info.php?kk=automated%20vehicles%20control
http://www.total.or.id/info.php?kk=networking%20and%20communication%20systems
http://www.total.or.id/info.php?kk=digital%20system
http://www.total.or.id/info.php?kk=%7Bgeneral-purpose
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system biasanya diimplementasikan dengan menggunakan mikrokontroler 

(microcontroller). Embedded sistem dapat memberikan respon yang sifatnya 

real time. Embedded sistem banyak digunakan pada peralatan digital, seperti 

jam tangan. 

 

 

Struktur Sistem Embedded 

 

 
 

 

Sejarah Sistem Embedded 

 Salah satu sistem embedded modern yang pertama dikenali adalah  

Apollo Guidance Computer yang dikembangkan oleh Charles Stark Draper di 

MIT Instrumentasi Laboratorium, awal 1960-an. Apollo Guidance Computer 

(AGC) adalah on-board digital computer (papan komputer digital) yang 

diinstall di setiap acecraft program Apollo, baik Command Module (CM) dan 

Lunar Module (LM). Disediakan onboard computation untuk mendukung 

spacecraft guidance, navigasi dan kontrol. 

 Apollo flight computer adalah yang pertama menggunakan Integrated 

Circuit (IC). Versi Blok I digunakan 4.100 IC, masing-masing berisi gerbang 

logika single 3-input NOR l. Software AGC ditulis dalam bahasa assembly 

AGC. 

RAM: 2K words 

ROM: 36K words 

Both had cycle times of 11.72 micro-seconds. 

The memory word length : 16 bits, 15 bits of data and 1 odd-parity bit.   

 

http://www.total.or.id/info.php?kk=microcontroller
http://www.total.or.id/info.php?kk=real%20time
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Gambar 1. Apollo 1024 bit core memory module 

 

Sebuah sistem embedded pertama yang diproduksi secara massal 

adalah Autonetics D-17 guidance computer untuk rudal Minuteman, dirilis 

pada tahun 1961. Dibangun dari transistor logika dan memiliki hard disk 

untuk memori utama. 

 

 
Gambar 3. Autonetics D-17 guidance computer from a Minuteman I missile. 

 

Setelah tahun 60-an. dimana telah ditemukannya integrated circuit, 

embedded system mengalami peningkatan dalam hal produksi dan 

mengalami penurunan harga. Pada masa tersebut banyak dikembangkan 

system yang dapat melakukan tugas yang lebih canggih dan komplek. 

Sebagai contoh : Microprosesor pertamaIntel 4004, berhasil dimanfaatkan 

untuk pembuatan kalkulator dan system lainnya. System tersebut mulai 

membutuhkan memori tambahan dan chips pendukung.  

Sistem embedded saat ini adalah : 

• Signal processing systems 

Real-time video, set-top boxes, DVD players, medical equipment, 

residential gateways 

• Distributed control 

• Network routers, switches, firewalls, mass transit systems, elevators 

• “Small” systems 

Mobile phones, pagers, home appliances, toys, smartcards, MP3 

players, PDAs, digital cameras, sensors, smart badges 

 

Aplikasi Sistem Embedded 

Aerospace 

 

Sistem navigasi,sistem 

pendaratan otomatis, flight 

attitude controls, engine 
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controls, space exploration 

(seperti :  The mars pathfinder) 

Otomotif Fuel injection control, 

passenger environmental 

controls, anti-locking braking 

systems, air bag controls, GPS 

mapping, cruise control 

Mainan anak Video games, MindStone 

system 

Komunikasi Satelite, network routers, 

switches, hubs 

Peralatan 

komputer 

Printer, scanner, keyboard, 

displays, modems, hard 

disk, CD-ROM, USB 

Peralatan rumah 

tangga 

Mesin cuci, microwave 

oven, VCR‟s, DVD, televisi, 

stereo, sistem alarm 

keamanan atau keebakaran, 

lawn sprinkler controls, 

thermostats, kamera digital, 

clock radios, cell phones 

Industri Elevator controls, 

surveillance systems, robots 

Instrumentation Data collection, 

oscilloscopes, signal 

generators, signal analyzers, 

power supplies 

Kesehatan CT, one touch glucose meter, 

almost all medical facility 

Peralatan kantor  Mesin FAX, mesin fotocopy, 

telepon 

Perorangan PDA, pager, IPOD, MP3 

player, telepon selular 
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1.2   Kategori  Sistem Embedded 

 

1. Mandiri (Standalone) 

Sebuah perangkat standalone dapat berfungsi secara independen dari 

perangkat keras lainnya. Tidak terintegrasi ke dalam perangkat lain. 

Contohya adalah , kotak TiVo yang dapat merekam program televisi, 

sedangkan DVR yang terintegrasi ke kotak kabel digital merupakan 

peralatan yang tidak stand alone. Perangkat yang terintegrasi biasanya 

lebih murah daripada beberapa produk standalone yang melakukan 

fungsi yang sama. Stand alone juga dapat merujuk kepada sebuah 

program software yang tidak memerlukan software selain sistem operasi 

untuk menjalankannya. Ini berarti bahwa kebanyakan program software  

adalah program mandiri. Software seperti plug-in dan paket ekspansi 

untuk video game bukan merupakan program stand alone  karena tidak 

akan berjalan kecuali program tertentu telah terinstal. 

 

2. Real Time  

Sistem embedded dengan tugas-tugas spesifik yang dilakukan dalam 

periode waktu spesifik disebut dengan sistem real time. Sistem real time 

terdiri dari hard real time system dan soft real time system. Hard real 

time adalah sistem yang harus melaksanakan tugas dengan deadline 

yang tepat. Contoh dari sistem ini sebuah sistem yang harus membuka 

katup dalam 30 milidetik ketika kelembaban udara melintasi ambang 

batas tertentu. Jika katup tidak dibuka dalam 30 milidetik maka akan 

menimbulkan malapetaka. Sedangkan soft real time adalah sistem yang 

tidak memerlukan deadline, seperti DVD player, jika diberikan suatu 

perintah dari remote control maka akan mengalami delay selama 

beberapa milidetik untuk menjalankan  perintah tersebut. Delay ini tidak 

akan berakibat sesuatu yang serius. 

 Sistem hard real-time sering kali digunakan sebagai alat pengontrol 

untuk applikasi yang dedicated. Sistem operasi yang hard real-time 

mempunyai batasan waktu yang tetap yang sudah didefinisikan 

dengan baik.Pemrosesan harus selesai dalam batasan-batasan yang 

sudah didefinisikan, atau sistem akan gagal. 

 Sistem soft real-time mempunyai lebih sedikit batasan waktu yang 

keras, dan tidak mendukung deadline dengan menggunakan batas 

akhir 

 

3. Networked 
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Sistem embedded yang dilengkapi dengan interface network dan diakses 

oleh suatu jaringan seperti Local Area Network atau internet disebut 

dengan Networked Information Appliances. Sistem embedded yang 

terhubung ke jaringan berjalan pada protokol TCP/IP dan memerlukan 

protokol layer aplikasi serta HTTP web server software untuk 

menjalankan sistem tersebut. Contoh dari sistem ini adalah sebuah web 

camera yang dapat mengirimkan gambar secara real time yang telah 

terhubung ke internet melalui TCP/IP dan HTTP, misalnya ketika pintu 

terkunci dan sesorang berada didepan pintu tersebut, web camera yang 

berada pada pintu akan mengirimkan sinyal ke desktop melalui internet 

dan pintu yang terkunci dapat dibuka dengan menekan tombol mouse. 

 

4. Mobile Devices 

Mobile device seperti ponsel, PDA, smart phone, dll merupakan kategori 

khusus dari sistem embedded. Mekipun PDA melakukan banyak tugas 

untuk tujuan umum (general purpose), tetapi harus dirancang seperti 

sistem embedded konvensional. Mobile device dianggap sebagai sistem 

embedded karena keterbatasannya pada kendala memory, ukuran yang 

kecil, kurangnya interface yang. Meskipun demikian saat ini PDA 

mampu mendukung software aplikasi general purpose seperti word 

processor, games, dll.  

 

 

1.3   Arsitektur Sistem Embedded 

 

Arsitektur sistem embedded merupakan sebuah abstraksi dari 

perangkat embedded. Komponen hardware dan software bukan 

direpresentasikan sebagai beberapa komposisi dari elemen yang berinteraksi. 

Arsitektur sistem embedded merupakan hal yang penting dalam 

menyelesaikan tantangan yang dihadapi saat mendesain sistem baru. 

Tantangan yang biasa dihadapi adalah 

 mendefinisikan dan meng-capture desain system 

 keterbatasan biaya 

 menentukan integritas sistem, seperti kehandalan dan keamanan 

 bekerja dalam batas-batas fungsi elemen yang tersedia (seperti  

processing power,    memori, battery life, dll) 

 marketability dan sellability 

 persyaratan deterministik 

Arsitektur dapat bertindak sebagai dasar yang kokoh untuk 

menganalisis dan menguji kualitas perangkat dan kinerja di bawah berbagai 
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keadaan. Mendefinisikan dan memahami arsitektur sistem embedded 

merupakan komponen penting dari desain sistem Setiap sistem embedded 

memiliki arsitektur. Arsitektur  embedded adalah alat yang berguna dalam 

memahami semua elemen utama, mengapa semua elemen berada 

ditempatnya dan mengapa semua elemen berperilaku demikian. 

 

Gambar 3. Tipe arsitektur sistem embedded 

 

 

Gambar 4. Arsitektur sistem embedded 

 

 User Interface : untuk interaksi dengan pengguna. Terdiri keyboard, 

touch pad, dll 

  ASIC: Application Specific Integrated Circuit : untuk fungsi yang 

spesifik seperti motor control, data modulation, dll 

 Microcontroller(μC) : bagian dari mikroprosesor 

 Real Time Operating System (RTOS): terdiri dari semua software untuk 

kontrol sistem dan interface pengguna  
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 Controller Process: Keseluruhan kontrol algoritma untuk proses 

eksternal yang menyediakan waktu dan kontrol untuk berbagai unit di 

dalam sistem embedded.  

 Digital Signal Processor (DSP) , merupakan jenis dari mikroprosessors  

 DSP assembly code : kode untuk DSP yang disimpan dalam memori 

program 

 Dual Ported Memory : Data Memory yang dapat diakses oleh dua 

prosesor pada saat yang sama  

 CODEC: Compressor/Decompressor data  

 User Interface Process : Bagian dari RTOS yang menjalankan perangkat 

lunak untuk kegiatan interface pengguna  

 Controller Process : Bagian dari RTOS yang menjalankan software untuk 

timing dan control antara berbagai unit dari sistem embedded  

 

Embedded Systems Hardware 

 Commercial off-the-shelf components (COTS) 

– Misal : wireless radios, sensors, I/O devices 

– Murah 

 Application-Specific ICs (ASICs) 

– ICs yang dirancang untuk keperluan /aplikasi khusus 

– Kinerja yang sangat bagus pada aplikasi 

– Embedded systems pada awalnya hanya ASICs 

 Domain-specific processors 

– DSPs 

– Microcontrollers 

– Microprocessors 

 

Embedded Software 

• Tugas utama: „Not transformation of data but interaction with physical 

world‟ 

• Mengakuisisi sifat-sifat fisika/kimia lingkungan 

– Perlu waktu 

– Mengkonsumsi daya 

– Tidak berhenti (kecuali gagal beroperasi) 

Sifat-Sifat Embedded Software 

• Timeliness 

- Waktu: secara sistematik telah terhubung dengan teori komputasi 

- RTOS seringkali mereduksi karakterisasi suatu task menjadi sebuah 

bilangan(yakni, prioritasnya) 
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- Tetapi: Komputasi memerlukan waktu bahkan pada komputer yang 

sangat cepat, waktu masih perlu dipertimbangkan 

 Proses fisik memerlukan waktu 

- Perlu ditemukan abstraksi yang memungkinkan kendali waktu ! 

• Concurrency 

- Didunia fisik, banyak kejadian berlangsung pada waktu yang sama 

- Tantangan: mengkompromikan sekuensialitas software dengan 

konkurensi dunia nyata 

 Pendekatan klasik (semaphores, monitors, dsb) memberikan fondasi 

yang baik 

Tetapi tidak mencukupi 

 Pendekatan lain adalah kompilasikan konkurensi (Estrel) 

• Estrel: synchronous/reactive language 

• FSM based, deterministic behavior 

 Keunggulan: program yang sangatdapatdiandalkan 

 Kekurangan: terlalu statik untuk sistem tertentu 

- Karena itu diperlukan pendekatan menengah 

• Liveness 

- Program tidak boleh berakhir 

 Tidak seperti model komputasi Turing tradisional, HALT tidak boleh 

terjadi 

 Deadlock tidak dapat ditolerir 

- Correctness bukan semata mata menampilkan jawaban akhir yang benar 

 Harus mempertimbangkan hal-hal sepertitiming, power 

consumption, fault recovery, security and robustness 

• Interfaces 

Keterhubungan dengan lingkungan, serial,usb, l2c, dll 

• Heterogeneity 

Keberagaman device menimbulkan masalah interoperabilitas 

• Reactivity 

- Sistem disebut interaktif, bila: 

 Bereaksi dengan kecepatannya sendiri (atau kecepatan manusia 

yang mengendalikannya) 

- Sistem disebut transformatsional, bila: 

 Mentransformasikan suatu input data menjadi suatu output data 

(misalnya perkalian dua buah matriks) 

- Sistem disebut reaktif, bila: 

 Bereaksi secara kontinu dengan lingkungan, selalu dengan 

kecepatan reaksi yang tetap 
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 Harus beradaptasi terhadap perubahan kondisi sumber daya dan 

permintaan dapat sering berubah 

 Kendala waktu nyata, Safety-critical, Fault-tolerance dapat 

merupakan isu utama 

 

 

 

1. Apa yang dimaksud dengan sistem embedded ? 

2. Ceritakan sejarah sistem embedded secara singkat dan jelas ! 

3. Sebutkan aplikasi sistem embedded pada bidang kedokteran ! 

4. Gambarkan arsitektur sistem embedded ! 

5. Mengapa arsitektur merupaka hal yang penting pada saat mendesain 

sebuah sistem embedded ? 

6. Sebutkan kategori yang ada dalam sistem embedded ! 

7. Apa yang dimaksud dengan sistem real time sistem embedded ? 

8. Jelaskan perbedaan antara hard real time sistem dengan soft real time 

sistem ! 

9. Sebutkan sifat-sifat embedded software ! 

10. Jelaskan perbedaan antara sistem interaktif dan sistem reaktif pada 

embedded software ! 

1.4 Pertanyaan  
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Bab 2 
Tren dan Teknologi Sistem Embedded 

 

Pokok Bahasan: 

1. Kekhususan Sistem Embedded 

 Kehandalan (Reliability) 

 Kinerja (Performance) 

 Konsumsi Daya 

 Biaya (Cost) 

 Ukuran (Size) 

 Keterbatasaan antarmuka dengan pengguna (Limited user interfaces) 

 Kemampuan peningkatan perangkat lunak (Software upgradation 

capability) 

 

2.  Trend Terkini pada Sistem Embedded 

 Kekuatan proses (Processor power) 

 Memory 

 Sistem Operasi (Operating Systems) 

 Kemampuan Komunikasi Interface dan Jaringan (Communication 

interfaces and networking capability) 

 Bahasa Pemrograman (Programming languages) 

 Development tools 

 Pemrograman Perangkat Keras (Programmable Hardware) 

 

Tujuan Belajar: 

Setelah mempelajari dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu :  

 memahami dan menjelaskan ciri-ciri khusus seperti : kehandalan, kinerja, 

konsumsi daya, biaya, ukuran, keterbatasan antar muka dengan pengguna 

dan kemampuan peningkatan perangkat lunak.  

 memahami dan menjelaskan trend terkini pada sistem embedded 

 

2.1.    Kekhususan Sistem Embedded 

 

 Kehandalan (Reliability) 

Kehandalan merupakan hal yang sangat penting dalam sistem 

embedded  ketika menjalankan fungsi-fungsi kritis. Misalnya pada saat 

mempertimbangkan sistem embedded yang digunakan untuk 
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mengontrol penerbangan. Kegagalan sistem embedded dapat memiliki 

resiko bencana. Oleh karena itu programmer sistem embedded harus 

mempertimbangkan semua kemungkinan dan program yang ditulis 

tidak mengalami kegagalan 

 

 Kinerja (Performance) 

Sistem Embedded miliki keterbatasn waktu sehingga harus dapat 

merespons (Responsiveness) kejadian secepat mungkin. Sebagai 

contoh, sistem yang memonitor keadaan jantung pasien harus  dengan 

cepat dan segera memberitahu jika ada kelainan dalam sinyal 

terdeteksi. 

 

 Konsumsi Daya 

Sebagian besar sistem embedded diopersikan melalui batere. Untuk  

mengurangi pengurasan batere dan menghindari seringnya pengisian 

ulang batere maka, maka konsumsi daya dari sistem embedded harus 

sangat rendah. Komponen dari hardware harus digunakan dengan 

mengkonsumsi daya yang rendah dan pengurangan jumlah 

komponen. Untuk mengurangi jumlah komponen, digunakan PLDs 

dan FPGA. Sistem Embedded harus kuat karena beroperasi dalam 

lingkungan yang keras. Harus tahan terhadap getaran, fluktuasi power 

supply dan panas (tekanan) yang berlebihan. Karena terbatas pada 

power supply dalam sebuah sistem embedded, maka daya yang 

dikonsumsi harus terus minimum. Dengan mengurangi jumlah 

komponen dan mengurangi konsumsi daya maka akan meningkatkan 

kehandalan sistem. 

 

 Biaya (Cost) 

Sebagai sistem embedded yang secara luas digunakan pada konsumen 

sistem elektronik, biaya menjadi masalah sensitif. Perancang hardware 

harus benar-benar mempertimbangkan pemilihan mengenai 

komponen yang digunakan untuk menghindari terjadinya biaya yang 

berlebihan.  

 

 Ukuran (Size) 

Ukuran merupakan salah satu faktor dalam sistem embedded. Ukuran 

dan berat merupakan parameter yang penting pada sistem embedded 

yang digunakan dalam pesawat terbang, pesawat ruang angkasa, 

rudal dan lain-lain, dalam hal perhitungan setiap inci dan setiap gram. 

Untuk mengurangi ukuran dan berat, board yang ada didesain dengan 
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mengurangi jumlah komponen sampai batas maksimal yang mungkin.  

Untuk telepon genggam ukuran terus dikembangkan dalam ukuran 

dan berat  yang kecil. 

 

 Keterbatasaan interface dengan pengguna (Limited user interfaces) 

Awalnya, sebuah sistem embedded tidak memiliki user interface. 

Informasi dan program sudah dimasukkan ke dalam sistem (misalnya, 

sistem panduan untuk Rudal Balistik  Intercontinental atau ICBM) dan 

tidak ada kebutuhan untuk interaksi manusia atau intervensi kecuali 

untuk menginstal perangkat atau pengujian.  Tidak seperti desktop 

yang penuh dengan perangkat input/output, sistem embedded tidak 

memiliki interface sama sekali. Pada sistem embedded input melalui 

keypad atau serangkaian tombol. Output ditampilkan pada suatu LED 

atau LCD kecil. Pada PDA keyboard QWERTY digunakan untuk 

memasukkan nama, alamat, nomor telepon dan catatan dan dokumen 

berukuran lebih banyak lagi. PDA telah mencapai fungsi seperti 

komputer desktop, sehingga mungkin tidak lagi dianggap sebagai 

sistem embedded. Dengan demikian mengembangkan interface yang 

bersifat user friendly dengan keterbatasan input/output merupakan 

tugas yang menantang untuk pengembang firmware. 

 

 Kemampuan peningkatan perangkat lunak (Software upgradation 

capability) 

Software upgradability dan extensibility saat ini dianggap fitur penting 

dalam sistem embedded, khususnya di dalam sebuah jaringan. Jenis 

software upgrade yang mungkin diinginkan dalam sistem embedded 

adalah replacements, patch, dan ekstensions. 

1. Software replacement 

Merupakan software yang pengganti yang lengkap untuk 

firmware asli yang dikirimkan dalam sistem embedded tertentu. 

Biasanya, sebuah daerah memori flash yang mengandung 

firmware asli dihapus dan program yang baru ditulis ke dalam 

daerah yang sama dari memori. Tentu saja, program baru tersebut 

mungkin lebih kecil atau lebih besar daripada yang asli, 

tergantung pada jenis perubahan yang dilakukan. 

2. Software patches 

Melakukan perubahan kecil untuk firmware tanpa mengganti 

seluruh gambar memori dengan yang baru 

3. Software extensions 
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Melakukan penambahan fungsi terhadap sistem embedded, 

misalnya penambahan fungsi address book pada telepon selular, 

penambahan memo pad pada buku elektronik, dan lain-lain yang 

memiliki kehandalan fungsi seperti komputer general purpose. 

 

 

 Kekuatan proses (Processor power) 

Peningkatan sistem embedded dapat diukur dari ketersediaan 

prosesor. Sekitar 150 jenis prosesor dari kira-kira 50 vendor 

semikonduktor. Dengan kekuatan 8 bit, 16 bit, 32 bit dan 64 bit 

mikrokontroller dan mikroprosesor yang tersedia untuk memenuhi 

segmen pasar yang berbeda. Kemampuan clock speed dan memory 

addressing juga meningkat. Digital Signal Processor yang sangat kuat 

juga tersedia untuk analisis real time sinyal audio dan video. Sebagai 

hasilnya kekuatan komputer desktop saat ini tersedia pada palmtops. 

 

 Hardware dan software terbaru untuk sistem embedded 

Systems-on-chip (SOCs) 

Usual (or desired) specs: 

– 32-bit RISC CPU 

– Built-in interfaces to RAM and ROM 

– Built-in DMA, interrupt and timing controllers 

– Built-in interfaces to disk or flash memory 

– Built-in Ethernet/802.11 interfaces 

– Built-in LCD/CRT interfaces 

SOCs baru muncul hampir setiap minggu! 

Contoh 

– Intel StrongARMSA-1110 

– Motorola PowerPC MPC823e 

– NEC VR4181...dsb 

 

2.2.   Trend Baru Embedded Systems  H/W 
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Small (and cool) SOCs 

 

• Camera-on-chip (Bell Labs)  

• CMOS-based 

• 100,000 optical sensors in a 2D grid (active pixels) 

• Daya sangat rendah 

• Murah(~$50) 

• SPEC: one step closer to “Smart Dust” 

– 2mm x 2.5 mm 

– AVR-like RISC core 

– 3k RAM 

– 8-bit ADC 

– FSK radio transceiver 

– Paged memory system 

– Lots of other cool stuff… 

• Manufacturing cost 

– $ 0.3 for the die 

– $ 0.5 for the five external components  

                    
 

Beyond SOCs: RSOCs 

• Reconfigurable System-on-Chip 

– Processor core + (re)Programablelogic 

o E.g. FPGAs 

o Merubah watak/perilaku sistem pada tingkat hardware 

– Contoh : 

o Atmel’sFPSLIC 
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– Up to 40K Gates 

– 8-bit microcontroller @ 40 MHz 

o Triscend’sA7S 

– Up to 40K Gates 

– ARM-based 

 

 Memory 

Biaya dari chip memori berkurang dari hari kehari, sehingga sistem 

embedded dapat dibuat lebih berfungsi dengan mengabungkan 

penambahan  fitur seperti protokol network dan graphical user 

interfaces. Biaya chip memori digunakan untuk mencegah 

pengembang melakukan port sistem operasi ke sasaran hardware. 

Karena chip memori menjadi murah  maka port sistem operasi menjadi 

masalah lagi. Saat ini jam tangan dengan sistem operasi linux 

embedded telah tersedia. Pada sistem Embedded, memory is at a 

premium. Beberapa chip, embedded chip VLSI, dan mikroprosesor 

low-end mungkin hanya memiliki sejumlah kecil RAM "on board" 

(dibangun langsung ke chip), oleh karena itu memori tidak dapat 

diperluas. Selain RAM, beberapa sistem embedded mempunyai 

beberapa memori non-volatile  dalam bentuk disk magnetik miniatur, 

FLASH memory expansions, atau bahkan 3rd-party memory card 

expansions. Namun yang perlu diingat, bahwa upgrade memori pada 

sebuah sistem embedded mungkin akan dikenakan biaya lebih dari 

seluruh sistem itu sendiri. Oleh karena itu seorang programmer sistem 

embedded, perlu menyadari memori yang tersedia dan memori yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas.  

 

 Sistem Operasi (Operating Systems) 

Tidak seperti pada desktop dimana pilihan sistem operasi adalah 

terbatas, sistem operasi pada sistem embedded sangat bervariasi. 

Keuntungan utama embedded sistem operasi adalah software 

dibangun dengan sangat cepat dan berisi kode yang sangat mudah. 

Software dapat dibangun dengan bahasa tingkat tinggi seperti C. Jadi 

waktu ke sistem akan berkurang (time to market the system gets 

reduced) . Apabila memerlukan  kinerja yang bersifat realtime, maka 

dapat digunakan sistem operasi realtime. Selain itu banyak terdapat 

embedded komersial atau sistem operasi realtime dengan 

meningkatnya software open source untuk pengembangan sistem 

operasi open source. Daya tarik dari software open source adalah 

software ini dapat diperoleh dengan bebas, dan menyediakan sorce 
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kode yang lengkap dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi 

yang diperlukan. 

 

 Kemampuan Komunikasi Interface dan Jaringan (Communication 

interfaces and networking capability) 

Dengan tersedianya biaya chip yang rendah, sistem embedded dapat 

memberikan kemampuan jaringan melalui komunikasi interface 

seperti Ethernet, 802.11 wireless LAN, dan Infrared. Jaringan pada 

sistem embedded memiliki banyak keuntungan. Dapat diakses dengan 

menggunakan remote control untuk melakukan monitoring. Selain itu 

perbaikan terhadap software embedded sangat mudah karena versi 

terbaru dapat diunggah melalui network interface. Karena 

peningkatan kapasitas memori sistem embedded TCP/IP protokol 

stack dan HTTP server software dapat di port ke sistem dan dapat 

diakes melalui Internet.  

 

 Bahasa Pemrograman (Programming languages) 

Perkembangan bahasa pemrograman pada software embedded 

sebagian besar masih menggunakan bahasa Assembly. Namun karena 

kemampuan croos-compiler, maka saat ini banyak dikembangkan 

bahasa tingkat tinggi seperti C, begitu juga dengan bahasa yang 

bersifat objek oriented yaitu C++ dan Java. Daya tarik dari Java karena 

memiliki platform yang independen. Sebenarnya perkembangan 

bahasa pemrograman Java diawali untuk mengatasi market sistem 

embedded (to address the sistem embedded market). Banyak aplikasi 

menarik dengan Java Virtual Machine pada sistem embedded. 

Memungkinkan sistem mendownload Java applet dari server dan 

melakukan eksekusi. Microsoft embedded visual tool dapat digunakan 

untuk pengembangan aplikasi software embedded.  

 

 Development tools 

Saat ini dengan ketersediaan jumlah tool, debugging, testing serta 

permodelan sistem embedded telah membuka jalan untuk melakukan 

pengembangan sistem secara cepat dengan sistem yang kuat dan 

handal. Pengembangan tool seperti MATLAB dan Simulink dapat 

digunakan untuk model sistem embedded seperti meng-generate kode, 

yang pada intinya dapat mengurangi waktu pengembangan. 

Pengembangan tool seperti BREW (Binary Runtime Environment for 

Wireless), Java 2 Micro Edition (J2ME), Wireless Application Protocol 
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(WAP) memiliki aplikasi fasilitas pengembangan yang mudah untuk 

peralataan mobile.  

 

 Pemrograman Perangkat Keras (Programmable Hardware) 

Programmable Logic Devices (PLDs) dan Field Programmable Gate 

Arrays (FPGAs) membuka jalan untuk mengurangi komponen pada 

sistem embedded, menjadi kecil dan biaya sistem yang rendah. Setelah 

pembangunan prototype sistem embeddded untuk produksi massal, 

FPGA dapat dikembangkan, yang akan mamiliki semua fungsi dari 

prosesor, peripheral seperti aplikasi circuit spesifik. System On Chip 

merupakan perkembangan mutakhir dari pemrograman hardware 

dimana hanya terdapat sebuah chip pada sistem embedded. 

 

 

1. Sebutkanlah kekhususan sistem embedded ! 

2. Mengapa sistem embedded harus memiliki kehandalan sistem ? 

3. Bagaimanakah kinerja dan konsumsi daya pada sistem embedded ? 

4. Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan biaya optimal pada 

perancangan sistem embedded ? 

5. Mengapa sebagian besar sistem embedded tidak memiliki user 

interface ? 

6. Sebutkan dan jelaskan jenis software upgrade pada sistem embedded ! 

7. Apa kelebihan utama sistem operasi embedded ? 

8. Sebutkan kelebihan dari software open source ! 

9. Jelaskan perkembangan bahasa pemrograman yang digunakan pada 

sistem embedded ! 

10. Jelaskan keuntungan jaringan komunikasi sistem embedded !  

 

1.2.  Pertanyaan  
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Bab 3 
Pendahuluan Mikrokontroler 8051 

 

Pokok Bahasan: 

1. Mikrokontroler  8051 

 Arsitektur (Architecture) 

 Timers/Counters 

 Interrupts 

 Komunikasi Serial (Serial Communication) 

 

Tujuan Belajar: 

 Setelah  mempelajari dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:      

1. Memahami dan menjelaskan arsitektur dan bagian-bagian 

mikrokontroller 8051 seperti timer/counter, penanganan interupsi dan 

komunikasi serial 

2. Memahami dan menjelaskan eksplorasi IDE seperti Keil untuk 

pengkonfigurasian memori, spesifikasi model memori lokal dan 

membangun aplikasi menggunakan IDE. 

 

3.1. Arsitektur Prosesor Intel 8051 

 

 Prosesor atau mikroprosesor adalah suatu perangkat digital berupa 

Chip atau IC (Integrated Circuit) yang digunakan untuk memproses data 

biner. Alat ini berisi ALU (Arithmetic and Logic Unit), register-register, 

Control Unit dan sistem interkoneksi atau BUS internal. Bila sebuah prosesor 

dilengkapi dengan memory (RAM & ROM) dan fasilitas Input/Output 

internal, biasanya disebut mikrokontroler. 8051 merupakan mikrokontroler 

buatan Intel corp yang merupakan bagian dari keluarga MCS-51. Semua 

fasilitas sebuah sistem mikroprosesor yang terdiri dari prosesor, memory dan 

I/O dikemas dalam keping tunggal atau single chip IC. Dengan cara ini, 

maka pengguna atau user tidak perlu melengkapi keping tunggal ini dengan 

beragam IC lain seperti clock generator, addres latcher, chip selector, memory dan 

PPI (Programmable Peripheral Interface) atau lainnya.  

 Variasi register di dalam sebuah mikroprosesor sangat beragam 

bergantung pada tipe, fungsi khusus yang diinginkan dan pabrik 

pembuatnya. Karena mikrokontroler telah dilengkapi dengan berbagai 

peripheral yang sudah terdapat pada satu chip IC maka mikrokontroler 

memiliki keunggulan berikut ini :  
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a. Harga yang lebih ekonomis .  

b. Sistem yang jauh lebih kompak dan ringkas.  

c. Tingkat keamanan dan akurasi yang lebih baik.  

d. Kemudahan dalam penggunaannya untuk sistem yang berbasis 

mikrokontroler.  

 Berdasarkan perbedaan dalam aplikasi dan fasilitas, mikrokontroler 

mempunyai set instruksi (Instruction Set) yang berbeda dengan mikroprosesor 

lainnya. Set instruksi mikroprosesor tersebut bersifat processing intensive 

untuk operasi data volume besar, yang dapat beroperasi secara bit, nibble, 

byte atau word. Beragam mode pengalamatan (addressing mode) 

memungkinkan akses ke lokasi dapat dilakukan secara fleksibel baik data 

array yang besar, memakai pointer alamat, offset dan lain-lain.  

 Di sisi lain mikrokontroler mempunyai instruksi yang bekaitan dengan 

kontrol dari Input dan Output. Antaramuka (interfacing) ke berbagai Input 

dan Output dapat dilakukan dengan operasi bit maupun byte. 

 AT89C51 merupakan prosesor 8-bit dengan low power supply dan performansi 

tinggi yang terdiri dari CMOS dengan Flash Programmable dan Erasable Read Only 

Memory (PEROM) sebesar 4 Kbyte didalamnya. Alat tersebut dibuat dengan 

menggunakan teknologi tinggi non-volatile berdensitas tinggi dari ATMEL yang 

kompatibel dengan keluarga MCS-51 buatan Intel yang merupakan standar industri. 

Dengan menggunakan flash memori, program dapat diisi dan dihapus secara 

elektrik, yaitu dengan memberikan kondisi-kondisi tertentu (high / low) pada pin-

pinnya sesuai dengan konfigurasi untuk memprogram atau menghapus. Cara ini 

lebih praktis dibandingkan dengan menggunakan EPROM yang penghapusan 

program atau datanya menggunakan sinar ultraviolet.  

Fasilitas yang tersedia pada AT89C51 antara lain :  

 

a. 4 Kbytes Flash EEROM dengan kemampuan sampai 1000 kali tulis-

hapus  

b. 128 x 8-bit internal RAM.  

c. 32-bit atau jalur Input/Output.  

d. 2 (dua) buah 16-bit Timer / Counter.  

e. 6 (enam) buah sumber interupsi.  

f. Serial Communication Interface.  

g. Kompatibel dengan prosesor MCS-51 buatan Intel Corp.  

h. Operasi Klok antara 1 sampai 24 MHz.  
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Gambar 1. Arsitektur Internal Mikrokontroler AT89C51 

 

Fungsi - fungsi Pin Mikrokontroler AT89C51  

Susunan pin atau kaki–kaki mikrokontroler AT89C51 dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini 
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Gambar 2. Konfigurasi Pin Mikrokontroler AT89C51 

 

XTAL1, adalah kaki masukan ke rangkaian oscilator internal. Sebuah 

oscillator kristal atau sumber oscilator luar dapat digunakan.  

 

XTAL2, adalah kaki keluaran dari rangkaian oscilator internal. Pin ini dipakai 

bila menggunakan oscilator kristal. 
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Gambar 3. Contoh koneksi kristal untuk clock 

 

 Gambar 3. memperlihatkan contoh koneksi pin XTAL2 dan XTAL1 

untuk menghasilkan klok internal. Kristal yang digunakan berkisar antara 1 

MHz sampai 24 MHz. Penggunaan klok pada sistem mikroprosesor mutlak 

diperlukan untuk sinkronisasi aktivitas seluruh komponen digital yang 

terlibat di dalamnya, makin cepat getaran klok, makin cepat pula proses yang 

dilakukan system tersebut. Karena sebuah siklus mesin (machine cycle) pada 

8051 membutuhkan 12 klok, maka jika kita menggunakan kristal 12 MHz, 1 

siklus mesin memakan waktu 1 s.  

 

RST, Reset input.. Memberikan sinyal HIGH pada pin ini paling tidak selama 

2 siklus mesin (sekitar 2 s untuk prosesor yang menggunakan kristal 12 

MHz) akan me-reset mikrokontroler. Semua pin I/O akan high ketika reset 

diberi kondisi high  

 

ALE / PROG, Sinyal HIGH diberikan oleh pin ini atau ALE (Addres Latch 

Enable) ketika prosesor mengakses kode program (fetch cycle) dari memory 

eksternal. Pin ini disediakan karena 8 dari 16 pin Address dipakai bergantian 

dengan 8 pin Data. Pin ini disambungkan dengan sebuah Latch atau Buffer 

yang menahan sinyal address. Pada operasi normal ALE dikelurkan secara 

konstan pada 1/6 frekuensi oscillator dan dapat dipakai untuk timing atau 

clocking eksternal. Sedangkan PROG atau kondisi LOW yang diberikan 

terhadap pin ini diterapkan pada saat pengisian kode program ke dalam 

ROM internal.  

 

PSEN, Program Strobe Enable merupakan sinyal pengontrol yang 

membolehkan program memori eksternal masuk ke dalam bus selama proses 

pemberian / pengambilan instruksi (fetching). Pin ini biasanya dihubungkan 

dengan OE (output enable) pada Chip ROM eksternal.  
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EA / VPP, Pin EA ini harus dihubungkan ke ground jika kode program 

diletakkan pada memory eksternal. Sebaliknya harus disambunkan ke Vcc 

jika kode program diletakkan pada ROM internal.  AT89C51 memiliki 

memory internal, yaitu 128 byte RAM dan 4kbytes ROM, sehingga untuk 

menyimpan program yang ukurannya tidak melebihi 4kbyte tidak diperlukan 

lagi ROM eksternal. Dari 32-pin saluran I/O yang tersedia, 24 di antaranya 

digunakan untuk I/O paralel dan 8-bit sisanya berfungsi ganda, yaitu sebagai 

I/O paralel sekaligus untuk sinyal kontrol yaitu pin P3.0 sampai P3.7. Sinyal 

control tersebut adalah WR, RD, T0, T1, INT0, INT1 dan 2-bit saluran 

Input/Output serial yaitu RXD dan TXD. 

 

 

3.2. Organisasi Memori 

 

 Mikrokontroler AT89C51 memiliki memory internal program yang 

terpisah dari memory internal data, ruang memory internal program 

memiliki kapasitas 4 kbyte flash EEROM, yaitu alamat 0000H sampai 0FFFH 

dalam bilangan heksadesimal atau alamat 0 sampai 4095 dalam bilangan 

desimal. Karena alamat terkait dengan jumlah pin address yang 

menggunakan sistem biner, maka biasanya angka alamat memory 

menggunakan bilangan biner atau heksadesimal, di mana setiap angka 

heksadesimal mewakili 4-bit angka biner. 

 

 
(a). Memory Program. 
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(b). Memory Data. 

Gambar 4. Peta Memory internal pada intel 8051. 

 

 Gambar 4.a. memperlihatkan lokasi ROM internal. Lokasi ini dapat 

diakses jika pin EA = 1 atau diberi tegangan Vcc. Jika ukuran program 

melampaui 4kbyte, maka harus digunakan ROM eksternal yang alamatnya 

antara 0000h sampai FFFFh atau 64kbyte dan pin EA = 0 atau dihubungkan 

dengan ground. Jika digunakan EPROM eksternal, maka alamat memory 

program sama dengan alamat memory data, dengan kata lain alamat 64 kbyte 

dipakai bersama oleh program dan data.  

 Seperti telah disebutkan di atas, AT89C51 dapat membedakan alamat 

memory hingga 64 kbyte, pengaksesan data ke memori data eksternal 

dilakukan dengan menggunakan data pointer melalui instruksi “MOVX”. Di 

samping dapat mengakses RAM eksternal, mikrokontroler AT89C51 memiliki 

RAM internal yang pengaksesannya terpisah dengan RAM eksternal. RAM 

internal berkapasitas 128 byte ditambah sejumlah SFR (Special Function 

Register). Gambar 2.4.b. kiri memperlihatkan RAM internal dan SFR. 

Kelompok RAM internal memiliki alamat antara 00 – 7FH sedangkan 

kelompok SFR (Special Function Register) memiliki alamat antara 80H – FFH. 

RAM internal dapat diakses secara langsung (direct addressing) maupun tak 

langsung (indirect addressing) melalui RO dan R1. Sedangkan SFR hanya dapat 

diakses secara langsung dengan menyebutkan nama lokasinya, bukan nomor 

lokasinya, misalnya ACC, B, P0, P1 dst.  128 byte RAM internal yang terletak 

antara 00 – 7FH terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu : 
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Gambar 2.5. Peta RAM internal 8051. 

 

a. Kelompok Register Bank. Berupa 32 byte atau 32 register yang terletak 

antara 00h sampai 1Fh. Bagian ini dipecah menjadi 4 register bank yang 

masing-masing terdiri dari 8 register yang diberi nama R0 sampai R7. 

Masing-masing register dapat dialamatkan dengan nama ataupun dengan 

alamat RAM-nya. Bit RS0 dan RS1 pada register PSW di SFR menentukan 

bank mana yang sedang digunakan. Misalnya jika RS0 dan RS1 bernilai 

00, maka R2 menempati lokasi 02H pada register bank pertama, tetapi jika 

RS0 dan RS1 bernilai 10, maka R2 menempati lokasi 12H pada register 

bank ketiga.  

b. Daerah pengalamatan bit (bit addressable) yang terdiri dari 16 byte atau 16 

register dengan alamat antara 20h sampai 2Fh. Setiap bit pada areal ini 

dapat diakses secara terpisah tanpa mengganggu bit lainnya. 

Pengalamatan byte dapat mengunakan alamat register antara 20h sampai 

2Fh, sedangkan pengalamatan bit dapat dilakukan dengan menuliskan 

titik setelah alamat registernya, misal 20H.7 untuk bit MSB pada register 

20H.  

c. Daerah register penggunaan umum (Scratch Pad Area) yang terletak di 

bagian atas RAM internal, yaitu alamat 30h sampai 7FH. Biasanya Stack 

diletakkan di area ini.  

 

3.3.   SFR (Special Function Register) 

Di dalam setiap operasinya mikrokontroler harus selalu menyertakan register 

sebagai salah satu operand atau tempat data yang akan dilibatkan dalam 
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operasi tsb. Register adalah memori kecil berukuran 1 atau 2 byte, 8-bit atau 

16-bit.  

Register akan menampung data sebelum diolah, register juga akan 

menampung data hasil olahan sementara sebelum dikembalikan atau dikirim 

ke BUS internal atau eksternal. Selain itu, register juga digunakan untuk 

mengendalikan operasi I/O device, seperti paralel I/O, serial communication, 

Timer dan Interrupt. Gambar 2.6. memperlihatkan peta SFR.  

Register-register yang ada di mikrokontroler adalah sebagai berikut:  

a. Register A, disebut juga sebagai akumulator (SFR alamat E0h) yaitu 

tempat akumulasi proses olah data.  

b. Register B, disebut juga Base Register (SFR alamat F0h). Register ini 

jarang dipakai karena hanya dipakai untuk operasi perkalian dan 

pembagian saja  
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Gambar 6. Peta SFR (Special Function Register). 

 

c. Register R0 s/d R7 (tidak terletak dalam SFR). Merupakan Register 

serbaguna yang boleh dipakai untuk apa saja. Khusus untuk register 

R0 dan R1 dapat digunakan juga untuk operasi pengalamatan tak 

langsung (indirect addressing).  

d. Register DPTR, merupakan satu-satunya register 16-bit yang ada pada 

mikrokontroler keluarga MCS51. Register ini mempunyai fungsi 

serbaguna seperti halnya register R0 s/d R7, dan dapat juga untuk 
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menyimpan alamat memory eksternal bagi mode pengalamatan tak 

langsung. Register ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu register 

DPL dan register DPH. Register DPL adalah byte bawah dari DPTR 

yaitu bit ke-0 s/d bit ke-7, sedangkan register DPH adaalh byte atas 

dari DPTR yaitu bit ke-8 s/d bit ke-15.  

e. PSW (Program Status Word) atau flag register, SFR alamat D0H, 

merupakan register yang berisi data-data kondisi mikrokontroler 

setelah suatu operasi selesai dijalankan. Register ini memiliki bit ke-3 

dan bit ke-4 digunakan untuk pemilihan register bank.  

f. Register Port, terdiri dari 4 (empat) yaitu P0, P1, P2, dan P3. Register 

port berisi data-data yang akan dikirim keluar dan data-data yang 

telah dibaca dari luar. Setiap bit pada register port terkait langsung 

dengan kondisi pin tertentu, misalnya jika bit pada P1.5 diberi nilai 

biner “1”, maka pin yang terkait dengannya, yaitu pin nomor 6 (lihat 

gambar 2.2.) akan berkondisi HIGH atau tegangan 5 volt. Jika pin 6 ini 

disambungkan ke sebuah LED, maka LED akan menyala. Sebaliknya, 

jika pin 6 tsb disambungkan ke sebuah sensor dan sensor tsb dalam 

kondisi HIGH, maka P1.5 akan bernilai “1”. Pada kasus LED, pin P1.5. 

berfungsi sebagai pin output, sedangkan pada kasus sensor, pin tsb 

berfungsi sebagai input bagi prosesor.  

g. SP (Stack Pointer), SFR alamat 81h, berisi alamat stack atau tumpukan 

tertinggi dalam RAM internal. Register ini berguna untuk menyimpan 

data yang terkait dengan instruksi PUSH (memasukkan data ke stack) 

dan POP (mengeluarkan data dari stack) atau alamat-alamat kode 

program yang diselamatkan pada saat terjadi pemanggilan 

subprogram atau rutin interupsi.  

h. Pasangan Register Timer. Register yang terkait dengan penggunaan 

timer adalah register TH0, TL0, TH1, TL1, TMOD dan TCON. 

Pasangan register TH dan TL digunakan sebagai container atau jam 

pasir yang menampung pulsa dengan kapasitas maksimum 65535 

pulsa. Pulsa yang masuk ke dalam kontainer ini bergantung pada 

mode penggunaan Timer. Jika I/O device ini digunakan sebagai 

Timer, maka pulsa yang masuk berasal dari rangkaian klok internal 

dengan perioda 12 kali perioda kristal yang digunakan. Jika prosesor 

Sedangkan jika I/O device ini digunakan sebagai Counter, maka pulsa 

yang masuk berasal dari pin T1 atau T0 para Port 3 (lihat gambar 2.2.). 

Frekuensi pulsa yang masuk melalui T1 maupun T0 tidak boleh 

melampaui 1/24 frekuensi kristal.  
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i. Register-register kontrol. Yaitu register-register yang digunakan untuk 

mengendalikan kerja I/O device internal. Reegister tersebut antara lain 

register IP (Interrupt Priority) dan IE (Interupt Enable) untuk operasi 

interupsi, register TMOD (Timer Mode) danTCON (Timer Control) untuk 

operasi Timer atau Counter, register SCON untuk operasi komunikasi 

serial dan register PCON (Power Control) untuk pengendalian 

penggunaan daya listrik prosesor.  

 

3.4.  Struktur Port 

 

Prosesor AT89C51 menyediakan 32-pin I/O yang dikelompokkan menjadi 4 

buah Port. Setiap pin terkait langsung dengan bit tertentu yang ada pada 

register P0, P1, P2 atau P3 yang terletak dalam SFR. Seperti tampak pada 

gambar 2.6. register P0, P1, P2 dan P3 merupakan register bit addressable, 

setiap bit dapat diakses 2 arah (input atau output) secara terpisah tanpa 

mempengaruhi bit lainnya. Sebagai contoh saat P1.5 digunakan sebagai pin 

input, P1.4 dapat digunakan sebagai output atau sebaliknya.  

 

Port 0  

Port 0 (nol) terdapat pada pin 32 s/d pin 39. Port 0 adalah port paralel 8-bit 

dua arah yang belum dilengkapi dengan rangkaian pull-up internal, yaitu 

rangkaian untuk mempertahankan harga tegangan pada saat kondisi HIGH 

maupun LOW. Output dari port 0 dapat mensuplai arus ke 8 buah pin TTL. 

Meskipun demikian, karena pin pada port 0 tidak dilengkapi dengan internal 

pull-up, biasanya pin-pin pada port ini digunakan sebagai pin input. Selain 

untuk paralel port, pin-pin pada port 0 juga dapat digunakan untuk pin 

address maupun pin data ketika prosesor menggunakan memory atau I/O 

eksternal.  

 

Port 1  

Port 1 terdapat pada pin 1 s/d pin 8. Port 1 adalah port paralel 8-bit dua arah 

yang telah dilengkapi dengan internal pull-up. Setiap pin pada port 1 dapat 

mensuplai arus ke 4 buah pin TTL. Seluruh pin dapat digunakan sebagai 

input maupun output.  

 

Port 2  

Port 2 terdapat pada pin 21 s/d pin 28. Port 2 adalah paralel port dua arah 

yang dilengkapi dengan rangkaian pull-up. Output dari port 2 dapat 

mensuplai arus ke 4 buah pin TTL. Selain sebagai paralel port. Port 2 juga 
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dapat digunakan sebagai pin address (lihat gambar 2.2.). Untuk fungsi ini 

port 2 mengunakan internal pull-up yang kuat.  

Port 3  

Port 3 terletak pada pin 10 s/d 17. Port 3 adalah port paralel dua arah yang 

dilengkapi dengan rangkaian pull-up. Output dari port 3 dapat mensuplai 

arus ke 4 pin TTL. Selain itu port 3 juga memiliki fungsi lain yang dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 1. Fungsi lain Port 3. 

 
 

 

3.5.  Metode Pengalamatan (addressing mode) 

 

Untuk mengakses memory atau register, prosesor 8051 memiliki beberapa 

cara pengalamatan, yaitu :  

a. Pengalamatan Register (register addressing)  

Cara ini hanya berlaku untuk register R0 sampai R7. Misalnya 

instruksi :  

 MOV R7,22H  menyebabkan isi RAM internal alamat 22H disalin 

   ke Register R7.  

b. Pengalamatan Langsung (direct addressing)  

Cara pengalamatan seperti ini hanya berlaku untuk RAM internal dan 

SFR. Pada cara ini, dalam instruksinya operand ditunjukkan oleh suatu 

alamat yang lebarnya 8-bit. Misalnya instruksi  

 MOV 24H,22H  menyebabkan isi RAM internal alamat 22H disalin 

    ke RAM  internal alamat 24H.  
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 MOV TMOD,#00010001B  menyebabkan angka biner 00010001  

     dimasukkan  ke register TMOD.  

 MOV 24H,P1  menyebabkan kondisi pin pada Port 1 direkam ke 

    dalam RAM internal alamat 24H.  

c. Pengalamatan tidak langsung (indirect addressing)  

Cara pengalamatan ini hanya berlaku untuk RAM internal. Pada cara 

ini, instruksi menunjukkan suatu register yang isinya adalah alamat 

dari suatu operand . Misalnya,  

            MOV @R0,22H  menyebabkan isi RAM internal alamat 22H disalin 

    ke RAM internal yang alamatnya tersimpan pada 

    registe R0.  

d. Pengalamatan segera (immediate addressing)  

Cara ini berlaku untuk RAM internal dan SFR, di mana data yang akan 

dilibatkan tertulis langsung pada instruksinya, misalnya :  

 MOV TMOD,#00010001B   menyebabkan angka biner 00010001 

                                                 dimasukkan ke register TMOD. 

 MOV 24H,#22H  menyebabkan angka 22H dimasukkan ke RAM 

                           internal alamat 24H.  

e. Pengalamatan berindeks (indexed addressing)  

Biasanya cara ini digunakan untuk mengambil data yang ditulis pada 

memory program. Cara ini ditujukan untuk menbaca look-up table yang 

ada di memori program. Misalnya :  

 MOVC A,@A+DPTR  menyebabkan data yang terletak pada  

     memory yang alamatnya merupakan hasil 

     penjumlahan isi register  A dengan isi  

     register DPTR disalin ke  register A. 
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Bab 4 
Pendahuluan Pemrograman Mikrokontroler 

 

Pokok Bahasan: 

1. Pemrograman C    

2. Pengalokasian Memory  

 

Tujuan Belajar: 

 Setelah  mempelajari dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:      

1.    Memahami dan Menjelaskan tentang pemrograman C 

2.    Memahami dan menjelaskan tentang pemrograman mikrokontroler  

         menggunakan C 

 

 

4.1. Pendahuluan Pemrograman C 

 

 Dalam pemrograman terstruktur, salah satu bahasa pemrograman 

terbaik yang digunakan adalah bahasa C. Mengapa bahasa pemrograman C 

yang digunakan? Jawabannya adalah karena  bahasa C telah berhasil 

digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis permasalahan 

pemrograman, dari level operating system (unix, linux, ms dos, dsb), aplikasi 

perkantoran (text editor, word processor, spreadsheet, dsb), bahkan sampai 

pengembangan sistem pakar (expert system). Kompiler C juga telah tersedia di 

semua jenis platform komputer, mulai dari Macintosh, UNIX, PC, Micro PC, 

sampai super komputer. 

 C adalah bahasa pemrograman universal dan paling dasar. Bisa juga 

disebut bahasa pemrograman tingkat menengah (middle level programming 

language), karena memiliki kemampuan mengakses fungsi-fungsi dan 

perintah-perintah dasar bahasa mesin/hardware (machine basic instruction set). 

Semakin tinggi tingkat bahasa pemrograman (misalnya: java), semakin 

mudahlah bahasa pemrograman dipahami manusia, namun membawa 

pengaruh semakin berkurang kemampuan untuk mengakses langsung 

instruksi dasar bahasa mesin. 

 Beberapa alasan mengapa bahasa pemrograman C dipakai secara 

universal:  

o C sangat populer, maka dengan banyaknya programmer bahasa C, akan 

memudahkan seorang programmer untuk berdiskusi dan menemukan 

pemecahan masalah yang dihadapi ketika menulis program dalam bahasa 
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C. Selain itu, dengan banyaknya programmer C artinya semakin  banyak 

banyak kompiler yang dikembangkan untuk berbagai platform.  

o C memiliki portabilitas tinggi, Dengan adanya standarisasi ANSI untuk 

bahasa C, maka program C yang ditulis untuk satu jenis platform, bisa di-

kompile dan jalankan di platform lain dengan tanpa atau hanya sedikit 

perubahan.  

o C adalah bahasa pemrograman dengan kata kunci (keyword) sedikit, Kata 

kunci disini adalah merupakan fungsi ataupun kata dasar yang   

disediakan oleh kompiler suatu bahasa pemrograman. Dengan keyword 

yang sedikit maka menulis program dengan C bisa menjadi lebih mudah. 

Pengaruh lain dari sedikitnya kata kunci ini adalah proses eksekusi 

program C yang sangat cepat. C hanya menyediakan 32 kata kunci, 

perhatikan ringkasannya dalam tabel di bawah ini :   

 

 

Daftar Keyword C 

Const Continue Default Do 

Double Else Enum Extern 

Float For Goto If 

Int Long Register Return 

Short Signed Sixeof Static 

Struct Switch Typedef Union 

Unsigned Void Volatile while 

Auto Break Case Char 

 

o Bahasa C sangat fleksibel, artinya dengan menguasai bahasa C, seorang 

programmer  bisa menulis dan mengembangkan berbagai jenis program 

lainnya mulai dari operating system, word processor, graphic processor, 

spreadsheets, ataupun kompiler untuk suatu bahasa pemrograman. 

o C adalah bahasa pemrograman yang bersifat moduler, artinya program C 

ditulis dalam routine yang dipanggil dengan fungsi, dan fungsi-fungsi 

yang telah dibuat, bisa digunakan kembali (reuse) dalam program ataupun 

aplikasi lain. Dengan demikian sangat praktis dan menghemat waktu 

seorang programmer.  

 Bahasa pemrograman C adalah bahasa yang terdiri dari satu atau lebih 

fungsi-fungsi. Fungsi main() adalah fungsi utama dan harus ada pada 

program C karena fungsi main() ini adalah fungsi pertama yang akan diproses 

pada saat program di kompile dan dijalankan. Jadi bisa dikatakan bahwa 

fungsi main() adalah fungsi yang mengontrol fungsi-fungsi lain.  
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 Bahasa pemrograman C disebut sebagai bahasa pemrograman 

terstruktur karena struktur program C terdiri dari fungsi-fungsi lain sebagai 

program bagian (subroutine). Cara penulisan fungsi pada program bahasa C 

adalah dengan memberi nama fungsi {}. Sebuah program C terdiri dari fungsi 

dan variabel. 

 Fungsi bisa juga dituliskan ke file lain, dan bila programmer ingin 

memanggil atau menggunakan fungsi tersebut, bisa dituliskan header file-nya 

dengan pre-prosesor directive #include. File ini juga disebut sebagai file pustaka 

(library file). Dibawah ini adalah gambar struktur dasar program C :  

 

 #include <stdio.h> //preprosesor directive  

 Fungsi_baru();  //prototype fungsi lain 

 Main  

 { 

  Statement; //fungsi utama 

 } 

 

 Fungsi baru() 

 { 

 

  Statement; //fungsi lain 

 } 

 

 Jenis bahasa pemrograman yang akan dibahas di modul ini adalah 

mengenai structured programming (pemrograman terstruktur). Program 

terstruktur secara sederhana menekankan pada hirarki struktur aliran 

program. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan konstruksi looping 

terstruktur seperti “while”, “repeat”, “for”.  

 Pada pemograman terstruktur, seorang programmer akan 

memecahkan kode yang besar ke dalam sub rutin yang lebih pendek sebagai 

kesatuan logika yang lebih kecil, sehingga bisa dengan mudah dimengerti. 

Selain itu, diusahakan untuk menggunakan variable global sesedikit mungkin, 

dan sebagai gantinya sub routine harus menggunakan variable lokal serta 

menggunakan argumen (parameter) sebagai referensi data.  

 Bila suatu pogram telah dibangun menjadi program yang besar dan 

kompleks, maka akan semakin susah untuk mencari bugs (kesalahan) yang 

ada didalamnya. Penggunaan variable global yang terlalu banyak akan 

mempersulit pencarian bugs, karena data global dapat diubah oleh 

penggunaan fungsi/ procedure dalam program.  
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  Pada suatu bahasa pemrograman terstruktur, disetiap struktur 

kode harus memiliki satu titik masuk dan satu titik keluar. Bahasa C 

memungkinkan banyak cara untuk keluar dari suatu struktur (seperti 

perintah “continue”, “break”, dan “return”).  

 

Top Down Design 

  Dalam struktur Top Down, pertama-tama kenalilah komponen-

komponen utama yang akan menjadi solusi pemecahan masalah, 

kemudian komponen-komponen tersebut disusun berurutan menjadi 

langkah-langkah pemecahan solusi, dan dilanjutkan dengan 

mengembangkan detail dari masing-masing komponen.  

 Top down design terdiri dari:  

 Top down design dengan algoritma sequence dan selection 

 Top down design dengan algoritma pengulangan (repetition) 

 Top down design dengan algoritma function 

Proses penulisan dengan bahasa C dapat disederhanakan dalam 

gambar berikut:  

 

 
 Langkah-langkah penulisan program:  

 Tulis source code program bahasa C dengan menggunakan text 

editor, kemudian simpan dalam sebuah file. Text editor 

berupa aplikasi notepad atau editplus pada windows, dan 

untuk operating system unix/linux bisa menggunakan aplikasi 

emacs yang cukup terkenal. 

Tulis source code program 

& simpan dalam file  

Kompile source code 

program 

Running Program 

Proses Menulis Program 
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 Kompile file source code program bahasa C.  

Kompilasi atau kompile (compile) adalah suatu proses 

merubah source code ke bahasa mesin sehingga bisa 

dieksekusi  atau dijalankan.  

 Menjalankan program yang telah dikompile.  

Sebagai hasil kompilasi tersebut kita akan didapatkan suatu 

file yang bisa dijalankan (executable file).  

  

 

 Contoh proses pembuatan program C: 

1.Tulis source code program dan simpan dalam file. Misalnya 

nama file nya adalah hello.c 

2.Compile source code yang telah ditulis. Perintah untuk 

melakukan compile adalah gcc hello.c 

3.Execute program yang telah di compile tersebut. Jalankan 

program a.out 

 

 Contoh penulisan program paling sederhana:  

 

  #include < stdio.h> 

 

   void main() 

  { 

    

     printf("\nHello World\n"); 

 

} 

 

Simpan kode tersebut dengan nama gcc hello.c, kemudian compile file 

tersebut dengan mengetikkan gcc hello.c 

  Hasil perintah tersebut akan menampilkan tulisan “Hello 

World” setelah didahului spasi. Perintah diatas memanggil fungsi 

printf, yaitu fungsi output dari (I/O) input/output library (yang 

didefinisikan dalam file stdio.h) 

 

 

4.2. POINTER 
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 KONSEP DASAR 

Pointer adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan alamat 

memori sebuah variable, BUKAN menyimpan nilai datanya. 

 

Alamat Memori Nilai yang Disimpan 

FFDB ? 

FFDC ? 

FFDD „M‟ 

FFDE ? 

 

 

 DEKLARASI POINTER 

Syntax: 

   

 

char, float, int, double, long, dsb       operator bintang/ asterisk 

(*) 

 

 

 OPERATOR POINTER 

o Operator „&‟ : untuk mendapatkan alamat memori operand/ 

variable pointer. 

o Operator „*‟ : untuk mengakses nilai data operand/ variable 

pointer. 

 

 EXAMPLE 

#include <stdio.h> 

main() 

{ 

char *Alamat_X, X; // Alamat_X bertipe pointer char, sedang X bertipe 

char 

 

 

X = „M‟;   // variable X diisi dengan karakter „M‟ 

Alamat_X = &X; // simpan alamat variable X ke variable Alamat_X 

 

 

printf(“Nilai Var X = %c ada di alamat memori %p \n”, *Alamat_X, 

Alamat_X); 

} 

 

FFDD 

Alamat_X 

tipe_data * nama_var_pointer 
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 OPERASI POINTER 

o Operasi Assignment/ pengerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Operasi Penambahan  menunjukkan lokasi data berikutnya di 

memori komputer. Besar interval lompatan pengaksesan data 

ditentukan oleh jenis tipe pointernya: 

 pointer int sebesar 2 byte 

 pointer float sebesar 4 byte 

 pointer char sebesar 1 byte, dst 

 

 

 

Misal:   int *X;  // int = 2 byte 

  1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 … 1000 + 2 

x N 1000  20 40 30 10 60 90 70  ? 

X           

    X + 1  X + 2  X + 3   

 

Misal:   float *X;  // float = 4 byte 

  1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 … 1000 + 4 

x N 1000  2.0 4.0 3.0 1.0 6.0 9.0 7.0  ? 

X           

      X + 1     

 

Contoh:  MENGAKSES SEBUAH ARRAY DENGAN 

MENGGUNAKAN POINTER 

 #include <stdio.h> 

 main() 

 { 

  char string[] = “INFORMATIKA”, *PString; 

  int i; 

#include <stdio.h> 

main() 

{ 

 float Y, *X1, *X2; 

 Y = 12.34; 

 X1 = & Y; 

 X2 = X1;  // simpan nilai X1 ke 

X2 

printf(“Alamat X1 = %p, isinya = 

%f\n”, X1, *X1); 

printf(“Alamat X2 = %p, isinya = 

%f\n”, X2, *X2); 

} 
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  PString = string; // sama dengan PString = &string[0]; 

  for(i = 0; i < 11; i++) 

  { 

   printf(“%c”, *PString); 

   PString++; // PString = PString + 1; 

  } 

} 

 

 

 #include <stdio.h> 

 main() 

 { 

  int nilai[] = {10, 20, 30, 40, 50}, *P; 

  int i, total = 0; 

  P = nilai; // sama dengan P = &nilai[0]; 

  for(i = 0; i < 5; i++) 

  { 

   total = total + *P; 

P++;   // P = P +1; 

  } 

  printf(“Total = %i”, total); 

} 

 

o Operasi Pengurangan menunjukkan lokasi data sebelumnya di 

memori komputer, aturannya sama dengan aturan penambahan. 

 

o Operasi Logika 

Misal:  int *P1, *P2, *P3; 

 if ( P1 > P2 )  P1 menunjuk ke alamat memori yang lebih 

tinggi dari P2 ? 

 if ( P1 == P2 )   P1 menunjuk ke alamat memori yang sama 

dengan P2 ? 

 if ( P1 < P2 )   P1 menunjuk ke alamat memori yang lebih 

rendah dari P2 ? 

 if ( *P1 >= *P2 )  ? 

 if ( &P1 < &P2 )  ? 

 

 

 POINTER SEBAGAI ARRAY/ LARIK 

Langkah-langkahnya adalah: 
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1. Mengalokasikan jumlah elemen data yang dibutuhkan dengan 

memakai perintah malloc() / memory allocation secara dinamis. 

Bisa dihapus dengan perintah free(). Prototype fungsi tersebut ada 

di dalam library stdlib.h. 

int  *x; 

… 

x = malloc ( 8 );  // mengalokasikan sebesar 8 byte  untuk 4 data 

integer 

atau bisa juga:  

 

            ukuran tipe datanya 

 

x = malloc ( 4 * sizeof ( int )); 

 

        jumlah elemen 

 

2. Mengaksesnya secara berurutan  (x),(x + 1),(x + 2),(x + 3), …, dst 

 

Contoh: 

 int *X, x [10]; // pointer X dan array x 

 

Elemen ke 1 2 3 … N 

Larik x:      

Nilai 

Elemen 

x [ 0 ] x [ 1 ] x [ 2 ]  x [ N – 1 ] 

      

Pointer X:      

Alamat 

Elemen 

X X + 1 X + 2  X + N – 1 

Nilai 

Elemen 

*X *( X + 1 ) *( X + 2 )  *( X + N – 1 ) 
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 ARRAY OF POINTER  array yang tiap elemennya berisikan variable 

bertipe pointer 

Contoh: 

   

 

 

 PASS BY REFERENCE IN FUNCTION (USING POINTER) 

 

void main() 

 { 

  int a,b 

 a=5; 

   fungsi(a); 

   printf("%d", a); 

 } 

  

void fungsi(int x) 

 { 

    x = 7; 

 } 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

main() 

{ 

 int *nilai, total = 0, n, i; 

 printf(“Jumlah Data = “); scanf(“%i”, &n); 

 nilai = malloc( n * sizeof( int )); 

 if (!nilai) printf(“Memori Penuh!”); 

 

 

 

 

 else 

 { 

  for(i = 0; i < n; i++) 

  { 

   printf(“Data %i = “, i+1); scanf(“%i”, 

nilai + i); 

   // tanpa operator & karena sudah 

berupa pointer 

   total = total + *(nilai + i); 

  } 

  printf(“\nJumlah Total = %i”, total); 

  free(nilai); // menghapus nilai dari 

memori heap 

 } 

} 

10 30 20 40 50 70 

int *X[10]; 
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Apa output dari program di atas? 

 

 

 

 

 

 

Untuk menggunakan sebuah variabel, kita harus mendeklarasikannya 

dulu. Pada saat deklarasi, slot memori dipesan untuk dipakai oleh variabel 

tersebut . Setelah dideklarasikan, variabel bisa digunakan. Ada cara untuk 

membuat variabel tanpa deklarasi. Variabel tersebut baru dibuat saat 

dibutuhkan ketika program berjalan. Setelah selesai digunakan, variabel 

tersebut harus dihapus.  

Cara Membuat Variabel Tanpa Deklarasi 

1. Deklarasikan pointer yang menunjuk variabel yang akan dibuat  

2. Jika pada saat program berjalan variabel tersebut dibutuhkan  

 Pesan slot memori untuk menyimpan variabel (malloc) 

 Simpan alamat slot memori pada pointer no 1 

 Gunakan variabel sesuai kebutuhan dengan cara akses tak langsung 

melalui pointer 

 Hapus variabel / lepas slot memori setelah variabel selesai digunakan 

(free) 

 

 

 

 

Karakteristik Alokasi Memory Dinamis 

Memori dapat dipesan atau dilepas sesuai kebutuhan pada saat program 

berjalan. Memesan slot memori menggunakan fungsi malloc. Melepas slot 

memori menggunakan fungsi free. 

 

The function malloc 

Ini adalah fungsi generic untuk alokasi dynamic memory pada 

poiter. Adapun prototypenya adalah: 

 

 
 

(tipe_data*) : membuat pointer yang menunjuk slot memory 

yang dipesan.  

  Tipe pointer sesuai tipe variabel yang dibuat.  

(tipe_data*)malloc(size); 

4.3.  Alokasi Memory Dinamis 

 

pointer 65FDE8 65FDEC 65FDF0   pointer 
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malloc : prototype yang ada di stdlib.h 

(size)  : Banyaknya slot memori yang dipesan untuk 

menyimpan  

  variable baru( gunakan fungsi sizeof() untuk 

mengetahui    

  ukuran variabel). 

 

The function free 

Menghapus variabel setelah digunakan. 

   
free ()  : ada di stdlib.h 

(pMemBlock) : pointer yang menunjuk variabel. 

  

Contoh tanpa malloc() 

  

 
 

void free(pMemBlock); 
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Contoh dengan malloc() 

 

 
 

 

 

 



47 

 

Bab 5 
Dasar Pemrograman Mikrokontroler dengan 

Bahasa C 
 

Pokok Bahasan: 

1. Penggunaan Fungsi (Using Functions) 

2. Penanaman bahasa rakitan di dalam Program 'C'  

 

Tujuan Belajar: 

 Setelah  mempelajari dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:      

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan serta melakukan 

pemrograman mikrokontroller menggunakan fungsi dan penanaman 

bahasa rakitan di dalam C. 

 

5.1. Penggunaan Fungsi 

 

 Pada dasarnya bahasa pemrograman C untuk mikrokontroler sama 

dengan bahasa pemrograman C untuk dekstop, akan tetapi ada sedikit 

perbedaan pada proses pengaksesan register dan memori yang digunakan di 

dalam pemrograman mikrokontroler. Pada subbab ini akan dibahas sedikit 

tentang pemrograman C untuk mikrokontroler. 

 

Pengenal 

 Pengenal (identifier) merupakan sebuah nama yang didefinisikan oleh 

peprogram untuk menunjukkan identitas dari sebuah konstanta, variabel, 

fungsi, label, atau tipe data khusus. Penamaan identifier harus memenuhi 

syarat sebagai berikut: 

 Nama variabel tidak boleh diawali dengan angka 

 Nama variabel harus diaawali dengan huruf atau garis bawah, 

selanjutnya dapat diikuti dengan huruf maupun angka, atau garis 

bawah 

 Nama variabel tidak boleh menggunakan operator aritmatika dan 

karakter-karakter khusus seperti @,%,*, dan sebagainya 

 Tidak boleh menggunakan spasi, jika variabel terdiri dari dua kata 

diperbolehkan menggunakan tanda garis bawah 

 Tidak boleh menggunakan kata kunci (key word) dari bahasa 

pemrograman C, seperti: void, main, int, if, while, dan sebagainya 
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 Variabel bersifat case sensitive, yaitu anatara huruf besar dan huruf 

kecil dibedakan. 

 

Tipe Data 

 Dalam pemrograman mikrokontroler ATMega8535 digunakan 

software untuk compiler CodeVisionAVR, adapun tipe data yang dapat 

dikenali oleh compiler CodeVisionAVR terlihat pada tabel 6.1. 

 

Tabel 1. Tipe Data 

Tipe Data Ukuran Jangkauan Nilai 
Bit 1 Byte 0 atau 1 
Char 1 Byte -128 sld 127 
Unsigned Char 1 Byte 0 sld 255 
Signed Char 1 Byte -128 sld 127 
Int 2 Byte -32.768 sld 32.767 
Short Int 2 Byte -32.768 sld 32.767 
Unsigned Int 2 Byte 0 sld 65.535 
Signed Int 2 Byte -32.768 sld 32.767 
Long Int 4 Byte -2.147.483.648 sld 2.147.483.647 
Unsigned Long Int 4 Byte 0 sld 4.294.967.295 
Signed Long Int 4 Byte -2.147.483.648 sld 2.147.483.647 
Float 4 Byte 1.2*10-38 sld 3.4*10+38 
Double 4 Byte 1.2*10-38 sld 3.4*10+38 

 

 

Variabel 

 Variabel meupakan sebuah tempat untuk menyimpan data di dalam 

memori yang isinya dapat diubah-ubah. Pendeklarasian konstanta : 

 

 Tipe_data nama_variabel = nilai 

 

Contoh : char pinA = 0x20; 

 

Variabel dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

 Variabel Global 

 Variabel Global adalah variabel yang dapat dikenali oleh semua fungsi 

 yang ada di dalam program. Variabel global selalu dideklarasikan di 

 luar fungsi. Contoh : char DDA; 

 Variabel Lokal 

 Variabel Lokal adalah variabel yang hanya dapat dikenali oleh fungsi 

 tertentu. Untuk pendeklarasian variabel lokal dideklarasikan 

 hanya di dalam fungsi tertentu, contoh : 
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 void main(void) 

 { 

 Char PORTB = 0xFF; 

 } 

 

Konstanta 

 Konstanta merupakan sebuah tempat untuk menyimpan data di dalam 

memori dimana data dari konstanta tidak dapat diubah. Pendeklarasi 

konstanta :  

   

 Const tipe_data nama_konstanta = nilai 

 

Contoh : Const char PINB = 0xFF; 

 

 

Komentar 

 Komentar adalah tulisan-tulisan yang tidak dianggap sebagai bagian 

dari program sehingga tidak akan dieksekusi oleh compailer. Komentar 

digunakan sebagai penjelas, informasi ataupun keterangan dari program 

yang dibuat untuk mempermudah memahami program. Untuk membuat 

komentar satu baris digunakan tanda “//” atau atau untuk beberapa baris 

digunakan tanda “/*” dan diakhiri dengan “*/”. 

 

 Contoh : 

 // Komentar satu baris 

 /* komentar untuk beberapa baris 

 Komentar baris kedua */ 

 

Preprosesor 

 Preprosesor digunakan untuk mendeklarasikan atau mendefinisikan 

prosesor yang akan digunakan di dalam program, di dalam pemrograman 

mikrokontroler preprosesor digunakan untuk mendeklarasikan jenis dari 

mikrokontroler yang akan digunakan. Dengan preprosesor ini maka 

pendeklarasian register-register dan penamaannya dilakukan pada file lain 

yang disisipkan dalam program utama dengan sintacks sebagai berikut: 

 

    #include <nama_preprosesor> 

 

Contoh :  #include <mega8535.h> 
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 Dalam CodeVisionAVR telah disediakan preprosesor dari file header 

yang mendukung untuk pemrograman mikrokontroler, file header tersebut 

terlihat pada tabel 5.2 berikut: 

 

Tabel 2.7 File Header di dalam CodeVisionAVR 

 
 

Pernyataan 

 Pernyataan adalah satu buah atau satu blok intruksi lengkap yang 

berdiri sendiri. Contoh 

pernyataan: 

 

 PORTA = 0xF0; 

 Contoh blok pernyataan: 

 { 

 PORTB =0x00; 

 PORTC = 0xFF; 

 } 

 

Operator 

 Operator merupakan simbol khusus yang merepresentasikan 

perhitungan sederhana seperti penambahan dan perkalian. Nilai yang 

digunakan oleh operator disebut operand. Ekspresi merupakan kombinasi 

dari operand dan operator. Dalam sebuah eksekusi program, suatu ekspresi 

akan dievaluasi sehingga menghasilkan suatu nilai tunggal. Di dalam bahasa 

pemrograman C untuk mikrokontroler dikenal beberapa operator, seperti : 

operator Relational, operator Logika, operator Penunjuk, operator Aritmatika, 

dan operator Bit. 
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 Operator Aritmatika 

 Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk 

melakukan perhitungan aritmatika. Operator aritmatika tersebut dapat 

dilihat pada tabel 5.3. 

 

Tabel 5.3. Operator aritmatika 

Operator Keterangan 
+ Operator untuk operasi penjumlahan 
- Operator untuk operasi pengurangan 
* Operator untuk operasi perkalian 
I Operator untuk operasi pembagian 
% Operator untuk operasi sisa pembagian 

 

 

 Operator Relasional 

 Operator relational disebut juga operator pembanding adalah operator 

yang digunakan untuk membandingkan 2 buah data. Hasil perbandingan 

dari 2 buah data berupa pernyataan benar („1‟) atau salah („0‟) tidak berupa 

hasil yang lain. Adapun tabel operator relasional dapat dilihat pada tabel 5.4 

 

Tabel 5.3. Operator Relasional 

Operator Contoh Keterangan 
== x == y Bernilai  benar  jika  kedua  data  sama  

dan 

 

bernilai salah jika keduanya bernilai 

beda 

!= x != y Bernilai benar jika kedua data tidak 

sama 

 

dan bernilai salah jika kedua data sama 
> x > y Bernilai benar jika nilai x lebih besar 

dari 

pada y dan bernilai salah jika y lebih 

besar dari x 

< x < y Bernilai benar jika x lebih kecil 

daripada y dan bernilai salah jika x 

bernilai lebih besar 

dari y 

>= x >= y Bernilai  benar  jika  x  lebih  besar  

sama 

 

dengan y dan bernilai salah jika 

sebaliknya 

<= x <= y Bernilai  benar  jika  x  lebih  kecil  

sama 

 

dengan y dan bernilai salah jika 

sebaliknya 
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 Operator Logika 

Operator logika digunakan untuk membentuk suatu logika atau 

dua buah kondisi atau lebih. Yang termasuk operator logika terlihat pada 

tabel 5.5. 

Tabel 5.5. Operator Logika 

Operator Keterangan 
&& Operator untuk logika AND 
|

| 

Operator untuk logika OR 
! Operator untuk logika NOT 

 

 Operator Bit 

Operator bit adalah operator logika yang bekrja pada level bit. Dalam 

operator logika data yang dihasilkan adalah data yang berupa bilangan 

biner. Yang termasuk operator bit dapat dilihat pada table 5.6. 

 

Tabel 5.6. Operator bit 

Operator Keterangan 
& Operator untuk operasi AND level bit (biner) 
! Operator untuk operasi OR level bit (biner) 
A Operator untuk operasi XOR level bit (biner) 
~ Operator untuk operasi NOT level bit (biner) 

<< Operator untuk operasi geser kiri pada data biner 
>> Operator untuk operasi geser kanan pada data biner 

 

Fungsi Pustaka 

Bahasa C memiliki sejumlah fungsi pustaka yang berada pad file-

file tertentu dan disediakan untuk menangani  berbagai hal dengan cara 

pemangilan fungsi-fungsi yang telah dideklarasikan di dalam file 

tersebut. Biasanya  file-file  pustaka disediakan dalam file yang telah 

dikompilasi. Pada proses linking kode-kode dari fungsi ini akan dikaitkan 

dengan kode-kode yang ditulis oleh program. Sintaks untuk menggunakan 

fungsi pustaka adalah sebagai berikut: 

 

#include <nama_fungsi_pustaka.h> 

 

Di dalam  CodeVisionAVR  telah  disertakan  fungsi  pustaka  yang  

mendukung  pemrograman mikrokontroler, diantara fungsi pustaka yang 

disertakan adalah sebagai berikut: 

 Fungsi tipe karakter (ctype.h)  

 Fungsi standar I/O (stdio.h) 

  Fungsi matematika (math.h) 

 Fungsi string (string.h) 
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 Fungsi konversi BCD (bcd.h) 

 Fungsi konversi akses memori (mem.h)  

 Fungsi waktu tunda (delay.h) 

 Fungsi LCD (lcd.h)  

 Fungsi I2C (i2c.h) 

  Fungsi SPI (spi.h) 

 Fungsi RTC/ Real Time Clock  (ds1302.h, ds1307.h) 

 Fungsi Sensor suhu LM75, DS1621, dan lain-lain (lm75.h, ds1621.h) 

 

Pernyataan If 

Pernyataan  if  digunakan  untuk  melakukan  pengambilan  

keputusan  terhadap  dua  buah kemungkinan yaitu mengerjakan suatu 

blok pernyataan atau tidak, jika dan hanya jika persyaratannya terpenuhi. 

Bentuk pernyataan if adalah sebagai berikut: 

 

 If (kondisi) 

 { 

 // blok pernyataan yang dieksekusi jika kondisi benar 

 } 

 

Pernyataan If ... Else 

 Pernyataan If ... else digunakan untuk meakukan pengambilan 

keputusan terhadap dua buah kemungkinan, kedua kemungkinan tersebt 

adalah mengerjakan pernyataan satu atau mengerjakan pernyataan yang lain. 

Bentuk umum pernyataan If ... Else adalah sebagai berikut: 

 

 If (kondisi 

 { 

 //blok pernyataan 1 

 } 

 else 

 { 

 // blok pernyataan 2 

 } 

 

Pernyataan If Bersarang 

 Pernyataan if bersarang (nested If) adalah pernyataan if maupun if ... 

else dimana di dalam blok pernyataan yang akan dikerjakan terdapat 

pernyataan if atau if ... else lagi. 

Bentuk umum pernyataan if bersarang: 
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  If (kondisi_1) 

 { 

  If (kondisi_2) 

 { 

  //blok pernyataan 

  } 

 } else 

 { 

  If (kondisi_3) 

  { 

  // pernyataan 

  } 

 } 

 

Pernyataan Switch 

 Pernyataan switch digunakan untuk melakukan pengambilan 

keputusan terhadap banyak kemungkinan. Bentuk umumdari pernyataan 

switch adalah sebagai berikut: 

 

 switch (ekspresi) 

 { 

 case nilai_1:pernyataan_1; break; 

 case nilai_2:pernyataan_2; break; 

 ..... 

 default : pernyataan_default; break; 

 } 

 

Pernyataan While 

 Pernyataan while digunakan untuk pengulangan sebuah pernyataan 

atau blok pernyataan secara terus menerus selama kondisi tertentu masih 

terpenuhi. Bentuk umum pernyataan while adalah sebagai berikut: 

 

 while (kondisi) 

 { 

 //pernyataan atau blok pernyataan 

 } 

 

Pernyataan Do ... While 

 Pernyataan Do ... While digunakan sama seperti pengunaan pernyataan 

dari while. Bentuk umum dari pernyataan Do ... While adalah sebagai berikut: 
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 do { 

  //pernyataan atau blok pernyataan 

  } while (kondisi) 

 

 Yang membedakan peryataan while dengan do ... while adalah bahwa 

pada pernyataan while pengetesan kondisi dilakukan terlebih dahulu, jika 

kondisi terpenuhi maka akan dilaksanakan tetapi apabila tidak terpenuhi 

maka tidak akan pernah ada pelaksanaan dari pernyataan. Sedangkan 

pernyataan do ... while, blok pernyataan dikerjakan terlebih dahulu setelah 

itu baru dilakukan pengetesan kondisi jadi pernyataan yang ada minimal 

akan dikerjakan sekali walaupun kondisinya salah. 

 

Pernyataan For 

 Pernyataan for digunakan juga untuk melakukan pngulangan sebuah 

pernyataan atau blok pernyataan, tetapi beberapa kali jumlah 

pengulangannya dapat ditentukan secara lebih spesifik. Bentuk pernyataan 

for adalh sebagai berikut: 

 

 for (nilai_awal ; kondisi ; perubahan) 

 { 

 // pernyataan atau blok pernyataan 

 } 

 

 nilai_awal adalah nilai inisial awal sebuah variabel yang didefinisikan 

terlebih dahulu untuk menetukan nilai variabel pertama kali sebelum 

pengulangan. Kondisi merupakan pernyataan pengetesan untuk mengontrol 

pengulangan, jika pernyataan kondisi terpenuhi maka pernyataan akan 

diulang terus sampai pernyataan kondisi tidak terpenuhi. Perubahan adalah 

pernyataan yang digunakan untuk melakukan perubahan nilai variabel baik 

naik maupun turun setiap kali perulangan dilakukan. 

 

Fungsi 

 Fungsi adalah kumpulan pernyataan-pernyataan yang dikemas dalam 

satu wadah kemudian diberi nama dan selanjutnya dapat dipangil beberapa 

kali dalam sebuah program. Fungsi dapat digunakan untuk memecah logika 

program menjadi lebih kecil sehingga akan lebih memudahkan untuk 

mengelola dan memahami alur logika program pada saat menulis ataupun 

mengoreksi program. Fungsi dapat dibedakan berdasarkan hasil fungsi 

tersebut menjadi dua, yaitu: 

 Fungsi dengan nilai balik 
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 Fungsi ini akan menghasilkan data keluaran baru setelah fungsi ini 

dipanggil/ dieksekusi oleh program. Bentuk umum dari fungsi ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 tipe_data nama_fungsi (tipe_data_1 parameter_1, ...) 

 { 

 Pernyaaan_1; 

 Pernyataan_2; 

 ...... 

 } 

 

Contoh : 

 

int jarak (int data_1, int data_2) 

{ 

hasil = data_1 / data_2; return hasil; 

} 

 

 Fungsi tanpa nilai balik 

 Fungsi dapat di sebut dengan fungsi tanpa nilai balik jika fungsi 

tersebut apabila dipangil tidak menghasilkan nilai. Bentuk umum dari fungsi 

ini adalah sebagai berikut: 

 

 tipe_data nama_fungsi (tipe_data_1 parameter_1, ....) 

 { 

 Pernyaaan_1; 

 Pernyataan_2; 

 ...... 

 } 

 

Contoh : 

 void port (char A, char B, char C, char D) 

 { 

 DDRA = A; DDRB = B; DDRC = C; DDRD = D; 

 } 

 

Bentuk Dasar Bahasa C 

 Sebuah program dalam bahasa C harus memiliki sebuah fungsi utama. 

Fungsi utama atau sering disebut dengan fungsi main memiliki kerangka 

program sebagai berikut: 
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 void main(void) 

 { 

 // pernyataan-pernyataan 

 } 

 

 Fungsi utama merupakan fungsi yang paling pertama kali yang akan 

dieksekusi oleh program, walaupun di dalam program tersebut terdapat 

beberapa fungsi. Kedudukan fungsi fungsi yang lain lebih rendah dari fungsi 

utama, sehingga fungsi selain fungsi utama dapat dipanggil/ digunakan di 

dalam fungsi utama. 

 

5.2. Penanaman bahasa rakitan pada Program 'C'  

 

Pemangilan Bahasa Assembler 

 Meskipun bahas pemrograman yang digunakan adalah bahasa C, akan 

tetapi dalam perograman mikrokontroler dengan bahasa C masih dapat 

memanggil atau menggunakan bahasa pemrograman Assembler. Cara 

pemanggilan bahasa Assembler didalam pemrograman mikrokontroler 

dengan C adalah sebagai berikut: 

 

 #asm 

  ; instruksi-instruksi assembler 

 #endasm 

 

Contoh : 

 #asm 

  ldi r0,100 

  Mov r2,r3 

 #endasm 
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Bab 6 

Pemrograman Mikrokontroler dengan 
Bahasa C Lanjut  

 

Pokok Bahasan: 

1. Konfigurasi AT MEGA 8535 

2. I/O Ports 

3. Interrupts 

4. Timer / Counter 

5. Komunikasi serial 

 

Tujuan Belajar: 

 Setelah  mempelajari dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:      

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan serta melakukan 

pemrograman mikrokontroller untuk akses I/O port, penanganan interupsi, 

pengelelolaan timer/counter dan serial komunikasi. 

 

 

6.1. Konfigurasi AT MEGA 8535 

 

KONFIGURASI PIN AT MEGA 8535 

 

 
Gambar Deskripsi Pin AT Mega 8535 
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Deskripsi Mikrokontroller ATmega8535 

 

  VCC (power supply) 

  GND (ground) 

  Port A (PA7..PA0) 

 

Port A berfungsi sebagai input analog pada A/D Konverter. Port A juga 

berfungsi sebagai suatu Port I/O 8-bit dua arah, jika A/DKonverter tidak 

digunakan. Pin - pin Port dapat menyediakanresistor internal pull-up (yang 

dipilih untuk masing-masing bit).Port A output buffer mempunyai 

karakteristik gerakan simetrisdengan keduanya sink tinggi dan kemampuan 

sumber. Ketika pinPA0 ke PA7 digunakan sebagai input dan secara eksternal 

ditarikrendah, pin – pin akan memungkinkan arus sumber jika resistor 

internal pull-up diaktifkan. Pin Port A adalah tri-stated manakalasuatu kondisi 

reset menjadi aktif, sekalipun waktu habis. 

 

  Port B (PB7..PB0) 

Port B adalah suatu Port I/O 8-bit dua arah dengan resistor internalpull-

up (yang dipilih untuk beberapa bit). Port B output buffermempunyai 

karakteristik gerakan simetris dengan keduanya sinktinggi dan kemampuan 

sumber. Sebagai input, pin port B yangsecara eksternal ditarik rendah akan 

arus sumber jika resistor pullupdiaktifkan. Pin Port B adalah tri-stated 

manakala suatu kondisi 

reset menjadi aktif, sekalipun waktu habis. 

 

  Port C (PC7..PC0) 

Port C adalah suatu Port I/O 8-bit dua arah dengan resistor internalpull-

up (yang dipilih untuk beberapa bit). Port C output buffermempunyai 

karakteristik gerakan simetris dengan keduanya sinktinggi dan kemampuan 

sumber. Sebagai input, pin port C yangsecara eksternal ditarik rendah akan 

arus sumber jika resistor pullupdiaktifkan. Pin Port C adalah tri-stated 

manakala suatu kondisi 

reset menjadi aktif, sekalipun waktu habis. 

 

  Port D (PD7..PD0) 

Port D adalah suatu Port I/O 8-bit dua arah dengan resistor internalpull-

up (yang dipilih untuk beberapa bit). Port D output buffermempunyai 

karakteristik gerakan simetris dengan keduanya sinktinggi dan kemampuan 

sumber. Sebagai input, pin port D yangsecara eksternal ditarik rendah akan 
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arus sumber jika resistor pullupdiaktifkan. Pin Port D adalah tri-stated 

manakala suatu kondisi 

reset menjadi aktif, sekalipun waktu habis. 

 

  RESET (Reset input) 

  XTAL1 (Input Oscillator) 

 XTAL2 (Output Oscillator) AVCC adalah pin penyedia tegangan untuk 

port A dan A/D Konverter 

 AREF adalah pin referensi analog untuk A/D konverter. 

 

ARSITEKTUR MIKROKONTROLLER AT MEGA 8535 
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SISTEM MINIMUM AT MEGA 8535 

 

 
Gambar : Sistem Minimum AT Mega 8535 

 

Sistem diatas bekerja sebagai berikut:  

Kapasitor C1 dan Resistor R1 digunakan untuk sistem Reset, saat pertama 

suplay diberikan ke mikrokontroler maka kaki 9 akan berlogika 1, selama 2 

siklus mesin. Setelah itu pin 9 akan berlogika 0 kembali. Proses seperti ini bisa 

terjadi berdasarkan proses pengisian dan pengosongan kapasitor.  

Kapasitor C2 dan C3, dipasang bersamaan dengan keramik resonator (x-tal) 

untuk menghasilkan Clock internal. Nilai dari clok ini tergantung dari 

keramik resonator (x-tal) yang diberikan  
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SISTEM CLOCK  

Mikrokontroler, mempunyai sistem pewaktuan CPU, 12 siklus clock. 

Artinya setiap 12 siklus yang dihasilkan oleh ceramic resonator maka akan 

menghasilkan satu siklus mesin. Nilai ini yang akan menjadi acuan waktu 

operasi CPU. Untuk mendesain sistem mikrokontroler kita memerlukan 

sistem clock, sistem ini bisa di bangun dari clock eksternal maupun clock 

internal. Untuk clock internal, kita tinggal memasang komponen seperti di 

bawah ini:  

 
Gambar : Sistem Clock 

 

Organisasi memori AVR ATMega8535 

AVR ATMega8535 memiliki ruang pengalamatan memori data dan 

memori program yang terpisah. Sebagai tambahan, ATmega8535memiliki 

fitur suatu EEPROM Memori untuk penyimpanan data. Semuatiga ruang 

memori adalah reguler dan linier. 

 

Memori Data 

Memori data terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 32 register umum,64 buah 

register I/O,dan 512 byte SRAM Internal.Register keperluan umum 

menempati space data pada alamatterbawah, yaitu $00 sampai $1F. 

Sementara itu, register khusus unutk 

menangani I/O dan kontrol terhadap mikrokontroler menempati 64alamat 

berikutnya, yaitu mulai dari $20 hingga $5F. Register tersebutmerupakan 

register yang khusus digunakan untuk mengatur fungsiterhadap berbagai 

peripheral mikrokontroler, seperti kontrol register,timer/counter, fungsi – 

fungsi I/O, dan sebagainya. Register khususalamat memori secara lengkap 

dapat dilihat pada Tabel 2.2. Alamatmemori berikurnya digunakan untuk 

SRAM 512 byte, yaitu pada lokasi$60 sampai dengan $25F. Konfigurasi 

memori data ditunjukkan pada 

gambar di bawah ini. 
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Gambar : Konfigurasi Data AVR AT Mega 8535 

 

Memori Program 

ATmega8535 berisi 8K bytes On-Chip di dalam sistem Memoriflash 

Reprogrammable untuk penyimpanan program. Karena semuaAVR instruksi 

adalah 16 atau 32 bits lebar, Flash adalah berbentuk 4K x16. Untuk keamanan 

perangkat lunak, Flash Ruang program memori adalah dibagi menjadi dua 

bagian, bagian boot program dan bagian aplikasi program dengan alamat 

mulai dari $000 sampai $FFF.Flash Memori mempunyai suatu daya tahan 

sedikitnya 10,000write/erase Cycles. ATmega8535 Program Counter (PC) 

adalah 12 bitlebar, alamat ini 4K lokasi program memori. 

 

 
 

Gambar : Memori Program AT Mega 8535 

 

Port Sebagai Input / Output Digital 

ATmega8535 mempunyai empat buah port yang bernama PortA, PortB, 

PortC, dan PortD. Keempat port tersebut merupakan jalur bi-directional 
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dengan pilihan internal pull-up. Tiap port mempunyai tiga buah register bit, 

yaitu DDxn, PORTxn, dan PINxn. Huruf „x‟ mewakili nama huruf dari port 

sedangkan huruf „n‟ mewakili nomor bit. Bit DDxn terdapat pada I/O 

address DDRx, bit PORTxn terdapat pada I/O address PORTx, dan bit PINxn 

terdapat pada I/O address PINx. Bit DDxn dalam regiter DDRx (Data 

Direction Register) menentukan arah pin. Bila DDxn diset 1 maka Px 

berfungsi sebagai pin output. Bila DDxn diset 0 maka Px berfungsi sebagai 

pin input. Bila PORTxn diset 1 pada saat pin terkonfigurasi 

sebagai pin input, maka resistor pull-up akan diaktifkan. Untuk mematikan 

resistor pull-up, PORTxn harus diset 0 atau pin dikonfigurasi sebagai pin 

output. Pin port adalah tri-state setelah kondisi reset. Bila PORTxn diset 1 

pada saat pin terkonfigurasi sebagai pin output maka pin port akan berlogika 

1. Dan bila PORTxn diset 0 pada saat pin terkonfigurasi sebagai pin output 

maka pin port akan berlogika 0. Saat mengubah kondisi port dari kondisi tri-

state (DDxn=0, PORTxn=0) ke kondisi output high (DDxn=1, PORTxn=1) maka 

harus ada kondisi peralihan apakah itu kondisi pull-up enabled (DDxn=0, 

PORTxn=1)atau kondisi output low (DDxn=1, PORTxn=0). Biasanya, kondisi 

pull-up enabled dapat diterima sepenuhnya, selama lingkungan impedansi 

tinggi tidak memperhatikan perbedaan antara sebuah strong high driver 

dengan sebuah pull-up. Jika ini bukan suatu masalah, maka bit PUD pada 

register SFIOR dapat diset 1 untuk mematikan semua pull-up dalam semua 

port. Peralihan dari kondisi input dengan pull-up ke kondisi output low juga 

menimbulkan masalah yang sama. Maka harus menggunakan kondisi tri-

state (DDxn=0, PORTxn=0) atau kondisi output high (DDxn=1, PORTxn=0) 

sebagai kondisi transisi. Lebih detil mengenai port ini dapat dilihat pada 

manual datasheet dari IC ATmega8535. 

 

Konfigurasi Pin Port 
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Bit 2 – PUD : Pull-up Disable 

Bila bit diset bernilai 1 maka pull-up pada port I/O akan dimatikan 

walaupun register DDxn dan PORTxn dikonfigurasikan untuk menyalakan 

pull-up (DDxn=0, PORTxn=1). 

 

 

6.2. AKSES I/O PORT  

 

 
Gambar : Menyalakan Lampu di PORT C 

 

Prinsip kerja Hardware, yaitu saat kita memberikan logika 0 pada port 

C maka kita akan mendapatkan led menyala. Hal ini dikarenakan terjadi 

perbedaan tegangan pada kaki anoda dan katoda, saat kita memberikan 

logika 1, maka Led akan padam karena disana kita menggunakan conmmon 

anoda yang terhubung dengan VCC.  

 

Contoh Programnya:  

 

1. Program Menghidupkan LED di PORTC 

 

//Prog1: Menghidupkan LED di PortC 

#include<mega8535.h> 

void main() 

{  

DDRC=0xff; // inisialisasi PORTC sebagi keluaran  
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PORTC=0xF0; // keluarkan data F0 di PORT C (cat:F0=11110000) 

} 

 

2. Program Menghidupkan LED 

//Prog2: Menghidupkan LED1,3,5,7 

#include<mega8535.h> 

void main() 

{ 

DDRC=0xff; //   inisialisasi PORTC sebagi keluaran 

PORTC=0xAA; //   keluarkan data AA(hex) ke PORTC cat:  

     AA=10101010  

} 

 

3. Program LED Berkedip (memakai delay) 

 

//Prog3: LED berkedip pada Port C 

#include<mega8535.h> 

#include<delay.h> 

void main() 

{ 

DDRC=0xff;  // inisialisasi PORTC sebagi keluaran 

 while(1) // perulangan yang tidak pernah terpenuhi 

 { 

 PORTC=0x00; 

 delay_ms(1000); 

 PORTC=0xff; 

 delay_ms(1000); 

 } 

} 

 

4. Program LED Berjalan 

 

//prog4: LED berjalan 

#include<mega8535.h> 

#include<delay.h> 

void main() 

{     

char urutan[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; 

char i; 

DDRC=0xff; 
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PORTC=0Xff; 

        while(1) 

        { 

           for(i=0;i<8;i++) 

                { 

                PORTC=urutan[i]; 

                delay_ms(500); 

                } 

         } 

}    

   

Penjelasan :  

 #include<mega8535.h> : Inisialisasi Mikrokontroller yang 

dipakai 

 DDRn : Menyiapkan PORTn sebagai Keluaran (0xff) jika 

masukan (0x00) 

 PORTn : Keluarkan data di PORTn  

 n         : mewakili A,B,C,dan D (PORT) 

Karena common Annoda maka pada saat logika “0”, lampu LED akan  

menyala. Untuk penggunaan biner, maka penulisannya adalah 0b10101010. 

Untuk penggunaan Hexa, maka penulisannya adalah 0Xaa. 

 

PENEKANAN TOMBOL 

 

 
Gambar : Penekanan Tombol 

 

Port-port mikrokontroler dilengkapi pull up internal, sehingga kondisi 

default-nya adalah high. Untuk menjadikan Port ini sebagai input, kita 

tinggal memberikan logika high atau membiarkannya dalam kondisi default. 

Jika kita menginginkan sebuah masukan terbaca kita sebaiknya 
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menggunakan masukan berupa sinyal Low. Prinsip kerja Hardware ,saat kita 

menekan tombol SW maka signal reendah akan dikrim ke PORTB pada 

mikrokontroler, Dengan demikian port ini akan mempunyai logika sesuai 

dengan penekanan tombol . Kemudian akan memicu PORTC unruk 

mengeluarkan data.( Tergantung Programnya bagaimana). 

 

Contoh Programnya: 

 

1. Penekanan Tombol di PORTB 

#include<mega8535.h> 

 

void main(void) 

{ 

 DDRB=0x00; // PORTB   diinisialisasikan sebagai masukan 

 DDRC=PORTB=PORTC=0xff;      

  

 while(1) 

{ 

 if (PINB.0==0) {PORTC=0x5f;}  

 else if 

     (PINB.1==0) {PORTC=0xAf;} 

 else if  

      (PINB.2==0) {PORTC=0x9f;} 

 else if 

       (PINB.3==0) {PORTC=0x6f;} 

 else           

 (PORTC=0x0f); 

 } 

} 

 

Penjelasan:  

 DDRC=PORTB=PORTC=0xff;    : PORTC sebagai keluaran. 

Data di PORTC dan PORTB adalah tinggi semua ( 0xff ). Biner: 

(11111111).  

 PINB.0  : Kita bisa mengakses langsung ke PIN PORTB 

nomor 0   ( catatan: PIN dan PORT berbeda. PIN untuk satu saja 

kalau PORT untuk keseluruhan PIN. Satu PORT ada 8 PIN ) 

 While (1)  : Dipakai karena agar program mengulang 

kembali instruksi yang berada di bawahnya. Ciri perulangan 
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while adalah dia akan terus melakukan perulangan karena 

tidaka akan terpenuhi. 

 Inti penekanan Tombol adalah Membuat  sebuah PORT menjadi 

masukan. Dan aksinya tentunya akan dilakukan di PORT yang 

diset sebagai keluaran. 

 

6.3. Interupsi 

 

Interrupt adalah suatu kejadian atau peristiwa yang menyebabkan 

mikrokontroler berhenti sejenak untuk melayani interrupt tersebut.  

Yang harus diperhatikan untuk menguanakan interupsi adalah, kita harus tau 

sumber-sumber interupsi, vektor layanan interupsi dan yang terpenting rutin 

lyanan interupsi, yaitu subrutin yang akan dikerjakan bila terjadi interupsi . 

 

Interrupt Service Routine.  

Analoginya adalah sebagai berikut, seseorang sedang mengetik laporan, 

mendadak telephone berdering dan menginterrupsi orang tersebut sehingga 

menghentikan pekerjaan mengetik dan mengangkat telephone. Setelah 

pembicaraan telephone yang dalam hal ini adalah merupakan analogi dari 

Interrupt Service Routine selesai maka orang tersebut kembali meneruskan 

pekerjaanya mengetik. Demikian pula pada sistem mikrokontroler yang 

sedang menjalankan programnya, saat terjadi interrupt, program akan 

berhenti sesaat, melayani interrupt tersebut dengan menjalankan program 

yang berada pada alamat yang ditunjuk oleh vektor dari interrupt yang 

terjadi hingga selesai dan kembali meneruskan program yang terhenti oleh 

interrupt tadi. Seperti yang terlihat Gambar di bawah, sebuah program yang 

seharusnya berjalan terus lurus, tiba-tiba terjadi interrupt dan harus melayani 

interrupt tersebut terlebih dahulu hingga selesai sebelum ia kembali 

meneruskan pekerjaannya.  
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Pada AVR terdapat 3 pin interupsi eksternal, yaitu INT0,INT1,dan INT2. 

Interupsi eksternal dapat dibangkitkan apabila ada perubahan logika atau 

logika 0 pada pin interupsi Pengaturan kondisi keadaan yang menyebabkan 

terjadinya interupsi eksternal diatur oleh register MCUCR ( MCU Control 

Register), yang terlihat seperti gambar ini: 

 
Bit penyusunnya:  

 Bit ISC11 dan ISC10 bersama-sama menentukan kodisi yang 

dapat menyebakan interupsi eksternal pada pin INT1. 

keadaan selengkapnya terlihat pada table berikut :  

 

 
 

 Bit ISC01 dan ISC00 bersama-sama menentukan kodisi yang 

dapat menyebakan interupsi eksternal pada pin INT0. 

keadaan selengkapnya terlihat pada table berikut : 

 

 
Pemilihan pengaktifan interupsi eksternal diatur oleh register GICR ( General 

Interrupt Control Register ) yang terlihat pada gambar berikut :  
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Bit penyusunnya dapat dijelaskan sebagai berikut:  

 Bit INT1 adalah bit untuk mengaktifkan interupsi eksternal 1. Apabila 

bit tersebut diberi logika 1 dan bit I pada SREG (status register) juga 

satu , maka interupsi eksternal 1 akan aktif.  

 Bit INT0 adalah bit untuk mengaktifkan interupsi eksternal 0. Apabila 

bit tersebut diberi logika 1 dan bit I pada SREG (status register) juga 

satu , maka interupsi eksternal 0 akan aktif.  

 Bit INT2 adalah bit untuk mengaktifkan interupsi eksternal 2. Apabila 

bit tersebut diberi logika 1 dan bit I pada SREG (status register) juga 

satu , maka interupsi eksternal 2 akan aktif. 
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Contoh Programnya:  

//INTERUPSI EKSTERNAL 0  DAN EKSTERNAL 1 

#include<mega8535.h> 

void main() 

{ 

DDRC=0xff; 

PORTC=0xff; 

DDRD=0xff; 

PORTD=0xff; 

GICR=0b11000000;   

#asm("sei") 

while(1) 

{;} 

} 

 interrupt [2] void interupsi_ext0(void) 

 { 

 PORTC=0xF0; 

 }    

 interrupt [3] void interupsi_ext1(void) 

 { 

 PORTC=0x0F; 

 } 

Penjelasan :  

 Angka 2 dan 3 adalah nomor vector intrupsi dapat dilihat pada 

table di atas. 
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6.4. Timer/Counter  

 

 Timer/Counter pada AT Mega 8535 terdiri dari 3 buah. Yaitu 

Timer/Counter0 ( 8bit ), Timer/Counter1 ( 16 bit ), dan Timer/Counter2 ( 8 

Bit ). 

 Timer/Counter0 

Pengaturan Timer/Counter0 diatur oleh register TCCR0 yang dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini:  

 
Bit 7 – FOC0: Force Output Compare 

Bit 6,3-WGM01:WGM00 : Waveform generation Unit 

 Bit mengontrol kenaikan dari konter, sumber nilai maksimum counter, 

dan tipe dari jenis timer/counter yang dihasilkan, yaitu mode normal,clear 

timer,mode compare match, dan dua tipe dari PWM. Berikut table setingnya:  

 

 
 

Bit 5,4 – COM1:COM00 : Compare Match Output Mode  

 Bit tersebut mengontrol pin OC0 (Output Compare pin). Apabila 

kedua bit itu 0 atau clear, maka pin OC0 berfungsi sebagi pin biasa. Namun, 

bil;a salah satu bit set, maka fungsi pin tergantung pada setting bit pada 

WGM00 dan WGM01.  Berikut daftar table seting bit pada WGM00 dan 

WGM01. 
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Bit 2,1,0 – CS02,CS01,CS00 : Clock seleck 

Ketiga bit tersebut memilih sumber clok yang akan digunakan oleh 

Timer/Counter . Berikut Tabelnya:  

 

 
 Timer/Counter1 

Timer/Counter1 adalah 16 Bit Timer/Counter yang memungkinkan 

program pewaktuan lebih akurat .  

Pengaturan pada Timer/Counter1 diatur melalui Resgister TCCR1A 

 

 
 

Register COM1A1: 0 dan COM1B:0 mengontrol kondisi Pin Output 

Compare (OC1A dan OC1B ). Jika salah satu atauy kedua bit pada register 
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COM1A:0 ditulis menjadi 1 , maka kaki pin OC1A tidak berfungsi normal 

sebagai I/O. begitu juga pada rekaki OC1B. Fungsi pada pin OC1A dan 

OC1B tergantung dari seting bit pada register WGM13:0 diset sebagai 

mode PWM atau mode non PWM.  

 

 

 

 
 

Bit 3 FOC1A : Force Output Compare untuk chanel A 

Bit 2 FOC1B : Force Output Compare untuk chanel B 

Bit 1 WGM11:0 : Waveform generation Mode 

 

Dikombinasikan denagn bit WGM13:2 yang terdapat pada register 

TCCR1B, bit tersebut mengontrol urutan pencacah dari counter, sumber 

maksimum (TOP) nilai counter, dan tipe gelombang yang dibangkitkan. 

Mode yang dapat dilakukan antara lain mode normal, mode clear timer 
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on compare Match (CTC) dan tiga tipe mode PWM. Setingan mode dapat 

dilihat pada table berikut:  

 

 

 
 

Register TCCR1B digunakan juga untuk mengkonfigurasi/seting 

Timer/Counter1. Khusunya bit WGM13,WGM12. 

Untuk penentuan clock bit CS12,CS11,Cs10 
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 Timer/Counter2 

 

Pengaturan Timer/Counter2 diatur oleh register TCCR2 yang dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 
 

Bit 7 – FOC2: Force Output Compare 

Bit 6,3-WGM021:WGM20 : Waveform generation Unit 

  

 Bit mengontrol kenaikan dari konter, sumber nilai maksimum counter, 

dan tipe dari jenis timer/counter yang dihasilkan, yaitu mode normal,clear 

timer,mode compare match, dan dua tipe dari PWM. Berikut table setingnya:  

 
 

Bit 5,4 – COM1:COM00 : Compare Match Output Mode  

 Bit tersebut mengontrol pin OC0 (Output Compare pin). Apabila 

kedua bit itu 0 atau clear, maka pin OC0 berfungsi sebagi pin biasa. Namun, 

bil;a salah satu bit set, maka fungsi pin tergantung pada setting bit pada 

WGM00 dan WGM01.  Berikut daftar table seting bit pada WGM00 dan 

WGM01. 
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Bit 2,1,0 – CS22,CS21,CS20 : Clock select 

Ketiga bit tersebut memilih sumber clok yang akan digunakan oleh 

Timer/Counter . Berikut Tabelnya: 

 

 
 

Register TIMSK dan TIFR 

 

 
 

Bit0 – Timer/Counter0 Overflow Interrupt Enable 

jika bit tersebut diberi logika satu dan I SREG juga set, maka bisa dilakukan 

enable interupsi overflow Timer/Counter0 

Bit1- Timer/Counter0 Output Compere Match Interrupt Enable 
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jika bit tersebut diberi logika satu dan I SREG juga set, maka bisa dilakukan 

enable Interupsi Output Compere Match 

Bit2- Timer/Counter1 Overflow Interrupt Enable 

jika bit tersebut diberi logika satu dan I SREG juga set, maka bisa dilakukan 

enable interupsi overflow Timer/Counter1  

 

 
 

 

Bit0 – Timer/Counter0 Overflow Flag 

Bit akan bernilai satu jika Timer/Counter0 Overflow. Bit dapat dinolkan lagi 

dengan memberikan logika satu ke bit Flag ini. 

Bit1- Output Comapre Flag 0 

Bit akan berniali satu jika nilai pada Timer/Counter0 sama dengan nilai pada 

OCR0 –Output Comapre 

 

 
 

Contoh program COUNTER:  

 

//COUNTER 0 DITAMPILKAN KE PORTC 

#include<mega8535.h> 

void main() 

{ 

PORTC=0xFF; 

DDRC=0xFF; 

PORTB=0XFF; 

DDRB=0;   

TCCR0=0b00000110; 
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TCNT0=0;   

while(1) 

{PORTC=~TCNT0;} 

} 

 

 

TIMER0 

#include <mega8535.h> 

 

unsigned char led=0xfe; 

  

void main (void) 

{  

 DDRC=0xff; // port C sebagai output      

        PORTC=led;       

     TCNT0=0x00; // setting inisial counter0  

     TCCR0=0x05;     // setting skala clock 

 TIMSK=0x01;     // aktifkan interrupt timer0 

 TIFR=0x00;      // hapus bendera interrupt timer0 

  

        #asm ("sei"); 

    

        while(1) 

        {PORTC=led;}   

          

 

 }          

 

interrupt [TIM0_OVF] void timer0_overflow(void) 

{        

 

 TCNT0=0x00; // setting inisial counter0 

 led<<=1;        // geser data led ke kiri 1 kali    

  led|=1;         // led di-OR-kan dengan data 1 

       if (led==0xff) {led=0xfe;} 

// else {led=0xff;} 

  

 PORTC=led; // keluarkan data led ke port C 

} 
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Bab 7 
Pengayaan Software/Hardware dan 

Pengantarmukaan  
 

Pokok Bahasan: 

1. Software Refinements  

 Analisa dan desain Program  

 Teknik Dasar Kompiler 

2. Pengantarmukaan Software/Hardware  

 Dasar multi prosesor dan perceptan sistem (Multiprocessor Basics 

and Accelerated Systems) 

 

Tujuan Belajar: 

 Setelah  mempelajari dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:      

1. Menganalisa software dan hardware yang digunakan pada sistem 

tertanam  dan memahami teknik untuk melakukan kompilasi. 

2. Memahami pengantarmukaan yang menghubungkan antara 

software/hardware dalam lingkup multiprosesor. 

 

 

   7.1. Analisa dan desain Program  

 

Konsep desain 

1. Abstraction 

Abstraction adalah gambaran dari fungsi suatu program. Gambaran ini 

biasanya bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling atas adalah gambaran 

suatu fungsi program dengan menggunakan bahasa alami. Pada tingkat 

terendah, menghasilkan abstraksi yang bersifat prosedural/ langkah 

perlangkah dengan menggunakan istilah yang teknis dan bisa 

diimplementasikan menjadi fungsi program. Pada saat beralih dari tingkat 

ke tingkat, kita menggunakan procedural dan data abstraction. Procedural 

abstraction adalah urutan instrasi yang mempunyai tujuan khusus,dan 

data abstraction adalah koleksi data yang digunakan pada fungsi tersebut. 

2. Refinement → penjelasan detil dari abstraction 

Refinement membantu designer untuk memperlihatkan detil dari lowest 

level dari abstraction. Abstraction dan refinement merupakan konsep 
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yang saling melengkapi. Contoh dari refinement tentang fungsi sebuah 

pintu ada pada gambar 5. 

 

 
Gambar 1. Hasil refinement fungsi sebuah pintu 

 

3. modularity—membagi software menjadi modul 

Software dibagi-bagi menjadi beberapa component yang disebut modul-

modul. Modul-modul ini nantinya disatukan/diintegrasikan untuk 

memenuhi kebutuhan sistem. Dalam pembentukan modul-modul berlaku 

pernyataan-pernyataan berikut: 

Jika C(p1) > C(p2) dimana C adalah complexity dari suatu modul, maka 

E(p1) > E(p2) dimana E adalah waktu yang diperlukan. Artinya semakin 

rumit sebuah modul, maka waktu yang digunakan untuk menyelesaikan 

modul tersebut makin banyak. 

C(p1+p2) > C(p1) + C(p2) 

Dan 

E(p1+p2) > E (p1) + E(p2) 

Untuk itu, modul yang rumit dipecah lagi menjadi beberapa modul untuk 

memudahkan penyelesaian masalah. Namun semakin banyak modul, 

maka waktu/biaya untuk integrasikan modul-modul tersebut juga makin 

tinggi. Seperti pada grafik pada gambar 6. 
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Gambar 2: Hubungan jumlah modul dan harga/biaya integrasi 

 

4. Software architecture → Struktur software secara keseluruhan 

Struktur hirarki/berjenjang dari modul-modul program. Untuk 

menggambarkan struktur modul-modul tersebut beberapa model yang 

ada adalah : 

 framework model : identifikasi pola yang berulang-ulang 

 dynamic model : identifikasi bagaimana konfigurasi sistem berubah 

karena kejadian-kejadian tertentu 

 process model: fokus pada proses teknis yang harus dikerjakan 

system 

 functional model : menggambarkan hirarki sistem berdasarkan 

fungsinya 

5. Software procedure 

Fokus pada detil proses pada tiap modul. Prosedur menjelaskan proses, 

urutan kejadian, proses perulangan, penentuan keputusan/arah. Ini bisa 

digambarkan dengan menggunakan Flow Chart yang bertingkat.  

6. Information hiding  

Ide dari information hiding (menyembunyikan informasi) adalah modul 

dirancang sedemikian rupa sehinga inforamsi (prosedur dan data) yang di 

dalamnya tidak dapat di akses oleh modul lain yang tidak 

memerlukannya. 

Modul yang efektif adalah modul yang berdiri sendiri dan berkomunikasi 

dengan modul lain yang memang diperlukan. 

 

Desain Arsitektur Software 

Suatu sistem, entah itu besar atau tidak, dibangun dari sub-sub sistem yang 

lebih kecil. Sub-sub sistem ini memiliki fungsi sendiri-sendiri. Proses 
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merancang untuk menentukan sub-sub sistem dan membangun kerangka 

kerja untuk kendali dan komunikasi antar sub sistem disebut design 

arsitektural. Proses merancang ini menghasilkan arsitektur software atau 

arsitektur sistem. Desain arsitektur adalah aktifitas desain yang pertama 

dalam pembangunan software seperti yang digambarkan pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Aktifitas Desain dan hasil rancangan 

 

Desain arsitektur memberikan 3 keuntungan yaitu: 

1. Arsitektur software menjadi media komunikasi dan diskusi karena mudah 

dipahami 

2. Memberi kemudahan dalam melakukan analisis terhadap software yang 

akan dibangun 

3. Arsitektur-nya bisa digunakan lagi untuk sistem selanjutnya (reusable) 

Tiap perancang sistem memiliki kemampuan dan pengetahuan yang berbeda 

dalam merancang arsitektural. Aktifitas-aktifitas berikut adalah aktifitas 

dalam merancang dan aktifitas ini tidak dikerjakan satu persatu berurutan, 

tapi bisa dilakukan bersamaan. 

1. Menyusun sistem (system structuring) : sistem disusun menjadi 

beberapa subsistem utama, dimana subsistem adalah unit bagian 

software yang berdiri sendiri. 

2. Membuat model kendali (Control modelling) : berkaitan dengan 

hubungan antara bagian dalam sistem. 

3. Membuat pembagian sistem menjadi modul-modul (modular 

decomposition) : membagi sub-sub sistem menjadi modul-modul 

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman terhadap istilah modul 

dan sub sistem, perlu diketahui bahwa sub sistem adalah bagian dari sistem 

yang bisa berdiri sendiri dan tidak bergantung pada layanan sub sistem lain. 
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Sub system terdiri dari beberapa modul dan dilengkapi interface untuk 

berkomunikasi/ bertukar data dengan sub sistem lain. 

 

System Structuring (struktur sistem) 

Struktur sistem menggambarkan sub-sub sistem dan interaksi antara sub-sub 

sistem. Desain dengan menggunakan diagram-diagram untuk 

menggambarkan sub sistem dan interaksinya agar mudah dipahami. 

Beberapa model dari struktur sistem yang menjelaskan bagaimana sub 

system berbagi data, bagaimana sub sistem terdistribusi dan bagaimana sub-

sub system saling berinteraksi adalah: 

1. Repository Model 

Pada model ini data disimpan secara terpusat. Ada dua cara terpusat 

pada model ini: 

 Database terpusat dan dapat diakses oleh semua sub sistem dalam 

system tersebut.  

 Setiap sub sistem menyimpan database sendiri dan bisa bertukar 

data dengan sub sistem lain melalui pengiriman pesan (message). 

Diagram menggambarkan model ini seperti pada Gambar 2. Sub-sub 

sistem pada Gambar 2 mendapatkan data dari repository (kumpulan 

data). Data tersimpan secara terpusat pada satu tempat. 

 
Gambar 2: Repository model 

 

 Keuntungan 

o Efisien untuk share jumlah data yang besar. Tidak perlu 

kirim data secara langsung dari satu sub sistem ke sub 

sistem yang lain 

o Sub-sistem tidak perlu memikirkan bagaimana data 

digunakan oleh sub sistem lain 
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o Manajeman data seperti backup, keamanan, re-index, dan 

control akses dilakukan secara terpusat. Itu merupakan 

tanggung jawab manager repository 

 Kerugian 

o Sub-system harus mengikuti model yang sudah 

ditetapkan.Jadi jika ada sub sistem baru, maka yang baru 

harus menyesuaikan dengan model yang ada. 

o Evolusi data sulit dan mahal karena volume informasi yang 

besar dihasilkan dengan model tertentu. Mengubahnya ke 

model yang lain pun tidak mudah  

o Sulit untuk distribusi layanan secara efisien, karena yang 

melayani hanya satu. 

2. Client-Server Model 

Model ini terdiri dari server yang berdiri sendiri dan menyediakan 

layanan untuk client-client. Ada client-client (sub-sistem) yang 

menggunakan layanan server dan tersedia network yang mengijinkan 

client untuk akses layanan dari server. Komponen utama pada model 

ini : 

 Ada stand-alone server yang menyediakan layanan ke sub-sub 

system 

 Ada sub sistem yang disebut juga client yang 

memanggil/mengakses layanan di server-server 

 Ada jaringan memungkinkan sub-sub sistem mengakses 

layanan-layanan 

pada server. 

Untuk mengakses suatu server maka sub sistem atau client harus 

mengetahui alamat atau nama server yang diakses dan juga layanan 

yang diberikan. Sebaliknya, server tidak perlu tahu berapa client/sub 

sistem yang mengaksesnya dan sub sistem mana yang menggunakan 

layanannya.  

Arsitektur client server memiliki struktur yang terdiri dari 3 lapisan 

yang harus ada yaitu: 

1. business logic/ application 

2. data management 

3. presentation layer 

3. Abstract Machine Model 

Model ini juga disebut dengan layered model. Pada model ini sistem 

terdiri dari serangkaian lapisan (layer) yang masing-masing menyediakan 

layanan-layanan khusus. Setiap lapisan (layer) merupakan satu abstract 
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machine yang layanannya digunakan pada abstract machine pada tingkat 

berikutnya. 

 
Gambar 5: Abstract Machine Model 

 Keuntungan 

o mudah diubah 

o perubahan yang terjadi pada satu lapisan hanya berpengaruh 

pada lapisan yang terdekat 

 Kerugian 

o akses terhadap satu layanan pada lapisan yang dalam tidak bias 

langsung karena harus melewati lapisan-lapisan sebelumnya 

o kinerja sistem bisa jadi lambat karena harus melwati lapisan-

lapisan sebelumnya 

 

Control Models (Model kendali) 

Sub-sub sistem perlu kendali agar bisa bekerja sebagai suatu sistem. Model 

struktur di atas tidak menggambarkan kendali, tapi model kendali yang 

menjelaskan aliran kendali antar sub-sub sistem.  

Dua pendekatan model kendali dan variannya yang umum adalah : 

1. Centralised control 

Satu sub-system bertanggung jawab untuk mengatur eksekusi sub-

system lain  

o The call-return model : Top-down subroutine model.Control mulai 

dari paling atas dari hirarki subroutine dan mengalir ke bawah 
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Gambar 6 : Call Return Model 

 

 The manager model : Satu komponen sistem jadi manager dan 

mengendalikan start-stop dan koordinasi proses sistem. Satu proses 

adalah satu sub-sistem yang bisa dieksekusi secara paralel dengan 

sub-sistem lain 

 
Gambar 7 : Manager Model 

 

2. Event-based control 

 broadcast model : 

 Event di broadcast ke semua sub-system 

 Sub-system register ke specific event, saat ini terjadi control 

ditransfer ke sub-system yang handle event tersebut 

 Sub-system tentukan event yang dibutuhkan 
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Gambar 8: Contoh arsitektur broadcase model 

 

 interrupt-driven models 

 Digunakan secara khusus pada real-time system yang  

mendeteksi interupsi luar 

 Memberikan respon yang cepat pada suatu kejadian  

 Membutuhkan pemrograman yang rumit dan testing yang 

sulit. 

 Contoh: Real-time system pada air safety bag di mobil 

 
Gambar 9: Contoh arsitektur event-driven model 

 

 

7.2. Teknik Dasar kompiler 

  

 Kompilator (compiler) adalah sebuah program yang membaca suatu 

program dari source code dan menterjemahkannya kedalam object code. 
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Source code adalah bahasa tingkat tinggi (misal : Pascal, C).  

Object code adalah bahasa mesin/bahasa assembly.  

Source code dan data diproses pada saat yang berbeda, contoh : Turbo Pascal, 

Turbo C  

 
Compile time = saat pengubahan source code ke object code  

Run time = saat eksekusi  

 

Tahap-tahap Kompilasi 

Tahap-tahap yang harus dilalui pada saat mengkompilasi program, yaitu :  

1. Tahap analisis (front end) = bertugas melakukan dekomposisi program 

sumber menjadi bagian-bagian dasarnya. Tahap analisa terdiri dari : 

 Lexical analysis  

 Syntactic analysis  

 Semantic analysis  

 Intermediate code generation  

2. Tahap sintesis (back end) = bertugas melakukan pembangkitan dan 

optimasi program objek. Tahap sintesis terdiri dari : 

 Code optimization  

 Object code generation  

 

 
 

Keterangan :  

 Lexical analyzer (scanner) 
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Berfungsi memecah teks program sumber menjadi bagian-bagian kecil 

yang   mempunyai satu arti yang disebut token, seperti : konstanta, nama 

variabel, keyword, operator  

 Syntax analyzer (parser)  

Berfungsi mengambil program sumber (sudah dalam bentuk barisan 

token) dan menentukan kedudukan masing-masing token berdasarkan 

aturan sintaksnya memeriksa kebenaran dan urutan kemunculan token  

 Semantic analyzer  

Berfungsi menentukan validitas semantiks/keberartian program sumber. 

Biasanya bagian ini digabung dengan intermediate code generator.  

 Intermediate code generator  

Berfungsi membangkitkan kode antara  

 Code optimation  

Berfungsi mengefisienkan kode antara yang dibentuk  

 Code generator  

Berfungsi membangkitkan kode program target dalam bahasa target yang 

ekivalen dengan bahasa sumber  

 Symbol table management  

Berfungsi mengelola tabel simbol selama proses kompilasi.  

Tabel simbol adalah struktur data yang memuat rekord untuk tiap 

identifier dengan atribut-atribut identifier itu.  

 Error handler  

Berfungsi menangani kesalahan yang berlangsung selama proses 

kompilasi  

 

Contoh:  

pernyataan pemberian nilai (assignment) : position := initial + rate * 60  

 

Penyelesaian dengan tahapan kompilasi : 

 Lexical analysis 

Mengelompokkan pernyataan tersebut menjadi token-token sebagai 

berikut :  

1. Token identifier position  

2. Token simbol assignment :=  

3. Token identifier initial  

4. Token tanda plus +  

5. Token identifier rate  

6. Token tanda perkalian *  

7. Token konstanta angka 60  
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Ketika identifier pada program sumber ditemukan lexical analyzer, maka 

identifier dimasukkan ke tabel simbol.  

position := initial + rate * 60  

diubah menjadi  

id1 := id2 + id3 * 60  

 

 Syntax analysis  

Memparsing atau membentuk pohon sintaks pernyataan, yaitu :  

 

  
 

 Semantic analysis  

Memeriksa kebenaran arti program sumber, mengumpulkan informasi 

tipe bagi tahap berikutnya. Tahap ini menggunakan pohon sintaks tahap 

syntax analysis untuk identifikasi operator dan operand suatu ekspresi 

dan kalimat. Komponen penting analisis semantik adalah pemeriksaan 

tipe, memeriksa operator yang harus mempunyai operand yang diijinkan 

oleh spesifikasi bahasa sumber.  

Contoh : adanya pernyataan deklarasi di awal :  

var  

position, initial, rate : real  

Maka konstanta 60 dikonversi menjadi real dengan fungsi inttoreal(60) 

menjadi konstanta bilangan real  
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 Intermediate Code Generator  

Intermediate code adalah representasi perantara antara bentuk bahasa 

tingkat tinggi dengan bahasa mesin. Karena pada level berikutnya masih 

akan dilakukan optimasi, maka perlu dibuat representasi yang 

memudahkan optimasi, yang bukan merupakan bahasa mesin.  

temp1 := inttoreal(60)  

temp2 := id3 * temp1  

temp3 := id2 + temp2  

id1 := temp3  

 Code Optimization  

Tahap code optimization proses identifikasi dan membuang operasi-

operasi yang tidak perlu dari intermediate code generation untuk 

penyederhanaan sehingga nantinya kode mesin hasil menjadi lebih cepat. 

Kode-kode tersebut dioptimasi menjadi :  

temp1 := id3 * 60.0  

Id1 := id1 + temp1 

  

 Code Generator  

Tahap akhir kompilator adalah pembangkitan kode target/objek dan 

biasanya kode mesin atau assembly yang dapat direlokasi. Pembangkitan 

kode sangat bergantung pada mesin yang dipakai, misal :  

 

MOVF id3, R2  

MULF #60.0, R2  

MOVF id2, R1  

ADDF R2, R1  

MOVF R1, id1 
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7.2 Pertanyaan  

 

1. Apa yang dimaksud dengan kompilator? 

2. Gambarkan tahapan proses kompilasi 

3. Proses kompilasi dibedakan menjadi dua tahap. Sebutkan dan jelaskan 

masing-masing tahapan tersebut! 

4. Jelaskan fungsi dari tabel simbol pada proses kompilasi! 

5. Diberikan suatu pernyataan pemberian nilai (assignment) : position := 

initial + rate * 60. Proses apa sajakah yang dilakukan pada tahap 

analisis leksikal dan sintaks?  
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Bab 8 
Pengelolaan Keterbatasan dan Pencirian  

 

Pokok Bahasan: 

1. Kinerja CPU dan Konsumsi Daya 

2. Pengelolaan Caches dan Memori 

3. Bus dan Memory 

4. Perangkat I/O  Baku 

 

Tujuan Belajar: 

Setelah  mempelajari dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu  

memahami dan menjelaskan kinerja dan pengelolaan keterbatasan sumber 

daya yang terdapat pada sistem tertanam, meliputi : kinerja, daya, memori, 

sistem bus dan I/O. 

 

 

8.1.   Kinerja CPU dan Konsumsi Daya  

  

CPU (Central Processing Unit), atau lebih dikenal dengan istilah Prosessor 

adalah komponen utama dalam system komputer. Prosessor mengeksekusi 

instruksi dan memanipulasi data. Ada banyak faktor yang mempengaruh 

performansi suatu prosessor, yaitu : 

Lebar Data bus 

Kecepatan Processor /clock rate 

Arsitektur Internal CPU 

Kecepatan I/O bus 

Cache memory, level 1 dan level 2 

 

Lebar Data Bus 

Merujuk pada ukuran data bus dalam bits. Pada saat prosessor pertama yaitu 

Processor 8088 dirilis, ukuran data busnya 8 bits. Ini berarti prosessor tersebut 

dapat mengakses satu karakter setiap waktu (8 bits = satu karakter) setiap kali 

data dibaca dan ditulis ke memori. Prosessor menggunakan data bus untuk 

mentransfer data diantaranya dan system memori (RAM and ROM) dan 

peripheral devices. Ukuran bit kemudian menentukan berapa banyak 

karakter yang dapat ditransfer setiap waktu. Data bus 8 bits mentransfer satu 

karakter setiap waktu, data bus 16-bit dapat mentransfer 2 karakter setiap 

waktu dan data bus 32-bit dapat mentransfer 4 karakter setiap waktu. Ini 
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berarti bahwa pada kenyataannya prosessor dijalankan dengan kecepatan 

yang tetap, data yang ditransfer pada data bus 32 bit dapat ditransfer 4 kali 

lebih cepat daripada pada data bus 8 bit. Oleh karenanya kecenderungan 

prosessor yang terbaru adalah dengan meningkatkan ukuran dari data bus. 

Kecepatan Processor /Clock Rate 

Kecepatan prosessor menunjuk pada kecepatan clock yang menjalankan 

prosessor. Awalnya, 8088 processor dirilis dengan kecepatan 4.77MHz. Yang 

merujuk pada frekuensi sinyal yang diaplikasikan terhadap prosessor. Sinyal 

ini digunakan untuk memperoleh waktu operasi (timing operation) yang 

diperlukan prosessor untuk mentransfer data. Pada umumnya, semakin 

tinggi (cepat) sinyal clock berarti semakin cepat operasi yang dapat dibentuk 

oleh prosessor. Saat ini, processor Pentium dijalankan pada kecepatan 

200MHz atau lebih. Jumlah operasi atau instruksi per detik berhubungan 

dengan clock cycles, yang ditentukan oleh frekuensi clock yang diaplikasikan 

ke processor. 

Input/Output (IO) Bus Speed 

Berhubungan dengan kecepatan dari Input/Output bus (peralatan seperti 

video dan hard disk) yang dapat dijalankan. IBM-PC asli 

menjalankanekspansi I/O bus (yang disebut ISA) pada 8 MHz, tapi yang 

lebih baru menggunakan 10 atau 12 MHz.   Sistem bus yang lain 

menggunakan kecepatan berbeda untuk mencapai transfer data yang lebih 

tinggi atau lebih cepat (lebih banyak data per detik). Kebutuhan untuk 

bandwidth yang tinggi diperlukan untuk tampilan resolusi grafik tingkat 

tinggi, sound dan video. ISA bus tidak sesuai lagi untuk aplikasi multimedia 

yang membutuhkan bandwidth tinggi, sehingga digantikan oleh PCI 

(Peripheral Connect Interface) yang mendukung rate transfer data lebih cepat. 

Card yang dibuat untuk satu sistem bus seperti ISA tidak dapat digunakan 

pada tipe bus yang berbeda. Processor modern melakukan eksekusi dengan 

sangat cepat dan seringkali perlu diperlambat saat mengakses peralatan. Ini 

berarti pada saat procesor mengakses peralatan, maka akan berpengaruh 

pada keseluruhan performa. Sebagai contoh, processor 200 MHz diperlambat 

menjadi 100 MHz pada waktu mengeksekusi I/O devices. Perlambatan ini 

tergantung pada sejumlah faktor tertentu. Pengenalan status wait ke dalam 

tahapan transfer data memperlambat kecepatan processor. Status wait adalah 

lebih dari satu processor clock cycle dimana processor merequest data dari 

device, kemudian menunggu sampai data tersebut didapatkan. Tahapan 

menunggu ini diperluas menjadi periode tunggu normal, yang disebut status 

wait, dan dapat terdiri dari 1,2, atau lebih clock cycle. Rendahnya kecepatan 
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status wait pada saat mengakses I/O devices akan menyebabkan semakin 

tingginya performa dari sistem komputer. Semakin banyak status wait yang 

terlibat, membuat performa sistem secara keseluruhan akan menurun. 

Internal CPU Architecture 

Central processor (CPU) adalah chip yang berlaku sebagai pusat pengontrol 

keseluruhan operasi. Yang akan mengeksekusi instruksi (program) yang 

diisikan ke dalam bagian memory. Operasi-operasi dasar yang terlibat :  

 Transfer data diantara CPU sendiri dan bagian memory  

 Manipulasi data dalam bagian memory atau penyimpanan secara 

internal  

 Transfer data diantara CPU sendiri dan I/O devices 

CPU disebut sebagai otak dari system komputer. Yang menyediakan semua 

timing dan control signals yang diperlukan untuk melakukan transfer data 

dari satu titik ke titik yang lain dalam system komputer. 

 

Cache Memory, level 1 dan level 2 

Cache memory adalah suatu blok dari high-speed memory yang terletak 

diantara CPU dan main memory yang digunakan untuk menyimpan data 

dan instruksi yang sangat sering digunakan. Penggunaan cache memory 

dapat meningkatkan unjuk kerja processor karena mengurangi waktu akses 

ke main memory yang mempunyai kecepatan lebih rendah untuk setiap 

transaksi yang terjadi. Untuk mengatasi masalah di atas antara lain dengan 

cara mengembangkan suatu jenis RAM yang sangat cepat. Tetapi meskipun 

begitu tidak ada suatu SDRAM yang kecepatannya bisa menyamai kecepatan 

microprocessor. Oleh karena itu tidak ada SRAM yang dapat menggantikan 

SDRAM atau jenis RAM lain yang lebih dulu ada seperti EDO RAM atau 

DRAM. Para ahli melakukan riset untuk mengembangkan suatu jenis 

memory yang super cepat dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Memory 

dengan kapasitas yang kecil tersebut berfungsi sebagai buffer antara 

processor dan RAM. Memory inilah yang pada akhirnya disebut cache 

memory seperti terlihat pada gambar berikut ini : 
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Gambar 1. Basic cache model 

 

Jika processor membutuhkan suatu data, pertama-tama ia akan mencarinya 

pada cache. Jika data ditemukan, processor akan langsung membacanya 

dengan delay yang sangat kecil. Tetapi jika data yang dicari tidak ditemukan, 

processor akan mencarinya pada RAM yang kecepatannya lebih rendah. Pada 

umumnya, cache dapat menyediakan data yang dibutuhkan oleh processor  

sehingga pengaruh kerja RAM yang lambat dapat dikurangi. Dengan cara ini 

maka memory bandwidth akan naik dan kerja processor menjadi lebih efisien 

Processor mempunyai kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada RAM. 

Sebagai contoh, Intel Celeron 500 dan PC100 SDRAM. Pada 500 MHz, setiap 

CPU clock membutuhkan hanya 2 ns (nano second), sedangkan PC100 

SDRAM membutuhkan 20-30 ns untuk setiap pembacaan pertama dan 10 ns 

untuk pembacaan berikutnya. Hal ini berarti ada sedikitnya 5 CPU clock cycle 

yang beaada di antara setiap SDRAM cycle. Cache memory biasanya 

mempunyai beberapa level yang menunjukkan tingkat kedekatannya dengan 

microprocessor. Contoh, L1 cache ada pada chip yang sama dengan 

microprocessor (built-in), sedangkan L2 cache adalah cache memory yang 

merupakan chip tersendiri yang terpisah dari microprocessor seperti yang 

ditunjukkan pada gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. L1 cache dan L2 cache pada Pentium Processor 
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Semakin besar kapasitas cache memory, unjuk kerja komputer secara 

keseluruhan juga akan meningkat drastis. Berikut ini adalah data hasil ujicoba 

tentang pengaruh kapasitas cache memory dengan unjuk kerja komputer. 

 

Uji coba 1: 

Percobaan dilakukan 2 kali, yang pertama menggunakan cache memory 

dengan L1 cache 8 Kilo Byte, dan yang kedua dengan L1 cache 32 KB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Perbandingan unjuk kerja 8 KB L1 I-cache (kiri) dan 32 KB L1 I-

cache (kanan) 

 

Dari gambar di atas terlihat bahwa user stalls turun secara dramatis ketika L1 

cache  dinaikkan dari 8 KB ke 32 KB. 

 

Uji coba 2 : 

Uji coba ke 2 juga dilakukan selama 2 kali. Pada percobaan yang pertama 

digunakan komputer dengan L2 cache dengan kapasitas 128 KB. Lalu pada 

percobaan kedua digunakan L2 cache dengan kapasitas 1024 KB. 
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Gambar 4. Perbandingan unjuk kerja 128-KB L2 cache (kiri) dan 1024-KB L2 

cache (kanan) 

 

Dari gambar di atas terlihat bahwa user stalls turun secara dramatis ketika L2 

cache dinaikkan dari 128 KB ke 1024 KB. 

 

 

8.2.   Pengelolaan Caches dan Memori  

 

Pada saat register melayani kebutuhan penyimpanan prosesor untuk  

jangka pendek, memori melayani kebutuhan penyimpanan informasi 

prosesor jangka menengah dan panjang. Penyimpanan informasi dapat 

diklasifikasikan sebagai program atau data. Informasi program terdiri dari 

urutan instruksi yang menyebabkan prosesor untuk melaksanakan fungsi 

sistem yang diinginkanInformasi data merepresentasikan nilai-nilai yang 

input, output dan ditransformasikan oleh program. 

Program dan data dapat disimpan secara bersama-sama atau terpisah. 

Pada arsitektur Princeton, data dan program berbagi ruang memori yang 

sama. Dalam arsitektur Harvard, ruang memori program berbeda dari ruang 

memori data. Arsitektur Princeton dapat menghasilkan koneksi hardware 

sederhana untuk memori, karena hanya satu koneksi yang diperlukan. 

Sedangkan  arsitektur Harvard, membutuhkan dua koneksi, yang dapat 

melakukan instruksi dan mengambil data secara bersamaan, sehingga dapat 

mengakibatkan peningkatan kinerja. Kebanyakan mesin memiliki arsitektur 

Princeton. Intel 8051 merupakan arsitektur Harvard yang terkenal. 
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Gambar 1. Dua memori arsitektur; (a) arsitektur Harvard, (b) arsitektur 

Princeton 

  

 Memori mungkin hanya dapat dibaca (read-only memory /ROM) atau 

dapat dibaca dan ditulis (random access memory /RAM). ROM biasanya jauh 

lebih compact dari RAM. Sistem embedded biasanya menggunakan ROM 

untuk program memori tidak seperti pada sistem desktop, program sistem 

embedded yang tidak berubah. Data yang konstan data dapat disimpan 

dalam ROM, tetapi data lain tentu saja membutuhkan RAM. 

Memory dapat berupa on-chip atau off-chip. Memori On-chip berada 

pada IC yang sama dengan prosesor, sedangkan memori off-chip berada pada 

IC terpisah. Prosesor biasanya harus dapat mengakses memori on-chip lebih 

cepat daripada memori off-chip mungkin hanya dalam satu siklus, tetapi 

kapasitas IC yang terbatas tentunya hanya  menyiratkan jumlah yang terbatas 

dari memori on chip 

Untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengakses 

(membaca atau menulis) memori, sebuah copy lokal dari sebagian memori 

mungkin disimpan dalam  sebuah memori kecil yang sangat cepat yang 

disebut cache. Memori cache seringkali berada pada on-chip, dan 

menggunakan teknologi RAM statis yang cepat tetapi mahal  daripada RAM 

dinamis yang lebih lambat dan lebih murah.). Memori cache didasarkan pada 

prinsip bahwa jika pada waktu tertentu prosesor mengakses lokasi memori 

tertentu, maka kemungkinan prosesor akan mengakses lokasi tersebut dan 

tetangga terdekat dalam waktu dekat. 

Cara kerja cache adalah sederhana. Kapan saja CPU mengawali akses 

memori, sistem penyimpanan akan mengirimkan alamat fisik ke cache. Cache 

membandingkan alamat fisik tersebut dengan semua tag alarnatnya untuk 

mengetahui apakah ia menyimpan kopi dari sebuah data. Jika operasinya 

adalah akses baca dan cache menyimpan data biasa maka cache akan 

membaca data yang diminta tersebut dari RAM kecepatan tinggi miliknya 

dan mengantarkan data tersebut ke CPU. Hal ini disebut cache hit, dan ia 

biasanya jauh lebih cepat dari pada membaca nilai yang sama secara 

langsung dari memori utama. Jika cache tidak menyimpan data, maka akan 
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terjadi cache miss, dan cache akan menyampaikan alamat ke sistem memori 

utama untuk membaca data. Apabila data datang dari memori utama maka 

baik CPU mapun cache akan menerima kopinya. Cache tersebut kemudian 

menyimpan kopinya dengan diberi tag alamat yang tepat. Sementara CPU 

menjalankan instruksi atau memproses data, cache secara bersamaan 

membaca data tambahan dari sel memori utama yang berdekatan dan 

menyimpan data tersebut dengan diberi tag alamat di dalam memori 

berkecepatan tinggi. 

Ada dua sebab mengapa cache bekerja dengan begitu baik. Pertama, 

karena cache beroperasi secara paralel dengan CPU, maka word tambahan 

yang ia muatkan setelah terjadi cache miss tidak akan mengganggu kinerja 

CPU. Data baru ini segera bisa digunakan oleh CPU pada kecepatan cache 

tersebut. Kedua, karena adanya prinsip lokalitas referensi, yaitu program 

cenderung mengakses data dan kode yang baru saja diakses atau 

ditempatkan di dekat lokasi memori.  maka CPU kemungkinan besar akan 

segera meminta (request) data baru tersebut. Kecepatan cache hit untuk 

memori cache yang baru biasanya melarnpaui 90%. 

Cache yang digunakan untuk memori program (sering disebut 

instruksi cache,  atau I-cache) serta memori data (sering disebut D-cache). 

 

 
Gambar 2. Cache memory 

  

 Pada saat merancang sebuah memori untuk menyimpan program dan 

data sistem embedded, sering dihadapkan pada keinginan untuk memiliki 

memori murah dan cepat, tetapi memori tersebut cenderung lebih lambat, 

sedangkan memori cepat cenderung mahal. Permasalahan ini diatasi dengan 

menciptakan sebuah hirarki memori, seperti digambarkan pada gambar 3. 

Digunakan memori utama yang murah tetapi lambat untuk menyimpan 
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semua program dan data. Dan menggunakan sejumlah kecil memori cache 

yang cepat tetapi mahal untuk menyimpan salinan dari bagian yang mungkin 

diakses dari memori utama.  

Cache biasanya dirancang menggunakan RAM statis daripada RAM 

dinamis, dan inilah yang merupakan salah satu alasan cache lebih mahal tapi 

lebih cepat daripada memori utama. Karena cache biasanya muncul pada 

chip yang sama dengan prosesor, di mana ruang sangat terbatas, ukuran 

cache biasanya hanya sebagian kecil dari ukuran memori utama. waktu akses 

Cache mungkin hanya serendah satu siklus clock, sedangkan waktu akses 

memori utama biasanya beberapa siklus. 

Ada tiga jenis cache , yaitu: 

1. Cache level 1 (L1), bagian dari chip mikroprosesor atau bagian internal 

dari chip prosesor. Kapasitasnya berkisar antara 8 - 256 Kb. 

2. Cache level 2 (L2), bukan merupakan bagian dari chip mikroprosesor. 

Cache ini sering tercantum di dalam iklan-iklan komputer. Cache level 2 

(L2) terdiri dari chip-chip SRAM. Kapasitasnya berkisar antara 64 Kb 

s.d. 2 Mb. 

3. Cache level 3(L3), terletak pada mainboard atau motherboard atau 

merupakan cache yang terpisah dari chip mikroprosesor. Cache jenis ini 

biasanya hanya terdapat pada komputer-komputer yang sangat canggih. 

Cache level 3(L3) sering diistilahkan L2 Advanced transfer cache. 

Cache tidak bisa di-upgrade beda dengan komponen lain (seperti VGA 

card, memori card, dll). Hal tersebut karena harus sesuai dengan tipe 

prosesor yang kita inginkan. Selain cache, sistem operasi juga menggunakan 

memori virtual, yaitu ruang kosong pada HDD yang berfungsi untuk 

meningkatkan kapasitas RAM. Jadi urutan sebuah proses dari komputer 

dalam mencari data atau instruksi program, prosesor memakai urutan 

sebagai berikut : (1) L1, (2) L2, (3) RAM, (4) HDD atau CD. Masing-masing 

memori atau media penyimpan urutan yang berada di urutan belakang akan 

lebih lambat dibanding urutan lebih depan. 

Umumnya, memori yang lebih murah bersifat lebih lambat daripada 

memori yang lebih mahal, kecuali terhadap CPU yang paling lambat. Kinerja 

sistem akan terganggu apabila peralatan yang cepat harus menunggu sistem 

memori mengakses data. Peralatan tersebut bisa berupa peralatan I/O atau 

CPU, dan sistem memori bisa berupa memori utama atau peralatan eksternal. 

Karena pemakai komputer nampaknya selalu menginginkan memori yang 

lebih besar, maka para perancang komputer harus secara seksama 

mempertimbangkan keseimbangan daya jual antara biaya memori dan 

kinerjanya. Salah satu cara untuk mengurangi degradasi kinerja yang 

diakibatkan oleh memori yang larnbat adalah dengan menggabungkan 
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memori cache ke dalam sistem. Memori cache adalah buffer kecepatan tinggi 

yang digunakan untuk menyimpan data yang diakses pada saat itu dan data 

yang berdekatan dalam memori utama. Dengan memasukkan memori cache 

antara peralatan cepat dan sistem memori yang lebih lambat, perancang 

dapat memberikan sistem memori yang cepat. 

 

 
Gambar 3. Hirarki memori 

 

Memori cache meningkatkan kinerja sistem karena kecepatannya lebih 

cepat dari pada memori dari memori utama, dan kegunaannya meningkat 

dengan rasio kecepatan CPU terhadap kecepatan memori utama. Sebagai 

contoh, chip CPU mikroprosesor yang beroperasi pada 25 MHz akan jauh 

lebih cepat dari pada DRAM yang mempunyai teknologi 1990 yang lebih 

murah. Bersarnaan dengan adanya permintaan memori utama yang sangat 

besar, memori cache memberikan rasio yang seimbang antara biaya dan 

kinerja, walaupun ia menggunakan SRAM berkecepatan tinggi yang mahal. 

Beberapa pabrik pembuat chip sekarang memproduksi unit kontrol cache 

yang menyeluruh pada chip tunggal, dan beberapa mikroprosesor, seperti 

80486 dari Intel, menyertakan memori cache pada chip yang sama. 

 

 

8.3.   Bus dan Memory 

Ukuran dan biaya bus sangat bervariasi, seperti dalam hal spesifikasi 

kinerja bandwith dan latency. Bandwidth didefinisikan sebagai jumlah data 

yang dapat ditransfer dalam jumlah waktu yang ditentukan  dan latensi (juga 

dikenal sebagai tanggap) didefinisikan sebagai penundaan waktu antara awal 

dari sebuah permintaan untuk data dan awal transfer data aktual. Bus adalah 

jalur komunikasi yang dibagi pemakai yang maerupakan suatu set kabel 
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tunggal yang digunakan untuk  menghubungkan berbagai subsistem. 

Sedangkan bus sistem adalah sebuah bus yang menghubungkan komponen-

komponen utama komputer (CPU, Memori ,I/O) 

PCI (Peripheral Component Interconnect) merupakan bus yang sangat 

populer di sistem embedded karena memiliki bandwidth tinggi, latency 

rendah, dan kesempurnaan dalam industri PC. Ini sangat ideal untuk 

merancang sistm yang cepat tanggap dengan kecepatan I/O dengan perintah 

DMA channel. 

Pemetaan memori  I/O adalah mekanisme di mana prosesor 

melakukan akses I/O dengan menggunakan teknik memori akses. Hal ini 

sering diberlakukan karena  bus memori memiliki frekuensi yang jauh lebih 

cepat daripada bus I/O. Alasan lain pemetaan memori  I/O adalah arsitektur 

yang digunakan tidak memiliki bus I/O terpisah. Dalam pemetaan memori 

I/O, ruang pengalamatan CPU pada range tertentu disisihkan  untuk 

perangkat eksternal. Lokasi ini dapat diakses dengan menggunakan petunjuk 

yang sama seperti yang digunakan untuk mengakses memori lainnya. 

Perintah read / write untuk pengalamatan ini diinterpretasikan sebagai akses 

ke perangkat (devices) daripada ke lokasi pada memori utama. Keuntungan 

dari pemetaan memori I/O adalah bahwa mikroprosesor tidak perlu 

menyertakan petunjuk khusus untuk berkomunikasi dengan peripheral. 

Sebuah CPU memiliki perangkat tertentu di lokasi yang tetap atau 

dinamis pada ruang tertentu. Interface memori pada umumnya dirancang 

sebagai sebuah bus, yang dapat membagi sumber daya komunikasi bersama-

sama, di mana banyak perangkat yang terpasang. Perangkat ini biasanya 

disusun sebagai perangkat master dan slave. Perangkat master adalah bus 

yang memulai transaksi bus dengan cara mengeluarkan perintad dan alamat. 

Sedangkan perangkat slave adalah bus yang bereaksi terhadap alamat 

dengan cara mengirimkan data kepada master jika master meminta data dan 

menerima data dari master jika master mengirim data. Sebuah sistem yang 

khas akan memiliki: 

- Sebuah CPU sebagai master 

- Satu atau lebih RAM dan / atau perangkat ROM untuk kode 

program dan penyimpanan data 

- Peripheral devices untuk berinteraksi dengan dunia luar. Contohnya 

adalah UART (komunikasi serial), display device atau input device 
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8.4.   Perangkat I/O Baku 

 

Implementasi I/O pada Sistem Embedded 

I/O merupakan salah satu prinsip dasar dalam ilmu komputer , 

dimana data  diberikan ke  unit processing, proses data akhir memberikan 

hasil keluaran. Mengenai sistem embedded pada dasarnya sama. Data diukur 

dengan menggunakan sensor, diteruskan ke unit processing dan memberikan 

hasil keluaran. Biasanya chip memori yang digunakan untuk buffer data, 

sehingga pada beberapa kasus data disalin dari sensor ke dalam buffer 

daripada diproses dan kemudian disalin kembali ke dalam buffer lain. Selain 

itu, data dipertukarkan diantara komponen  sistem embedded melalui bus. 

 

Jenis-jenis  Perangkat I/O  

Perangkat input-output yang berbeda-beda memiliki lingkup yang 

sangat luas, namun pada umumnya seperti  berikut : 

 Perangkat untuk Jaringan dan Komunikasi (IR, Bluetooth, WiFi, dll ..) 

 Input (keyboard, mouse, ..) 

 Graphics I/O (touchscreens, LED, CRT, ...) 

 Storage I/O (RAM, card, optical disk, ...) 

 Debuggin I/O (= Hardware-sirkuit yang dirancang untuk debugging 

JTAG, paralel I/O, serial I / O) 

 Realtime & Mischellaneous I/O (timer, switch, triggert , ...) 

 

Komponen Sistem  I/O  

Sistem I/O biasanya terdiri dari komponen berikut: 

 media transmisi: digunakan untuk  pertukaran  data, misalnya kabel 

 port komunikasi : menghubungkan media transmisi ke menbedded board 

 komunikasi interface: mengelola pertukaran data antara unit processing 

dan perangkat (atau controller device) 

 I/O controller : mengelola perangkat I/O  

 I/O Bus: menghubungkan komponen pada embedded board 

 master prosesor (unit processing) yang terintegrasi dengan I/O 

 

Kinerja I/O  

Kinerja I/O merupakan salah satu isu yang paling penting dari sebuah 

desain sistem embedded, karena I/O dapat memperlambat kinerja 

keseluruhan dari keseluruhan sistem.  

Beberapa aspek yang dapat ditangani berkaitan dengan kinerja I/O : 
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 Tingkat data dari perangkat I/O, yaitu jumlah aktual data yang dikirim 

dari perangkat I / O. Umumnya hal ini diukur dalam data per timeslice, 

misalnya Mbits per detik. 

 Kecepatan master prosesor, yaitu kecepatan waktu processing unit, 

biasanya diukur dalam Mhz. Jika processing unit cepat dan perangkat 

I/O lambat maka dapat memproses lebih banyak data maka kemudian 

mengirimkan dan menjalankan kondisi idle berdasarkan waktu, 

sedangkan sebaliknya kemungkinan terjadi prosesor master tidak dapat 

memproses semua data yang dikirim oleh perangkat I/O. 

 Bagaimana melakukan sinkronisasi kecepatan prosesor master dengan 

kecepatan I/O, yaitu kecepatan processing unit harus dirancang sehingga 

dapat menangani semua data yang dikirim oleh perangkat I/O (atau 

sebaliknya). 
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8.5.   Pertanyaan 

 

1. Sebutkan jenis-jenis perangkat I/O ! 

2. Apa yang dimasksud dengan pemetaan memori I/O ? 

3. Aspek apakah yang dapat ditangani berkaitan dengan kinerja I/O ? 

4. Bagaimanakah implmentasi I/O pada sistem embedded ? 

5. Apa kelebihan dari bus PCI (Peripheral Component Interconnect) ? 

6. Bagaimana cara kerja cache ? 

7. Apa perbedaan antara cache hit dan cache miss ? 

8. Gambarkan arsitektur memori Harvard dan Princeton ! 

9. Apa yang dimaksud dengan sistem bus ? 

10. Jelaskan perbedaan antara perangkat master dan slave pada cache 

memori ? 
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Bab 9 
Sistem Operasi Waktu Nyata 

 

Pokok Bahasan: 

1. Sistem Operasi Waktu nyata 

2. Jenis Sistem Operasi Waktu nyata 

3. Sistem Operasi Handheld   

 

Tujuan Belajar: 

 Setelah  mempelajari dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:      

1.    Mengetahui sistem operasi secara waktu nyata 

2.    Menjelaskan sistem operasi secara waktu nyata dalam lingkup sistem 

tertanam 

 

 

9.1. Sistem Operasi Waktu nyata 

 

Sistem waktu nyata (Real Time Systems) ialah suatu sistem yang 

mengharuskan suatu komputasi selesai dalam jangka waktu tertentu. Jika 

komputasi ternyata belum selesai, maka sistem dianggap gagal dalam 

melakukan tugasnya.  

Sistem waktu nyata memiliki dua model dalam pelaksanaannya: hard 

real time system dan soft real time system. Hard real time system menjamin suatu 

proses yang paling penting dalam sistem akan selesai dalam jangka waktu 

yang ditentukan. Jaminan waktu yang ketat ini berdampak pada operasi dan 

perangkat keras (hardware) yang mendukung sistem. Operasi I/O dalam 

sistem, seperti akses data ke storage, harus selesai dalam jangka waktu 

tertentu. 

Soft real time system tidak memberlakukan aturan waktu seketat hard real time 

system. Namun, sistem ini menjamin bahwa suatu proses terpenting selalu 

mendapat prioritas tertinggi untuk diselesaikan diantara proses-proses 

lainnya. Sama halnya dengan hard real time system, berbagai operasi dalam 

sistem tetap harus ada batas waktu maksimum. 
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Aplikasi sistem waktu nyata banyak digunakan dalam bidang penelitian 

ilmiah, sistem pencitraan medis, sistem kontrol industri, dan industri 

peralatan rumah tangga. Dalam bidang pencitraan medis, sistem kontrol 

industri, dan industri peralatan rumah tangga, model waktu nyata yang 

banyak digunakan ialah model hard real time system. Sedangkan dalam bidang 

penelitian ilmiah dan bidang lain yang sejenis digunakan model soft real time 

system. 

Menurut Morgan [MORG92], terdapat sekurangnya lima karakteristik dari 

sebuah sistem waktu nyata : 

a. Deterministik, waktu yang dipergunakan untuk mengeksekusi operasi 

dapat diperkirakan. 

b. Responsif, dapat menentukan secara pasti kapan eksekusi dimulai dan 

diakhiri. 

c. Kendali pengguna, dengan menyediakan pilihan lebih banyak daripada 

sistem operasi biasa. 

d. Kehandalan, sehingga dapat menanggulangi masalah-masalah 

pengecualian dengan derajat tertentu. 

e. Penanganan kegagalan, agar sistem tidak langsung crash. 

Selain penggolongan sistem operasi seperti yang telah disebutkan di atas, 

sistem operasi utama yang digunakan komputer sistem umum (termasuk PC, 

komputer personal) terbagi menjadi 3 kelompok besar: 

Keluarga Microsoft Windows  

Sistem operasi ini terdiri dari Windows Desktop Environment (versi 1.x 

hingga versi 3.x), Windows 9x (Windows 95, 98, dan Windows ME), dan 

Windows NT (Windows NT 3.x, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows 

XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 (Seven) yang akan 

dirilis pada tahun 2009, dan Windows Orient yang akan dirilis pada tahun 

2014)).  

Keluarga Unix  

Sistem operasi Unix menggunakan antarmuka sistem operasi POSIX, seperti 

SCO UNIX, keluarga BSD (Berkeley Software Distribution), GNU/Linux, 

MacOS/X (berbasis kernel BSD yang dimodifikasi, dan dikenal dengan nama 

Darwin) dan GNU/Hurd.  
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Mac OS  

Mac OS adalah sistem operasi untuk komputer keluaran Apple yang biasa 

disebut Mac atau Macintosh. Sistem operasi yang terbaru adalah Mac OS X 

versi 10.4 (Tiger). Awal tahun 2007 direncanakan peluncuran versi 10.5 

(Leopard).  

Sedangkan komputer Mainframe, dan Super komputer menggunakan banyak 

sekali sistem operasi yang berbeda-beda, umumnya merupakan turunan dari 

sistem operasi UNIX yang dikembangkan oleh vendor seperti IBM AIX, 

HP/UX, dan lain-lain. 

Klasifikasi sistem operasi berdasarkan End-User Interface 

Command Driven: seluruh perintah pada sistem operasi diketikkan pada 

prompt perintah atau dieksekusi melalui script file (misal: DOS, UNIX atau 

XENIX)  

Graphical User Interface (GUI): pengguna akhir menggunakan mouse atau alat 

penunjuk yang lain untuk memilih obyek yang mewakili suatu instruksi 

spesifik (misal: Windows 95, IBM -OS/2, MAC-OS)  

Klasifikasi sistem operasi berdasarkan Pengguna 

Single-User Single-Tasking: Sistem operasi yang hanya mampu untuk 

melayani satu pengguna sekali waktu untuk satu instruksi dalam suatu siklus 

proses (misal MS-DOS)  

Single-User Multi-Tasking: Sistem operasi yang hanya mampu untuk 

melayani satu pengguna sekali waktu dan mampu untuk mengeksekusi 

beberapa instruksi dalam satu waktu siklus proses (misal Windows 95, IBM -

OS/2, MAC-OS).  

Multi-User Multi-Tasking: Sistem operasi yang mampu untuk melayani 

beberapa pengguna sekaligus dalam satu waktu dan juga mampu untuk 

menjalankan beberapa instruksi sekaligus dalam suatu siklus proses.  

Klasifikasi sistem operasi berdasarkan pangsa pasar 

Sistem operasi server/network, seperti Windows NT Server, IBM AIX for RS/6000, 

DIGITAL UNIX, Open VMS, HP-UX, Sun Solaris, dan IBM OS/400.  

Sistem operasi desktop, seperti Windows 95/ Windows NT Workstation, OS/2 

Wrap, MacOS, Java. Sistem operasi Handheld, seperti Windows CE, GEOS, 

Magic Cap. 
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9.2. Sistem Operasi Handheld 

 

Seperti halnya komputer, ponsel juga memiliki sistem operasi yang 

menjembatani antara perangkat keras dengan program-program yang ada, 

seperti contact, messaging, kamera, musik player, dan aplikasi pihak ketiga. 

Kini, sistem operasi pada ponsel sudah berkembang sebegitu pesatnya hingga 

banyak bermunculan ponsel-ponsel baru yang mengusung berbagai macam 

sistem operasi berbeda. 

Berikut contoh-contoh system operasi yang digunaka pada handphone : 

1. Symbian 

Symbian bisa dibilang sebagai sistem operasi paling 

populer di dunia mengingat jumlah penggunanya 

mencapai lebih dari 50% dari pengguna smartphone. 

Sistem operasi ini dikembangkan oleh Symbian, Ltd.–yang 

merupakan kolaborasi vendor ponsel Ericsson, Nokia, Motorola, dan Psion–

dan memang dikhususkan sebagai mobile operating system. Sistem operasi ini 

ditulis dengan bahasa C++. Awalnya sistem operasi ini merupakan OS yang 

close source, namun dalam perkembangannya, sistem operasi ini berubah 

menjadi open source dan memungkinkan banyak pihak untuk 

mengembangkan aplikasi yang bisa dioperasikan di ponsel ber-OS symbian. 

Versi stabil terbaru dari Symbian OS adalah Symbian OS 9.5 dan versi tak-

stabil terbarunya adalah Symbian^2 platform / Q3 yang dirilis pada tahun 

2009. 

Dalam perkembangannya Symbian OS memiliki beberapa versi, yaitu 

 Symbian OS 6.0 dan 6.1. contohnya adalah Nokia 9210 Communicator 

 Symbian OS 7.0 dan 7.0s. Pada versi ini muncul berbagai versi user 

interface seperti UIQ (Sony Ericsson P800, P900, P910, Motorola A925), 

Series 60 (Nokia 7650, 3230, 6260, 6600, 6670, 7610, N-Gage, N-Gage 

QD), Series 80 (Nokia 9210, 9300, 9500), series 90 (Nokia 7710), dan 

MOAP–Mobile Oriented Application Platform (Contohnya ponsel 

NTT DoComo). Symbian OS 7.0s adalah versi 7.0 yang diadaptasi agar 

memiliki kompatibilitas yang lebih baik dengan versi 6.x 

 Symbian OS 8.0 dan 8.1. Contohnya adalah Nokia N91 

 Symbian OS 9. Digunakan untuk keperluan internal Symbian 

 Symbian OS 9.1. Termasuk ponsel Nokia seri S60 3rd edition dan 

beberapa tipe Sony Ericsson seperti M600 dan P990. 
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 Symbian OS 9.2. Contohnya Nokia E90, Nokia N95, Nokia N82, dan 

Nokia 5700 

 Symbian OS 9.3. Misalnya Nokia E72, E75, E79, dan N96 

 Symbian OS 9.4. Contohnya Samsung OMNIA HD, Nokia N97, Nokia 

5800 XpressMusic, Sony Ericsson Satio, dan ponsel S60 5th edition 

lainnya. 

Sistem operasi Symbian juga rentan terhadap ancaman sekuriti berupa virus. 

Contoh virus yang sering menyerang ponsel ber-OS Symbian adalah Cabir, 

yang mengirimkan dirinya dari ponsel ke ponsel lain via bluetooth. 

2. Windows Mobile 

 Windows mobile adalah versi mobile dari sistem operasi PC paling 

populer, Windows, keluaran Microsoft. Sistem operasi ini didesain 

khusus agar bisa berjalan pada smartphone dan perangkat mobile. 

Sistem operasi yang awalnya dirilis dengan nama Pocket PC 2000 ini hampir 

semuanya dilengkapi stylus pen yang digunakan sebagai ‘mouse’ pada layar 

ponsel. OS ini sudah berkali-kali di-update versinya dengan versi terbarunya 

saat ini adalah Windows Mobile 6.5 yang dirilis 5 Oktober 2009. Ke depannya 

akan dirilis Windows Mobile 7.0 yang akan keluar sekitar pertengahan 2010. 

User interface dari perangkat Windows Mobile menyerupai Windows pada 

PC, namun sayangnya, seperti halnya Windows pada PC, sistem operasi ini 

bersifat close source sehingga agak menyulitkan pihak ketiga untuk 

menyediakan aplikasi yang mendukung. 

Versi-versi yang telah dirilis meliputi: 

 Pocket PC 2000 

 Pocket PC 2002 

 Windows Mobile 2003 yang memiliki 4 edisi, yaitu : Windows Mobile 

2003 for Pocket PC Premium Edition, Windows Mobile 2003 for Pocket 

PC Professional Edition, Windows Mobile 2003 for Smartphone, dan 

Windows Mobile 2003 for Pocket PC Phone Edition. 

 Windows Mobile 2003 Second Edition (Windows Mobile 2003 SE) 

 Windows Mobile 5 

 Windows Mobile 6 yang memiliki 3 versi, yaitu : Windows Mobile 6 

Standard for Smartphone (phone without touchscreen), Windows 

Mobile 6 Professional for Pocket PC with phone functionality, dan 

Windows Mobile 6 Classic for Pocket PCs without cellular radio. 
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Contoh dari perangkat yang memiliki sistem operasi ini antara lain Audiovox 

SMT 5600, iMate SP3i, Samsung SCH-i600, Mio 8390, Sagem myS-7, Orange 

SPV C500, HP iPAQ rw6100, Motorola MPx220, O2 Xphone, dan O2 Xphone 

II. 

3. Palm OS 

Palm OS adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Palm, 

Inc. yang awalnya dikhususkan sebagai sistem operasi untuk PDA. 

Namun dalam perkembangannya, Palm OS juga dibuat untuk 

smartphone. Sistem operasi ini didesain untuk kemudahan penggunaan 

dengan GUI (Graphical User Interface) berbasis touchscreen. Sistem operasi 

ini ditulis dengan bahasa pemrograman C/C++ dan bersifat close source. 

Contoh perangkat yang menggunakan sistem operasi Palm adalah Palm Treo 

680. Smartphone ini menggunakan system operasi Palm OS 5.4.9. Beberapa 

fitur yang ditawarkan adalah Pocket Express, Microsoft Media Player, Palm 

files, PDF viewer, Adobe Acrobat reader, eReader, Pocket Tunes, dan 

Document To Go. 

4. Android 

Android adalah sistem operasi mobile yang berjalan pada kernel 

Linux, yang dirilis pada 21 Oktober 2008. Awalnya, sistem operasi 

ini dikembangkan oleh Android, Inc, yang kemudian dibeli oleh 

Google, dan yang terakhir, sistem operasi ini dibeli oleh Open Handset 

Alliance, sebuah consortium dari 47 perusahaan hardware, software, dan 

telecom yang didirikan untuk membuat open standard bagi perangkat lunak 

mobile. Sistem operasi ini bersifat free dan open source. 

Perangkat mobile yang mendukung sistem operasi ini di antaranya adalah 

HTC Dream dan HTC Magic, ponsel keluaran vendor asal Taiwan, HTC. 

 

 

 



115 
 

Bab 10 
Sistem Operasi Tertanam 

 

Pokok Bahasan: 

1.    Sistem Operasi Tertanam 

 

Tujuan Belajar: 

 Setelah  mempelajari dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:      

1. Mengetahui dan menjelaskan sistem operasi yang biasa digunakan 

pada lingkup sistem tertanam 

 

10.1. Sistem Operasi Tertanam 

 

Dalam komputasi, sebuah sistem operasi (OS) adalah sebuah 

antarmuka antara hardware dan pengguna, yang bertanggung jawab atas 

manajemen dan koordinasi kegiatan dan berbagi sumber daya komputer, 

yang bertindak sebagai tuan rumah untuk komputasi aplikasi dijalankan 

pada mesin. Salah satu tujuan dari sistem operasi adalah untuk menangani 

alokasi sumber daya dan perlindungan akses perangkat keras. 

 

Operating Sistem menawarkan sejumlah layanan untuk program-

program aplikasi dan pengguna. Aplikasi mengakses layanan melalui 

antarmuka pemrograman aplikasi (API) atau system calls. Dengan 

menerapkan antarmuka ini, aplikasi dapat meminta layanan dari sistem 

operasi, lewat parameter, dan menerima hasil dari operasi. Pengguna juga 

dapat berinteraksi dengan sistem operasi dengan perangkat lunak semacam 

antarmuka pengguna seperti mengetik perintah dengan menggunakan 

antarmuka baris perintah (CLI) atau menggunakan antarmuka pengguna 

grafis. Untuk dipegang tangan dan komputer desktop, antarmuka pengguna 

umumnya dianggap sebagai bagian dari sistem operasi. Pada sistem yang 

besar seperti mirip Unix sistem, antarmuka pengguna umumnya 

dilaksanakan sebagai suatu program aplikasi yang berjalan di luar sistem 

operasi. 

 

Embedded system adalah tujuan khusus sistem komputer yang didesain 

untuk melakukan satu atau lebih fungsi tertentu, yang bergantung pada 

komputasi real-time. Biasanya embedded system merupakan bagian peralatan 

yang lengkap termasuk hardware dan bagian mekanik. Jelasnya, komputer 
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untuk tujuan umum, seperti personal computer (PC), dapat melakukan tugas 

yang berbeda tergantung dari program yang tersedia. Embedded system dapat 

mengatur lebih banyak peralatan yang biasa dipakai saat ini.  

Sejak embedded system digunakan secara resmi untuk tugas tertentu, para 

engineer optimis, hal ini dapat mengurangi ukuran dan biaya produksi, atau  

meningkatkan daya tahan dan performa sistem. Beberapa embedded system 

 diproduksi massal, sesuatu hal yang menguntungkan bila dilihat dari skala  

ekonomi.  

 

Secara fisik, embedded system digunakan mulai dari peralatan portable 

seperti jam digital dan MP3 Player, hingga instalasi besar seperti lampu lintas, 

controller pabrik, atau sistem kontrol pada plant reaktor nuklir. 

Kompleksitasnya bervariasi mulai dari single chip microcontroller hingga 

multiple unit, peralatan dan jaringan yang terletak di dalam chassis besar.  

 

Secara umum, "embedded system" bukan arti secara pasti, seperti 

kebanyakan sistem yang memiliki beberapa elemen yang dapat diprogram. 

Sebagai contoh, komputer hand-held membagi beberapa elemen dengan 

embedded system – seperti sistem operasi dan mikroprosesor yang 

mendukungnya – tetapi tidak benar-benar embedded system, karena hanya 

mengizinkan aplikasi yang berbeda untuk dijalankan dan peralatan yang 

dihubungkan.  

 

Embedded system menjangkau segala aspek di kehidupan modern dan 

ada banyak contoh yang mereka gunakan.  

 

Sistem telekomunikasi menggunakan banyak embedded system mulai dari 

switch telepon untuk jaringan hingga mobile phone untuk tingkat pengguna. 

Jaringan komputer menggunakan router dedicated dan network bridge untuk 

me-route data.  

 

Peralatan elektronik termasuk di dalamnya PDA, MP3 Player, mobile 

phone, konsol video game, kamera digital, DVD Player, penerima GPS, dan 

printer. Banyak peralatan rumah tangga, seperti oven microwave, mesin cuci 

dan mesin cuci piring, sudah menyertakan embedded system untuk 

menyediakan fleksibilitas, feature-feature dan efisiensi. Sistem HVAC modern 

menggunakan jaringan thermostat untuk  

 

 Sebuah sistem operasi tertanam merupakan sebuah sistem operasi 

untuk sistem komputer embedded. Sistem operasi ini dirancang untuk 
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menjadi sangat kompak dan efisien, forsaking banyak fungsi yang non-

embedded komputer menyediakan sistem operasi, dan yang tidak boleh 

digunakan oleh aplikasi khusus yang mereka jalankan. Mereka sering juga 

sistem operasi waktu-nyata . Contoh sistem operasi tertanam dapat 

mencakup perangkat lunak yang digunakan di Anjungan Tunai Mandiri , 

Cash Register, sistem CCTV, satu set kotak TV, GPS, jukebox, rudal, dan lain-

lain. Sebuah sistem tertanam adalah sistem komputer yang dirancang untuk 

melakukan satu atau beberapa fungsi khusus seiring dengan waktu 

komputasi real kendala. 

 

Embedded sistem dikendalikan oleh satu atau lebih inti proses utama 

yang biasanya baik mikrokontroler atau prosesor sinyal digital (DSP). 

Misalnya, lalu lintas udara sistem berguna dapat dilihat sebagai tertanam, 

meskipun mereka melibatkan komputer mainframe dan berdedikasi dan 

nasional jaringan regional antara bandara dan situs radar (radar masing-

masing mungkin mencakup satu atau lebih sistem tertanam sendiri). 
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Gambar bagian internal dari ADSL modem / router . A modern example of 

an embedded system. Contoh modern dari sistem tertanam. Labelled parts 

include a microprocessor (4), RAM (6), and flash memory (7). bagian Bertanda 

termasuk mikroprosesor (4), RAM (6), dan memori flash (7). 
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Bab 11 
Pengantarmukaan Komunikasi pada PC 

 

 

Pokok Bahasan: 

1. Serial dan Paralel 

2. USB 

3. Ethernet dan Wireless    

4. Communication Bus and Protocol TCP/IP 

 

Tujuan Belajar: 

 Setelah  mempelajari dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:      

1. Mengetahui pengantarmukaan atau penghubung pada PC 

2. Menjelaskan fungsi pengantarmukaan untuk melakukan proses 

komunikasi antara sistem tertanam devices dengan PC 

  

 

11.1. Serial dan Paralel 

 

 Setiap komputer yang kita gunakan didalamnya pasti terdapat 

mikroprosesor. Mikroprosesor, dikenal juga dengan sebutan Central 

Processing Unit (CPU) artinya unit pengolahan pusat. CPU adalah pusat 

dari proses perhitungan dan pengolahan data yang terbuat dari sebuah 

lempengan yang disebut "chip". Chip sering disebut juga dengan 
"Integrated Circuit (IC), bentuknya kecil, terbuat dari lempengan silikon 

dan bisa terdiri dari 10 juta transistor. Mikroprosesor pertama adalah 

intel 4004 yang dikenalkan tahun 1971, tetapi kegunaan mikroprosesor 

ini masih sangat terbatas, hanya dapat digunakan untuk operasi 

penambahan dan pengurangan. Mikroprosesor pertama yang digunakan 

untuk komputer di rumah adalah intel 8080, merupakan komputer 8 bit 

dalam satu chip yang diperkenalkan pada tahun 1974. Tahun 1979 

diperkenalkan mikroprosesor baru yaitu 8088. Mikroprosesor 8088 

mengalami perkembangan menjadi 80286, berkembang lagi menjadi 

80486, kemudian menjadi Pentium, dari Pentium I sampai dengan 

sekarang, Pentium IV. Untuk lebih lengkapnya, bisa melihat gambar dan 

tabel di bawah ini : 
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Nama 

Prosesor 

Tahun 

Keluar 

Jumlah 

Transistor 
Micron 

Clock 

speed 
Data width MIPS 

8080 1974 6000 6 2 MHz 8 0,64 

8088 1979 29.000 3 5 MHz 16 bits, 8 bit 

bus 

0,33 

80286 1982 134.000 1,5 6 MHz 16 bits 1 

80386 1985 275.000 1,5 16 MHz 32 bits 5 

80486 1989 1.200.000 1 25 MHz 32 bits 20 

Pentium 1993 3.100.000 0,8 60 MHz 32 bits, 64 bit 100 

Pentium 

II 

1997 7.500.000 0,35 233 MHz 32 bits, 64 bit 

bus 

400 

Pentium 

III 

1999 9.500.000 0,25 450 MHz 32 bits, 64 bit 

bus 

1.000 

 

Keterangan Tabel : 

1. Transistor berbentuk seperti tabung yang sangat kecil, terdapat pada 

Chip. 

2. Micron adalah ukuran dalam Micron (10 pangkat -6), merupakan kabel 

terkecil  

dalam Chip 

3. Clock Speed = kecepatan maksimal sebuah prosesor 

4. Data width = lebar dari Arithmatic Logic Unit (ALU) / Unit pengelola 

aritmatika, untuk proses pengurangan, pembagian, perkalian dan 

sebagainya. 

5. MIPS = Millions of Instructions Per Second / Jutaan perintah per detik. 

 

 Munculnya terminologi komputer sebenarnya berawal dari kebutuhan 

akan suatu alat yang dapat dijalankan secara otomatis, memiliki kemampuan 

untuk mengerjakan hal yang diinginkan. Perkembangan teknologi 

semikonduktor, dengan diawali penemuan transistor, telah membawa 

kepada kemajuan teknologi elektronika sampai saat ini Komputer. 

 Bagian fungsional utama sebuah komputer adalah Central Processing 

Unit/Unit Pemroses Utama, Memori dan Sistem Input-Output. Disebut 

bagian fungsional karena ketiga komponen inilah yang membentuk sebuah 

komputer dengan fungsinya masing-masing. Lebih jauh mengenai fungsi 

ketiganya akan diterangkan pada bab berikutnya. 
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Central Processing Unit/Unit Pemroses Utama 

 

Mikroprosesor 

 Mikroprosesor adalah sebuah CPU yang dibangun dalam sebuah 

single chip semiconductor. Mikroprosesor terdiri dari kalkulator yang terbagi 

dalam register dan ALU dan sebuah pengkode serta unit pengontrol. Dalam 

hubungan kerja dengan pulsa pembangkit berkala, (yaitu sebagai unit 

terpisah atau sebagai komponen yang terpadu dalam mikroprosesor) unit 

pengontrol menjamin urutan yang tepat dan urutan yang logis dari siklus 

yang berlangsung di dalam mikroprosesor, ditinjau dari sistem 

keseluruhannya. 

 Dalam tinjauan praktis dan aplikasi yang umum contoh dari sebuah 

mikroprosesor adalah mikroprosesor 8080, 8086, prosesor intel 386, 486, 

pentium 100 Mhz, sampai dengan generasi terbaru, AMD, prosesor Motorola, 

prosesor Texas Instrument 

 

Mikrokontroler 

 Sebuah mikroprosesor yang digabungkan dengan I/O dan memori 

(RAM/ROM) akan membentuk sebuah sistem mikrokomputer. Terilhami 

dengan CPU yang dapat dikonstruksi dalam sebuah single chip 

semiconductor, maka sebuah mikroprosesor, I/O dan memori dapat pula 

dibangun dalam level chip. Konstruksi ini menghasilkan Single Chip 

Microcomputer (SCM). SCM inilah yang disebut sebagai mikrokontroler. 

 Mungkin akan timbul pertanyaan, apakah perbedaan antara 

mikrokomputer dengan mikrokontroler? Selain arsitekturnya, mikrokontroler 

jika dibandingkan dengan mikrokomputer seperti IBM PC adalah 

penggunaan I/O interface dan media penyimpanan yang berbeda. Dalam 

IBM PC media penyimpanan biasa menggunakan disket, maka pada 

mikrokontroler menggunakan EPROM sebagai media penyimpanan 

Sedangkan perbedaan antara mikroprosesor dengan mikrokontroler sudah 

jelas. Dalam mikrokontroler, RAM serta I/O interface sudah masuk di 

dalamnya. Ini merupakan satu keuntungan lebih dari mikrokontroler. 

 Dalam Hal penggunaannya, sistem mikrokontroler lebih banyak 

dipakai pada aplikasi yang deterministik, artinya sistem ini dipakai untuk 

keperluan yang tertentu saja misalkan sebagai pengontrol PID pada 

instrumentasi industri, pengontrol komunikasi data pada sistem kontrol 

terdistribusi. 
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Sistem Komputer 

Sistem Komputer yang kita ketahui dalam keseharian adalah yang terdapat 

pada PC. Suatu sistem komputer bekerja dengan ditandai adanya interaksi 

antara komputer dan peripheral (hadware-nya) dengan program dan sistem 

operasi (softwarenya). 

Komputer (CPU) adalah “otak” dari sistem tersebut sedangkan peripheral 

menghubungkan “otak” tersebut dengan dunia luar. Kerja suatu sistem 

komputer dioperasikan oleh sistem operasi dan program. 

Suatu sistem komputer terdiri atas tiga bagian utama: 

1. CPU (Central Processing Unit)  

CPU terdiri atas dua bagian yaitu: 

- CU (Control Unit) : 

Ini adalah unit pengendali. Fungsi utama unit pengendali (CU) adalah 

mengambil, mengkode, dan melaksanakan instruksi sebuah program 

yang tersimpan dalam memori. Unit pengendali mengatur urutan 

operasi seluruh sistem. Unit ini juga menghasilkan dan mengatur 

sinyal pengendali yang diperlukan untuk menyerempakkan operasi, 

juga aliran dan instruksi program. 

- ALU (Arithmetic Logic Unit): 

Unit ini berfungsi melaksanakan operasi aritmatik serta operasi-operasi 

logika. 

2. Memory Unit (Unit Penyimpan)  

Unit-unit ini mengandung program-program yang bersangkutan dan 

data yang sedang diolah. 

3. I/O (Unit Pengontrol Masukan dan Pengeluaran)  

Unit ini melakukan hubungan dengan peripheral. 

 

Sistem Mikrokomputer 

 Bila sebuah komputer dibangun dalam sebuah PCB tunggal maka 

disebut minikomputer. Dan sebuah CPU yang dipakai dalam sebuah chip 

semikonduktor disebut mikroprosessor. Mikrokomputer sendiri adalah 

sebuah komputer yang dikonstruksi dari sebuah mikroprosesor dengan 

ditambahkan unit memori serta sistem I/O. Sistem mikrokomputer sama 

dengan yang terdapat pada sistem komputer. Untuk menanggulangi berbagai 

macam kerja yang harus dilakukan, biasanya diberikan “logika tambahan” 

atau rangkaian logika lain misalnya tri-state buffer, buffer, decoder, 

multiplexer. 

 Ciri utama sistem mikrokomputer : hubungan yang berbentuk “bus”. 

(Istilah bus diambil dari bahasa latin omnibus yang berarti kepada/untuk 

semua). Bus menunjukkan hubungan antara komponen-komponen secara 
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elektris. Bus meneruskan data, alamat-alamat (address) atau sinyal 

pengontrol. 

 

Bagian-Bagian Sistem Mikrokomputer 

Di atas telah dijelaskan susunan sistem mikrokomputer. Sistem 

mikrokomputer terdiri dari bagian-bagian yang berfungsi sama penting. 

1. CPU/Mikroprosesor 

Mikroprosesor berfungsi sebagai unit pengolah utama (CPU). Unit ini 

terdiri dari sebuah kalkulator dan unit pengontrol (CU). Unit kalkulator 

dari mikroprosesor terdiri dari register atau daftar (sebuah memori 

sementara yang cepat dan kecil), ALU, register status (menunjukkan 

keadaan sesaat dari perhitungan) dan sebuah pengkode. 

2. Memori 

a. RAM (Random Access Memory) 

RAM adalah unit memori yang dapat dibaca dan/atau ditulisi. Data 

dalam RAM bersifat volatile (akan hilang bila power mati). RAM hanya 

digunakan untuk menyimpan data sementara, yaitu data yang tidak 

begitu penting (tidak masalah bila hilang akibat aliran daya listrik 

terputus). Ada dua macam RAM yaitu RAM statik dan RAM dinamik. 

RAM statik adalah flipflop yang terdiri dari komponen seperti resistor, 

transistor, dioda dan sebagainya. Setiap 1 bit informasi tersimpan hingga 

sel “dialamatkan” dan “ditulis-hapuskan”. Keuntungan dari RAM statik 

adalah akses atau jalan masuk yang bebas ke setiap tempat penyimpanan 

yang diinginkan, dan karena itu kecepatan masuk ke dalam memori 

terhitung relatif tinggi. RAM dinamik menyimpan bit informasi sebagai 

muatan. Sel memori elementer dibuat dari kapasistansi gerbang-substrat 

transistor MOS. Keuntungan RAM dinamik adalah sel-sel memori yang 

lebih kecil sehingga memerlukan tempat yang sempit, sehingga kapasistas 

RAM dinamik menjadi lebih besar dibanding RAM statik. Kerugiannya 

adalah bertambahnya kerumitan pada papan memori, karena 

diperlukannya rangkaian untuk proses penyegaran (refresh). Proses 

penyegaran untuk kapasitor ini dilakukan setiap 1 atau 2 mili detik. 

b. ROM (Read Only Memory) 

ROM merupakan memori yang hanya dapat dibaca. Data tidak akan 

terhapus meskipun aliran listrik terputus (non-volatile). Karena sifatnya, 

program-program disimpan dalam ROM. Beberapa tipe ROM: 

 ROM Murni : yaitu ROM yang sudah diprogram oleh pabrik atau 

dapat juga program yang diminta untuk diprogramkan ke ROM oleh 

pabrik. 

 PROM (Programmable Random Access Memory) : ROM jenis ini dapat 
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diprogram sendiri akan tetapi hanya sekali pakai (tidak dapat 

diprogram ulang). 

 EPROM (Erasable Programmable Random Access Memory) : yaitu 

jenis ROM yang dapat diprogram dan diprogram ulang. 

c. Input/Output (I/O) 

Piranti Input/Output (I/O interface) dibutuhkan untuk menghubungkan 

piranti di luar sistem. I/O dapat menerima/memberi data dari/ke 

mikroprosesor. Untuk menghubungkan antara I/O interface dengan 

mikroprosesor dibutuhkan piranti address. Dua macam I/O interface 

yang dipakai yaitu: serial dan paralel. Piranti serial (UART/universal 

asynchronous receiver-transmitter) merupakan pengirim-penerima 

tunggal (tak serempak). UART mengubah masukan serial menjadi 

keluaran paralel dan mengubah masukan paralel menjadi keluaran serial. 

PIO (paralel input output) merupakan pengirim-penerima serempak. PIO 

dapat diprogram dan menyediakan perantara masukan dan keluaran 

dasar untuk data paralel 8 bit. 

 

Sistem Bus 

 Bus menghubungkan semua komponen dalam unit mikrokomputer. 

Ada tiga tipe bus yaitu: 

 Data Bus (bus-D) :  

bus dengan delapan penghantar, data dapat diteruskan dalam arah 

bolakbalik (lebar data 8 bit) yaitu dari mikroprosesor ke unit memori 

atau modul I/O dan sebaliknya. 

 Control Bus (bus-C) :  

meneruskan sinyal-sinyal yang mengatur masa aktif modul 

mikrokomputer yang sesuai dengan yang diinginkan menurut kondisi 

kerja. 

 Address Bus (bus-A) :  

meneruskan data alamat (misal alamat 16 bit), dari penyimpan atau 

dari saluran masukan/keluaran yang diaktifkan pada saat tertentu. 

 Hubungan dalam masing-masing bus berupa kabel paralel 8 bit (jalur) 

maupum 16 bit (jalur). Untuk mengkoneksi komputer ke media 

komunikasi diperlukan media komunikasi dan antarmuka (interface) yang 

tepat. Jika ada alat komunikasi yang memiliki antarmuka serial, harus 

disambungkan dengan antarmuka serial juga. 

 

Antarmuka Komputer 

 Antarmuka komputer merupakan jembatan antara dunia luar dan 

komputer itu sendiri. Antarmuka berfungsi sebagai tempat tersambungnya 
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peranti luar ke komputer. Antarmuka juga dikenal dengan sebutan port. Port 

terdiri atas port serial, parallel, USB, LAN, AUDIO, keyboard, dan mouse. 

Port serial sering disebut port Com yang terdiri atas Com 1 dan Com 2. Port 

ini menggunakan konektor RS-232 dengan pilihan 9 pin atau 25 pin. 

Berfungsi untuk menyambungkan alat seperti mouse, modem, dan pembaca 

barcode. 

 Port parallel sering juga disebut port LPT. Menggunakan konektor DB-

25 dengan jumlah pin sebanyak 25 buah. Berfungsi untuk menyambungkan 

alat seperti printer, harddisk eksternal, dan Zip Drive. 

Port USB (Universal Serial Bus) memiliki kecepatan lebih cepat dari port serial 

dan paralel.  Port ini sekarang sedang populer. Semua alat elektronik  terbaru 

mendukung penggunaan port USB ini. Alat yang bisa terambung dengan port 

USB adalah Flash Disk, printer USB, MMC, dan kamera digital. 

 

Jenis Media Komunikasi 

 Jenis media komunikasi yang sering dipakai oleh masyarakat luas, 

seperti Microphone, speaker, handycam, handphone, dan Webcam.  

Saat ini   komputer memiliki kemampuan  untuk menggabungkan semua 

media dengan sebuah komputer. Komputer semacam ini dikenal dengan 

sebutan komputer multimedia. 

 Webcam adalah singkatan dari Web camera yang memungkinkan 

pengguna komputer seperti melakukan teleconference dengan pengguna 

komputer lain. Pemakaian webcam tersebut harus dilengkapai dengan mik 

dan perangkat lunak khusus yang harus ter-install di komputer kita. Contoh 

perangkat lunak untuk melakukan teleconference adalah Yahoo Messenger. 

 

 

11.2. USB (Universal Serial Bus) 

 

Universal Serial Bus (USB) adalah salah satu standar interkoneksi antara 

komputer dengan peralatan eksternal yang mampu mendukung kecepatan di 

atas 1 Mbps. (bandingkan dengan serial yang cumin 20 Kbps)  

USB mempunyai beberapa kelebihan, diataranya : 

1. penggunaannya mudah.  

Cukup tancapkan peralatan USB ke  konektor USB, computer akan 

langsung mendeteksi adanya peralatan tersebut, tanpa perlu merestart 

computer. 

2. mendukung 3 tipe kecepatan. (di bahas di sub bab kecepatan)  

 

3. adanya powerdown (suspend) 
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apabila tidak digunakan, secara otomatis, peralatan USB akan 

mengalami suspend, sehingga konsumsi daya bisa lebih kecil. 

4. USB mensuply daya ke peralatan USB dengan arus sebesar 500 mA.  

Sehingga apabila sebuah peralatan memerlukan daya sebesar 500 mA, 

maka peralatan tersebut tidak memerlukan tambahan daya 

5. USB bersifat multiplatform 

USB mendukung hampir semua sistem operasi 

 Kelemahan pada USB adalah : panjang kabel untuk koneksi ke USB 

relatif pendek apabila dibandingkan interface lain. 

Umumnya, konfigurasi sistem USB terdiri atas sebuah host (dalam hal ini : 

komputer) dan    beberapa peralatan USB yang dihubungkan melalui kabel 

USB. Host memiliki sebuah hub    terintegrasi yang disebut root hub. Root hub 

memiliki 2 buah port USB. Host bertanggung jawab terhadap transfer data 

pada bus, sehingga host harus mampu mendeteksi peralatan apa saja yang 

terhubung dan kemampuan peralatan tersebut.  

 

Kecepatan  

 Berbicara masalah bus rasanya kurang lengkap kalau kita tidak 

membandingkan kecepatannya. USB 1.1 mendukung 2 type kecepatan, yaitu 

full speed  pada 12 Mbps dan low speed pada 1.5 Mbps. Sementara USB 2.0 

mendukung kecepatan sampai dengan 480 Mbps yang dikenal dengan High 

Speed Mode. 

 

Low Speed 

- Peralatan 

interaktif 

- 10 – 100 kbps 

Keyboard. Mouse, 

peralatan buat game,  

Cost sangat rendah, 

mudah digunakan, 

dinamik attach-dettach, 

multiple peripheral 

Full Speed  

- Telepon, Audio, 

Kompresi Video 

- 500 kbps – 10 

Mbps 

Broadband, audio, 

mikrophone 

Cost rendah, mudah 

digunakan, dinamik 

attach-dettach, multiple 

peripheral,  

High Speed 

- Video, media 

penyimpan data 

- 25 – 400 Mbps 

Video, harddisk, 

imaging, broadband 

Cost sangat rendah, 

mudah digunakan, 

dinamik attach-dettach, 

multiple peripheral 

 

Konektor  

 USB mempunyai 2 tipe konektor, yaitu konektor tipe A dan konektor 

tipe B. konektor tipe A terhubung ke host secara upstream sementara 
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konektor tipe B terhubung ke peralatan secara downstream. Kedua konektor 

tersebut terhubung oleh sebuah kabel USB. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

konektor tipe 

A 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

konektor 

tipe B 

 
kabel USB 

 

 

Wujud fisik dari kedua konektor adalah sebagai berikut : 

 

 
 

Standar warna kabel USB adalah sebagai berikut : 

 

Nomor PIN Warna Kabel Fungsi 

1 Merah Vbus (+5V) 

2 Putih D- 
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3 Hijau D+ 

4 Hitam Ground 

 

Konfigurasi kabel tersebut adalah sebagai berikut : 

 
 

Perbandingan USB dengan interface lain  

 

Interface 

Jumlah 

Peralatan  

Maksimum 

Panjang 

Kabel 

(kaki) 

Kecepatan 

(bps) 
Fungsi Peralatan 

USB 127 16 1.5M, 

12M, 

480M 

Mouse, keyboard, 

modem, printer, 

scanner, hard disk, dll 

RS-232 2 50-100 20K Modem, mouse 

RS-485 32 4.000 10M Sistem akuisisi data 

dan kendali 

IrDA 2 6 115K Printer 

Port Paralel 2, atau 8 10-30 8M Printer, scanner 

IEEE-1394 

(FireWire) 

64 15 400M Video 

ISA  - 5M Kartu suara, modem, 

LAN  

PCI   524M Kartu suara, modem, 

LAN, video, dll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bab 11.  Pengantarmukaan komunikasi pada PC  129 

Topologi BUS : 

 

a. topologi host USB 

 
 

b. Topologi peralatan USB 

 
c. Topologi Fisik BUS 
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d. Topologi logical BUS 

 

 
 

 

 

 

 

 Kartu Jaringan (Ethernet Card) tahun 1990an versi kombo dengan dua 

konektor masukan, kabel koaksial 10BASE2/konektor BNC (kiri) dan 

konektor RJ-45/Twisted-pair-based 10BASE-T (kanan) Ethernet merupakan 

jenis skenario perkabelan dan pemrosesan sinyal untuk data jaringan 

komputer yang dikembangkan oleh Robert Metcalfe dan David Boggs di 

Xerox Palo Alto Research Center (PARC) pada tahun 1972. 

11.3. Ethernet dan Wireless 
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 Versi awal Xerox Ethernet dikeluarkan pada tahun 1975 dan di desain 

untuk menyambungkan 100 komputer pada kecepatan 2,94 megabit per detik 

melalui kabel sepanjang satu kilometer. 

 Disain tersebut menjadi sedemikian sukses di masa itu sehingga Xerox, 

intel dan Digital Equipment Corporation (DEC) mengeluarkan standar Ethernet 

10Mbps yang banyak digunakan pada jaringan komputer saat ini. Selain itu, 

terdepat standar Ethernet dengan kecepatan 100Mbps yang dikenal sebagai 

Fast Ethernet 

 Asal Ethernet bermula dari sebuah pengembangan WAN di University 

of Hawaii pada akhir tahun 1960 yang dikenal dengan naman "ALOHA". 

Universitas tersebut memiliki daerah geografis kampus yang luas dan 

berkeinginan untuk menghubungkan komputer-komputer yang tersebar di 

kampus tersebut menjadi sebuah jaringan komputer kampus. 

 Proses standardisasi teknologi Ethernet akhirnya disetujui pada tahun 

1985 oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), dengan 

sebuah standar yang dikenal dengan Project 802. Standar IEEE selanjutnya 

diadopsi oleh International Organization for Standardization (ISO), sehingga 

menjadikannya sebuah standar internasional dan mendunia yang ditujukan 

untuk membentuk jaringan komputer. Karena kesederhanaan dan 

keandalannya, Ethernet pun dapat bertahan hingga saat ini, dan bahkan 

menjadi arsitektur jaringan yang paling banyak digunakan. 

 

Jenis-jenis Ethernet 

 Jika dilihat dari kecepatannya, Ethernet terbagi menjadi empat jenis, 

yakni sebagai berikut: 

a. 10 Mbit/detik, yang sering disebut sebagai Ethernet saja (standar yang 

digunakan: 10Base2, 10Base5, 10BaseT, 10BaseF)  

b. 100 Mbit/detik, yang sering disebut sebagai Fast Ethernet (standar 

yang digunakan: 100BaseFX, 100BaseT, 100BaseT4, 100BaseTX) 

c. 1000 Mbit/detik atau 1 Gbit/detik, yang sering disebut sebagai Gigabit 

Ethernet (standar yang digunakan: 1000BaseCX, 1000BaseLX, 

1000BaseSX, 1000BaseT). 
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d. 10000 Mbit/detik atau 10 Gbit/detik. Standar ini belum banyak 

diimplementasikan. 

 

 

Kecepatan Standar 
Spesifikasi 

IEEE 
Nama 

10 Mbit/detik 
10Base2, 10Base5, 10BaseF, 

10BaseT 
IEEE 802.3 Ethernet 

100 

Mbit/detik 

100BaseFX, 100BaseT, 100BaseT4, 

100BaseTX 
IEEE 802.3u 

Fast 

Ethernet 

1000 

Mbit/detik 

1000BaseCX, 1000BaseLX, 

1000BaseSX, 1000BaseT 
IEEE 802.3z 

Gigabit 

Ethernet 

10000 

Mbit/detik 
   

  

Cara kerja 

 Spesifikasi Ethernet mendefinisikan fungsi-fungsi yang terjadi pada 

lapisan fisik dan lapisan data-link dalam model referensi jaringan tujuh lapis 

OSI, dan cara pembuatan paket data ke dalam frame sebelum ditransmisikan 

di atas kabel. 

 Ethernet merupakan sebuah teknologi jaringan yang menggunakan 

metode transmisi baseband yang mengirim sinyalnya secara serial 1 bit pada 

satu waktu. Ethernet beroperasi dalam modus half duplex yang berarti setiap 

station dapat menerima atau mengirim data tapi tidak dapat melakukan 

keduanya secara sekaligus. Fast Ethernet serta Gigabit Ethernet dapat bekerja 

dalam modus full duplex atau half-duplex. 

 Ethernet menggunakan metode kontrol akses media  Carrier Sense 

Multiple Access with Collision Detection untuk menentukan station mana 

yang dapat mentransmisikan data pada waktu tertentu melalui media yang 

digunakan. Dalam jaringan yang menggunakan teknologi Ethernet, setiap 

komputer akan "mendengar" terlebih dahulu sebelum "berbicara", artinya 

mereka akan melihat kondisi jaringan apakah tidak ada komputer lain yang 

sedang mentransmisikan data. Jika tidak ada komputer yang sedang 

mentransmisikan data, maka setiap komputer yang mau mengirimkan data 

dapat mencoba untuk mengambil alih jaringan untuk mentransmisikan 

sinyal. Sehingga, dapat dikatakan bahwa jaringan yang menggunakan 

teknologi Ethernet adalah jaringan yang dibuat berdasrkan basis First-Come,  

First-Served, daripada melimpahkan kontrol sinyal kepada Master Station 

seperti dalam teknologi jaringan lainnya. 
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 Jika dua station hendak mencoba untuk mentransmisikan data pada 

waktu yang sama, maka kemungkinan akan terjadi collision 

(kolisi/tabrakan), yang akan mengakibatkan dua station tersebut 

menghentikan transmisi data, sebelum akhirnya mencoba untuk 

mengirimkannya lagi pada interval waktu yang acak (yang diukur dengan 

satuan milidetik). Semakin banyak station dalam sebuah jaringan Ethernet, 

akan mengakibatkan jumlah kolisi yang semakin besar pula dan kinerja 

jaringan pun akan menjadi buruk. Kinerja Ethernet yang seharusnya 10 

Mbit/detik, jika dalam jaringan terpasang 100 node, umumnya hanya 

menghasilkan kinerja yang berkisar antara 40% hingga 55% dari bandwidth 

yang diharapkan (10 Mbit/detik). Salah satu cara untuk menghadapi masalah 

ini adalah dengan menggunakan Switch Ethernet untuk melakukan 

segmentasi terhadap jaringan Ethernet ke dalam beberapa collision domain. 

 

Frame Ethernet 

 Ethernet mentransmisikan data melalui kabel jaringan dalam bentuk 

paket – paket data yang disebut dengan Ethernet Frame. Sebuah Ethernet 

frame memiliki ukuran minimum 64 byte, dan maksimum 1518 byte dengan 

18 byte di antaranya digunakan sebagai informasi mengenai alamat sumber, 

alamat tujuan, protokol jaringan yang digunakan, dan beberapa informasi 

lainnya yang disimpan dalam header serta trailer (footer). Dengan kata lain, 

maksimum jumlah data yang dapat ditransmisikan (payload) dalam satu buah 

frame adalah 1500 byte. 

Ethernet menggunakan beberapa metode untuk melakukan enkapsulasi 

paket data menjadi Ethernet frame, yakni sebagai berikut: 

Ethernet II (yang digunakan untuk TCP/IP) 

a. Ethernet 802.3 (atau dikenal sebagai Raw 802.3 dalam sistem jaringan 

Novell, dan digunakan untuk berkomunikasi dengan Novell NetWare versi 

3.11 atau yang sebelumnya) 

b. Ethernet 802.2 (juga dikenal sebagai Ethernet 802.3/802.2 without 

Subnetwork Access Protocol, dan digunakan untuk konektivitas dengan 

Novell NetWare 3.12 dan selanjutnya) 

c. Ethernet SNAP (juga dikenal sebagai Ethernet 802.3/802.2 with SNAP, dan 

dibuat sebagai kompatibilitas dengan sistem Macintosh yang menjalankan 

TCP/IP) 

Sayangnya, setiap format frame Ethernet di atas tidak saling 

cocok/kompatibel satu dengan lainnya, sehingga menyulitkan instalasi 

jaringan yang bersifat heterogen. Untuk mengatasinya, lakukan konfigurasi 

terhadap protokol yang digunakan via sistem operasi. 
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Topologi 

 Ethernet dapat menggunakan topologi jaringan fisik apa saja (bisa 

berupa topologi bus, topologi ring, topologi star atau topologi mesh) serta 

jenis kabel yang digunakan (bisa berupa kabel koaksial (bisa berupa Thicknet 

atau Thinnet), kabel tembaga (kabel UTP atau kabel STP), atau kabel serat 

optik). Meskipun demikian, topologi star lebih disukai. Secara logis, semua 

jaringan Ethernet menggunakan topologi bus, sehingga satu node akan 

menaruh sebuah sinyal di atas bus dan sinyal tersebut akan mengalir ke 

semua node lainnya yang terhubung ke bus. 

 

Wireless 

Jaringan tanpa kabel sebenarnya tidak sesulit sistem cable network bahkan 

lebih mudah. Sistem jaringan WIFI atau Wireless tidak memerlukan 

penghubung cable network antar computer. Bila jenis coax atau UTP cable 

memerlukan kabel sebagai media tranfer, dengan Wireless network hanya 

dibutuhkan ruang atau space dimana jarak jangkau network dibatasi 

kekuatan pancaran signal radio dari masing masing computer. 

Keuntungan dari sistem WIFI , pemakai tidak dibatasi ruang gerak dan hanya 

dibatasi pada jarang jangkauan dari satu titik pemancar WIFI. Untuk jarak 

pada sistem WIFI mampu menjangkau area 100feet atau 30M radius. Selain 

itu dapat diperkuat dengan perangkat khusus seperti booster yang berfungsi 

sebagai relay yang mampu menjangkau ratusan bahkan beberapa kilometer 

ke satu arah (directional). Bahkan hardware terbaru, terdapat perangkat 

dimana satu perangkat Access Point dapat saling merelay (disebut bridge) 

kembali ke beberapa bagian atau titik sehingga memperjauh jarak jangkauan 

dan dapat disebar dibeberapa titik dalam suatu ruangan untuk menyatukan 

sebuah network LAN. 

Sebelumnya, perlu diketahui bahwa ada 2 cara menghubungkan antar PC 

dengan sistem Wireless yaitu Adhoc dimana 1 PC terhubung dengan 1 PC 

dengan saling terhubung berdasarkan nama SSID (Service Set IDentifier). 

SSID sendiri tidak lain nama sebuah computer yang memiliki card, USB atau 

perangkat wireless dan masing masing perangkat harus diberikan sebuah 

nama tersendiri sebagai identitas.  

Kedua jaringan paling umum dan lebih mudah saat ini dengan sistem Access 

point dengan bentuk PCI card atau sebuah unit hardware yang memiliki 

fungsi Access point untuk melakukan broadcast ke beberapa computer client 

pada jarak radius tertentu.  
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Infra Structure, Adhoc dan Publik Service Wireless Network 

Sistem Adhoc  

 Sistem Adhoc adalah sistem peer to peer, dalam arti satu computer 

dihubungkan ke 1 computer dengan saling mengenal SSID. Bila digambarkan 

mungkin lebih mudah membayangkan sistem direct connection dari 1 

computer ke 1 computer lainnya dengan mengunakan Twist pair cable tanpa 

perangkat HUB. Jadi terdapat 2 computer dengan perangkat WIFI dapat 

langsung berhubungan tanpa alat yang disebut access point mode. Pada 

sistem Adhoc tidak lagi mengenal sistem central (yang biasanya difungsikan 

pada Access Point). Sistem Adhoc hanya memerlukan 1 buah computer yang 

memiliki nama SSID atau sederhananya nama sebuah network pada sebuah 

card/computer.  

 Dapat juga mengunakan MAC address dengan sistem BSSID (Basic 

Service Set IDentifier - cara ini tidak umum digunakan), untuk mengenal 

sebuah nama computer secara langsung. Mac Address umumnya sudah 

diberikan tanda atau nomor khusus tersendiri dari masing masing card atau 

perangkat network termasuk network wireless. Sistem Adhoc 

menguntungkan untuk pemakaian sementara misalnya hubungan network 

antara 2 computer walaupun disekitarnya terdapat sebuah alat Access Point 

yang sedang bekerja.  

 SSID adalah nama sebuah network card atau USB card atau PCI card 

atau Router Wireless. SSID hanyalah sebuah nama untuk memberikan tanda 

dimana nama sebuah perangkat berada. BSSID adalah nama lain dari SSID, 

SSID diberikan oleh pemakai misalnya "pcsaya" pada computer yang sedang 

digunakan dan computer lainnya dibuatkan nama "pckamu". Sedangkan 

BSSID mengunakan basis MAC address. Jangan terlalu bingung dengan 

istilah baru tersebut. Bila sebuah koneksi wireless ingin saling berhubungan, 

keduanya harus mengunakan setup Adhoc. Bila disekitar ruangan terdapat 

perangkat Access Point, perlu diingatkan untuk mengubah band frekuensi 

agar tidak saling adu kuat signal yang memancar didalam suatu ruangan. 
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Sistem kedua yang paling umum adalah Infra Structure.  

 Sistem Infra Structure membutuhkan sebuah perangkat khusus atau 

dapat difungsikan sebagai Access point melalui software bila mengunakan 

jenis Wireless Network dengan perangkat PCI card. Mirip seperti Hub 

Network yang menyatukan sebuah network tetapi didalam perangkat Access 

Point menandakan sebuah sebuah central network dengan memberikan 

signal (melakukan broadcast) radio untuk diterima oleh computer lain. Untuk 

mengambarkan koneksi pada Infra Structure dengan Access point minimal 

sebuah jaringan wireless network memiliki satu titik pada sebuah tempat 

dimana computer lain yang mencari menerima signal untuk masuknya 

kedalam network agar saling berhubungan. Sistem Access Point (AP) ini 

paling banyak digunakan karena setiap computer yang ingin terhubungan 

kedalam network dapat mendengar transmisi dari Access Point tersebut.  

 Access Point inilah yang memberikan tanda apakah disuatu tempat 

memiliki jaringan WIFI dan secara terus menerus mentransmisikan namanya 

- Service Set IDentifier (SSID) dan dapat diterima oleh computer lain untuk 

dikenal. Bedanya dengan HUB network cable, HUB mengunakan cable tetapi 

tidak memiliki nama (SSID). Sedangkan Access point tidak mengunakan 

cable network tetapi harus memiliki sebuah nama yaitu nama untuk SSID. 

 

 
 

Keuntungan pada sistem access point (AP mode): 

Untuk sistem AP dengan melayani banyak PC tentu lebih mudah pengaturan 

dan computer client dapat mengetahui bahwa disuatu ruang ada sebuah 

hardware atau computer yang memancarkan signal Access Point untuk 

masuk kedalam sebuah network . 

Keuntungan kedua bila mengunakan hardware khusus, maka tidak 

diperlukan sebuah PC berjalan 24 jam untuk melayani network. Banyak 

hardware Access point yang yang dihubungkan ke sebuah hub atau sebuah 

jaringan LAN. Dan computer pemakai Wifi dapat masuk kedalam sebuah 

jaringan network. 

Dan sistem security pada model AP lebih terjamin. Untuk fitur pengaman 

sebuah Hardware Access Point memiliki beberapa fitur seperti melakukan 

block IP, membatasi pemakai pada port dan lainnya. 
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Sebuah Access point baik berupa sebuah card WIFI yang ditancapkan pada 

slot computer atau jenis USB card dan lainnya dengan mengaktifkan fungsi 

Access point ataupun sebuah alat khusus Access point yang berdiri sendiri 

dengan antena dan adaptor power bisa difungsikan sebagai Bridge network, 

router (gateway). 

Sistem Access point juga diterapkan pada sebuah layanan service. Misalnya 

layanan network disebuah terminal airport atau layanan khusus yang dibuat 

sebuah service provider untuk internet umumnya mengunakan sistem 

Adhoc. Pada sistem layanan tersebut biasanya pemakai Wifi harus login 

sesuai ketentuan yang diperlukan dari penyelangara service tersebut. 

 

Macam-macam  kartu jaringan wireless 

 

 
 

Peralatan ( Hardware ) 

Dibawah ini adalah contoh dari perangkat dan jenis untuk perlengkapan WIfi 

(Wireless Network) 

Hardware Access Point + plus 

Perangkat dibawah ini adalah perangkat standard yang digunakan untuk 

access point. Access Point dapat berupa perangkat access point saja atau 

dengan dual fungsi sebagai internal router. Bahkan pada model terbaru 

sudah ditambahkan teknologi Super G dengan kemampuan double transmisi, 

smart DHCP bagi client network dan hardware standard monitor serta 

Firewall dan sebagainya. 

Alat Access point dapat dipasangkan pada sebuah hub, cable modem atau 

alat lainnya untuk menghubungkan computer dengan WIFI kedalam sebuah 

network lain. 
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PCMCIA Adapter 

 Alat ini dapat ditambahkan pada notebook dengan pada PCMCIA slot. 

Model PCMCIA juga tersedia dengan tipe G atau double transmit. 

 
 

USB Wireless Adaptor 

 Termasuk perangkat baru dan praktis pada teknologi WIFI. Alat ini 

mengambil power 5V dari USB port. Untuk kemudahan USB WIFI adapter 

dengan fleksibel ditempatkan bagi notebook dan PC. Tetapi pada perangkat 

USB WIFI Adapter memiliki batasan. Sebaiknya mengunakan USB port 2.0 

karena kemampuan sistem WIFI mampu mencapai data rate 54Mbps. Bila 

anda memerlukan kepraktisan, penambahan perangkat Wireless USB adaptor 

adalah pilihan yang tepat, karena bentuknya yang praktis dan dapat dilepas. 

Tetapi perlu diingatkan bahwa dengan supply power kecil dari USB port alat 

juga memilki jangkauan lebih rendah, selain bentuk antenna yang ditanam 

didalam cover plastik akan menghambat daya pancar dan penerimaan pada 

jenis perangak ini. 
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USB Add-on PCI slot 

Perangkat ini umumnya diberikan bersama paket mainboard untuk 

melengkapi perangkat WIFI pada sebuah computer. Sama kemampuannya 

dengan PCI card wireless network tetapi mengunakan jack USB internal pada 

mainboard termasuk pemakaian power diambil dari cable tersebut. Perangkat 

pada gambar dibawah ini juga dapat diaktifkan sebagai Access Point melalui 

software driver. Kekuatan alat ini terletak pada antenna, dan memiliki 

jangkauan sama seperti PCI Wireless adaptor.  

 
 

Mini PCI bus adapter 

Perangkat miniPCI bus untuk WIFI notebook berbentuk card yang 

ditanamkan didalam case notebook. Berbeda dengan card yang digunakan 

pada computer dengan PCI interface. PCImini bus adalah slot PCI yang 

disediakan pada notebook dan pemakai dapat menambahkan perangkat 

seperti WIFI adaptor didalam sebuah notebook. Umumnya perangkat 

hardware dengan miniPCI bus tidak dijual secara umum, tetapi model 
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terbaru seperti pada Gigabyte GN-WIAG01 dengan kemampuan WIFI Super 

G sudah dijual bebas untuk upgrade Wireless adaptor bagi sebuah notebook. 

  

 
 

Perangkat mini PCI untuk wireless nantinya diberikan 2 buah socket antena 

dan terhubung dengan antena di sisi layar sebuah notebook. Untuk 

keterangan dimana perangkat ini dipasang, dapat dilihat pada gambar 

menginstall Mini PCI bus.  

 

 
 

PCI card wireless network 

 PCIcard Wireless network dapat juga berupa sebuah card WIFI yang 

ditancapkan pada slot computer atau dengan mengambil power dari USB 

tetapi dipasangkan pada PCI slot. Perangkat Wireless network dapat juga 

diaktifkan menjadi Access point. Perangkat jenis PCI card dipasangkan 

permanen pada sebuah desktop PC. 
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 Jaringan komputer (computer network) adalah fasilitas untuk 

mengakomodasi para pengguna dapat saling berhubungan satu sama lain. 

Melalui jaringan pengguna dapat saling bertukar file, sharing resources suatu 

perangkat keras, bahkan mengontrol komputer lain dari jarak jauh. 

LAN atau Local Area Networdk merupakan unit terkecil dari Metropolitan 

Area Network (MAN). Dari kumpulan MAN akan membentuk WAN(Wide 

11.4.  Communication Bus and Protocol TCP/IP 
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Area Network) yang dapat menghubungi jaringan komputer antar kota, 

bahkan antar benua. 

Jaringan memerlukan berbagai piranti jaringan komputer dan komunikasi 

data. Hal ini dimungkinkan adanya sebuah bahasa komunikasi universal 

antar komputer, yaitu protocol. 

Manfaat langsung yang dapat kita rasakan dari jaringan komputer selain 

sharing printer, sharing file, sharing CDROM, dan lainnya yakni fasilitas 

internet. Internet itu sendiri merupakan rangkaian ribuan bhkan jutaan 

komputer di dunia yang saling terhubung satu dengan lainnya.  

 Manfaat lain jaringan komputer dilihat dari segi internal adalah 

sebagai berikut: 

1.  Sharing Resources, yaitu penggunaan sumber daya yang ada dapat 

digunakan secara bersama-sama seperti pada printer sharing, file sharing 

maupun yang lainnya. Jadi untuk jarak yang jauh seseorang tidak mendapat 

kesulitan untuk memindahkan atau mengambil data tersebut karena data 

seolah-olah berada di dalam komputer tersebut. Sehingga jaringan komputer 

dapat mengatasi masalah jarak dan membantu memproses bebagi data. 

2.  Reliabilitas Tinggi, Anda akan mendapat reiabilitas yang tinggi 

dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan. Misalnya pada saat 

Anda menggunakan jaringan komputer, Anda dapat menyimpan atau meng-

copy data ke semua komputer yang terkoneksi dalam jaringan tersebut. 

Sehinga apabila salah satu komputer bermasalah atau rusak, data sudah 

tersimpan pada komputer lain yang sudah disimpan sebelumnya. 

3.  Hemat Biaya, dengan adanya jaringan komputer tentunya Anda akan 

lebih hemat dalam pengeluaran biaya. Misalnya untuk membeli komputer 

yang besar seperti mainframe dengan keepatan sekitar sepuluh kali lipat dari 

kecepatan komputer kecil atau pribadi, tentunya sangatlah mahal dibanding 

harga komputer kecil atau pribadi. Ketidakseimbangan inilah yang juga 

menjadi alasan dibangunnya sebuah jaringan yang terdiri dari komputer-

komputer kecil atau desktop. 

4.  Hardware sharing, dengan dibangunnya sebuah jaringan maka Anda 

akan dapat menggunakan hardware seperti, printer, scanner, plotter, dan 

lainnya secara bersama-sama.  Misalnya penggunaan printer sharing, dengan 

adanya jaringan komputer Anda cukup membeli satu printer untuk sepuluh 

komputer. 

5.  Keamanan Data,  dengan adanya jaringan komputer memberikan 

keamanan bagi pengguna, hanya pengguna tertentu saja yang dapat 

menggunakan komputer. Hal ini akan mencegah pemakai komputer oleh 

orang luar yang bermaksud buruk. 
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6.  Komunikasi Mudah, dengan jaringan komputer yang terhubung ke 

Internet misalnya, Anda dapat berkomunikasi dengan komputer atau orang 

di seluruh dunia dengan mudah, cepat, dan biaya murah. Komunikasi antar 

karyawan juga dapat dilakukan dengan menggunakan fasiltas email dan chat. 

7.  Memperluas Pengetahuan, melalui internet, pastinya Anda dapat 

mencari dan memperoleh berbagai pengetahuan yang lebih luas. Selain itu, 

informasi yang diperoleh tetap handal dan selalu up-to-date. 

Berdasarkan jarak dan area kerja komputer dapat dibedakan menjadi tiga 

kelompok besar, yaitu LAN, MAN, dan WAN. 

 

A. Local Area Network(LAN) 

LAN adalah suatu jaringan komputer yang menghubungkan komputer atau 

workstation yang satu dengan komputer yang lain di rumah atau 

diperkantoran. Jaraknya dibatasi samapai beberapa kilometer dan memiliki 

kecepatan koneksi antara 2-10 Mega Byte per second. Jaringan LAN terbagi 

atas jaringan client/server dan peer-to-peer. Jaringan client/server adalah 

tipe jaringan yang difungsikan untuk client dan server. Komputer client 

selalu meminta pelayanan pada komputer server. Komputer server melayani 

client dengan fasilitas seperti file server, print server, web server, dan mail 

server. Adapun tipe peer-to-peer adalah jaringan yang memperlakukan 

semua komputer setara (tidak ada yang melayani dan dilayani) semua 

komputer bertindak sendiri-sendiri, namun tetap saling dapat berhubungan 

untuk sharing resources. 

 

               
 

B. Metropolitan Area Network(MAN) 

 MAN pada prinsipnya sama dengan LAN, hanya saja ukuran 

jaringannya lebih besar dibanding LAN. Jarak tempuh MAN ini berkisar 

antara 20-50 Km. Jaringan ini sangat cocok diterapkan untuk membangun 

jaringan antarkantor-kantor yang letaknya berdekatan dalam kota yang sama. 
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C. Wide Area Network (WAN) 

 WAN adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak yang luas. Dengan 

WAN dapat menghubungkan jaringan antarnegara bahkan antar benua. 

Komputer, printer, dan alat lainnya pada LAN dapat terhubung secara jarak 

jauh. Salah satu tujuan lain pembuatan WAN adalah untuk penyediaan 

layanan e-mail, Word Wide Web, dan transfer file. Teknologi yang biasa 

diapakai WAN adalah modem, ISDN (Integrated Service Digital Network), DSL 

(Digital Subscriber Line), dan Frame Relay. 
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Pengenalan Protokol TCP/IP 

 Protokol merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk 

menyambungkan antarkomputer dalam sebuah jaringan sehingga dapat 

melakukan komunikasi data. Secara umum fungsi protokol adalah sebagai 

penghubung dalam komunikasi data sehingga proses pertukaran data dapat 

berjalan baik dan benar. 

 

Fungsi protokol secara khusus 

 Fragmentasi, adalah pembagian informasi yang dikirim menjadi 

beberapa paket data dari sisi pengirim. Jika telah sampai di penerima, paket 

data tersebut akan digabungkan menjadi paket berita. Enkapsulasi, adalah 

proses pengiriman data yang dilengkapi dengan alamat, kode-kode koreksi, 

dan lain-lain. Kontrol konektivitas, yaitu membangun hubungan komunikasi 

berupa pengiriman data dan mengakhiri hubungan dari pengirim ke 

penerima. Flow control, yaitu sebagai pengatur jalannya data dari pengirim 

ke penerima. Error control, adalah mengontrol terjadinya kesalahan sewaktu 

data dikirimkan. Pelayanan transmisi, adalah memberikan pelayanan 

komunikasi data yang berhubungan dengan perioritas dan keamanan data. 

 

Jenis-jenis Protokol TCP/IP 

 NetBeui Frame Protocol 

 NetBIOS 

 NWLink 

 IPX/SPX 

 TCP/IP 

 Subnet Mask 

 Dari sekian jenis protokol tersebut, yang paling populer adalah 

TCP/IP. Karena itu, yang  akan dibahas adalah TCP/IP. 

 

Protokol TCP/IP 

 Sejarah TCP/IP dimulainya dari lahirnya ARPANET yaitu jaringan 

paket switching digital yang didanai oleh DARPA (Defence Advanced 

Research Projects Agency) pada tahun 1969. Sementara itu ARPANET terus 

bertambah besar sehingga protokol yang digunakan pada waktu itu tidak 

mampu lagi menampung jumlah node yang semakin banyak. Oleh karena itu 

DARPA mendanai pembuatan protokol komunikasi yang lebih umum, yakni 

TCP/IP. Ia diadopsi menjadi standard ARPANET pada tahun 1983.  

Untuk memudahkan proses konversi, DARPA juga mendanai suatu proyek 

yang mengimplementasikan protokol ini ke dalam BSD UNIX, sehingga 

dimulailah perkawinan antara UNIX dan TCP/IP.. Pada awalnya internet 
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digunakan untuk menunjukan jaringan yang menggunakan internet protocol 

(IP) tapi dengan semakin berkembangnya jaringan, istilah ini sekarang sudah 

berupa istilah generik yang digunakan untuk semua kelas jaringan. Internet 

digunakan untuk menunjuk pada komunitas jaringan komputer worldwide 

yang saling dihubungkan dengan protokol TCP/IP.  

Perkembangan TCP/IP yang diterima luas dan praktis menjadi standar de-

facto jaringan komputer berkaitan dengan ciri-ciri yang terdapat pada 

protokol itu sendiri yang merupakan keunggulun dari TCP/IP, yaitu : 

Perkembangan protokol TCP/IP menggunakan standar protokol terbuka 

sehingga tersedia secara luas. Semua orang bisa mengembangkan perangkat 

lunak untuk dapat berkomunikasi menggunakan protokol ini. Hal ini 

membuat pemakaian TCP/IP meluas dengan sangat cepat, terutama dari sisi 

pengadopsian oleh berbagai sistem operasi dan aplikasi jaringan.  

Tidak tergantung pada perangkat keras atau sistem operasi jaringan 

tertentu sehingga TCP/IP cocok untuk menyatukan bermacam macam 

network, misalnya Ethernet, token ring, dial-up line, X-25 net dan lain lain.  

Cara pengalamatan bersifat unik dalam skala global, memungkinkan 

komputer dapat mengidentifikasi secara unik komputer yang lain dalam 

seluruh jaringan, walaupun jaringannya sebesar jaringan worldwide Internet. 

Setiap komputer yang tersambung dengan jaringan TCP/IP (Internet) akan 

memiliki address yang hanya dimiliki olehnya. 

TCP/IP memiliki fasilitas routing dan jenis-jenis layanan lainnya yang 

memungkinkan diterapkan pada internetwork. 

 

Arsitektur dan Protokol Jaringan TCP/IP 

Dalam arsitektur jaringan komputer, terdapat suatu lapisan-lapisan ( layer ) 

yang memiliki tugas spesifik serta memiliki protokol tersendiri. ISO 

(International Standard Organization) telah mengeluarkan suatu standard 

untuk arsitektur jaringan komputer yang dikenal dengan nama Open System 

Interconnection ( OSI ). Standard ini terdiri dari 7 lapisan protokol yang 

menjalankan fungsi komunikasi antara 2 komputer. Dalam TCP/IP hanya 

terdapat 5 lapisan  sbb : 
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Application Layer

Application Layer

Transport Layer

Internet Layer

Network Access Layer

Physical Layer

Presentation Layer

Session Layer

Transport Layer

Network Layer

Data Link Layer

Physical Layer

       
 Arsitektur OSI                                                                Arsitektur TCP/IP 

 

 
 

Perbandingan Arsitektur OSI dan TCP/IP 

Walaupun jumlahnya berbeda, namun semua fungsi dari lapisan-lapisan 

arsitektur OSI telah tercakup oleh arsitektur TCP/IP. Adapun rincian fungsi 

masing-masing layer arsitektur TCP/IP adalah sbb :  

Physical Layer (lapisan fisik) merupakan lapisan terbawah yang 

mendefinisikan besaran fisik seperti media komunikasi, tegangan, arus, dsb. 

Lapisan ini dapat bervariasi bergantung pada media komunikasi pada 

jaringan yang bersangkutan. TCP/IP bersifat fleksibel sehingga dapat 

mengintegralkan mengintegralkan berbagai jaringan dengan media fisik yang 

berbeda-beda.  

Network Access Layer mempunyai fungsi yang mirip dengan  Data Link layer 

pada OSI. Lapisan ini mengatur penyaluran data frame-frame data pada 

media fisik yang digunakan secara handal. Lapisan ini biasanya memberikan 

servis untuk deteksi dan koreksi kesalahan dari data yang ditransmisikan. 

Beberapa contoh protokol yang digunakan pada lapisan ini adalah X.25 

jaringan publik, Ethernet untuk jaringan Etehernet, AX.25 untuk jaringan 

Paket Radio dsb.  

Internet Layer mendefinisikan  bagaimana hubungan dapat terjadi antara 

dua pihak yang berada pada jaringan yang berbeda seperti Network Layer 
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pada OSI. Pada jaringan Internet yang terdiri atas puluhan juta host dan 

ratusan ribu jaringan lokal, lapisan ini bertugas untuk menjamin agar suatu 

paket yang dikirimkan dapat menemukan tujuannya dimana pun berada. 

Oleh karena itu, lapisan ini memiliki peranan penting terutama dalam 

mewujudkan internetworking yang meliputi wilayah luas (worldwide 

Internet). Beberapa tugas penting pada lapisan ini adalah: 

Addressing, yakni melengkapi setiap datagram dengan alamat Internet dari 

tujuan. Alamat pada protokol inilah yang dikenal dengan Internet Protocol 

Address ( IP Address). Karena pengalamatan (addressing) pada jaringan 

TCP/IP berada pada level ini (software), maka jaringan TCP/IP independen 

dari jenis media dan komputer yang digunakan.  

Routing, yakni menentukan ke mana datagram akan dikirim agar mencapai 

tujuan yang diinginkan. Fungsi ini merupakan fungsi terpenting dari Internet 

Protocol (IP). Sebagai protokol yang bersifat connectionless, proses routing 

sepenuhnya ditentukan oleh jaringan. Pengirim tidak memiliki kendali 

terhadap paket yang dikirimkannya untuk bisa mencapai tujuan. Router-

router pada jaringan TCP/IP lah yang sangat menentukan dalam 

penyampaian datagram dari penerima ke tujuan.  

Transport Layer mendefinisikan cara-cara untuk melakukan pengiriman data 

antara end to end host secara handal. Lapisan ini menjamin bahwa informasi 

yang diterima pada sisi penerima adalah sama dengan informasi yang 

dikirimkan pada pengirim. Untuk itu, lapisan ini memiliki beberapa fungsi 

penting antara lain : 

Flow Control. Pengiriman data yang telah dipecah menjadi paket-paket 

tersebut harus diatur sedemikian rupa agar pengirim tidak sampai 

mengirimkan data dengan kecepatan yang melebihi kemampuan penerima 

dalam menerima data.  

Error Detection. Pengirim dan penerima juga melengkapi data dengan 

sejumlah informasi yang bisa digunakan untuk memeriksa data yang 

dikirimkan bebas dari kesalahan. Jika ditemukan kesalahan pada paket data 

yang diterima, maka penerima tidak akan menerima data tersebut. Pengirim 

akan mengirim ulang  paket data yang mengandung kesalahan tadi. Namun 

hal ini dapat menimbulkan delay yang cukup berartii. 

Pada TCP/IP, protokol yang dipergunakan adalah Transmission Control 

Protocol (TCP) atau User Datagram Protocol ( UDP ). TCP  dipakai untuk 

aplikasi-aplikasi yang membutuhkan keandalan data, sedangkan UDP  

digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan panjang paket yang pendek 

dan tidak menuntut keandalan yang tinggi. TCP memiliki fungsi flow control 

dan error detection dan bersifat connection oriented. Sebaliknya pada UDP yang 

bersifat connectionless tidak ada mekanisme pemeriksaan data dan flow control, 
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sehingga UDP disebut juga unreliable protocol. Untuk beberapa hal yang 

menyangkut efisiensi dan penyederhanaan, beberapa aplikasi memilih 

menggunakan UDP sebagai protokol transport. Contohnya adalah aplikasi 

database yang hanya bersifat query dan response, atau aplikasi lain yang 

sangat sensitif terhadap delay seperti video conference. Aplikasi seperti ini 

dapat mentolerir sedikit kesalahan (gambar atau suara masih bisa 

dimengerti), namun akan tidak nyaman untuk dilihat jika terdapat delay 

yang cukup berarti. 

Application Layer merupakan lapisan terakhir dalam arsitektur TCP/IP yang 

berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada jaringan. 

Karena itu, terdapat banyak protokol pada lapisan ini, sesuai dengan 

banyaknya aplikasi TCP/IP yang dapat dijalankan. Contohnya adalah SMTP 

( Simple Mail Transfer Protocol ) untuk pengiriman e-mail, FTP (File Transfer 

Protocol) untuk transfer file, HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) untuk aplikasi 

web, NNTP (Network News Transfer Protocol) untuk distribusi news group dan 

lain-lain. Setiap aplikasi pada umumnya menggunakan protokol TCP dan IP, 

sehingga keseluruhan keluarga protokol ini dinamai dengan TCP/IP.  

3.Pengiriman dan Penerimaan Paket Data 

Layer-layer dan protokol yan terdapat dalam arsitektur jaringan TCP/IP 

menggambarkan fungsi-fungsi dalam komunikasi antara dua buah komputer.  

Setiap lapisan menerima data dari lapisan di  atas atau dibawahnya, 

kemudian memproses data tersebut sesuai fungsi protokol yang dimilikinya 

dan meneruskannya ke lapisan berikutnya. 

Ketika dua komputer berkomunikasi, terjadi aliran data antara pengirim dan 

penerima melalui lapisan-lapisan di atas. Pada pengirim, aliran data adalah 

dari atas ke bawah. Data dari user maupun suatu aplikasi dikirimkan ke 

Lapisan Transport dalam bentuk paket-paket dengan panjang tertentu. 

Protokol menambahkan sejumlah bit pada setiap paket sebagai header yang 

berisi informasi mengenai urutan segmentasi untuk menjaga integritas data 

dan bit-bit pariti untuk deteksi dan koreksi kesalahan.  

Dari Lapisan Transport, data yang telah diberi header tersebut diteruskan ke 

Lapisan Network / Internet. Pada lapisan ini terjadi penambahan header oleh 

protokol yang berisi  informasi alamat tujuan, alamat pengirim dan informasi 

lain yang dibutuhkan untuk melakukan routing. Kemudian terjadi 

pengarahan routing data, yakni ke network dan interface yang mana data 

akan dikirimkan, jika terdapat lebih dari satu interface pada host. Pada 

lapisan ini juga dapat terjadi segmentasi data, karena panjang paket yang 

akan dikirimkan harus disesuaikan dengan kondisi media komunikasi pada 

network yang akan dilalui.  Proses komunikasi data di atas dapat dijelaskan 

seperti pada gambar berikut ini : 
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Data

Header

Header

Application Layer

Transport Layer

Internet Layer

Network Access Layer

Physica l Layer

Header Data

Data

Data

Sinyal Listrik / Gelombang EM

 
 

Proses Enkapsulasi Data 

Selanjutnya data menuju Network Access Layer (Data Link) dimana data 

akan diolah menjadi frame-frame, menambahkan informasi keandalan dan 

address pada level link. Protokol pada lapisan ini menyiapkan data dalam 

bentuk yang paling sesuai untuk dikirimkan melalui media komunikasi 

tertentu.  

Terakhir data akan sampai pada Physical Layer yang akan  mengirimkan data 

dalam bentuk besaran-besaran listrik/fisik seperti tegangan, arus, gelombang 

radio maupun cahaya, sesuai media yang digunakan.  

Di bagian penerima, proses pengolahan data mirip seperti di atas hanya 

dalam urutan yang berlawanan (dari bawqah ke atas). Sinyal yang diterima 

pada physical layer akan diubah dalam ke dalam data. Protokol akan 

memeriksa integritasnya dan jika tidak ditemukan error t header yang 

ditambahkan akan dilepas.  

Selanjutnya data diteruskan ke lapisan network. Pada lapisan ini, address 

tujuan dari paket data yang diterima akan diperiksa. Jika address tujuan 

merupakan address host yang bersangkutan, maka header lapisan network 

akan dicopot dan data akan diteruskan ke lapisan yang diatasnya. Namun 

jika tidak, data akan di forward ke network tujuannya, sesuai dengan 

informasi routing yang dimiliki.  

Pada lapisan Transport, kebenaran data akan diperiksa kembali, 

menggunakan informasi header yang dikirimkan oleh pengirim. Jika tidak 

ada kesalahan, paket-paket data yang diterima akan disusun kembali sesuai 

urutannya pada saat akan dikirim dan diteruskan ke lapisan aplikasi pada 

penerima. 

Proses yang dilakukan tiap lapisan tersebut dikenal dengan istilah 

enkapsulasi data. Enkapsulasi ini sifatnya transparan. Maksudnya, suatu 



Bab 11.  Pengantarmukaan komunikasi pada PC  151 

lapisan tidak perlu mengetahui ada berapa lapisan yang ada di atasnya 

maupun di bawahnya. Masing-masing hanya mengerjakan tugasnya. Pada 

pengirim, tugas ini adalah menerima data dari lapisan diatasnya, mengolah 

data tersebut sesuai dengan fungsi protokol, menambahkan header protokol 

dan meneruskan ke lapisan di bawahnya.  

Pada penerima, tugas ini adalah menerima data dari lapisan di bawahnya, 

mengolah data sesuai fungsi protokol, mencopot header protokol tersebut 

dan meneruskan ke lapisan di atasnya. 

Internet Protocol 

Internet Protocol (IP) berfungsi menyampaikan paket data ke alamat yang 

tepat. Oleh karena itu Internet Protokol memegang peranan yang sangat 

penting dari jaringan TCP/IP. Karena semua aplikasi jaringan TCP/IP pasti 

bertumpu kepada Internet Protocol agar dapat berjalan dengan baik.  

IP merupakan protokol pada network layer yang bersifat : 

Connectionless, yakni setiap paket data yang dikirim pada suatu saat akan 

melalui rute secara independen. Paket IP (datagram) akan melalui rute yang 

ditentukan oleh setiap router yang dilalui oleh datagram tersebut. Hal ini 

memungkinkan keseluruhan datagram tiba di tempat tujuan dalam urutan 

yang berbeda karena menempuh rute yang berbeda pula. 

 Unreliable atau ketidakandalan yakni Protokol IP tidak menjamin datagram 

yang dikirim pasti sampai ke tempat tujuan. Ia hanya akan melakukan best 

effort delivery yakni melakukan usaha sebaik-baiknya agar paket yang dikirim 

tersebut sampai ke tujuan.  

Suatu datagram bisa saja tidak sampai dengan selamat ke tujuan karena 

beberapa hal berikut: 

Adanya bit error pada saat pentransmisian datagram pada suatu medium 

Router yang dilewati mendiscard datagram karena terjadinya kongesti dan 

kekurangan ruang memori buffer 

Putusnya rute ke tujuan untuk sementara waktu akibat adanya router yang 

down 

Terjadinya kekacauan routing, sehingga datagram mengalami looping 

IP juga didesain untuk dapat melewati berbagai media komunikasi yang 

memiliki karakteristik dan kecepatan yang berbeda-beda. Pada jaringan 

Ethernet, panjang satu datagram akan lebih besar dari panjang datagram pada 

jaringan publik yang menggunakan media jaringan telepon, atau pada 

jaringan wireless. Perbedaan ini semata-mata untuk mencapai throughput yang 

baik pada setiap media. Pada umumnya, semakin cepat kemampuan transfer 

data pada media tersebut, semakin besar panjang datagram maksimum yang 

digunakan. Akibat dari perbedaan ini, datagram IP dapat mengalami 

fragmentasi ketika berpindah dari media kecepatan tinggi ke kecepatan 
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rendah (misalnya dari LAN Ethernet 10 Mbps ke leased line menggunakan 

Point-to-Point Protocol dengan kecepatan 64 kbps). Pada router/host penerima, 

datagram  yang ter-fragmen ini harus disatukan kembali sebelum diteruskan 

ke router berikutnya, atau ke lapisan transport pada host tujuan. Hal ini 

menambah waktu pemrosesan pada router dan menyebabkan delay. 

Seluruh sifat yang diuraikan pada  di atas adalah akibat adanya sisi efisiensi 

protokol yang dikorbankan sebagai konsekuensi dari keunggulan protokol IP. 

Keunggulan ini berupa kemampuan menggabungkan berbagai media 

komunikasi dengan karakteristik yang berbeda-beda, fleksibel dengan 

perkembangan jaringan, dapat merubah routing secara otomatis jika suatu 

rute mengalami kegagalan, dsb. Misalnya, untuk dapat merubah routing 

secara dinamis, dipilih mekanisme routing yang ditentukan oleh kondisi 

jaringan dan elemen-elemen jaringan (router). Selain itu, proses routing juga 

harus dilakukan untuk setiap datagram, tidak hanya pada permulaan 

hubungan. Marilah kita perhatikan struktur header dari protokol IP beserta 

fungsinya masing-masing. 

Setiap protokol memiliki bit-bit ekstra diluar informasi/data yang 

dibawanya. Selain informasi, bit-bit ini juga berfungsi sebagai alat kontrol. 

Dari sisi efisiensi, semakin besar jumlah bit ekstra ini, maka semakin kecil 

efisiensi komunikasi yang berjalan. Sebaliknya semakin kecil jumlah bit ekstra 

ini, semakin tinggi efisiensi komunikasi yang berjalan. Disinilah dilakukan 

trade-off antara keandalan datagram dan efisiensi. Sebagai contoh, agar 

datagram IP dapat menemukan tujuannya, diperlukan informasi tambahan 

yang harus dicantumkan pada header ini. Struktur header datagram protokol 

IP dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Version
Header

Length
Type of Service Total Length of Datagram

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

0                   1                   2                   3

Identification Flags Fragment Offset

Time to Live Protocol Header Checksum

Source Address

Destination Address

OPTIONS

Strict Source Route

Loose Source Route

Record Route

Timestamp

Security

Padding

DATA

 
 

Format datagram IP 

Setiap paket IP membawa data yang terdiri atas : 

Version, yaitu versi dari protokol IP yang dipakai.  

Header Length, berisi panjang dari header paket IP dalam hitungan 32 bit 

word. 

Type of Service, berisi kualitas service yang dapat mempengaruhi cara 

penanganan paket IP. 

Total length Of Datagram, panjang IP datagram total dalam ukuran byte. 

Identification, Flags, dan Fragment Offset, berisi data yang berhubungan 

fragmentasi paket. 

Time to Live, berisi jumlah router/hop maksimal yang dilewati paket IP 

(datagram). Nilai maksimum field ini adalah 255. Setiap kali paket IP lewat 

satu router, isi dari field ini dikurangi satu. Jika TTL telah habis dan paket 

tetap belum sampai ke tujuan, paket ini akan dibuang dan router terakhir 

akan mengirimkan paket ICMP time exceeded. Hal ini dilakukan untuk 

mencegah paket IP terus menerus berada dalam network. 

Protocol,  mengandung angka yang mengidentifikasikan protokol layer atas 

pengguna isi data dari paket IP ini. 

Header Checksum, berisi nilai checksum yang dihitung dari jumlah seluruh 

field dari header paket IP. Sebelum dikirimkan, protokol IP terlebih dahulu 

menghitung checksum dari header paket IP tersebut untuk nantinya dihitung 
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kembali di sisi penerima. Jika terjadi perbedaan, maka paket ini dianggap 

rusak dan dibuang. 

Source Address dan Destination Address, isi dari masing-masing field ini 

cukup jelas, yakni alamat pengirim dan alamat penerima dari datagram. 

Masing-masing field terdiri dari 32 bit, sesuai panjang IP Address yang 

digunakan dalam Internet. Destination address merupakan field yang akan 

dibaca oleh setiap router untuk menentukan kemana paket IP tersebut akan 

diteruskan untuk mencapai destination address tersebut. Struktur IP Address 

ini secara lebih jelas akan diuraikan pada bagian tersendiri. 

Protokol TCP/IP sangat populer dan paling mudah diaplikasikan di semua 

jenis komputer dan antarmuka jaringan. 

Security pada IP Layer 

 Pada IP layer, implementasi fitur keamanan (security) sangat kompleks 

karena banyak piranti yang terlibat. Security pada level ini menggunakan IP 

Security (Ipsec). IPsec adalah sekumpulan protocol yang didesain oleh IETF 

(Internet Engineering Task Force) untuk menyediakan keamanan pada paekt-

paket data yang dikirim via internet. IPSec tidak mendefinisikan metode 

enkripsi atau otentifikasi tertentu, melainkan menyediakan framework dan 

mekanisme security. Sedangkan user yang memilih metode 

enkripsi/otentifikasinya. 
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Bab 12 
Mikrokontroller Berbasiskan RISC 8  bits 

 

Pokok Bahasan: 

1.    Perangkat Keras PIC Microcontroller ( 8bit RISC) 

 Architecture 

 Memory Organization 

 Interrupts 

 I/O Ports 

 Timers 

 Analog to Digital I/O 

 Assembly Language 

 

Tujuan Belajar: 

 Setelah mempelajari dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu :      

1. Mengetahui dan menjelaskan mikrokontroler yang berbasiskan RISC. 

2. Mengetahui dan menjelaskan perangkat keras PIC mikrokontroler 

yang barbasiskan RISC baik yang 8 bit maupun yang 32 bit, yang 

meliputi : arsitektur, memori, interup, I/O, timer dan bahasa 

pemrograman yang digunakan. 

 

 

12.1. Perangkat Keras PIC Microcontroller ( 8bit RISC) 

 

Salah satu keluarga mikrokontroler terpopuler dan mudah digunakan 

adalah Microchip ”PIC Microcontroller” atau dikenal sebagai PIC untuk 

Peripheral Interface Controller. Gambar 12. 1 adalah blok diagram dari 

mikrokontroler PIC16C61, blok diagram prosesor untuk keluarga 

mikrokontroler PIC adalah sama (berisikan arsitektur PIC17 dan PIC18). 

Perbedaan terutama pada bagaimana data diakses dalam bank register yang 

berbeda, bagaimana percabangan (JUMP) dan panggilan prosedur (CALL) 

dieksekusi, dan bagaimana data diindeks dan disimpan dalam stacks. 

Prosessor dalam PIC berarsitektur seperti komputer RISC dengan 

memori untuk data dan instruksi yang terpisah ( mengacu ke arsitektur 

Harvard, lihat gambar 12.2). Prosessor dalam PIC dibangun sekitar ALU yang 

memberikan operasi dasar untuk aritmatik dan bit. Terdapat beberapa 

register yang digunakan secara sepesifik untuk mengendalikan operasi dari 

CPU sedemikian juga register I/O dan register penyimpan data (RAM). 
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Register khusus ini disebut sebagai hardware registers atau I/O registers 

tergantung dari fungsi yang dilakukannya. Hardware registers juga 

memungkinkan manipulasi langsung atau fungsi yang pada umumnya tidak 

tampak (invisible) bagi pemrogram, seperti program counter, untuk fungsi 

pemrograman tingkat lanjut. Register penyimpan data (RAM atau variable) 

disebut juga sebagai file registers oleh Microchip. 

Register-register ini terpisah dari memori untuk program, dikenal 

sebagai arsitektur Harvard. Seperti tampak pada gambar 12.2 memori 

program dan perangkat keras yang terhubung adalah terpisah dari ruang 

register. Hal ini memungkinkan memori program dibaca untuk instruksi 

terjadi ketika prosessor mengakses data dan memprosesnya. Kemampuana 

ini membuat mikrokontroller PIC mengeksekusi program lebih cepat dari 

yang lainnya. 

Siklus eksekusi instruksi memerlukan empat siklus clocks, seperti 

tampak pada gambar 12.3. Selama siklus eksekusi instruksi, instruksi 

berikutnya diambil (fetched) dari memori program. Setelah sebuah instruksi 

dibaca dan disimpan (letched) dalam register penampung (holding/decode), 

program counter (yang digunakan untuk mengalamati instruksi) dinaikkan 

nilainya, hal ini dikenal sebagai Q1. Berikutnya adalah Q2, data yang akan 

diproses (kadang dengan data di dalam accumulator atau register kerja) dibaca 

dan diletakkan dalam buffer sementara. Selama Q3, operasi pemrosesan data 

dilakukan. Dan kemudian data hasil pemrosesan disimpan selama Q4, dan 

selanjutnya proses berulang untuk instruksi berikutnya (yang diletakkan 

pada register penahan ketika instruksi saat ini sedang dieksekusi). Ke empat 

siklus yang terjadi pada setiap “tick” dari clock dikenal secara kolektif sebagai 

siklus instruksi (instruction cycle). 
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Gambar. 12.1. Blok Diagram PIC16C61. 

 

 
 

Gambar. 12.2. Arsitektur CPU Harvard. 
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Siklus instruksi terbentuk dari empat siklus Q yang setara dengan 

empat siklus “clock”, kecepatan eksekusi instruksi dapat dikatakan 

seperempat dari kecepatan “clock”, Sebagai contoh, aplikasi yang memiliki 

clock 4-MHz dapat menjalankan 1 juta siklus instruksi per detik (MIPS, 

Million Instruction Cycles per Second). Di dalam prosessor PIC18 terdapat 

rangkaian “phased locked loop (PLL)” yang akan mengalikan kecepatan clock 

eksternal sebanyak 4 kali. Artinya untuk PIC18 dengan PLL aktif, siklus 

instruksi setara dengan clock. 

 

 
 

Gambar. 12.3. Empat siklus clocks, masing-masing melakukan tugasnya, 

membentuk satu siklus instruksi. 

 

Dalam mengakses data, mikrokontroler PIC memiliki tiga metode 

utama yang dapat digunakan, yakni : 

 

 Direct Addressing, yakni pengalamatan register di dalam kelompok 

(bank) register yang dispesifikasikan instruksi. 

 Immediately, jika konstan akan dispesifikasikan maka hali ini 

secara langsung dispesifikasikan di dalam instruksi. 

 Index Register, yakni yang akan menunjuk alamat register yang 

akan diakses. Metode ini dilakukan karena alamat yang akan 

diakses dapat dirubah secara matematis. 

Ketika mengakses register di dalam mikrokontroler secara langsung, 7 bit 

alamat secara eksplisit didefinisikan sebagai bagian dari instruksi. Ke 7 bit 

alamat ini mampu menspesifikasikan 128 alamat di dalam instruksi, seperti 

tampak pada gambar 12.4. 
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Gambar. 12.4. Arsitektur dasar mikrokontroler PIC. 

 

Ke 128 alamat register dikenal sebagai bank. Untuk mengembangkan 

ruang register melebihi alamat 128 untuk register variabel dan perangkat 

keras, Microchip menambahkan kemampuan akses beberapa bank register, 

yang masing-masing mampu mendaftarkan 128 alamat dalam mikrokontroler 

PIC tingkat menengah. Mikrokontroler PIC tingkat menengah mampu 

mengakses 32 register setiap bank, juga dengan kesempatan memiliki akses 

terhadap 4 bank oleh prosesor sampai 128 alamat secara keseluruhannya. 

ALU tampak dalam gambar 12.4 adalah Arithmetic Logic Unit. 

Rangkaian ini bertanggung jawab melakukan perhitungan aritmatic dan 

operasi “bitwise”, demikian juga lompatan instruksi terkondisi yang 

diimplementasikan dalam set instruksi mikrokontroller PIC. 

Program Counter mempertahankan alamat instruksi dalam program 

saat ini yang ada di memori program (yang berisikan instruksi-instruksi 

untuk processor mikrokontroler PIC), masing-masing akan dibaca dalam 

urutan dan disimpan dalam Instruction Register dan diterjemahkan oleh 

Instruction Decode dan Control Cricuitry. 

Memori program berisikan kode yang akan dieksekusi sesuai aplikasi 

mikrokontroler PIC. Isi dari program memori adalah seluruh instruksi pada 

setiap alamat (yakni 12 bits untuk tingkat rendah, 14 bit tingkat menengah 

dan 16 bit untuk perangkat PIC17 dan PIC18). Perbedaan dengan 

mikrokontroler lain adalah program memori hanya selebar 8 bit, dan 

instruksi yang lebih besar dari 8 bit dibaca urutan berikutnya. Tersedianya 

instruksi penuh dalam program memori dan pembacaan dalam waktu yang 

sama membuat mikrokontroler PIC lebih cepat dalam pembacaan instruksi 

(fethches) dibanding mikrokontroler lainnya. 
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Blok diagram dalam gambar 12.4 memiliki 80 % rangkaian yang 

diperlukan oleh prosessor mikrokontroller PIC, bukan merupakan prosessor 

yang dirancang untuk berjalan dengan sendirinya. Tampak dalam gambar 

tersebut, tidak mungkin mengirimkan data ke memori program secara 

“immediate addressing”, dan tidaklah mungkin memodifikasi program 

counter.  

Untuk mengimplemetnasikan operasi dua argument, register 

penyimpan sementara yang dikenal sebagai “accumulator” diperlukan untuk 

menyimpan nilai sementara ketika instruksi membaca data dari register lain 

atau mengirimkan nilai konstan dari intstruksi. 

Dalam mikrokontroler PIC, “accumulator” dikenal sebagai Working 

Register atau register W. Register ini tidak dapat diakses secara langsung 

sebagai register teralamati dalam mikrokontroler tingkat rendah dan 

menengah. Sebaliknya, isi register ini harus dipindahkan ke register lain yang 

dapat diakses secara langsung. Tetapi register ini dalam PIC17 dan PIC18 

dapat diakses sebagaimana register teralamati. 

Setiap operasi aritmatik yang terjadi di mikrokontroler PIC 

menggunakan register W ini. Jika ingin melakukan operasi penjumlahan 

„add‟ isi dua register bersama, pertama harus dipindahkan isi satu register ke 

register W dan kemudian jumlahkan isi register ke-dua kepadanya. 

Arsitektur mikrokontroler sangat berdaya guna dari perspektif bahwa 

hasil dari operasi dapat disimpan pada register W atau sumber data. 

Menyimpan kembali hasil operasi ke sumber secara efektif mengurangi 

kebutuhan instruksi tambahan untuk menyimpan hasil operasi tersebut. 

Terdapat banyak fleksibilatas dalam bagaimana suatu instruksi dieksekusi 

untuk menyediakan operasi aritmatic dan bitwise dalam suatu aplikasi. 

Penambahan register W merubah rangkaian ALU dalam blok diagram 

mikrokontroler PIC, tampak pada gambar 12.5.  
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Gambar. 12.5. Arsitektur prosessor mikrokontroler PIC dengan register w dan 

register file sebagai sumber dan tujuan operasi ALU. 

 

Bahwa ALU sudah berubah sebagai perangkat dengan dua masukan 

yang salah satunya adalah register w. Ketika suatu hasil dilewatkan dari 

ALU, hasil ini dapat disimpan di register W atau di salah satu register file. 

Gambar 12.5 menunjukkan mikrokontroler dalam tingkat yang sederhana. 

Rangkain sederhana ini dapat mengeksekusi secara baik instruksi-instruksi 

mikrokontroler PIC. 
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Pertanyaan. 

1. Jelaskan tiga metode utama dalam mengakses data pada 

mikrokontroler PIC ! 

2. Jelaskan metode pengalamatan ‟bank‟ pada mikrokontroler PIC ! 

3. Jelaskan arsitektur dasar yang diterapkan pada mikrokontroler PIC ! 

4. Jelaskan manfaat register W dalam mikrokontroler PIC ! 

5. Jelaskan kegunaan ’phased lock loop’ pada PIC18 ! 

6. Jelaskan manfaat dan kegunaan Instruction Register dan Instruction 

Decode serta Control Cricuitry. ! 

7. Berapakah banyaknya ‟bank‟ pada mikrokontroler PIC ! 

8. Jelaskan siklus eksekusi instruksi yang terjadi pada mikrokontroler 

PIC ! 

9. Adakah perbedaan accumulator dan register W pada mikrokontroler ini 

? Jelaskan! 

10. Apakah yang dimaksud dengan Peripheral Interface Controller ? 

Jelaskan ! 
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Bab 13 
Mikrokontroller Berbasiskan RISC 32 bits 

 

Pokok Bahasan: 

1. Introduction to 32 Bit RISC Processor ( ARM ) 

 Advantage of 32 Bit Processor 

 Perbedaan antara CISC dan RISC 

 Keluarga ARM 

 

2. 32 Bit RISC Architecture ( ARM ) 

 Inti dari ARM  

 File register pada ARM Register File 

 Organisasi Memori, Cache dan MMU 

 Bus pada ARM  

 The ARM Pipeline 

 Exceptions and Interrupts 

 

Tujuan Belajar: 

 Setelah mempelajari dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu :      

1. Mengetahui dan menjelaskan mikrokontroler yang berbasiskan RISC. 

2. Mengetahui dan menjelaskan perangkat keras PIC mikrokontroler 

yang barbasiskan RISC 32 bit, yang meliputi : arsitektur, memori, 

interup, I/O, timer dan bahasa pemrograman yang digunakan. 

 

 

13.1. Introduction to 32 Bit RISC Processor ( ARM ) 

 

Inti prosessor ARM adalah komponen kunci dari banyak kesuksesan 

32bit dalam sistem tertanam. Banyak digunakan pada telepon bergerak, 

pengorganisasi tergenggam, dan peralatan rumah tangga yang lainnya. 

Prototype dari ARM yakni ARM1 dibuat tahun 1985 dan sampai saat ini 

jutaan prosessor telah dikirim ke segala penjuru dunia. Inti ARM bukan lah 

satu-satunya, tetapi merupakan keseluruhan keluarga perancangan termasuk 

set instruksinya.  

Sebagai contoh, ARM7TDMI, menyediakan hingga 120 Dhrystone 

MIPS dan dikenal sebagai kode berkepadatan tinggi dan menkonsumsi daya 

rendah, sangat cocok untuk perangkat tertanam yang bergerak. 
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Inti ARM menggunakan arsitektur RISC (ARM = Advanced RISC 

Machine), pilosofi dari perancangan berbasis RISC adalah memberikan 

instruksi sederhana tetapi berdaya guna yang dapat dieksekusi dalam satu 

siklus pada kecepatan ”clock” yang tinggi. Pilosofi RISC adalah mengurangi 

kompleksitas instruksi yang dijalankan oleh perangkat keras karena hal ini 

akan lebih mudah memberikan fleksibilitas yang tinggi dan pintar dalam 

perangkat lunak dibandingkan perangkat kerasnya. Hasilnya, perancangan 

RISC menyandarkan pada pengkompilasi. Sebaliknya, arsitektur CISC lebih 

menyandarkan pada perangkat keras untuk fungsi instruksi sebagai 

konsekuensinya instruksi CISC lebih kompleks. Gambar 13.1 menunjukkan 

perbedaan mendasar kedua arsitektur tersebut. 

Filosofi dari RISC diterapkan dengan empat aturan utama : 

1. Instructions— prosesor RISC telah mengurangi sejumlah kelas 

instruksi. Kelas-kelas ini memberikan operasi yang sederhana yang 

dapat dieksekusi dalam satu siklus. Pengkompilasi atau pemrogram 

mensintesa operasi yang rumit ( seperti ; operasi pembagian) dengan 

mengkombinasi beberapa  instruksi sederhana. Panjang setiap 

instruksi adalah tetap untuk mengijinkan pipeline membaca intstruksi 

berikutnya sebelum menterjemahkan instruksi saat ini. Sebaliknya, 

prosesor CISC instruksi-instruksinya kadang-kadang berukuran tidak 

tetap dan memerlukan banyak siklus untuk mengeksekusinya. 

2. Pipelines— pemrosesan instruksi dipecah-pecah menjadi unit yang 

kecil sehingga dapat dieksekusi secara parallel dalam pipeline. Secara 

ideal, pipeline berkembang satu langkah pada setiap siklus untuk 

memaksimalkan keluaran. Instruksi dapat diterjemahkan dalam satu 

tingkat pipeline. Tidak diperlukan eksekusi instruksi oleh program kecil 

yang dikenal sebagai microcode seperti pada prosesor CISC. 

3. Registers—mesin RISC memiliki sekumpulan register yang berfungsi 

secara umum (general purpose). Setiap register dapat berisikan data 

maupun alamat. Register berperilaku sebagai memori local 

berkecepatan tinggi untuk semua operasi pemrosesan data, CISC 

sebaliknya memiliki register tertentu untuk tujuan tertentu. 

4. Load-store architecture— operasi prossesor pada data yang disimpan 

dalam register. Instruksi load dan store secara terpisah akan 

memindahkan data antara bank register dan memori eksternal. Akses 

memori memerlukan usaha yang besar, dengan memisahkan akses 

memori dari pemrosesan data memberikan keuntungan karena data 

dalam bank register dapat digunakan berulang kali tanpa harus 

mengakses memori berulang kali. Sebaliknya dalam CISC pemrosesan 

data dapat bertingkah laku di memori secara langsung. 



Bab 13. Mikrokontroller berbasiskan RISC 32 bits  165 

Aturan rancangan ini membuat prosesor RISC lebih sederhana, dan dapat 

beroperasi pada frekwensi clock yang lebih tinggi. Sebaliknya, prosesor 

tradisional CISC lebih kompleks dan beroperasi pada frekwensi clock yang 

lebih rendah. Dalam dua decade ini perbedaan antara RISC dan CISC 

semakin kabur, karena prosesor CISC saat ini sudah menerapkan konsep-

konsep RISC.  

 

 
Gambar. 13.1. CISC vs RISC. CISC menekankan pada kompleksitas perngkat 

keras, RISC menekankan pada kompleksitas pengkompilasi. 

 

 

13.1.1. Filosofi Rancangan ARM 

 

Beberapa cirri fisik pada perancangan prosessor ARM, rancangan 

ARM yang kecil akan menurunkan konsumsi daya dan memperpanjang 

operasi baterai seperti aplikasi-aplikasi pada telephone bergerak ataupun 

PDAs. 

Kepadatan kode yang tinggi merupakan persyaratan utama 

mengingat sistem tertanam memiliki memori terbatas dikarenakan harga dan 

atau keterbatasan ukuran fisik. Kepadatan kode yang tinggi sangat 

bermanfaat untuk aplikasi dengan memori terbatas seperti telephone 

bergerak ataupun perangkat penyimpanan. Hal lainnya, sistem tertanam itu 

sensitif terhadap harga dan menggunakan perangkat memori berkecepatan 

rendah dan harga yang murah. Kemampuan menggunakan perangkat 

memori berkecepatan rendah menghasilkan penghematan yang substansial. 

Persyaratan penting lainnya adalah pengurangan area dari papan rangkaian 

terintegrasi (die on chip) untuk prosessor tertanam. Solusi chip tunggal, 

semakin kecil area yang digunakan untuk prosessor, maka semakin tersedia 

ruang lebih banyak untuk feriferal tertentu.  
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ARM memiliki teknologi pelacakan kesalahan terpadu di dalam 

prosessor sehingga pengembang perangkat lunak dapat mengamati apa yang 

terjadi ketika prosessor mengeksekusi kode program. Dengan demikian 

pengembang perangkat lunak dapat penyelesaikan permasalahan dengan 

cepat, yang menentukan ketepatan pemasaran dan menurunkan biaya 

pengembangan secara keseluruhan. 

Inti ARM tidak menerapkan arsitektur RISC secara murni 

dikarenakan hambatan-hambatan aplikasi utama yakni sistem tertanam.  

Dalam beberapa hal, kekutatan ARM adalah tidak menggunakan konsep 

RISC terlalu jauh. Saat ini kunci utama bukan pada kecepatan dasar prosessor 

tetapi keefektifan kinerja sistem dan konsumsi daya secara keseluruhan. 

Set instruksi ARM berbeda dari definisi RISC murni dalam beberapa 

hal, hal ini membuat set instruksi ARM cocok untuk aplikasi tertanam : 

 

■ Variable cycle execution for certain instructions— tidak semua 

instruksi ARM dieksekusi dalam satu siklus. Misalnya, instruksi 

load-store-multiple beragam jumlah siklusnya tergantung pada 

banyaknya register yang dipindahkan. Pemindahan dapat terjadi 

pada alamat memori secara sekuensial, yang meningkatkan kinerja 

mengingat akses memori sekuensial kadang-kadang lebih cepat 

daripada akses secara acak. Kepadatan kode juga meningkat karena 

transfer banyak register secara adalah operasi umum yang terjadi 

pada awal dan akhir dari suatu fungsi. 

 

■ Inline barrel shifter leading to more complex instructions—Inline 

barrel shifter adalah komponen perangkat keras yang merupakan 

pemroses awal salah satu register masukan sebelum digunakan oleh 

instruksi. Hal ini mengembangkan kemampuan banyak instruksi 

untuk meningkatkan kinerja prosessor dan kepadatan kode program. 

 

■ Thumb 16-bit instruction set— Inti prosessor ARM ditingkatkan 

dengan penambahan set instruksi 16-bit kedua yang disebut  Thumb 

sehingga inti ARM dapat mengeksekusi instruksi 16- atau 32-bit. 

Melalui instruksi berpanjang tetap 32-bit meningkatan kepadatan 

kode program sekitar 30%. 

 

■ Conditional execution— Instruksi yang dijalankan hanya pada kondisi 

tertentu, keistimewaan ini meningkatkan kinerja dan kepadatan kode 

program dengan merngurangi instruksi percabangan.  
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■ Enhanced instructions—Instruksi pemroses sinyal digital (digital 

signal processor, DSP) ditambahkan pada set instruksi ARM standar 

untuk mendukung operasi perkalian 16x16 berkecepatan tinggi. 

Instruksi ini mempercepat kinerja prosessor ARM dalam beberapa 

kasus akan menggantikan kombinasi tradisional dari prosessor dan 

DSP. Keistimewaan tambahan ini membuat prosessor ARM menjadi 

salah satu 32-bit inti prosessor tertanam yang banyak digunakan. 

Banyak perusahaan-perusahaan semikonduktor yang 

mengembangkan produknya berbasiskan prosessor ARM. 

 

 

13.1.2. Perangkat Keras Sistem Tertanam 

Sistem tertanam dapat mengendalikan banyak perangkat yang 

berbeda-beda, Perangkat ini menggunakan kombinasi perangkat lunak dan 

komponen perangkat keras. Masing-masing komponen dipilih untuk efisiensi 

dan jika dimungkinkan dirancang untuk pengembangan di masa yang akan 

datang. 

 Gambar 13.2 menunjukkan tipikal perangkat tertanam berbasiskan 

ARM. Masing-masing kotak merepresentasikan sebuah fungsi atau ciri-ciri 

utama. Garis yang menghubungkan kotak adalah bus yang mengalirkan data.  

 

                      

 
Gambar. 13.2. Contoh perangkat tertanam berbasiskan ARM, sebuah 

mikrokontroller. 
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Perangkat ini terdiri dari 4 komponen utama : 

 

 ■ ARM processor mengendalikan perangkat tertanam. Banyak versi dari 

prosessor ARM tersedia dan cocok untuk karakteristik operasi yang 

diinginkan. Prosessor ARM sebagai inti (mesin eksekusi yang 

memroses instruksi dan memanipulasi data) dikelilingi komponen 

yang terhubung oleh bus. Komponen ini meliputi manajemen memori 

dan chace. 

 ■ Controllers mengkoorniasikan blok-blok fungsi penting di dalam 

sistem. Dua pengendali utama adalah pengendali interupsi dan 

memori  

■ Peripherals meneydiakan semua kemampuan input-output dan 

bertanggung jawab untuk keunikan dari perangkat tertanam  

■ Bus digunakan untuk menghubungkan bagian-bagian di dalam 

perangkat.   

 

 

13.1.3. Teknologi Bus ARM 

 

Sistem tertanam menggunakan teknologi bus yang berbeda dengan 

teknologi yang dirancang untuk PC x86 yang. Teknologi yang umum 

digunakan adalah bus Peripheral Component Interconnect (PCI), 

menghubungkan perangkat-perangkat kartu video, pengendali disk ke 

prosessor x86. Teknologi jenis ini adalah eksternal atau diluar chip (bus yang 

dirancang untuk menghubungkan secara elektrik atau mekanik ke perangkat 

di luara chip (off-chip)) dan dibangun pada papan induk dari PC. 

Berbeda dengan perangkat tertanam yang menggunakan bus di dalam 

chip (on-chip) yang secara internal berada di dalam chip yang mengijinkan 

berbagai perangkat feriferal dihubungkan dengan inti ARM. Terdapat dua 

perbedaan klas perangkat terhubung dengan bus. Inti prosessor ARM adalah 

bus master – perangkat logik  yang mampu memulai transfer data dengan 

perangkat lain melalui bus yang sama. Periferal cenderung menjadi bus 

slaves – perangkat logik yang hanya mampu merespon permintaan transfer 

dari perangkat bus master. Bus memiliki dua level arsitektur, yakni level fisik 

yang mencakup karakteristik kelistrikan dan lebar bit (16, 32 atau 64 bit). 

Level kedua adalah protokol – aturan-aturan logika yang mengarahkan 

komunikasi antara prosessor dan peripheral.  

Advanced Microcontroller Bus Architecture (AMBA) diperkenalkan 

tahun 1996 dan diadipsi secara luas sebagai arsitetektur bus di dalam chip 

(on-chip) digunakan untuk prosessor ARM. Bus AMBA yang pertama 
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diperkenalkan sebagai ARM System Bus (ASB) dan ARM Peripheral Bus 

(APB). Kemudian ARM memperkenalkan rancangan bus lain, yakni ARM 

High Performance Bus (AHB). Dengan AMBA, perancang feriferal dapat 

menggunakan kembali rancangan yang sama untuk banyak proyek. 

AHB menyediakan data keluaran yang lebih besar dari pada ASB, 

karena didasarkan pada skema bus termultipleksi terpusat daripada 

rancangan ASB bus dua arah. Perubahan ini membuat bus AHB berjalan pada 

kecepatan clock yang lebih tinggi dan merupakan bus ARM pertama yang 

mendukung lebar bus 64/128 bit. ARM memperkenalkan dua variasi bus 

AHB. Multi-layer AHB dan AHB Lite. Berbeda dengan AHB original, dimana 

bus master tunggal aktif pada bus kapan saja, Multi-layer AHB mengijinkan 

banyak bus master aktif. AHB Lite merupakan bagian dari AHB dan terbatas 

untuk bus master tunggal. Dikembangkan untuk rancangan yang tidak 

memerlukan kemampuan penuh dari bus AHB standar. AHB dan Multi-layer 

AHB mendukung protocol yang sama untuk master dan slave hanya saja 

memiliki interkoneksi yang berbeda. Interkoneksi baru untuk multi-layer 

AHB baik untuk sistem dengan banyak prosessor. Mengijinkan operasi terjadi 

secara parallel dan tingkat keluaran yang lebih tinggi. 

 

 

13.1.4. Perangkat Lunak Sistem Tertanam 

 

Suatu sistem tertanam memerlukan perangkat lunak untuk 

menjalankannya. Gambar 1.3 adalah empat tipikal komponen perangkat 

lunak yang diperlukan untuk mengontrol perangkat tertanam. Masing-

masing komponen perangkat lunak pada susunan tersebut menggunakan 

level abstraksi tingkat tinggi untuk memisahkan kode dari perangkat keras. 

Kode inisialisasi adalah kode pertama yang dieksekusi pada papan dan 

sepesifik untuk target tertentu dari sekumpulan target-target. Kode ini 

menyiapkan bagian minimum dari papan (board) sebelum penanganan 

pengendalian dialihkan kepada sistem operasi. 

 

 
Gambar. 13.3. Model komponen perangkat lunak. 
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Sistem operasi menyediakan infrastruktur untuk mengendalikan 

aplikasi dan mengelola sarana sistem perangkat keras. Banyak sistem 

tertanam tidak memerlukan sistem operasi secara penuh tetapi hanya 

penjadwalan tugas-tugas sederhana yakni yang aktif berdasarkan kejadian 

(event) atau urutan tertentu (poll). Pengendali perangkat (device driver) 

adalah komponen ke-tiga tampak pada gambar 13.3, menyediakan 

antarmuka perangkat lunak yang konsisten ke feriferal pada perangkat keras. 

Akhirnya, aplikasi melakukan satu tugas yang diperlukan oleh perangkat. 

Sebagai contoh, telephon bergerak memiliki aplikasi catatn harian. 

Dimungkinkan banyak aplikasi berjalan pada perangkat yang sama, 

dikendalikan oleh sistem operasi. 

 

 

13.1.4.1. Kode Inisialisasi  

 

Kode inisialisasi ( boot code ) membawa prosessor dari status –reset- ke 

status dimana sistem operasi dapat berjalan. Pada umumnya dilakukan 

konfigurasi terhadap pengendali memori, cache prosessor dan inisialisai 

beberapa perangkat. Pada sistem sederhana, sistem operasi mungkin 

digantikan oleh penjadwal sederhana atau monitor kesalahan. Kode 

inisialisasi menangani  sejumlah tugas-tugas administrative sebelum 

pengendalian dialihkan ke sistem operasi. Tiga fase tugas-tugas tersebut 

adalah : konfigurasi awal perangkat keras, diagnostic dan booting. 

Konfigurasi awal perangkat keras meliputi pengaturan platform tujuan 

sehingga dapat melakukan boot suatu bayangan (image) sistem operasi. 

Sebagai contoh sistem memori pada umumnya memerlukan 

pengorganisasian ulang pemetaan memori seperti tampak pada gambar 13. 4. 

Diagnostik umum ditanamkan dalam kode inisialisasi. Kode diagnostic 

memeriksa sistem dengan mencoba target perangkat keras untuk melastikan 

target tersebut berfungsi dengan baik. Juga melakukan pelacakan terhadap 

masalah-masalah yang berkaitan dengan standar sistem. Tujuan utama kode 

diagnostik adalah identifikasi kesalahan dan isolasi. Booting mencakup 

pemasukan bayangan (loading an image) dan pengalihan pengendalian ke 

bayangan (image sistem operasi) tersebut. Proses boot itu sendiri menjadi 

rumit jika sistem harus mem-boot sistem operasi yang berbeda atau versi 

yang berbeda dari suatu sistem operasi. 

Menjalankan bayangan sistem operasi adalah fase terakhir, sebelumnya 

image tersebut harus dimasukkan terlebih dulu ke memori. Hal ini meliputi 

penyalinan seluruh program termasuk data ke RAM. Begitu sistem operasi 

masuk, sistem mengalihkan pengendalian dengan memodifikasi program 
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counter ke awal dari image. Kadang untuk mengurangi ukuran image 

dilakukan kompresi, image ini harus didekompresi baik ketika dibaca atau 

ketika pengendalian dialihkan kepadanya. 

  

 
 

Gambar. 13.4. Pemetaan ulang suatu memori. 

 

Gambar 13.4 menunjukkan memori sebelum dan setelah 

pengorganisasian ulang. Sangat umum untuk sistem tertanam berbasiskan 

ARM melakukan pemetaan ulang memori, karena membuat sistem memulai 

kode inisialisasi dari ROM ketika dihidupkan. Kode inisialisai kemudian 

mendefinisikan ulang atau memetakan ulang peta memori untuk menempati 

RAM pada alamat 0x00000000 – tahap yang penting karena kemudian table 

vector eksepsi ditempatkan di RAM sehingga dapat deprogram ulang.  

 

 

13.1.4.2. Sistem Operasi 

 

Proses inisialisasi mempersiapkan perangkat keras untuk sistem 

operasi mengambil peran pengendalian. Sistem operasi mengorganisasikan 

sarana sistem : feriferal, memori dan waktu pemrosesan. Dengan sistem 

operasi mengontrol sarana ini, mereka dapat digunakan secara efisien oleh 

aplikasi yang berbeda dalam ruang lingkup sistem operasi. Prosessor ARM 

mendukung 50 sistem operasi, yang dapat dikelompokkan menjadi dua 

kategori utama : sistem operasi waktu nyata (RTOS, real time operating 

systems) dan sistem operasi platform. 

RTOS menjamin waktu tanggap terhadap persitiwa. Sistem operasi 

yang berbeda memiliki beragam pengendalian terhadap waktu tanggap 

sistem. Aplikasi waktu nyata keras (hard real time applications) memerlukan 
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jaminan tanggapan bekerja sepenuhnya. Sebaliknya aplikasi waktu nyata 

lunak (soft real time applications) memerlukan waktu tanggap yang baik, 

tetapi kinerja menurun jika waktu tanggap terlewati. Sistem yang 

menjalankan RTOS pada umumnya tidak memiliki penyimpanan sekunder. 

Sistem operasi platform memerlukan unit manajemen memori untuk 

mengelola aplikasi non real time yang besar, cenderung memiliki 

penyimpanan sekundeer. Sistem operasi Linux adalah salah satu tipikal 

sistem operasi platform. 

Kedua kategori sistem operasi ini bukanlah eksklusif, terdapat sistem 

operasi yang menggunakan prosessor ARM dengan unit manajemen memori 

dan memiliki karakteristik waktu nyata. ARM telah mengembangkan 

sekumpulan inti prosessor yang secara khusus ditargetkan untuk setiap 

katagori. 

 

 

13.1.4.3. Aplikasi 

 

Sistem operasi mengatur aplikasi – kode program didedikasikan untuk 

menangani tugas khusus. Aplikasi menerapkan tugas pemrosesan; sistem 

operasi mengendalikan ruang lingkup. Sistem tertanam dapat memiliki satu 

apalikasi aktif atau beberapa aplikasi berjalan secara simultan. 

Prosessor ARM ditemukan di banyak segmen pemasaran, termasuk 

jaringan, otomotif, perangkat bergerak, penyimpanan, dan pencitraan. Dalam 

setiap segmen prosessor ARM dapat ditemukan dalam banyak aplikasi. 

Sebagai contoh prosessor ARM ditemukan dalam jaringan seperti gateway, 

modem DSL untuk komunikasi internet berkecepatan tinggi dan komunikasi 

tanpa kabel 802.11. Segmen perangkat bergerak adalah area aplikasi terbesar 

untuk prosessor ARM dikarenakan telephone bergerak, di produk pencitraan 

seperti printer inkjet dan penyimpanan seperti Hard Disk juga ditemukan 

prosessor ARM sebagai pengendalinya. Sebaliknya tidak ditemukan 

prosessor ARM dalam aplikasi yang memerlukan kinerja tinggi. Karena 

aplikasi ini cenderung bervolume rendah dan berbiaya tinggi seperti server, 

ARM memutuskan tidak focus pada aplikasi jenis ini. 

  

 

13.2. 32 Bit RISC Architecture ( ARM ) 

 

Pemrogram dapat melihat inti ARM sebagai unit-unit fungsional 

terkoneksi oleh bus data, tampak pada gambar 13.5, dimana, anak panah 

menunjukkan arah aliran data, garis menunjukkan bus, dan kotak 
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menunjukkan unit operasi atau area penyimpanan. Gambar tersebut juga 

menunjukkan komponen pembentuk inti ARM secara abstrak. 

 

 
Gambar. 13.5. Model aliran data pada inti ARM. 

 

Data memasuki prosessor melalui Data Bus. Data mungkin merupakan 

instruksi untuk dieksekusi ataupun item data itu sendiri. Gambar 13.5 

menunjukkan penerapan Von Neumann pada ARM. Item data dan instruksi 

berbagi bus yang sama. Sebaliknya implementasi Harvard pada ARM 

menggunakan bus yang berbeda. 

Instrucion Decoder menterjemahkan instruksi sebelum dieksekusi yang 

tergabung dalam set instruksi tertentu. Prosessor ARM seperti prosessor RISC 

lainnya, menggunakan arsitektur load-store. Yang berarti memiliki dua tipe 

instruksi untuk memindahkan ata ke dalam dan ke luar prosessor: instruksi 

load menyalin data dari memori ke register di dalam inti, dan sebaliknya 

instruksi store menyalin data dari register ke memori. Tidak terdapat 

instruksi pemrosesan data yang secara langsung memanipulasi data di dalam 

memori. Pemrosesan data hanya dijalankan di dalam register. 

Item data ditempatkan dalam register file – bank penyimpanan dibuat 

dari register 32-bit. Dikarenakan inti ARM adalah prosessor 32 bit, sebagian 

besar instruksi memperlakukan  register untuk menangani nilai 32bit baik 

bertanda ataupun tidak (signed/unsigned values). Perangkat keras 

pengembang tanda mengkonversi bilangan 8bit bertanda dan 16bit ke nilai 
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32-bit ketika mereka dibaca dari memori dan ditempatkan di register. 

Instruksi ARM secara tipikal memiliki dua register sumber Rn dan Rm dan 

satu hasil tunggal atau register tujuan, Rd. Sumber operand dibaca dari 

register file menggunakan bus internal A dan B. ALU (arithmetic logic unit) 

atau MAC (multiply-accumulate unit) mengambill nilai register Rn dan Rm 

melalui bus A dan B dan menghitung hasilnya. Instruksi pemrosesan data 

menulis hasil dalam Rd secara langsung ke register file. Instruksi load dan 

store menggunakan ALU untuk membangkitkan alamat untuk disimpan 

dalam address register dan dimunculkan dalam adress bus. 

Satu ciri penting dari ARM adalah register Rm sebagai alternatif dapat 

diproses awal dalam barrel shifter sebelum memasuki ALU. Bersamaan barrel 

shifter dan ALU dapat menghitung jangkauan luas ekspresi dan alamat. 

Setelah melewati unit fungsional, hasil dalam Rd ditulis kembali ke register 

file menggunakan bus result. Untuk instruksi load dan store, incrementer 

memperbaharui address register sebelum inti membaca atau menulis register 

berikutnya dari atau ke lokasi memori berikutnya secara berurutan. Prosessor 

melanjutkan eksekusi instruksi sampai eksepsi atau interupsi merubah aliran 

eksekusi secara normal. Komponen utama dalam prosessor ARM adalah 

register, curent program status register (cpsr) dan pipeline.  

 

 

13.3. Pertanyaan  

 

1. Jelaskan empat aturan dalam filosofi RISC ! 

2. Jelaskan arsitektur prosessor ARM ! 

3. Jelaskan arsitektur sistem tertanam berbasiskan prosessor ARM ! 

4. Jelaskan sistem bus yang dikembangkan untuk prosessor ARM ! 

5. Bagaimanakan struktur register yang diterapkan pada prosessor 

ARM ! 

6. Disamping perangkat keras, sistem tertanam juga memerlukan 

perangkat lunak, jelaskan perangkat lunak tersebut ! 

7. Khusus untuk kode inisialisasi, jelaskan tugas-tugas atau proses 

yang dilakukannya ! 

8. ARM memiliki register khusus yakni ’ barrel shift register ’ jelaskan 

kekhususan tersebut ! 

9. Jelaskan tingkatan komponen perangkat lunak pada sistem 

tertanam ! 

10. Alasan apakah yang melatarbelakangi diperlukannya pemetaan 

ulang memori pada ARM ? Jelaskan ! 
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Bab 14 
Percepatan Menggunakan Perangkat Keras 

 

Pokok Bahasan:  

FPGA, ASIC, CPLD 

 

Tujuan Belajar: 

 Setelah mempelajari dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu :      

1. Mengetahui dan menjelaskan perkembangan penggunaan perangkat 

keras alternatif dalam sistem tertanam. 

2. Mengetahui dan menjelaskan penggunaan perangkat keras alternatif 

dalam sistem tertanam untuk aplikasi : FPGA, ASIC, CPLD guna 

meningkatkan kinerja sistem tertanam tersebut. 

 

 

14.1. Pendahuluan  

 

Perangkat logika yang dapat diprogram (PLDs : Programmable Logic 

Devices) diperkenalkan pada pertengahan tahun 1970. Pemikiran dasarnya 

adalah memngkonstruksi kombinasi rangkaian logika yang dapat diprogram. 

Meskipun demikian, tidak seperti mikroprosesor ataupun mikrokontroller, 

yang dapat menjalankan program tetapi memiliki perangkat keras yang tetap, 

kemampuan pemrograman dari PLDs ditujukan pada level perangkat keras. 

Dengan kata lain PLD adalah chip bertujuan umum memiliki  perangkat keras 

yang dapat diprogram untuk memenuhi spesifikasi tertentu. 

PLDs yang pertama dikenal dengan PAL (Programmable Array Logic) 

atau PLA (Programmable Logic Array), tergantung pada skema 

pemrogramannya. Hanya menggunakan gerbang logika (tanpa flip-flops), 

dengan demikian hanya dimungkinkan penggunaannya untuk rangkaian 

kombinasional. Untuk mengatasi masalah ini,  kemudian dikembangkan 

PLDs yang dilengkapi dengan register, yang meliputi satu flip-flop untuk 

setiap keluaran dari rangkaian. Untuk itu, rangkaian fungsi sequential dapat 

diimplementasikan dengan baik.  

Pada awal tahun 1980, rangkaian logika tambahan diterapkan untuk 

setiap keluaran PLD. Sel baru ini disebut Macrocell, berisikan (disamping flip-

flops) gerbang logika dan multiplexer. Dan lebihnya lagi, sel tersebut dapat 

diprogram, mengijinkan beberapa mode dari pengoperasiannya. Dan lagi, sel 

ini memberikan kemampuan pengembalian sinyal (feedback) dari keluaran ke 
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rangkaian array terprogram, sehingga meningkatkan fleksibilitas dari PLD. 

Struktur baru dari PLD ini dikenal sebagai generic PAL (GAL).Arsitektur 

sejenis diketahui sebagai perangkat PALCE (PAL CMOS Electrically 

erasable/programable). Keseluruhan chips ini (PAL, PLA, resgitered PLD, dan 

GAL/PALCE) termasuk kategori SPLDs (Simple PLDs).  

Beberapa perangkat GAL difabrikasi dalam chip yang sama, 

menggunakan skema routing yang canggih, teknologi silicon terbaru, dan 

penambahan beberapa ciri-ciri khusus (seperti JTAG Support dan antarmuka 

dengan beberapa gerbang logika standar). Pendekatan ini dikenal kemudian 

sebagai CPLD (Complex PLD) dan menjadi populer dikarenakan kepadatan 

yang tinggi, kinerja yang tinggi, dan murah. 

Akhirnya, pada pertengahan 1980, FPGAs (Field Programmable Gate 

Arrays) diperkanalkan. Berbeda dari CPLD untuk arsitektur, teknologi, ciri-

ciri khusus yang sudah ada, dan harga. Dan ditujukan untuk implementasi 

pada skala ukuran yang besar dan kinerja rangkaian yang tinggi. Tabel 14. 1 

memaparkan ringkasan dari evolusi PLD.  

 

Tabel 14. Ringkasan dari evolusi PLD. 

 

 

Catatan : seluruh PLDs (simple ataupun complex) adalah non-volatile. Mereka 

dapat diprogram secara OTP (one-time programable), dengan menggunakan 

teknik fuses atau antifuses, atau dapat diprogram kembali, dengan EEPROM 

atau memori Flash (Flash adalah teknolgi terpilih dalam perangkat baru 

sekaran ini) . FPGA, sebaliknya adalah sangat volatile, untuk itu digunakan 

SRAM  untuk menyimpan susunan koneksi, yakni konfigurasi ROM 

diperlukan untuk mengambil susunan koneksi pada saat dihidupkan (power 

up). Meskipun demikian, ada teknik untuk membuat FPGA non-volatile 

seperti digunakannya teknik antifuse. 

Pemrograman FPGA dapat menggunakan bahasa pemrograman 

tingkat tinggi yakni Verilog atau VHDL (VHSIC Hardware Description 

Language), dan VHSIC sendiri adalah Very High Speed Integration Circuit. 

VHDL ditujukan untuk sintesis dan simulasi rangkaian (synthesis dan 

simulation). Meskipun demikian, VHDL dapat disimulasikan sepenuhnya, 

PLDs 

Simple PLD (SPLD) 

PAL 

PLA 

Resgitered PAL/PLA 

GAL 

Complex PLD (CPLD) 

FPGA 
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tidak seluruh konstruksi rangkaian dapat disimulasikan. Motivasi dasar 

penggunaan VHDL dibandingkan kompetitornya Verilog, bahwa VHDL 

adalah standar, dan bahasa yang tidak tergantung pada teknologi maupun 

vendornya, sehingga dapat dipindahkan (portable) dan dapat digunakan 

kembali (reusable). Dua aplikasi utama VHDL adalah dalam bidang 

Programmable Logic Device ( CPLDs dan FGPAs) dan dalam bidang ASICs 

(Application Specific Integrated Circuits). Sekali kode VHDL ditulis, dia 

dapat digunakan untuk implementasi rangkaian dalam perangkat terprogram 

( baik dari Altera, Xilinx, Atmel, dll) atau dapat dikrimkan ke untuk 

difabrikasi sebagai chip ASIC. Saat ini banyak chip komersial (mikrokontroler 

misalnya) dirancang menggunakan pendekatan ini.  

Perlu diperhatikan bahwa tidak seperti program komputer pada 

umumnya, yang diproses secara berurutan (sequential), perintah dalam VHDL 

secara inheren adalah paralel ( concurrent ). Dengan alasan itu VHDL lebih 

dikenal sebagai kode daripada program. Pada VHDL hanya perintah-

perintah yang ditempatkan dalam PROCESS, FUNCTION atau PROCEDURE 

akan dijalankan secara sekuensial atau berurutan. Gambar 4.1 menyajikan 

perbandingan pengembangan berdasarkan ASIC dan FPGA sedangkan 

gambar 14.2. menyajikan aliran rancangan modul/komponen berbasiskan 

FPGA menggunakan VHDL. 

Seperti telah disampaikan bahwa salah satu utilitas utama dari VHDL 

adalah kemampuan sintesis rangkaian/sirkuit atau sistem dalam perangkat 

terprogram  (PLD atau FPGA) atau di dalam suatu ASIC.  Rancangan dimulai 

dengan menuliskan kode VHDL dan dismpan dalam file berekstensi .vhd 

sama dengan nama ENTITY-nya. Langkah pertama dalam sintesis adalah 

proses kompilasi, yakni mengkonversi pemrograman tingkat tinggi 

menggunakan VHDL, yakni deskripsi dari rangkaian pada level RTL 

(Register Transfer Level) ke dalam netlist pada level gerbang (Gate Level). 

Langkah ke dua adalah optimisasi, yang dilakukan pada level gerbang untuk 

kecepatan atau area. Pada tahap ini, rancangan dapat disimulasikan. 

Akhirnya perangkat lunak penempatan (fitter, place and route) akan 

membangun layout fisik untuk chip PLD/FPGA atau membentuk tanda 

(masks) untuk ASIC. 
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Gambar. 14.1. Perbandingan aliran pengembangan FPGA dan ASIC 

 

Proses rancangan tersebut pada umumnya menggunakan alat bantu 

perangkat lunak EDA (Electronic Design Automation), terdapat beberapa 

perangkat lunak untuk sintesis, implementasi dan simulasi menggunakan 

VHDL. Beberapa alat bantu ditawarkan merupakan bagian dari ruang 

lingkup rancangan dari vendor (seperti Altera’s Quartus II untuk sintesis 

kode VHDL ke chip CPLD/FPGA Altera, atau Xilinx ISE untuk CPLD/FPGA 

dari Xilinx). 
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Gambar. 14.2. Aliran Rancangan Perangkat Menggunakan VHDL 

 

 

14.1.1. SPLD  

 

PAL (Programable Array Logic) diperkenalkan oleh Monolithic 

Memories pada pertengahan tahun 1970. Arsitektur dasarnya diilustrasikan 

secara simbol dalam gambar 14.3, dimana lingkaran adalah koneksi yang 

dapat diprogram. Tampak bahwa rangkaian ini merupakan komposisi aray 

terprogram dari gerbang AND, diikuti larik tetap gerbang OR. Implementasi 

dari gambar 14.2 didasarkan pada kenyataan bahwa setiap fungsi 

kombinasional dapat diwakili oleh Sum-of-Product (SOP); yakni  beberapa a1, 

a1, a2, ..., aN adalah masukan logika, maka kombinasi keluaran x dapat 

dihitung sebagai :  

 

 X = m1 +   m2 +   ... + mM , 

 

Dimana mi=ƒi(a1, a1, a2, ..., aN) adalah minterm dari fungsi x.  
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Gambar 14.3. Ilustrasi arsitektur PAL. 

 

Dengan demikian hasil keluaran (minterm) dapat diperoleh dari 

gerbang AND yang keluaranya dihubungkan kepada gerbang OR yang akan 

menghitung keseluruhannya (sum) sebagai implementasi SOP. 

Salah satu SPLD lainnya yakni GAL (Generic PAL), arsitekturnya 

diperkenalkan oleh Lattice pada awal tahu 1980. Berisikan beberapa 

peningkatan dari pada PAL sebelumnya : pertama, sel keluaran yang lebih 

canggih (Macrocell) dikonstruksikan, yang berisikan flip-flop dan beberapa 

gerbang multiplexer; kedua, Macrocell itu sendiri dapat diprogram, 

memungkinkan beberap mode operasi; ketiga, pengembalian sinyal dari 

keluaran Macrocell ke larik yang dapat diprogram dapat dilakukan, membuat 

rangkaian lebih fleksibel; keempat, EEPROM digunakan dari pada PROM 

atau EPROM.  

Gambar 14.4 menunjukkan contoh dari perangkat GAL, GAL 16V8 ( V 

= Versatile). Perangkat ini memiliki 16 masukan, 8 keluaran dalam paket 20-

pin. Konfigurasi aktual adalah 8 pin masukan (pin 2-9) dan 8 IN/OUT pin 

(pin 12 –19), CLK (pin 1), OE (-Output Enable, pin 11), VDD (pin 20) dan 

Ground (pin 10). Pada setiap keluaran terdapat Macrocell (setelah gerbang 

OR). Interkoneksi yang dapat diprogram digambarkan dengan lingkaran 

kecil. 
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Gambar 14.4. Arsitektur GAL 16V8. 

 

Perangkat GAL saat ini menggunakan teknologi CMOS, 3.3 V, 

EEPROM atau teknologi Flash, dan maksimum frekwensi sekitar 250 MHz. 

Beberapa perusahaan diaantaranya : Lattice, Atmel, TI, dll). 
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14.1.2. CPLD 

 

Pendekatan dasar untuk CPLD disajikan dalam gambar 14.3,  tampak 

bahwa beberapa PLDs (pada umumnya adalah GAL) difabrikasi dalam chip 

tunggal, dengan susunan sakelar matriks terprogram menghubungkan 

semuanya dan ke kaki I/O. Selebihnya, CPLD pada umumnya memiliki 

sedikit ciri-ciri khusus tambahan, seperti dukungan JTAG dan antarmuka ke 

rangkaian logika standar (1.8 V, 2.5 V, 5 V, dll). 

Berkaitan dengan gambar 14.5, sebagai contoh Xilinx XC9500 CPLD, 

berisikan n PLDs, masing-masing mewakili perangkat 36V18 GAL, dimana n 

= 2, 4, 6,8, 12 atau 16. Beberapa perusahaan pembuat CPLDS, seperti Altera, 

Xilinx, Lattice, Atmel, Cypress, dll. Sebagai contoh dari dua perusahaan 

Altera dan Xilinx diilustrasikan pada tabel 14.2 dan 14.3. Dapat dilihat lebih 

dari 500 macrocells dan lebih dari 10,000 gerbang terlihat pada tabel tersebut. 

 

 
Gambar 14.5. Arsitektur CPLD 

 

 

14.1.3. FPGA 

 

Field Programmable Gate Array diperkenalkan oleh Xilinx pada 

pertengahan tahun 1980. Arsitektur dasar dari FPGA disajikan pada gambar 

14.6, berisikan matrik CLB (Configurable Logic Block), saling dihubungkan 

dengan sederetan matrik saklar. 

Arsitektur dalam dari CLB (gambar 14.5) berbeda berbeda dari PLD 

(gambar 14.4). Yang pertama, implementasi ekspresi SOP tidak menggunakan 

gerbang AND yang diikuti oleh gerbang OR seperti pada SPLD, tetapi 

operasi itu didasarkan pada LUT (look up table).Kelebihannya di dalam 

FPGA jumlah flip-flop menjadi sangat banyak dari pada CPLD, dan 



Bab 14. Percepatan Menggunakan Perangkat Keras                                                              183 

memungkinkan konstruksi rangkaian sekuensial yang lebih kompleks. 

Dukungan JTAG dan antarmuka ke level logika yang berbeda, tambahan ciri 

khusus lainnya adalah : SRAM memori, multiplikasi clock (PLL atau DLL), 

antarmuka PCI, dll. Beberapa chip juga dilengkapi dengan blok terdedikasi, 

seperti : multipliers, DSP dan mikroprosessor. 

 

 
 

Gambar 14.6. Arsitektur Dasar FPGA. 

 

Perbedaan dasar lainnya antara FPGA dan CPLD mengacu pada 

interkoneksi penyimpanan. CPLD digunakan non-volatile (penggunaan 

antifuse, EEPROM, Flash,dll), pada umumnya FPGA menggunakan SRAM, 

yang berarti volatile; Pendekatan ini menghemat ruang dan menurunkan 

biaya pembuatan chip, dikarenakan FPGA menyajikan sejumlah besar 

interkoneksi yang dapat diprogram, meski memerlukan ROM eksternal. 

Meskipun demikian terdapat FPGA yang non-volatile ( dengan antifuse), 

dimana memberikan keuntungan apabila pemrogramman ulang tidak perlu 

dilakukan. 
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Table. 14.2. CPLDs dari Altera. 

 
 

Table. 14.3. CPLDs dari Xilinx. 

 
 

FPGA sangat canggih, dibuat dengan teknologi terkini 0.09 m CMOS 

dengan 9 lapisan keping dan lebih dari 1,000 I/O pins sudah tersedia. 

Beberapa perusahaan pembuat FPGA seperti Xilinx, Actel, Altera, 

QuickLogic, Atmel, dll. Contoh dari dua perusahaan (Xilinx dan Actel dapat 

dilihat pada tabel 14.4 dan 14.5 yang berisikan ribuan flip-flops dan jutaan 

gerbang. 
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Tabel 14.4. FPGA dari Actel 

 
 

Tabel 14.5. FPGA dari Xilinx. 

 
 

 Seluruh FPGA dari Xilinx menggunakan SRAM untuk menyimpan 

interkoneksi, sehingga mereka dapat diprogram ulang, akan tetapi volatile 
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(sehingga memerlukan ROM eksternal). Sebaliknya, FPGA dari Actel adalah 

non-volatile (menggunakan antifuse), tetapi tidak dapat diprogram ulang 

(kecuali dalam satu keluarga, yakni Flash Memory). Masing-masing memiliki 

keunggulan dan kekurangan, aplikasi yang sesungguhnya akan mengacu dan 

memilih arsitektur mana yang paling cocok. 

 

 

14.2. Percepatan Pengembangan Sistem Tertanam Secara Perangkat Keras  

 

Mengingat kemampuan pemrograman perangkat FPGA, 

dimungkinkan penggunaan perangkat ini untuk membangun sistem 

tertanam secara lebih cepat, baik dari sisi pengembangan maupun kinerjanya. 

Disampaikan berikut pemanfaatan perangkat ini untuk membuat module 

penerima data serial. 

Diagram dari penerima data serial dapat dilihat pada gambar 14.7 

berisikan masukan data serial (din) dan keluaran data paralel (data(6:0). 

Sinyal clock (clk) diperlukan pada masukan. Dua sinyal pengendali 

dibangkitkan dari rangkaian : err (error) dan data_valid. Larik masukan 

terdiri dari 10 bits, bit pertama adalah bit awal (start), yang bila tinggi 

membuat rangkaian memulai penerimaan data. Berikutnya, sebanyak 7 

adalah bit aktual data. Bit  ke sembilan adalah bit paritas, yang statusnya 

adalah ’0’ bila banyaknya bit ’1’ dalam data genap, atau ’1’ bila sebaliknya. 

Ketika penerimaan selesai dilakukan dan tidak terjadi kesalahan, data 

tersimpan dalam register internal (reg) dipindahkan ke data(6:0) dan keluaran 

data_valid dibangkitkan. 

 

 
Gambar 14.7. Penerima data serial. 

 

Kode VHDL untuk rangkaian ini disajikan dengan beberapa variabel 

yang digunakan : count, untuk menentukan jumlah bit yang diterima; reg, 

untuk menyimpan data; temp untuk menghitung kesalahan. Perhatikan baris 

ke 37, reg(0)=din bukan reg(0)=’0’, karena diinginkan slot waktu setelah bit 

stop secara langsung dianggap sebagai bit awal dari masukan larik 

berikutnya. 
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Hasil simulasi disajikan pada gambar 14.8, urutan masukan adalah 

din={start=’1’, din = ’0111001’, parity = ’0’, stop = ’1’}. Tampak pada grafik 

sebelah atas, tidak terdeteksi adanya kesalahan, karena paritas dan bit akhir 

adalah benar. Disini, setelah count mencapai 9, data dibuat tersedia, yakni  

data=’0111001’, dari data(0) ke data(6), yang berarti merupakan data desimal 

78, dan data_valid dibentuk. Perhatikan bahwa keluaran tetap tidak 

terdefinisi, kecuali masukan baru pada larik diterima. Perbedaan dengan 

grafik di bagian bawah adalah, bit awal muncul langsung setelah bit akhir. 

Tampak bahwa variabel count memulai untuk menghitung dan seluruh 

proses berulang. 

 Pendekatan lain : dapat digunakan pendekatan FSM (Finite State 

Machine) baik mesin Moore maupun Meally untuk membangun rangkaian 

ini, untuk perlu dibuat diagram state yang jelas dari sistem tersebut. 

 

 
Gambar 14.8. Hasil simulasi penerima data serial. 
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Pertanyaan : 

 

1. Jelaskan langkah pengembangan perangkat berbasis ASIC dan 

FPGA! 

2. Jelaskan yang dimaksud dengan ”switch matrix” dalam 

rangkaian CPLD ! 

3. Jelaskan langkah-langkah pengembangan perangkat berbasis 

VHDL ! 

4. Jelaskan arsitektur dasar FPGA ! 

5. Di dalam SPLD terdapat rangkaian keluaran yang disebut 

Macrocell, jelaskan ! 
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