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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dalam perkembangan teknologi komputer, mikrokontroller bukanlah hal yang baru lagi. Bermacam perangkat elektronik yang menggunakan mikrokontroller sebagai pengendali, antara lain pengendalian terhadap lampu lalu lintas, robot, peralatan rumah tangga, industri, telekomunikasi, dan  sebagainya. Mikrokontroller merupakan sebuah chip yang dapat diprogram sehingga dapat membantu manusia dalam mengerjakan dan menyelesaikan berbagai masalah berdasarkan program yang dirancang dan yang diberikan padanya.
Perkembangan telekomunikasi terutama telepon yang kini telah mengalami peralihan dari sistem analog yaitu dengan memutar piringan angka, menjadi sistem digital dengan menekan tombol - tombol pada telepon atau yang disebut dengan istilah Touch Tone Dialing atau DTMF (Dual Tone Multiple Frequency) telah berdampak positif bagi kehidupan manusia. Berbagai kemudahan dan keefektifan dapat diperoleh pada sistem ini, dan sistem ini juga mudah dipelajari untuk kemungkinan pengembangan atau penambahan perangkat lain yang dapat dihubungkan pada pesawat telepon. 
Di era globalisasi mobilitas manusia semakin cepat dan membutuhkan peralatan yang efektif . Kebutuhan akan telepon sebagai alat komunikasi jarak jauh terus meningkat, penggunaannya semakin kompleks mulai dari percakapan biasa antara dua orang yang berjauhan tempat , penggunaan internet hingga pengendalian jarak jauh melalui sinyal telepon. 
Sinyal penekanan tombol tekan “dialing” telepon sistem DTMF berupa gabungan dua frekwensi yang berbeda untuk mengirim satu angka. Tiap angka mempunyai kombinasi frekwensi yang berbeda. Sinyal telepon ini dikenal sebagai sinyal DTMF ( Dual Tone Multifrequency).	 
1.2 Permasalahan
Tugas akhir ini berjudul pensaklara jarak jauh menggunakan sinyal DTMF. Dalam tugas ahir ini mencoba memanfaatkan tombol tekan “ dialing” telepon sistem DTMF, untuk mengoperasikan sistem pensaklaran dari jarak jauh melalui saluran telepon. Sistem pensaklarannya yang berada di tempat yang jauh dikendalikan oleh sistem mikrokontroller. Blok diagram sistem pensaklaran jarah jauh ini seperti gambar 1.
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Gambar 1. Diagram Blok Sistem Pensaklaran Jarak Jauh 

Sistem mikrokontroller yang digunakan adalah MCS – 51 yang mengunakan mikrokontroller seri AT89C51. Perancangan  dan pembuatan sistem ini meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras sendiri dari unit decoder DTMF unit sistem pensaklaran. Perangkat lunaknya adalah untuk mengolah pembacaan atau pemasukan  keluaran DTMF dan pengeluaran sinyal kendali ke sistem  pensaklaran.  Permasalahannya adalah :
	penetapan tentang kemampuan operasi pensaklaran jarah jauh apa saja yang dijalankan. 

penguasaaan dalam pembuatan program bagi AT89C51 dan pemuatan program tersebut ke PEROM. Pemuatan program pada MCS–51 mengunakan fasilitas hadware dan software MCS – 51 dengan mengunakan PC yang dihubungkan dengan port serial. 
Perangkat keras dengan komponen utama mikrokontroller AT89C2051 yang akan memproses masukan data biner dari decoder DTMF  untuk  memutus dan menghubungkan peralatan yang dikendalikan dengan sumber tegangan .

1.3 Batasan Masalah
	Permasalahan yang tersebut diatas  dibatasi sebagai berikut : 
	pengoperasian pada alat yang dapat dijalankan adalah menyalakan dan memadamkan  8 buah lampu. 

model pensaklaran menyalakan dan pemadamkan yang bisa dijalankan adalah 
	menyalakan lampu satu persatu
memadamkan lampu satu persatu 
menyalakan 8 buah lampu secara bersamaan 
memadamkan 8 buah lampu secara bersamaan
      3.  pengoperasian alat tidak dapat dijalankan melalui panggilan ke pesawat telepon.

1.4 Maksud dan Tujuan
	Maksud dari karya tulis ini adalah mengembangkan sistem yang ada ( sistem digital ) pada telepon untuk menghubungkannya dengan perangkat luar pesawat telepon dengan menggunakan mikrokontroller.
	Sedangkan tujuan dari karya tulis ini adalah untuk membuat suatu alat yang dapat dikendalikan dari jarah jauh dengan menggunakan sinyal DTMF .

1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah dalam memahami alur karya tulis ini maka sistematika penulisan kami susun sebagai berikut :

Bab I      PENDAHULUAN
Pada bab ini membahas tentang latar belakang, permasalahan, batasan masalah yang meliputi batasan perangkat keras dan perangkat lunak, maksud dan tujuan serta sistem penulisan naskah. 
Bab II	  SISTEM MIKROKONTROLLER  MCS – 51 	
Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum sistem mikrokontroller 
MCS – 51 , perlengkapan dasar, arsitektur AT89C5051, organisasi memori.
Bab III   PERANGKAT KERAS
Bab ini membahas tentang perangkat keras yang digunakan untuk membangun sebuah alat Pensaklaran jarak jauh menggunakan sinyal DTMF. Perangkat keras yang digunakan meliputi : Sistem Minimum DST-51 dan perangkat interface yang mendukung di antaranya adalah :  IC  MT 8870 sebagai penerima dan pemantau nada DTMF dan sistem pensaklaran.
Bab IV	  PERANGKAT LUNAK
Bab ini membahas mengenai program dasar dari mikrokontroller 8051 dan perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan  Pensaklaran jarak jauh menggunakan sinyal DTMF .
Bab V	  PENUTUP
Bab Penutup ini merupakan ringkasan singkat karya tulis yang berisikan kesimpulan dan saran – saran.






