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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang Masalah
Dalam dunia elektronika saat ini sedang populer penggunaan mikrokontroler. Mikrokontroler memang mempunyai berbagai kelebihan di bandingkan mikroprosesor dalam beberapa aplikasi karena ukurannya yang kecil dan berbagai piranti yang  sudah terpasang didalamnya ( memori, I/O, dan CPU ). Karenanya mempelajari mikrokontroler menjadi penting untuk mengikuti perkembangan jaman.
Mikrokontroler merupakan sebuah komputer yang sangat sederhana yang diletakan dalam suatu IC. Peranti masukan dan keluaran serta pengingat sudah terkemas dalam IC mikrokontroller. Sistem tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah antar muka yang dihubungkan dengan perangkat keras untuk berbagai aplikasi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia contohnya pengendali kecepatan motor,  pengatur lampu lalu lintas, pengukur suhu, sistem keamanan dan aplikasi lainnya. Penulis memilih judul “TERMOMETER ELEKTRONIK” sebagai wujud penerapan mikrokontroler dalam pengukuran suhu dengan mikrokontroler.

1.2.  Permasalahan
Masalah yang dihadapi adalah bagaimana suhu dapat dideteksi, diproses dan ditampilkan hasil pengukuran tersebut pada penampil tujuh segmen (Seven Segmen). Permasalahan ini dapat diatasi dengan cara menghubungkan sensor suhu (pendeteksi suhu) dengan penampil seven segmen melalui mikrokontroler sebagai alat pengendali suhu.


Selama proses pengukuran timbul dua gelaja yaitu gejala elektris (yang bekerja pada mikrokontroller) dan gejala fisik (suhu). Gejala fisik dapat diubah menjadi besaran listrik yang sebanding dengannya, sedang besaran elektris yang dihasilkan adalah besaran elektris analog.
Permasalahan tersebut dapat ditanggulanggi dengan menggunakan interface yang akan memanfaatkan mikrokontroller sebagai pengendali dan perangkat lunak sebagai media untuk pemrosesan data dari sistem perangkat keras yang digunakan. Perangkat lunak ini digunakan untuk membaca informasi suhu tersebut dan kemudian besaran suhu  dapat ditampilkan kepada pengguna perangkat lunak yang digunakan adalah pemrograman bahasa Assembly.

1.3. Batasan Masalah
Suhu merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia. Keadaan suhu yang tidak terkendali akan merugikan  manusia dalam menghasilkan suatu produk yang sangat besar ketergantungannya akan kondisi suhu.
Keberadaan suatu alat pengukur atau pengendali suhu harus memiliki ketelitian, keakuratan, dan bebas pengaruh suhu lingkungan. Teknologi yang diharapkan, adanya otomatisasi pengukuran suhu dengan memadukan perangkat tambahan dengan mikrokontroler serta bahasa pemrograman Assembly

1.4. Tujuan Penulisan
Dalam kerangka penulisan tugas akhir ini, penulis menjabarkan tujuan penulis atas dua bagian yakni:
1.4.1.  Tujuan Umum
1.	Memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi jenjeng D-3 Sekolah Tinggi Manajenen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Mempersembahkan bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Manajenen Informatika dan Komputer AKAKOM  pada umumnya, dan jurusan Teknik  Komputer  pada  khususnya  sebagai  bahan  teori  dan  praktikum.
1.4.2. Tujuan Khusus
1.	Memperkenalkan kegunaan Sistem minimum DT51 sebagai pengendali suhu dan pengembangannya
2.	Mengatualisasikan teori yang di peroleh selama kuliah dengan pengembanga-pengembangan berdasarkan bidang keilmuan yang saling berkaitan.

1.5. Sistematik Penulisan
Untuk memudahkan pembaca memahami sasaran penulisan tugas akhir ini,maka penulis menyajikan sistematik penulisan sebagai berikut:
BAB I	     PENDAHULUAN
Merupakan pendahuluan yang membahas tentang  latar belakang masalah, permasalahan, batasan masalah, tujuan penulisan, dan sistematik penulisan.
BAB II    LANDASAN TEORI
Merupakan landasan teori yang membahas tentang mikrokontroler AT89C51 sebagai pendukung perancangan perangkat keras dan perangkat lunak.
BAB III   PERANCANGAN PERANGKAT KERAS
Bab ini merupakan bab tentang perancangan perangkat keras yakni hubungan antara sensor suhu, ADC 0804, sistem minimum DT51 dan penampil seven segmen.
BAB IV   PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK
Merupakan bab penguna tentang unjuk kerja sistem yang telah digabung antara perangkat keras dan perangkat lunak.
BAB V    PENUTUP
Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran guna memperbaiki dalam pengembangan sistem.

