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BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH
Mikroprosesor adalah sebuah CPU (Central Processing Unit) yang digunakan secara umum. Mikroprosesor terdiri atas ALU (Arithmatic Logic Unit), Program Counter, Stack Pointer, Register-Register, sebuah rangkaian pewaktu dan rangkaian penyela. Sistem kerja sebuah sistem mikroprosesor dapat di kemas dalam bentuk sebuah Integrated Circuit (IC). IC tersebut adalah mikrokontroler. Sebuah mikrokontroler terdapat beberapa bagian CPU seperti Arithmatic Logic Unit (ALU), program counter, stack pointer, register-register, dan beberapa komponen yang bisa ditambahkan pada Central Processing Unit (CPU) untuk membentuk sistem komputer seperti Random Access Memory (RAM), Read Only Memory (ROM), Paralel I/O, Serial I/O, Counter dan rangkaian detak (Clock Circuit). Letak perbedaan mikroprosesor dengan mikrokontroler, yaitu mikroprosesor diarahkan untuk membentuk komputer digital untuk tujuan umum (general purpose) sedangkan mikrokontroler difokuskan untuk disain pengendali tujuan khusus (special purpose). Selain itu mikroprosesor mengacu pada sebuah Central Processing Unit (CPU) dalam satu keping, sementara mikrokontroler merupakan bentuk khusus gabungan CPU dengan peralatan lain dalam susunan rangkaian minimal dalam satu keping.
Istilah mikroprosessor pertama kali digunakan untuk menggambarkan karakter prosessor yang memiliki ukuran sangat kecil. Sekitar awal 1970-an, selain berukuran kecil mikroprosessor memiliki komputasi yang lebih rendah dibandingkan dengan komputer yang digunakan. Kemajuan teknologi VLSI (Very Large-Scale Integrated ) telah mengubah hal itu, sehingga mikroprosessor tidak hanya digunakan sebagai elemen pemrosesan di semua stasiun kerja dan komputer pribadi modern, tetapi juga digunakan pada mesin multiprosessor bervolume besar.
Mikrokontroler dapat dikatakan sebagai sebuah komputer yang sangat sederhana yang terdapat didalam sebuah IC ( Integrated Circuit ). Peranti masukan dan peranti keluaran serta pengingat sudah dikemas dalam satu IC mikrokontroler, sistem-sistem tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah antarmuka yang dihubungkan dengan perangkat keras untuk suatu aplikasi tertentu.
Beberapa keuntungan dari mikroprosessor adalah :
1.	Lebih sedikit komponen yang diperlukan oleh sistem mikroprosessor, sehingga memberikan beberapa kelebihan, yaitu :
a.	Volume fisik menyusut dan miniaturisasi sistem sehingga memudahkan dibawa (portabilitas).
b.	Konsumsi catu daya menurun.
c.	Pembuangan daya berkurang.
d.	Keandalan komponen (reliability) bertambah.
2.	Biaya lebih rendah.
3.	Kemampuan diprogram, keuntungan pokok pemrograman adalah penyederhanaan desain, mempersingkat waktu pengembangan dan memungkinkan perubahan yang mudah.
Beberapa jenis mikrokontroler dari keluarga MCS-51 produk ATMEL dapat diperoleh di pasaran. Salah satu produk mikrokontroler tersebut adalah mikrokontroler AT89C51 yang kompatibel dalam set instruksi dan tata letak pin dengan standard industri MCS-51, yang berbeda yaitu pada desain Erasable Programable Read Only Memory (EPROM). Tipe AT89C51 menggunakan Flash PEROM (Programmable Erasable Read Only Memory). Tipe Flash PEROM seperti ini mempunyai banyak kepraktisan diantaranya adalah dalam hal penghapusan data yang dengan mudah dapat dilakukan secara elektris. Sehingga jika terjadi kesalahan penulisan program, program yang salah tersebut dapat dihapus dan kemudian diisi kembali.  Kelebihan inilah yang merupakan alasan dasar dipilihnya penggunaan mikrokontroler seri ini, selain dari segi perangkat keras yang lebih sederhana, karena tidak perlu membuat jalur alamat dan jalur data untuk berhubungan dengan perangkat luar.
Alasan lain adalah karena pada saat ini, keberadaan mikrokontroler dapat digunakan untuk berbagai aplikasi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti pengendalian suhu dan pengembangan aplikasi lainnya. Oleh karena itu penulis memilih judul : "Termometer Elektronik", sebagai wujud penerapan mikrokontroler dalam pengendalian suhu.
PERMASALAHAN
Masalah yang dihadapi adalah bagaimana suhu dapat di deteksi, di proses dan ditampilkan hasil pengukuran tersebut pada penampil tujuh segmen.
Permasalahan ini dapat diatasi dengan cara menghubungkan sensor suhu (pendeteksi suhu) dengan penampil tujuh segmen melalui mikrokontroler AT89C51 sebagai alat pengendali pengukuran suhu.
Selama proses pengukuran, terdapat gejala, yaitu gejala elektris (yang bekerja pada mikrokontroler) dan gejala fisis (suhu). Gejala fisis dapat diubah menjadi besaran listrik yang sebanding dengannya. Sedangkan besaran elektris yang dihasilkan adalah besaran elektris analog. 
Masalah transisi informasi yang dikirimkan agar data tidak berubah, informasinya sampai pada bagian pemroses menggunakan teknik konvensional, yaitu berupa perubahan tegangan. Teknik konvensional mempunyai kelemahan, yaitu tidak adanya sistem dari gangguan antara lain terjadi turunnya tegangan (drop), terpengaruh oleh medan listrik dan sebagainya. Salah satu cara untuk menghindari adanya gangguan tersebut adalah dengan mengubah data yang di hasilkan oleh sensor suhu menjadi perubahan frekuensi, selanjutnya dilakukan pengiriman data tersebut. Dengan demikian informasi yang muncul pada pemrosesan adalah perubahan frekuensi yang proporsional dengan perubahan tegangan atau informasi suhu pada sensor.
Agar mikrokontroler dapat memproses data dari sistem perangkat keras, maka diperlukan perangkat lunak yaitu program. Perangkat lunak yang digunakan untuk membaca informasi suhu, menterjemahkan dan menampilkan kepada pengguna. Perangkat lunak yang digunakan harus mampu mengakses perangkat keras dan perangkat tersebut adalah Bahasa Assembly.

PEMBATASAN MASALAH
Didalam kehidupan, suhu adalah komponen terpenting bagi manusia. Kondisi suhu yang tidak baik akan merugikan bagi kehidupan manusia  dalam menghasilkan suatu keadaan yang sangat besar ketergantungannya akan kondisi suhu.
Keberadaan suatu alat pengukur atau pengendali suhu harus memiliki ketelitian, keakuratan, dan bebas pengaruh suhu lingkungan pada waktu pengukuran. Teknologi yang diharapkan, adanya otomatisasi pengukuran suhu, dengan memadukan perangkat tambahan dengan mikrokontroler AT89C51 serta bahasa pemrograman Bahasa Assembly.
1.4	TUJUAN PENULISAN
Dalam penulisan karya tulis untuk tugas akhir ini, penulis akan menjelaskan tujuan penulisan, yaitu :
1.	Memperkenalkan kegunaan sistem minimum DT51 sebagai pengendali suhu dan pengembangannya.
2.	Memperkenalkan dan memanfaatkan Mikrokontroler  AT89C51 sebagai alat pengukur suhu. 
3.	Menerapkan teori yang telah diikuti selama mengikuti kuliah dengan pengembangan-pengembangan berdasarkan ilmu yang saling berkaitan.
4.	Untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada jenjang Diploma Tiga (D3) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
5.	Mempersembahkan bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta pada umumnya, dari jurusan Teknik Komputer pada khususnya sebagai bahan mata kuliah baik teori maupun praktikum.
SISTEMATIKA PENULISAN
Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan, karya tulis ini telah disusun menjadi beberapa sub bab yang terangkum dalam 5 bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut.
Bab I.	PENDAHULUAN
	Berisikan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, Permasalahan, Batasan Masalah, Tujuan Penulisan, dan Sistematika Penulisan secara umum.
Bab II. TINJAUAN UMUM MIKROKONTROLER 
	Pada bab ini dijelaskan tentang mikrokontroler AT89C51 sebagai pendukung perancangan perangkat keras dan perangkat lunak.
Bab III. PERANCANGAN PERANGKAT KERAS
	Pada bab III dijelaskan tentang perancangan perangkat keras yaitu hubungan antara sensor suhu, ADC 0804, sistem minimum DT51 dan penampil seven segmen.
Bab IV. 	 PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK
	Pada bab IV ini dijelaskan mengenai 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.
	






































