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BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH
Mikrokontroler, adalah suatu terobosan teknologi mikroprosesor dan mikrokomputer, dimana teknologi ini hadir untuk memenuhi kebutuhan pasar dan teknologi baru. Sebagai teknologi baru yaitu teknologi semikonduktor dengan kandungan transistor yang lebih banyak namun hanya membutuhkan ruang yang kecil serta dapat diproduksi secara masal sehingga harganya menjadi lebih murah. Sebagai kebutuhan pasar, mikrokontroler hadir untuk memenuhi selera industri dan para konsumen akan kebutuhan dan keinginan alat-alat bantu yang lebih baik dan canggih.
Mikroprosesor (biasa ditulis μP) adalah sebuah CPU (Central Processing Unit) yang digunakan secara umum. Dimana mikroprosesor tersebut 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), dan IC tersebut biasa disebut mikrokontroler. 
Didalam 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 dengan  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, oleh karena lasan-alasan tersebut diatas penulis mencoba menerapkan mikrokontroler AT89C51 untuk menjalankan aplikasi “Phone Password” dikarenakan diera globalisasi sekarang ini telepon sudah menjadi salah satu alat komunikasi yang sering digunakan.
PERMASALAHAN
Permasalahan yang timbul adalah bagaimana melindungi pesawat telepon  agar tidak disalahgunakan orang lain yang tidak berwenang, dikarenakan biaya telepon pada saat ini relatif sangat mahal, bahkan cenderung terus meningkat. 	
Untuk mengatasi masalah tersebut maka penulis mencoba untuk membuat perangkat keras dengan menggunakan komponen utama mikrokontroller AT89C51 yang akan melakukan proteksi terhadap telepon dengan menggunakan password yang telah ditentukan dan relay sebagai pemutus jalur antara telepon dan jalur telkom jika pengguna memasukan password yang salah.
PEMBATASAN MASALAH
Pada rangkaian Proteksi Telepon dan pemantau nada DTMF ini menggunakan mikrokontroller dari keluarga MSC-51 seri AT89C51 buatan dari ATMEL. Tipe ini menggunakan Flash PEROM yang mempunyai banyak kepraktisan, antara lain penghapusan data bisa dilakukan dengan cepat. Program diisikan ke PEROM, kemudian apabila terjadi kesalahan maka program yang telah diisikan tadi dapat dihapus dan diisi kembali dengan program yang baru. Alat ini dapat berfungsi sebagai perlindungan bagi Pesawat Telepon baik lokal maupun interlokal , menyimpan nomor password yang telah ditentukan sebelumnya sehingga hanya yang berhak saja yang bisa menggunakan telepon.
I.3.1 Batasan Perangkat Keras
	Dalam membangun sebuah alat phone password ini diperlukan beberapa perangkat keras ( hardware ) yang inti terdiri dari :
1.	Mikrokontroller AT89C51 buatan Atmel.
2.	Rangkaian pendukung :
	IC MT8870 untuk memantau nada DTMF.

Relay untuk memutus saluran.
Opto isolator ISO1 4N35 sebagai rangkaian pedeteksi gagang telepon. 
	EEPROM
3.	LCD Hitachi.
4.	Keypad Matrik
I.3.2 Batasan Perangkat Lunak
	Perangkat lunak merupakan suatu sistem pemrograman untuk mengendalikan perangkat keras, yang mana program ini berisi deretan perintah yang tersusun secara teratur untuk menjalankan aplikasi atau pemecahan suatu masalah.
	Secara umum bahasa pemrograman pada komputer dibagi menjadi 2 kelompok antara lain :
1.	Bahasa Tingkat Tinggi ( High Level Languages )
Bahasa tingkat tinggi adalah bahasa yang menggunakan instruksi dalam bahasa Inggris atau mendekati bahasa Inggris sehingga mudah dimengerti oleh pemrogram atau bahkan oleh pemula sekalipun. Contoh bahasa pemrograman ini adalah Pascal, Basic, Fortran, Prolog dan bahasa C. 
2.	Bahasa Tingkat Rendah ( Low Level Languages ) 
Bahasa tingkat rendah merupakan bahasa pemrogramman yang menggunakan kode atau sandi sebagai instruksi yang akan dijalankan oleh komputer, yang mana instruksi tersebut berorientasi pada mesin. Adapun bahasa tingkat rendah ini dikelompokkan lagi menjadi 2 tingkatan yaitu bahasa mesin dengan sandi bilangan Heksadesimal dan bahasa Assembly yang menggunakan mnemonik atau singkatan dalam bahasa Inggris.
Sedangkan perangkat lunak yang diperlukan untuk membentuk alat anti interlokal ini menggunakan bahasa Assembly. Hal ini disebabkan karena bahasa Assembly mempunyai banyak kelebihan dalam hal kecepatan, ukuran, dan dalam hal manipulasi sistem komputer dibandingkan dengan bahasa tingkat tinggi.
1.4	TUJUAN PENULISAN
Dalam penulisan karya tulis untuk tugas akhir ini, penulis akan menjelaskan tujuan penulisan, yaitu :
1.	Memperkenalkan kegunaan sistem Mikrokontroler AT89C51 untuk melindungi pesawat telepon dari orang yang tidak berwenang.
2.	Mengembangkan sistem yang ada (Sistem digital) pada pesawat telepon untuk dihubungkan dengan perangkat luar pesawat telepon dengan menggunakan Microkontroler
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
	Bab ini membahas tentang perangkat keras yang digunakan untuk membangun sebuah alat Pasword Telepon dan Pemantau Nada DTMF. Perangkat keras yang digunakan meliputi : Mikrokontroller AT89C51, Keypad Matrik, Penampil LCD Hitachi dan perangkat interface yang mendukung di antaranya adalah :  IC  MT8870 sebagai penerima dan pemantau nada DTMF, Relay yang digunakan untuk memutuskan saluran Telepon dan bagian pedeteksi gagang telepon yang dibentuk dari Opto Isolator ISO1 4N35.
Bab IV. 	 PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK
	Bab ini membahas mengenai program dasar dari mikrokontroller 8051 dan perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan  alat Proteksi Telepon dan Pemantau Nada DTMF
Bab V. 	PENUTUP
	Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran guna memperbaiki dalam pengembangan sistem.	

