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BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH
Mikrokontroler sebagai suatu terobosan teknologi mikroprosesor dan mikrokomputer hadir 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 dibandingkan mikroprosessor. Sebagai kebutuhan pasar, mikrokontroler hadir untuk memenuhi selera industri dan para konsumen akan kebutuhan dan keinginan alat-alat bantu yang lebih baik dan canggih.
Mikrokontroler dapat diumpamakan sebagai bentuk minimum dari sebuah mikrokomputer, ada perangkat kerasnya dan perangkat lunaknya, juga ada memorinya, CPU dan lain sebagainya, yang terpadu dalam satu keping IC. Hanya saja saat ini untuk kebutuhan alat kontrol yang fleksibel yang mudah dibawa kemana-mana serta dapat diprogram ulang (reprogrammable), misalnya sebagai inti dari alat kontrol proteksi telepon, sistim pengukuran jarak jauh dan lain-lain, maka dibutuhkan piranti yang bisa mengantisipasi hal tersebut, salah satunya adalah mikrokontroler. Dalam perkembangannya mikrokontroler telah mengambil peran penting dalam dunia sistem elektronika terutama dalam aplikasi elektronika konsumen.
Tidak seperti sistem komputer, yang mampu menangani berbagai macam program aplikasi (misalnya pengolah kata, pengolah angka dan lain sebagainya), mikrokontroler hanya bisa digunakan untuk suatu aplikasi tertentu saja karena hanya satu program saja yang dapat disimpan. Perbedaan lainnya terletak pada perbandingan RAM dan ROM. Pada sistim komputer perbandingan RAM dan ROM-nya besar, artinya program-program pengguna disimpan dalam ruang RAM yang relatif besar, sedangkan rutin-rutin antar muka perangkat keras tersimpan dalam ruang ROM yang kecil. Sedangkan pada mikrikontroler, perbandingan ROM dan RAM-nya yang besar, artinya program kontrol disimpan dalam ROM (bisa Flash PEROM(Programmable Erasable Read Only Memory)) yang ukurannya relatif besar, sedangkan RAM digunakan sebagai tempat menyimpan sementara, termasuk register-register yang digunakan pada mikrokontroler yang bersangkutan. 
Mikrokontroler dapat dikatakan sebagai sebuah komputer yang sangat sederhana. 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 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 dapat dihapus dan kemudian diisi kembali.
Karena pada saat ini keberadaan mikrokontroler dapat digunakan untuk berbagai aplikasi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, maka penulis mencoba menerapkan mikrokontroler AT89C51 untuk menjalankan aplikasi “Proteksi Telepon” karena telepon sudah menjadi salah satu alat komunikasi yang sering digunakan.

POKOK PERMASALAHAN
Kemajuan di bidang teknologi saat ini terutama dibidang telekomunikasi memungkinkan untuk menciptakan perangkat yang mendukung kinerja manusia lebih praktis dan efisien. Salah satu contohnya adalah alat untuk efisiensi dan mencegah pemakain pulsa telepon yang berlebihan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, baik telepon rumah atau telepon kantor. Telah banyak berbagai sistem proteksi telepon dipasaran dengan berbagai pasilitas kelebihan yang ditawarkan.
Berdasarkan pemikiran di atas pada kesempatan ini penulis mencoba merancang sistem proteksi telepon dengan mengaplikasikan suatu chip MT8870 sebagai sistem kuncinya, dengan mengaplikasikan mikrokontroler AT89C51 sebagai sistem kontrol untuk mengaktifkan dan menonaktifkan telepon, yang diatur berdasarkan program.

BATASAN MASALAH
Untuk mempokuskan permasalahan dan menghindari salah pengertian tentang perancangan alat, maka dalam hal ini penulis membatasi perancangan alat proteksi telepon dengan melihat dari segi :
a)	Sistem kontrol menggunakan mikrokontroller AT89C51
b)	Rangkaian pendukung alat sebagai proteksi telepon, seperti IC MT8870 sebagai pemantau nada DTMF, Relay untuk pemutus saluran telepon, Opto isolator (ISO1 4N35) sebagai rangkaian pendeteksi hook dan EEPROM yang digunakan sebagai memory.
c)	Alat bantu lainnya seperti LCD dan Keypad matrik.
d)	Untuk software disini Penulis menggunakan Bahasa Assembly, karena bahasa assembly mempunyai banyak kelebihan terutama dalam hal kecepatan eksekusi dan ukuran file.

TUJUAN PENULISAN
Adapun tujuan penulisan tugas akhir ini, adalah :
1.	Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan kedalam bentuk nyata yaitu perancangan pembuatan suatu alat yang berupa proteksi telepon.
2.	Memperkenalkan dan memanfaatkan Mikrokontroler  AT89C51 sebagai alat pemproteksi telepon.
3.	Untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada jenjang Diploma Tiga (D3) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	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.
5.	Dengan membuat perancangan suatu alat mahasiswa dituntut untuk dapat menyelesaikan suatu pokok permasalahan secara ilmiah dan dapat mempertanggungjawabakan hasil suatu pemikiran tersebut.

SISTEMATIKA PENULISAN
Untuk memudahkan pemahaman dari penulisan tugas akhir ini, penulis membagi penulisan kedalam lima sub pokok bahasan yang meliputi:
BAB I	PENDAHULUAN
Pada bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Batasan Masalah, Tujuan Penulisan dan Sistematika Penulisan.
BAB II	TINJAUAN UMUM MIKROKONTROLER
Pada bab II ini di bahas tetang Mikrokontroler AT89C51 sebagai sistem kontrol alat yang dirancang.
BAB III	PERANCANGAN PERANGKAT KERAS
Bab perancangan ini merupakan inti dari penulisan tugas akhir ini. Dimana pada bab ini memaparkan tentang perangkat keras yang digunakan untuk membangun sebuah alat Proteksi Telepon dan Pemantau Nada DTMF. Perangkat keras yang digunakan meliputi: Perangkat pendukung alat, diantaranya adalah:  IC  MT8870 sebagai penerima dan pemantau nada DTMF, Relay yang digunakan untuk memutuskan saluran Telepon dan bagian pedeteksi hook yang dibentuk dari Opto Isolator ISO1 4N25. Perangkat pendukung lainnya, meliputi: Mikrokontroller AT89C51, Keypad Matrik, Penampil LCD. 
BAB IV	PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK
Pada bab ini membahas mengenai program dasar dari mikrokontroller MT8870 dan perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan  alat Proteksi Telepon dan Pemantau Nada DTMF. 
BAB V	PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan akhir dari perancangan alat dan saran lebih lanjut untuk menyempurnakan alat.



