
BAB II 

PERANCANGAN PERANGKAT KERAS 

DAN 

PERANGKAT LUNAK 

 

Dalam melakukan perancangan Tachometer digital berbasis 

mikrokontroller AT89S51 ini digunakan metode rancang bangun. Secara 

urut metode tersebut adalah dengan menentukan identifikasi kebutuhan, 

analisis kebutuhan, perancangan perangkat keras dan perangkat lunak, 

pembuatan alat serta pengujiannya. 

Pada perancangan Tachometer ini menggunakan scmitt trigger 

sebagai pengkondisi sinyal dari sumber sinyal (spul) menjadi gelombang 

kotak sebagai input ke mikrokontroller AT89S51 yang kemudian akan 

menampilkan pada 7-segment. 

A. Spesifikasi Sistem 

Tachometer digital memiliki spesifikasi sebagai berikut : 

1. Input menggunakan sinyal gelombang sinus yang dihasilkan 

spul yang sebelumnya diubah menjadi gelombang kotak 

dengan rangkaian schmitt trigger . 

2. Pengolah data menggunakan rangkaian AT89S51. 

3. Keluaran menggunkan 4 buah 7-segment 

4. Tegangan menggunakan Accu pada sepeda motor. 

 



B. Analisis Kebutuhan 

Dalam proses realisasi sistem, hal awal yang harus dilakukan 

adalah melakukan analisis kebutuhan sistem. alat yang dibuat, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Power supply dengan speisifikasi +5 VDC sebagai penyedia 

tegangan rangkaian sistem minimum dan +12 VDC sebagai 

penyedia tegangan rangkaian schmitt trigger. 

2. Rangkaian schmitt trigger sebagai pengubah sinyal pulsa 

dari spul menjadi gelombang kotak. 

3. Rangkaian sistem minimum AT89S51 sebagai komponen 

pengendali dari seluruh rangkaian. 

4. Rangkaian output dengan menggunakan 7-segment 4digit. 

C. Perancangan Alat 

1. Perancangan Sistem Perangkat Keras (Hardware) 

Perancangan perangkat keras dalam sistem ini didasarkan 

pada analisis kebutuhan sistem. Adapun bagian-bagian yang 

diperlukan dapat disusun dalam blok diagram sebagai berikut: 

 

Gambar 3. Blok Diagram Perancangan Alat 



1. Blok Rangkaian Schmitt Trigger. 

Rangkaian schmitt trigger sebagai pengubah sinyal pulsa 

dari spul menjadi gelombanng kotak. Rangkaian schmitt trigger 

ini menggunakan IC 555 yang memiliki 8 pin dengan spesifikasi 

sebagai berikut: 

Pin 1(Ground). Pin ini merupakan titik referensi untuk seluruh 

sinyal dan tegangan pada rangkaian 555, baik rangkaian intenal 

maupun rangkaian eksternalnya.  

Pin 2(Trigger). Berfungsi untuk membuat output high, ini terjadi 

pada saat level tegangan pin trigger dari High menuju < 1/3 Vcc 

Pin 3(Output). Output mempunyai 2 keadaan, High dan Low 

Pin 4(Reset). Pada saat low, pin 4 akan reset. Pada saat reset, 

output akan Low. Supaya bisa bekerja, pin 4 harus diberi High. 

Pin 5(Voltage Control). Jika pin 5 diberi tegangan, maka level 

tegangan threshold akan berubah dari 2/3 Vcc menjadi V5. 

Level tegangan trigger akan berubah dari 2/3 Vcc menjadi V5 

Pin 6(Threshold). Untuk membuat output Low, terjadi pada 

saat tegangan pin 6 dari Low menuju > 1/3 Vcc 

Pin 7(Discharge). Output Low, pin 7 akan Low Impedance. 

Output High, pin 8 akan High Impedance. 

Pin 8 (Vcc). Pin ini untuk menerima supply DC voltage yang 

diberikan. Biasanya akan bekerja jika diberi tegangan 5 –

12V(maksimum 18 V).  



IC NE555 ini berisi sebuah RS flip-flop yang dimana 

threshold (pin6) terhubung dengan Reset pada flip-flop 

sedangkan Trigger (pin2) terhubung dengan Set pada flip-flop. 

Pada saat threshold mencapai 2/3Vcc (8V) maka output pada 

flip-flop akan berubah dari tinggi menjadi rendah, dan jika 

Trigger turun mencapai 1/3Vcc (4V) maka output flip-flop akan 

berubah dari rendah menjadi tinggi. Sehingga jika Threshold 

(pin6) dan Trigger (pin2) digabungkan akan menjadi schmit 

trigger yang merubah sembarang sinyal menjadi sinyal 

gelombang kotak dan inverting (pembalik) karena sinyal yang 

dihasilkan terbalik dengan sinyal inputnya. 

 

 



 

Gambar 4. Blok Diagram IC Timer NE555. 

 

 

Gambar 5. Rangkaian Schmitt Trigger. 

 



 

2. Rangkaian Sistem Minimum Mikrokontroller AT89S51 

Mikrokontroller AT89S51 digunakan sebagai pencacah 

dan sebagai pewaktu pada saat menghitung jumlah pulsa yang 

dihasilkan oleh spul. Data dapatr diambil dari 3 tempat pada 

sepeda motor yaitu: 

1. Spul 

2. Pulser  

3. Koil 

Pada spul dan pulser 1 pulsa dihasilkan setiap satu putaran 

mesin sedangkan untuk koil 1 pulsa dihasilkan untuk 2 putaran 

mesin karena pengapian terjadi setiap 2 kali putaran mesin     

(4-Tak).  

 Alasan penggunaan IC mikrokontroller AT89S51 karena 

telah banyak dijual dipasaran, dan mikrokontroller ini digunakan 

dalam teori maupun praktek pada perkuliahan, serta mudah 

dalam melakukan flash memory karena tanpa rangkaian 

tambahan sudah bisa dilakukan pengisian program cukup 

dengan kabel parallel melalui pin MISO, MOSI dan SCK. 

Pada perancangan ini digunakan 2 buah kapasitor 22 pF 

dan kristal 12Mhz untuk membangkitkan sinyal detak (clock). 

Besar frekuensi sinyal detak tersebut menentukan kecepatan 

eksekusi instruksi yang akan dijalankan. Pada sistem ini 



rangakaian  clock terhubung ke pin 18 (XTAL2) dan pin 19 

(XTAL1) mikrokontroller AT89S51.  

Selain frekuensi denyut, mikrokontroller memerlukan 

sinyal reset untuk mengubah isi program counter (berupa 

alamat memori yang sedang dieksekusi) kembali pada keadaan 

awal. Untuk rangkaian power on reset ini diperlukan 1 buah 

resistor 4K7Ω, 1 buah kapasitor 100nF rangkaian ini juga 

disertai IC 7805 sebagai regulator dari Accu. 

Adapun rangkaian sistem minimum tersebut ditunjukkan 

pada gambar 5 : 

 

Gambar 6. Rangkaian Sistem Minimum AT89S51. 

Pada perancangan tugas akhir ini tiga buah port yang 

terdapat pada mikrokontroller AT89S51. Port P1.0 sampai 

dengan Port P1.4 (P1.0-P1.4) digunakan sebagai scanning 



pada 4 digit 7-segment, Port P2.0 sampai dengan P2.6 (P2.0-

P2.6) sebagai data yang digunakan untuk menampilkan angka 

0 (n0l) sampai dengan 9 (sembilan) dan P3.5 sebagai input 

gelombang kotak dari rangkaian schmitt trigger. 

 

3. Rangkaian Display 7-segment 

 

          Gambar 7. Rangkaian 7-segment 4 digit 

Rangkaian ini menggunakan 4 buah 7-segment sebagai 

penampil dan menggunakan 4 buah resistor dan transistor 

sebagai saklar pengendali untuk tegangan positif ( + ) pada pin 

8 dan pin 3 7-segment. 



 

2. Perancangan Sistem Perangkat Lunak (Software) 

Dalam suatu sistem mikrokontroller salah satu hal sangat 

penting adalah perancangan perangkat lunak (software). 

Perancangan perangkat lunak berisi langkah kerja secara 

sistematis sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan. 

Dalam pembuatan perangkat lunak selalu diawali dengan 

penentuan langkah kerja yang divisualisasikan dalam sebuah 

algoritma dan diagram alir (flowchart) agar diperoleh langkah kerja 

yang paling efektif dan efisien, baru kemudian membuat program. 

Dan pada sistem target AT89S51, program yang telah dirancang 

harus di-download-kan pada flash memory mikrokontroller. Pada 

perancangan ini program yang dibuat menggunakan bahas 

assembly yang ditulis menggunakan Mide-51 dengan SDCC 

compiler.  

Program yang ditulis disimpan dalam bentuk file ber-extensi 

“*.asm”. Setelah itu, file tersebut di-compile dan di-generate ke 

dalam file ber-extensi “*.hex”. Fungsi compiler yang telah tersedia 

pada Mide-51 adalah untuk melakukan koreksi program apakah 

ada kesalahan atau tidak. Setelah tidak ditemukan error pada 

program, langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah men-

downlod file ber-extensi “*.hex” tersebut ke sistem target AT89sS51 

menggunakan program PROGISP.  



1. Algoritma 

Step 1 :Inisialisasi Timer 0 sebagai tik satu detik dan Timer 1   

sebagai counter. 

Step 2 : Menjalankan Timer 0 sebagai tik satu detik dan Timer 

1 sebagai counter yang menjumlah sinyal yang masuk 

pada port 3.5 mikrokontroller. 

Step 3 :Tunda keras untuk menghentikan timer 0 dan Timer 1. 

Step 4 :Membaca hasil cacahan pada counter/Timer1. 

Step 5 :Mengubah data dari RPS menjadi RPM 

Step 6 :Cek overflow atau tidak, jika terjadi overflow maka 

akan menampilkan pesan error. 

Step 7 :Jika tidak overflow data akan disimpan kedalam buffer 

kemudian ditampilkan. 

Step 8 :setelah ditampilkan buffer direset kemudian program 

akan menjalankan Timer 0 dan Timer 1 dan berulang 

lagi. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Flowchart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Flowchart Program Utama. 

Setb bendera1detik  

Baca nilai pada speed 

dan speed+1 

Konversi biner menjadi 

angka 7-segment 

Inisialisai timer0 dan 

timer1 

Mengatifkan timer0 

dan timer1 

Ubah nilai dari hex 

menjadi BCD 

Mencacah counter 200 

dan counter 16 

Start 

cek counter 

200 dan 

counter 16 
apakah 

nol 

Cek nilai 

speed+1 

overflow? 

Merubah nilai RPS  

menjadi RPM 

Simpan data ke dalam 

buffer 

Menghentikan timer0 dan 

timer1  

Menampilkan data 

pada  

Rangkaian 7-

segment 

 

Pesan eror 

 

Tidak 

Ya 

Ya 

Tidak 

Start 

Reti 

End 



 


