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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu modul aplikasi interfacing I/O
untuk pengendalian unit (sistem) dengan menggunakan jaringan lokal (Local Area
Network, LAN). I/O komputer yang diaplikasikan adalah I/O port paralel dan port
serial. Unit peralatan sistem yang terhubung pada interficing I/O komputer akan
dikendalikan dari jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan lokal.
Metode yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah menggunakan
metode rancang bangun pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras, yang
meliputi 4 tahapan. Pertama: analisis, meliputi analisis kebutuhan, analisis kerja,
dan context diagram. Kedua: desain, meliputi diagram alir program (flowchart),
desain
rangkaian, desain PCB, desain boks dan lay-out, dan desain interface
software. Ketiga: implementasi, yaitu tahap menterjemahkan modul-modul hasil
desain dengan menggunakan bahasa pemrograman ke dalam bentuk aplikasi, baik
hardware maupun software. Ke_empat: pengujian. Pengujian perangkat lunak
dilakukan dengan sistem pengujian Black Box Testing. Hasil pengujian dilakukan
analisis deskriptif kualitative.
Penelitian ini menghasilkan suatu modul aplikasi interfacing I/O yang dapat
digunakan untuk pengendalian jarak jauh suatu unit sistem dengan memanfaatkan
jaringan LAN sebagai media transmisi. Berdasarkan hasil pengujian
diperoleh
bahwa semua item pengujian, yang meliputi uji kinerja dan fungsional sistem telah
dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini dapat
dimanfaatkan sebagai kajian dan pengembangan pengetahuan dan teknologi di
bidang interfacing komputer, dan dapat dimanfaatkan sebagai materi perkuliahan
pada mata kuliah pemrograman komputer, baik software maupun hardware.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Interfacing adalah merupakan salah satu pemanfaatan I/O keluaran yang terdapat
dalam sebuah Personal Computer (PC) untuk suatu keperluan pengendalian perangkat. I/O
yang bisa digunakan untuk keperluan tersebut adalah I/O paralel dan I/O serial. Dengan
memanfaatkan I/O yang sudah disediakan oleh sebuah komputer, maka akan didapatkan
keuntungan, yaitu tidak diperlukannya lagi komponen tambahan yang harus ditancapkan
pada sebuah komputer, adanya kesamaan protokol dan konektivitas antara satu komputer
dengan komputer yang lain sehingga bisa berganti-ganti komputer.
Port Paralel atau Port Printer sebenarnya terdiri dari tiga bagian yang masing-masing
diberi nama sesuai dengan tugasnya dalam melaksanakan pencetakan pada printer. Tiga
bagian tersebut adalah Data Port (DP), Printer Control (PC), dan Printer Status (PS). DP
digunakan untuk mengirim data yang harus dicetak oleh printer, PC digunakan untuk
mengirimkan kode-kode kontrol dari komputer ke printer, misalnya kode kontrol untuk
menggulung kertas, dan PS digunakan untuk mengirimkan kode-kode status printer ke
komputer, misalnya untuk menginformasikan bahwa kertas telah habis.
DP, PC, dan PS sebenarnya adalah port-port 8 bit, namun hanya DP yang benarbenar 8 bit. Untuk PC dan PS, hanya beberapa bit saja yang dipakai yang berarti hanya
beberapa bit saja dari port-port ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan interfacing. Port
PC adalah port baca/tulis (read/write), PS adalah port baca saja (read only), sedangkan
port DP adalah port baca/tulis juga. Menurut Prasetia dan Widodo (2004), kemampuan
ini hanya dimiliki oleh Enhanced Paralel Port (EPP), sedangkan port paralel standar
hanya memiliki kemampuan tulis saja. Selanjutnya dikatakan bahwa pada
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pengaturan arah jalur data DP dilakukan lewat bit 5 PC. Jika bit 5 PC bernilai 0, maka jalur
dwi-arah DP menjadi output dari port paralel. Sebaliknya jika bit 5 PC bernilai 1, maka
jalur data dwi-arah DP menjadi input dari port paralel.
Dalam penelitian ini, untuk mengakses port paralel dengan menggunakan aplikasi
Visual Basic tidak dapat dilakukan secara langsung. Ini dikarenakan Visual Basic tidak
mempunyai rutin atau fungsi yang dapat digunakan untuk mengakses port paralel secara
langsung. Untuk itu perlu dibuat suatu rutin atau fungsi dengan menggunakan DLL
(Dynamic Link Library).
Komunikasi melalui serial port menurut Sutadi (2004) adalah asinkron, yakni sinyal
clock tidak dikirim bersama dengan data. Setiap word disinkronkan dengan start bit, dan
sebuah clock internal di kedua sisi menjaga bagian data saat pewaktuan (timing).
Selanjutnya dikatakan bahwa jika ada transmisi data maka diawali dengan start bit yang
berlogika 0. Berikutnya setiap bit sepanjang word dikirim satu per satu. Pengiriman data
dimulai dari LSB (Least Significant Bit) yang kemudian diikuti MSB (Most Significant
Bit). Untuk mengakhiri transmisi, stop bit berlogika 1 ditambahkan di akhir paket data. .
I/O serial yang digunakan adalah serial port (communication port) dan usb port (Universal
Serial Bus) sedangkan I/O paralel yang digunakan adalah paralel port.
Penggunaan jaringan lokal atau yang biasa disebut dengan Local Area Network
(LAN) akan memberikan manfaat yang optimal bila dibandingkan dengan menggunakan
satu komputer (stand alone) saja. Pengendalian terhadap perangkat yang terpasang pada
satu komputer dengan pemanfaatan suatu jaringan lokal, maka akan dapat dilakukan dari
berbagai tempat sepanjang masih ada jaringan yang menghubungkan antara komputerkomputer tersebut.
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Ide pembuatan aplikasi ini diinspirasikan untuk diterapkan pada kondisi lingkungan
yang sangat berbahaya dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan pengendalian pada jarak
yang relatif dekat dengan perangkat kendalinya.
Melihat hal di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengembangkan suatu
aplikasi modul interfacing dengan memanfaatkan I/O paralel dan I/O serial komputer
untuk mengendalikan suatu unit sistem jarak jauh dengan menggunakan jaringan lokal
sebagai media transmisinya.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah diatas, dapat dihasilkan rumusan masalah sebagai
berikut :
1. Bagaimanakah mengembangkan suatu modul aplikasi interfacing I/O paralel dan
I/O serial komputer untuk pengendalian jarak jauh suatu unit melalui jaringan
komputer lokal ?
2. Bagaimanakah unjuk kerja modul aplikasi interfacing I/O paralel dan I/O serial
komputer dalam pengendalian suatu unit dengan menggunakan media jaringan
komputer lokal ?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan modul aplikasi interfacing
I/O paralel dan I/O serial komputer untuk pengendalian jarak jauh suatu unit sistem
melalui jaringan komputer lokal.
D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat pengetahuan dan keterampilan
(kompetensi) mahasiswa Program Studi D3 Teknik Elektro FT UNY di bidang
3
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pemrograman hardware dan software untuk kepentingan pengendalian sistem melalui
jaringan. Di samping itu, produk penelitian ini dapat menambah dan melengkapi
modul praktik pemrogramanan komputer berupa perangkat lunak (software) dan
perangkat keras (hardware) yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran pada
mata kuliah Pemrograman Komputer bagi mahasiswa D3 Teknik Elektro FT UNY.
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