
Penggerak Liquid Cristal Display 3,5 Digit 
Darmawan Utomo 

1 

PENGGERAK LIQUID  CRYSTAL DISPLAY 3,5 DIGIT 
 

Darmawan Utomo 

Fakultas Teknik – UKSW 

Jalan Diponegoro 52-60, Salatiga 50711 

 
INTISARI 

 
Liquid Crystal Display memiliki keuntungan mudah diproduksi, ringan, tegangan kerja yang 

rendah, dan daya yang lebih kecil dibandingkan dengan teknologi CRT, LED, maupun Plasma. LCD 
membutuhkan penggerak untuk mengaktifkan segmen dan common baik yang sefasa maupun yang 
berlawanan fasa. Dengan memanfaatkan sebuah mikrokontroler AT89S52, dapat direalisasikan sebuah 
penggerak untuk LCD 3 ½ digit. 

Untuk menampilkan sebuah bilangan bulat baik positif maupun negatif, bilangan ini dikonversi 
menjadi bilangan sesuai ASCII. Setiap digit bilangan ini dipetakan dengan pola-pola tujuh segmen dan 
disimpan pada sebuah memori penampung. Untuk mempermudah pengawatan, pola-pola ini perlu 
diselaraskan antara pin LCD dengan pin pada port mikrokontroler. Proses perubahan data dilakukan saat 
kemunculan interupt timer. Jika tidak ada perubahan data, interupt timer hanya akan membalik fasa segmen 
dan common.  

Pengujian dilakukan dengan bilangan baik positif maupun negatif yang telah ditentukan dan 
sebuah perulangan terus-menerus  untuk rentang -1999 hingga 1999. Dari dua macam percobaan ini, 
penggerak yang dirancang dapat bekerja seperti yang diharapkan. 
 
Kata kunci : LCD, mikrokontroler, penggerak, fasa, digit, AT89S52 
 
 

1. LATAR BELAKANG 

Penampil merupakan bagian penting dari sebuah proses. Penampil biasa 

digunakan untuk mengetahui kondisi sistem, mengetahui masukan, hasil dari sebuah 

proses, dan pengamatan (monitoring). Teknologi yang umum digunakan bermacam-

macam seperti, liquid crystal display (LCD), cathode ray tube (CRT) , light emitting 

diodes (LED), dan organic light emitting diodes (OLED). 

LCD semakin sering digunakan untuk menggantikan CRT yang selain berat juga 

berukuran besar. Selain itu LCD cukup mudah diproduksi dan dalam operasinya 

membutuhkan daya dan tegangan kerja yang rendah[1]. Proses fabrikasi LCD pada akhir-

akhir ini sangat masif sehingga menurunkan biaya produksi dan biaya jual. Kelemahan-
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kelemahan utama dari LCD, seperti sudut tampak (viewing angle), refreshing rate yang 

rendah, gradasi kecerahan  dan kontras yang terbatas sudah mulai diatasi dengan lebih 

baik.  

Banyak rancangan menggunakan LCD sebagai penampil, baik itu penampil 

sederhana seperti yang terdapat pada multi-meter digital hingga penampil pada HDTV. 

Sebagian besar hasil perancangan langsung menggunakan penggerak LCD yang sudah 

terdapat dalam satu cepis atau yang bersifat modul. Hal ini bertujuan untuk 

mempermudah perancangan dan mengurangi komplikasi membuat penggerak LCD 

sendiri. 

Pada prinsipnya LCD dikendalikan dengan membalik fasa antara segmen dengan 

common untuk menghambat cahaya dari latar sampai ke mata sehingga memberi kesan 

gelap. Sedangkan untuk mendapatkan kesan terang atau segmen mati, maka fasa segmen 

dan common dibuat sama. Pemberian sinyal arus searah antara common dan fasa dalam 

waktu beberapa jam akan membuat senyawa ionic tertarik dan mengumpul pada salah 

permukaan saja. Hal ini dapat merusak segmen. Untuk itu fasa common dan segmen 

harus dibolak-balik[2,4].  

Mikrokontroler tipe lama jarang digunakan untuk menggerakkan LCD secara 

langsung karena keterbatasan jumlah pin dan kecepatan unit pemroses. Seiring dengan 

perkembangan mikrokontroler yang memiliki jumlah pin yang lebih banyak dan 

berkemampuan memproses secara cepat, mikrokontroler dapat diprogram untuk memiliki 

penggerak LCD secara perangkat lunak. Sehingga kebutuhan penggerak secara perangkat 

keras dapat dikurangi dan dapat digantikan secara perangkat lunak.  
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Pada makalah ini ditunjukkan bagaimana sebuah penggerak LCD 3½ digit 

monokrom dapat direalisasikan secara perangkat lunak dengan menggunakan sebuah IC 

AT89S52. Fitur yang digunakan adalah dengan memanfaatkan interupt pewaktuan yang 

secara periodik memperbaharui data dan membalik fasa antara segmen dan common. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

LCD 3 ½ digit sering digunakan pada penampil waktu, alat-alat ukur atau alat 

pemantau. Penampil ini memiliki kemampuan untuk menampilkan 3 digit tujuh segmen 

termasuk titik secara lengkap dan setengah digit yang terbagi menjadi  “ : , - ,  1 , . “. Di 

samping itu juga dilengkapi segmen yang dapat menampilkan “LOBAT” (low batteray) 

dan  karakter “:” pemisah jam dan menit.  Gambar 1 menunjukkan permukaan LCD 3 ½ 

digit yang memiliki 40 pin dan Tabel 1 berisi keterangan  definisi setiap pin. Beberapa 

pin tidak digunakan dan diberi kode NC (No Connection). 
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Gambar 1. Tampak atas dan samping penampil LCD 3 ½ digit[3] 

Setiap segmen ini akan berkorelasi dengan pin common. Jika sebuah segmen 

bernilai 5 volt dan pada saat itu common juga bernilai 5 volt, maka segmen itu dikatakan 

sefasa antara permukaan pemantul di bagian bawah dengan liquid crystal (LC). Sehingga 

segmen ini akan melewatkan cahaya dari bawah ke permukaan kaca. Sebaliknya jika 

terjadi perbedaan fasa antara segmen dan common ( segmen 0 volt dan common 5 volt 

atau sebaliknya), LC akan berperilaku menutup cahaya dari pemantul, sehingga pada 

segmen akan tampak lebih gelap. Bidang selain segmen tidak diberi LC sehingga 

berperilaku seperti gelas bening. 

Beberapa macam tipe LCD, seluruh bidang permukaan dilapisi dengan LC, 

sehingga antara bidang pemantul dan LC dapat dibuat tidak sefasa sehingga 

menghasilkan tampilan inversi. Jika diinginkan bidang permukaan sefasa dengan bidang 
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pemantul, maka pada pin common dihubungkan dengan pin bidang. Hal yang sama jika 

diinginkan sebuah segmen tidak digunakan, maka pin segemen tersebut dihubungkan 

dengan pin common. Sebaliknya jika sebuah segmen dibuat selalu gelap, atau tidak 

sefasa dengan common, maka segmen ini dapat dihubungkan dengan rangkaian inverter 

yang mendapat masukan dari common. Cara lain adalah dengan menggunakan gerbang 

Xor yang salah satu masukannya selalu bernilai benar (1). 

 

Tabel 1. Hubungan pin LCD 3 ½ digit dengan segmen dan common. 

PIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

KET NC  -- 4BC NC NC NC NC 4DP 3E 3D 

PIN 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

KET 3C 3DP 2E 2D 2C 2DP 1E 1D 1C 1B 

PIN 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

KET 1A 1F 1G 2B 2A 2F 2G 1M 3B 3A 

PIN 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

KET 3F 3G NC NC NC NC NC LOBAT : COM 

 

AT89S52 buatan Atmel® termasuk mikrokontroler keluarga MCS-51 yang 

merupakan tipe mikrokontroler yang diproduksi intel® sejak 30 tahun yang lalu. 

Sekarang cepis dengan arsitektur ini juga diproduksi oleh banyak pabrik penghasil cepis 

dengan tambahan-tambahan fitur seperti ADC, USB, dan PEROM dengan berbagai 

macam kapasitas. Di samping perangkat keras yang semakin mudah didapatkan, juga 
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banyak kompiler-kompiler stabil yang sangat teroptimasi sehingga sangat membantu 

pengembangan sistem perangkat lunak. 

AT89S52 memiliki 4 port P0, P1, P2, dan P3, di mana setiap port memiliki 8 pin 

yang dapat berfungsi sebagai masukan atau keluaran (I/O) dan dapat diakses secara 

independen. Sebagian fitur-fiturnya adalah RAM 256 byte,  8KB memori program flash, 

tiga buah timer dan interupt.  Untuk fleksibilitas fungsi timer memiliki beberapa mode 

yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pembangkitan interval interupt. 

LCD 3 ½ digit membutuhkan 30 pin I/O supaya dapat diakses secara independen 

tanpa teknik multipleks. Pin yang tersedia pada mikrokontroler sebanyak 32 pin. Sisa dua 

pin ini dapat dimanfaatkan untuk fungsi yang lain.  Seandainya segmen tertentu tidak 

dibutuhkan, segmen tersebut dapat langsung dihubungkan dengan pin COM (40) 

sehingga dapat memberi ruang I/O yang lebih lebar bagi pengembang. 

 

3. METODOLOGI  

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk merealisasikan percobaan dan pengujian 

adalah sebagai berikut: 

1. Merancang skema dan layout PCByang menghubungkan LCD 3 ½ digit dan 

mikrokontroler AT89S52. 

2. Memasang komponen dan mulai pengujian sederhana. 

3. Membuat gaftar alir dan perangkat lunak penggerak LCD 

4. Menguji perangkat lunak dan keras dengan cara menampilkan beberapa data pada 

layar LCD.  

5. Mengaktifkan sistem selama  24 jam 
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6. Menghitung tingkat keberhasilan dan mengamati perubahan setiap segmen. 

Dari langkah-langkah ini akan disimpulkan apakah LCD 3 ½ digit memang dapat 

digerakkan dari IC AT89S52. 

 

4. PERANCANGAN DAN PENGUJIAN 

Perancangan 

 

Gambar 2. Gaftar alir sistem penggerak dan pengujian LCD 3 ½ digit. 

-1.8.8.8 
INVERT : 

- SEMUA SEGMEN 
- BACKPLANE 

Rutin INT Timer. Sinkronisasi 
Penampung dan Inversi 
segmen dan backplane 

Penampung Kondisi Setiap 
Segmen dan Backplane 

Bangkitkan Pola Segmen dan 
Simbol Numerik dan Tanda 

SAMPEL Tes Data dari 1, 
12,123,1234, -1999, dst 
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Sistem yang telah dibuat berdasarkan diagram blok yang ditunjukkan pada 

Gambar 2. Ada dua bagian program yaitu secara sekuensial yang diambil dari menu 

utama dan asinkron yang dibangkitkan dari timer interupt. Dimulai dari sekuensial, 

semisal ingin ditampilkan bilangan bulat (integer) -199, pertama-tama dilakukan konversi 

ke ASCII (“-199”) lalu dilakukan pembacaan dari kiri ke kanan. Jika merupakan bilangan 

negatif, aktifkan pin “-“. Sedangkan numeriknya diperoleh dari nilai ASCII dikurangi 

dengan 30h. Kemudian dilakukan pengisian memori penampung sementara yang pertama 

sesuai dengan pola tujuh segmen dengan cara look-up table.  

Sebagai contoh, ASCII “9” (39h) setelah dikurangi 30h diperoleh 9. Angka 9 ini 

dimasukkan sebagai indeks array {0X3F, 0X06, 0X5B, 0X4F, 0X66, 0X6D, 0X7D, 

0X07, 0X7F, 0X6F} akan dihasilkan 0x6F (6Fh) yang merepresentasikan angka 9 seperti 

pada pengkodean tujuh segmen. Kode ini belum langsung ditampilkan ke LCD karena 

perlu disinkronisasikan terlebih dahulu dengan saat pin common bernilai rendah. Pada 

tahap ini pembentukkan pola selesai. 
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Gambar 3. Skema sistem penggerak LCD 3 ½ digit dengan mikrokontroler keluarga 

MCS-51. 

Selanjutnya adalah penyelarasan antara pola yang terbentuk dengan pin 

mikrokontroler. Seperti yang terlihat pada Gambar 3, antara pin LCD dan mikrokontroler 

tidak paralel fungsinya. Oleh karena itu perlu dibuatkan relasi secara khusus untuk setiap 

segmen LCD dan kaitannya dengan pin-pin yang digunakan pada mikrokontroler. Tabel 2 

menunjukkan kaitan di antara keduanya. Tidak setiap digit diwakili oleh satu port, 

meskipun memiliki lebar yang sama. Dengan cara ini jalur PCB seperti yang terlihat pada 

Gambar 4 cukup sederhana, hanya butuh satu lapis sisi solder, tanpa penghubung.  
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Hasil penyelarasan ini ditampung pada register yang memiliki sifat dapat diakses 

secara bit. Tidak setiap register di mikrokontroler AT89S52 dapat diakses secara bit, 

hanya dari register beralamat 20h hingga 2Fh atau sebesar 128 bit. Dengan cara ini maka 

proses penyelarasan antara pin LCD dan pin pada mikrokontroler akan menjadi lebih 

mudah. 

Sampai tahap ini penampil belum berubah. Perubahan disinkronisasikan dengan 

interup timer yang diaktifkan secara periodik setiap 25 mili detik atau 40 Hz. Rutin di 

bawah interup timer memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pembalik fasa supaya segmen 

tidak rusak dan sebagai pemroses data yang baru. Saat sebagai pembalik fasa, setiap nilai 

dari segmen dan pin common akan dibalik fasanya dengan menggunakan perintah 

komplemen. Perintah ini langsung mengakses pin dari port mikrokontroler. 
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Tabel 2. Definisi pin LCD dan pin mikrokontroler. 

PIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

KET NC -- 4BC NC NC NC NC 4DP 3E 3D 

Port  P3.5 P3.6     P2.3 P2.4 P2.5 

PIN 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

KET 3C 3DP 2E 2D 2C 2DP 1E 1D 1C 1B 

Port P2.6 P2.7 P0.7 P0.6 P0.5 P0.4 P0.3 P0.2 P0.1 P0.0 

PIN 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

KET 1A 1F 1G 2B 2A 2F 2G 1M 3B 3A 

Port P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 P3.0 P3.1 

PIN 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

KET 3F 3G NC NC NC NC NC LOBAT : COM 

Port P3.2 P3.3      P3.4 P3.7 P3.7 

 

 

 

Gambar 4. Layout PCB sistem penggerak LCD yang berada di bawah LCD 3 ½ digit. 
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Seandainya ada baru yang datang, data ini akan diproses dengan memindahkan 

data yang terdapat pada register penampung hasil penyelarasan dengan pin dari port 

mikrokontroler. Selain itu, nilai dari pin COM harus dibuat 0, yang menyatakan bahawa 

segmen yang aktif akan bernilai 1. Digit yang dapat diperbaharui sesuai dengan lokasi 

memori penampung yang digunakan. Adakalanya diinginkan digit terdepan selain non 

nol kecuali sebagai satuan. Untuk itu program perlu mengisi digit nol didepan digit non 

nol dengan nilai 0 supaya segmen tersebut sefasa dengan pin COM. 

Pengujian 

 
 

 

a. Satu digit (“1”) dan 

LoBat 

b. Dua digit (“12”) c. Tiga digit (“123”) 

   

d. Empat digit (“1234”)  e. Tiga digit (“234”)  f. Tiga digit (“456”) 

   

g. (“1888”) h. (“-1999”) dan LoBat i. (“1000”) 
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j. (“-1”) k. (“-12”) l. (“-123”) dan LoBat 

   

m. (“-1234”)  n. (“-1000”) dan LoBat o. (“-1333”) dan LoBat 

 

Gambar 5. Hasil percobaan untuk bilangan positif (a,b,c,d,e,f,g,h,i) dan bilangan negatif 

(j,k,l,m,n,o). Beberapa percobaan menampilkan segmen LoBat yang aktif 

(a,h,k,l,n,o). 

 

Pengujian dilakukan dengan menampilkan angka-angka yang sudah ditentukan 

sebelumnya yaitu, { -1, -12, -123, -1234, 1, 12, 1234, 1000, 100, 10, 0, 123, 234, 345, 

456, 567, 678, 789, 890, 777, 888, 999, 1999, 1888, 1777, 1666, 1555, -1444, -1333, -

1222, -1111, -1000}. Contoh ini menampilkan fitur-fitur yang dimiliki oleh penggerak 

LCD yaitu, menampilkan bilangan positif untuk satu, dua, tiga, dan 3 ½ digit. Berikutnya 

ditampilkan bilangan negatif, nol, dan menampilkan segmen LOBAT. 

Pengujian selanjutnya adalah dengan menampilkan bilangan yang naik, dari 0 menuju ke 

1999, lalu diubah menjadi -1999, dinaikkan lagi dengan inkremen. 

Hasil Percobaan setelah sistem penggerak diaktifkan selama 24 jam ditunjukkan 

pada Gambar 5. hasil percobaan ke-2 berupa konter naik (tidak ditampilkan karena 

hasilnya  sama saja dengan Gambar 5), hanya saja nilainya bergerak dari 0 menuju ke 
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1999, lalu turun menjadi -1999, naik lagi menuju ke 1999 dan selanjutnya berulang lagi. 

Kedua percobaan ini telah berhasil dilakukan dan tidak mengalami masalah atau 

menghasilkan kerusakan pada segmen-segmennya. Daya yang digunakan sebesar 5 volt x 

15,6 mA atau 78 mW.  

 

5. KESIMPULAN 

Penggerak LCD 3 ½ digit dapat direalisasikan dengan mengonversi bilangan bulat 

menjadi ASCII. Bilangan ini lalu di konversi menjadi pola-pola yang sesuai dengan 

setiap digit bilangan dan ditampung pada memori penampung pertama. Isi memori ini 

dipetakan ke setiap digit LCD melalui pemetaan segmen ke pin pada mikrokontroler. 

Setiap perubahan data yang baru harus disinkronkan dengan pin common yang dilakukan 

saat kemunculan timer interupt.  
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