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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Telekomunikasi mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Selain 

mengatasi masalah jarak, biaya, waktu, dan tenaga pada pengiriman informasi, 

telekomunikasi secara tidak langsung juga memberikan kenyamanan pada manusia. Saat 

ini telekomunikasi sudah digunakan secara global dan menjadi kebutuhan pokok dalam 

berbagai bidang seperti perekonomian, kesehatan, agrikultur, perindustrian, transportasi, 

penyediaan barang, dan sebagainya.  

Keberadaan telekomunikasi menjadi salah satu faktor utama pemecahan 

masalah. Banyak solusi yang terlahir akibat dari komunikasi antara dua orang atau 

lebih. Ketika beberapa orang ingin membahas dan menyelesaikan suatu masalah, tetapi 

dipisahkan oleh jarak sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan tatap muka secara 

langsung. Saat itulah alat telekomunikasi diperlukan sebagai jembatan untuk melakukan 

kontak.  

Pesawat telepon merupakan salah satu alat komunikasi yang bisa digunakan 

sebagai solusi. Pertukaran informasi melalui suara merupakan cara yang efektif dalam 

komunikasi antar manusia karena di dalam suara terdapat juga intonasi yang bisa 

menggambarkan emosi dan perasaan manusia. Selain itu juga terdapat jeda antar frase 

dan kalimat yang bisa memperkecil peluang terjadinya kesalahpahaman. 

Ketika seseorang berada di ruang kerja dan ingin menghubungi rekan kerja yang 

posisinya cukup berjauhan walaupun masih dalam satu ruang lingkup kerja, maka akan 



2 

 

lebih mudah jika alat komunikasi seperti pesawat telepon tersedia di mejanya. Dengan 

begitu tidak harus repot-repot mendatangi orang yang bersangkutan secara langsung. 

Tinggal tekan nomor yang bersangkutan dan langsung terhubung via pesawat telepon. 

Bagaimana jika di suatu tempat sudah ada jaringan komputer tetapi belum ada 

jaringan telepon dan membutuhkan jaringan telepon internal? Solusinya adalah 

menggunakan pesawat telepon yang memanfaatkan jaringan komputer. Dengan adanya 

alat tersebut, pemasangan jaringan telepon yang membutuhkan banyak biaya dan waktu 

dapat dihindari. 

 

1.2. Tujuan 

Mengimplementasikan semua materi yang telah didapat selama perkuliahan 

dengan merancang dan merealisasikan suatu pesawat telepon menggunakan jaringan 

Wired Local Area Network berbasis mikrokontroler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Blok Diagram Sistem

Gambar 1.1 menunjukan 

bagian yang menunjukan fungsionalitasnya secara umum.

Mikrokontroler menjadi pusat dari pengaturan sistem secara keseluruhan. Semua 

data yang keluar dan masuk diproses oleh mikrokontroler lalu dikirimkan 

yang bertugas menangani data tersebut. 

digunakan harus diperhitungkan dengan benar a

real-time. 

Ethernet controller

mikrokontroler dengan 

Transmission Control Protocol

ini yang bertanggung jawab dalam pertukaran data melalui jaringan fisik ethernet. 

Semua proses yang dibutuhkan dalam pertukaran data ditangani langsung oleh 

controller. 

Sistem 

Gambar 1.1. Blok diagram sistem pesawat telepon

Gambar 1.1 menunjukan diagram sistem dimana setiap kotak mewakili setiap 

bagian yang menunjukan fungsionalitasnya secara umum.  

Mikrokontroler menjadi pusat dari pengaturan sistem secara keseluruhan. Semua 

data yang keluar dan masuk diproses oleh mikrokontroler lalu dikirimkan 

yang bertugas menangani data tersebut. Oleh karena itu, frekuensi osilator yang 

digunakan harus diperhitungkan dengan benar agar mikrokontroler dapat bekerja secara 

Ethernet controller bertugas sebagai jembatan penghubung 

dengan Local Area Network (LAN) sehingga pertukaran data melalui 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) dapat berlangsung

ini yang bertanggung jawab dalam pertukaran data melalui jaringan fisik ethernet. 

a proses yang dibutuhkan dalam pertukaran data ditangani langsung oleh 
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elepon.  

diagram sistem dimana setiap kotak mewakili setiap 

Mikrokontroler menjadi pusat dari pengaturan sistem secara keseluruhan. Semua 

data yang keluar dan masuk diproses oleh mikrokontroler lalu dikirimkan ke bagian 

Oleh karena itu, frekuensi osilator yang 

gar mikrokontroler dapat bekerja secara 

bertugas sebagai jembatan penghubung antara 

sehingga pertukaran data melalui 

dapat berlangsung. Bagian 

ini yang bertanggung jawab dalam pertukaran data melalui jaringan fisik ethernet. 

a proses yang dibutuhkan dalam pertukaran data ditangani langsung oleh ethernet 
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Keypad menjadi media untuk menerima masukan berupa penekanan tombol oleh 

pengguna, baik berupa huruf ataupun angka. Data didapatkan dari proses scanning 

untuk setiap baris atau kolom pada keypad. Media ini juga menjadi akses pengaturan 

pesawat telepon oleh pengguna. 

Liquid Crystal Display (LCD) digunakan sebagai media tampilan supaya dapat 

terjadi interaksi dua arah antara pengguna dan alat. Media ini dapat menampilkan data 

berupa teks dengan jumlah karakter maksimal yang bergantung pada resolusinya. 

Pengguna dapat melihat data yang disimpan melalui media ini. 

Microphone pada dasarnya dibentuk dari sebuah membran yang akan bergetar 

ketika ada gelombang suara yang cukup kuat. Bagian ini digunakan untuk menerima 

masukan berupa gelombang suara yang nantinya akan diterjemahkan menjadi data 

digital. Data keluaran dari microphone berupa sinyal analog yang kemudian akan 

diperkuat menggunakan rangkaian penguat agar dapat dibaca oleh Analog to Digital 

Converter (ADC) pada mikrokontroler.  

Supaya pengguna dapat mendengarkan suara dari lawan bicara maka speaker 

diperlukan untuk mengubah data digital menjadi gelombang suara. Data digital hasil 

proses sampling oleh ADC akan digunakan oleh mikrokontroler sebagai nilai 

pembanding pada proses pembangkitan pulsa menggunakan Pulse Width Modulation 

(PWM). Agar kualitas suara yang dihasilkan oleh speaker lebih baik, diperlukan 

rangkaian filter yang berfungsi untuk mengubah sinyal kotak menjadi sinyal sinus. 

Dual Tone Multi Frequency (DTMF) Generator adalah integrated circuit (IC) 

penghasil nada yang sama seperti ketika menggunakan pesawat telepon Public Switch 

Telephone Network (PSTN). IC ini dapat membangkitkan sinyal sinus dengan 

kombinasi frekuensi tertentu ketika tombol ditekan oleh pengguna. Fitur ini diberikan 

agar pengguna lebih familiar dengan pesawat telepon ini. 
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1.4. Spesifikasi 

Berdasarkan surat tugas no. 17/I.3/FTEK/XII/2011, tertanggal 20 Desember 

2011, spesifikasi alat yang dirancang memiliki pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Dapat melakukan percakapan yang nyaman secara subjektif dari sisi 

pengguna. 

2. Menggunakan mikrokontroler dengan arsitektur Alf-Vegard RISC 

(AVR). 

3. Menggunakan ethernet controller ENC28J60 keluaran Microchip. 

4. Menggunakan teknik kompresi Adaptive Differential Pulse Code 

Modulation (ADPCM) dalam pengiriman data suara. 

5. Menggunakan TCP/IP sebagai protocol pertukaran data. 

6. Menggunakan IPv4 yang statis. 

7. Dapat melakukan speed dial dan menyimpan dua puluh daftar. 

8. Dapat menampilkan nama pemanggil berdasarkan nama di pesawat 

telepon pemanggil dan akan otomatis tersimpan jika IP address terdaftar 

di speed dial. 

9. Dapat menyimpan lima puluh log panggilan dan menampilkan kembali. 

10. Dapat menghasilkan nada Dual Tone Multi Frequency pada speaker. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :  

1. BAB I. Pendahuluan 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, tujuan, diagram blok sistem, 

pembatasan masalah atau spesifikasi, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II. Dasar Teori 

Pada bab ini dibahas dasar-dasar teori yang digunakan untuk membantu 

proses perancangan dan implementasi. Adapun penjelasan yang 

diberikan meliputi mikrokontroler, dasar-dasar jaringan komputer, 

ethernet controller, protokol TCP/IP, MAC address,  sistem embedded, 

teknik kompresi ADPCM, Signal to Noise Ratio (SNR), dan pemahaman 

dasar DTMF. 

3. BAB III. Perancangan Sistem 

Bab yang membahas sistem yang dirancang dari sisi perangkat keras dan 

perangkat lunak. Perangkat keras meliputi modul mikrokontroler, 

ethernet controller, modul penguat microphone dan modul Low Pass 

Filter. Perangkat lunak meliputi inisialisasi perangkat keras, protokol 

pesawat telepon, protokol TCP/IP, dan implementasi ADPCM. 

4. BAB IV. Pengujian Alat 

Pengujian alat dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan 

perancangan dan implementasi terhadap spesifikasi yang diberikan. Dari 

sisi perangkat keras akan dilakukan pengujian untuk SNR, pengujian 

modul penguat microphone,  dan pengujian modul Low Pass Filter. 

Untuk perangkat lunak akan dilakukan pengujian komunikasi Serial 

Pheripheral Interface (SPI) dengan ethernet controller, pengujian 
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komunikasi I2C dengan DS1307, pengujian komunikasi serial dengan 

HT9200A, pengujian scanning keypad, pengujian komunikasi dengan 

LCD, pengujian protokol TCP/IP, pengujian implementasi ADPCM, 

pengujian protokol pesawat telepon, pengukuran waktu tunda, dan 

pengujian kualitas percakapan dari sisi pengguna. 

5. BAB V. Kesimpulan dan Saran 

Meliputi kesimpulan selama proses perancangan dan implementasi tugas 

akhir beserta saran-saran untuk pengembangan skripsi ini di masa depan. 


