
27 

Printer Nir Kabel 

Budihardja Murtianta 

Program Studi Teknik Elektro, 

Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer, 

Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga 

budihardja.murtianta@staff.uksw.edu 

Ringkasan 

Printer Nir Kabel dengan Amplitude Shift Keying merupakan salah satu solusi pengganti 

kabel atau infrared link yang menghubungkan piranti yang satu dengan piranti yang lainnya 

menggunakan gelombang elektromagnetik. Pada tulisan ini dirancang dan direalisasikan 

sebuah printer nir kabel dengan Amplitude Shift Keying (ASK) menggunakan mikrokontroler 

AT89S52 sebagai basis pengendaliannya. Alat ini dapat digunakan pada printer yang 

berbasiskan parallel port. Dengan alat ini komputer dapat terhubung dengan printer secara 

nir kabel. Port komputer yang dapat digunakan untuk aplikasi ini adalah paralel.  Modul 

ASK TLP434 dan RLP434 masih dapat bekerja dengan baik pada jarak 14 meter dengan 

kondisi tanpa halangan dan di dalam gedung.  
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1.  Pendahuluan 

Kabel printer parallel yang biasa dipakai hanya memiliki panjang sekitar satu hingga 

dua meter. Jadi dalam pemakaiannya akan dibatasi oleh panjang kabel. Penambahan 

kabel sendiri memiliki batasan, dalam arti untuk kabel yang terlalu panjang akan 

menyebabkan lemahnya sinyal-sinyal yang dikirim menuju printer dan akhirnya bisa 

menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pencetakan. 

Teknologi pengiriman data saat ini berkembang ke arah nir kabel, antara lain dengan 

menggunakan gelombang radio, infra merah, dan sebagainya. Amplitude Shift Keying 

(ASK) merupakan salah satu teknologi transmisi data yang memanfaatkan gelombang 

radio untuk pengiriman data. Pemakaian gelombang radio sebagai media transmisi data 

atau komunikasi antara komputer dengan printer disini memiliki keunggulan dalam 

mengatasi permasalahan jarak di atas. 

Dalam dunia industri, port paralel komputer (LPT) masih mempunyai peranan 

penting dalam komunikasi data antara divais komputer dengan divais yang lain, 

meskipun sistem baru seperti USB (Universal Serial Bus), ethernet berkembang dengan 

pesat. Banyak divais menggunakan port DB-25 untuk mentransfer dan memperoleh data 

dari komputer untuk diolah. Bila sering melakukan transfer data dan letak sumber data 

susah dijangkau karena terganggu kabel, Amplitude Shift Keying (ASK) menawarkan 

solusi sebagai pengganti kabel.  

Karena keunggulan tersebut, maka diharapkan mampu mengurangi ketergantungan 

terhadap kabel serta memberikan gambaran tentang cara kerja Amplitude Shift Keying 

(ASK) sebagai pengganti kabel, sehingga dapat diaplikasikan untuk sistem yang lain. 




