
Mikrokontroler 89C51 
Bagian II : 

 
Mikrokontroler 89C51 
Mikrokontroler 89C51 merupakan 
mikrokomputer CMOS 8 bit dengan 4 Kbytes 
Flash Programmable Memory. Arsitektur 
89C51 ditunjukkan pada gambar 2.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Special Function Registers (SFR) 
Gambar 3 menunjukkan pemetaan dari daerah 
memori yang disebut dengan Special Function 
Registers (SFR). SFR yang ditandai dengan 
(…) hanya terdapat pada 89C52, tetapi tidak 
terdapat pada 89C51. Tidak semua alamat 
ditempati, alamat yang kosong tidak 
diimplementasikan pada chip. Melakukan 
pembacaan pada alamat yang kosong, akan 
menghasilkan data random, sedangkan 
penulisan tidak berpengaruh. 
Fungsi dari masing-masing register dijelaskan 
pada bagian berikut : 

Accumulator 
ACC merupakan register akumulator. Pada 
program ditulis dengan A. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Register B 
Register B digunakan pada operasi perkalian 
dan pembagian. Pada instruksi-instruksi yang 
lain berfungsi seperti register umumnya. 
 
Program Status Word (PSW) 
PSW berisi informasi status program 
 
Stack Pointer (SP) 
Stack Pointer terdiri dari 8 bit. Alamat SP 
ditambah / dinaikkan sebelum data disimpan 
pada eksekusi instruksi PUSH dan CALL. SP 
dapat diletakkan pada alamat manapun di on-

Gambar 2 
Blok Diagram 89C51 



chip RAM, SP diinisialisasi pada alamat 07H 
setelah reset. Hal ini mengakibatkan stack 
dimulai pada lokasi 08H. 
 
Data Pointer (DPTR) 
DPTR terdiri dari high byte (DPH) dan low 
byte (DPL). Fungsi utamanya adalah sebagai 
tempat alamat 16 bit. Register ini bisa juga 
dimanipulasi sebagai sebuah register 16 bit 
atau 2 buah register 8 bit yang berdiri sendiri. 

 
 
 
Port 0 - 3 
P0, P1, P2, dan P3 adalah SFR latch dari Port 
0, 1, 2, dan 3. 
 
Serial Data Buffer 
Serial Data Buffer sebenarnya merupakan 2 
register yang terpisah, transmit buffer (untuk 
mengirim data serial) dan receive buffer 
(untuk menerima data serial). Ketika data 
dipindahkan ke SBUF, maka data akan 
menuju ke transmit buffer di mana data 
ditampung untuk pengiriman serial. 
Memindahkan data ke SBUF berarti 
menginisialisasi / memulai transmisi data 
secara serial. Sebaliknya bila data 
dipindahkan dari SBUF, data tersebut berasal 
dari receive buffer. 
 
 
Register Timer 
Pasangan register (TH0 & TL0), (TH1 & 
TL1), serta (TH2 & TL2) adalah register 16 

bit untuk proses perhitungan Timer / Counter 
0, 1, dan 2. 
 
Register Control 
SFR IP, IE, TMOD, TCON, T2CON, SCON, 
dan PCON berisi bit kontrol dan status untuk 
sistem interupt, timer / counter, dan port 
serial.  
 
 

 
 

Struktur dan Cara Kerja Port 
89C51 mempunyai 4 port bidirectional (Port 0 
- Port 3), yang masing-masing terdiri dari 8 
bit. Setiap port terdiri dari sebuah latch  
 
(Special Function Registers P0 sampai P3), 
sebuah output driver, dan sebuah input buffer. 
Output driver Port 0 dan Port 2, serta input 
buffer Port 0 digunakan untuk mengakses 
memori eksternal. Untuk aplikasi yang 
menggunakan memori eksternal, maka Port 0 
mengeluarkan 'low order byte' alamat memori 
eksternal (A0-A7), yang dimultipleks dengan 
data (1 byte) yang dibaca atau ditulis. Port 2 
mengeluarkan 'high order byte' alamat 
memori eksternal (A8-A15) bila alamat yang 
diperlukan sebanyak 16 bit. Bila alamat yang 
diperlukan hanya A0-A7 maka output Port 2 
sama dengan isi SFR (Special Function 
Registers). Semua pin Port 3 mempunyai 
fungsi alternatif selain sebagai port. Fungsi 
alternatif tersebut ditunjukkan pada tabel 2. 
 
 

Gambar 3 
Pemetaan Special Function Registers (SFR) 



 
 
 
 PFungsi alternatif hanya akan aktif bila bit-
bit yang bersesuaian pada port SFR berisi '1'. 
Bila tidak maka output port akan terkunci 
pada low.   
 
Konfigurasi I/O 
Gambar 4 menunjukkan diagram latch dan 
I/O buffer tiap bit dari Port 0 - Port 3. 
Port 1,2, dan 3 mempunyai pull-up internal. 
Sedangkan Port 0, konfigurasi outputnya 
adalah open drain. Setiap bit I/O ini berdiri 
sendiri, jadi dapat berfungsi sebagai input 
atau output tanpa tergantung satu sama lain. 
Port 0 dan 2 tidak dapat dipakai sebagai I/O 
bila digunakan sebagai jalur alamat / data. 
Bila port-port tersebut ingin difungsikan 
sebagai input, maka bit latch harus berisi '1', 
yang akan mematikan output driver FET. 
Sehingga pin-pin Port 1,2, dan 3 akan 'ditarik' 
ke high oleh pull-up internal, tetapi bila 
diinginkan dapat juga 'ditarik' ke low dengan 
sumber eksternal. 
 
 

 

 
Port 0 agak berbeda, karena tidak 
menggunakan pull-up internal. FET pull-up 
pada output driver P0 (lihat gambar 4A) 
hanya digunakan pada saat Port mengeluarkan 
'1'  selama akses memori eksternal, selain 
keadaan ini FET pull-up tidak aktif. 
Akibatnya bila bit-bit P0 berfungsi sebagai 
output maka bersifat open drain.  Penulisan 
logika '1' ke bit latch menyebabkan kedua 
FET tidak bekerja, sehingga pin dalam 
keadaan mengambang (floating). Pada kondisi 
ini pin dapat berfungsi sebagai high 
impedance input. 
Port 1,2, dan 3 sering disebut dengan 'quasi-
bidirectional' karena mempunyai pull-up 
internal. Saat berfungsi sebagai input maka 
mereka akan 'ditarik' ke high dan akan bersifat 
sebagai sumber arus bila 'ditarik' ke low 
secara eksternal. Port 0 sering disebut sebagai 
'true-bidirectional', karena bila 
dikonfigurasikan sebagai input maka pin-
pinnya akan mengambang. 
Pada saat reset semua port latch akan 
berlogika '1'. 
 
 

 

Pin Fungsi Alternatif 
P3.0 RXD (Port input serial) 
P3.1 TXD (Port output serial) 
P3.2 INT0 (interupt eksternal) 
P3.3 INT1 (interupt eksternal) 
P3.4 T0 (input Timer/Counter 0 eksternal) 
P3.5 T1 (input Timer/Counter 1 eksternal) 
P3.6 WR (sinyal tulis data memory eksternal) 
P3.7 RD (sinyal baca data memory eksternal) 

 

Gambar 4 
Bit Latch dan I/O Buffer 89C51 

Tabel 2 
Fungsi Alternatif Port 3 



Beban Port dan Antarmuka 
Output buffer Port 1,2, dan 3 dapat dibebani 4 
input LS TTL. Bila port berfungsi sebagai 
input, maka dapat menerima output open-
collector atau open-drain, tetapi transisi '0' ke 
'1' tidak dapat berlangsung dengan cepat. 
Output buffer Port 0 dapat dibebani dengan 8 
input LS TTL. Bila Port 0 berfungsi sebagai 
port, maka diperlukan pull-up eksternal, kalau 
digunakan sebagai jalur alamat / data pull-up 
tidak diperlukan. 
 
Akses Memori 
Mengakses memori eksternal ada 2 macam : 
akses Program Memory eksternal dan akses 
Data Memory eksternal. Mengakses Program 
Memory eksternal menggunakan sinyal PSEN 
(Program Store Enable) sebagai sinyal baca. 
Sedangkan untuk mengakses Data Memory 
eksternal digunakan RD dan WR (fungsi 
alternatif P3.7 dan P3.6) untuk membaca dan 
menulis ke memori.  
Membaca Program Memory eksternal selalu 
menggunakan alamat 16 bit. Sedangkan untuk 
mengakses Data Memory eksternal dapat 
menggunakan alamat 16 bit (MOVX 
@DPTR) atau alamat 8 bit (MOVX @Ri).  
Pada saat alamat 16 bit digunakan, high byte 
dari jalur alamat dihasilkan oleh Port 2, yang 
dipertahankan selama siklus pembacaan atau 
penulisan. Perhatikan bahwa Port 2 
mempunyai pull-up yang kuat selama 
mengeluarkan bit alamat '1' (pada saat 
eksekusi instruksi MOVX @DPTR). Pada 
saat ini latch Port 2 (SFR) tidak selalu berisi 
'1', dan isi SFR Port 2 tidak berubah. Bila 
siklus memori eksternal tidak segera diikuti 
siklus memori eksternal yang lain maka isi 
SFR Port 2 yang tidak berubah tersebut akan 
muncul kembali pada siklus berikutnya. 
Bila menggunakan alamat 8 bit (MOVX 
@Ri), isi SFR Port 2 tetap sama dengan pin 
Port 2 selama siklus memori eksternal. 
Karakteristik ini memberikan kemampuan 
paging memori. 
Low byte dari alamat bersifat time-
multiplexed dengan data byte Port 0, artinya 
data dan alamat dihasilkan oleh pin yang 
sama secara bergantian dengan selang waktu 
tertentu. Sinyal alamat / data mengaktifkan 
kedua FET pada output buffer Port 0 (lihat 
gambar 4A). Jadi dalam aplikasi ini pin-pin 

Port 0 tidak bersifat sebagai output open-
drain, dan tidak memerlukan pull-up 
eksternal.Sinyal ALE (Address Latch Enable) 
digunakan untuk menyimpan address byte ke 
sebuah latch eksternal. Address byte valid 
pada saat transisi negatif ALE. Pada siklus 
penulisan, data yang akan dituliskan muncul 
pada Port 0 tepat sebelum WR aktif, dan data 
ini tetap ada sampai WR dinonaktifkan. Pada 
siklus pembacaan, data byte diterima oleh 
Port 0 sesaat sebelum sinyal RD 
dinonaktifkan. 
Ada 2 kondisi untuk mengakses Program 
Memory eksternal : 
1. Pada saat sinyal EA aktif, atau 
2. Pada saat Program Counter (PC) berisi 

nilai lebih besar dari 0FFFH (1FFFH 
untuk 89C52). 

 
Overlapping Lokasi Program dan Data 
Memory Eksternal 
Pada DT51 program user didownload dari PC 
dan disimpan pada memori eksternal yaitu 
EEPROM 28C64B yang sekaligus berfungsi 
pula sebagai Data Memory. Overlapping ini 
dapat diatasi dengan meng-AND-kan PSEN 
dan RD. Karena siklus PSEN lebih cepat dari 
siklus RD maka memori eksternal yang 
dipakai harus cukup cepat. 
 
Timer / Counter 
89C51 mempunyai 2 buah register timer / 
counter 16 bit : Timer 0 dan Timer 1. 
Keduanya dapat beroperasi sebagai timer atau 
counter. 
Pada fungsi 'timer', isi register ditambah satu 
setiap siklus mesin. Jadi, seperti menghitung 
siklus mesin. Karena satu siklus mesin terdiri 
dari 12 periode osilator, maka kecepatannya 
i= 1/12 frekuensi osilator. 
Pada fungsi 'counter', isi register ditambah 
satu setiap terjadi transisi 1 ke 0 pada pin 
input eksternal yang bersesuaian T0 atau T1. 
Untuk mengenali transisi 1 ke 0 ini 
dibutuhkan 2 siklus mesin (24 periode 
osilator), maka input maksimum ialah 1/24 
frekuensi osilator. Tidak ada batasan untuk 
duty cycle sinyal input. Timer 0 dan Timer 1 
mempunyai 4 mode operasi yang bisa dipilih. 
 
 
 



Timer 0 dan Timer 1 
Fungsi timer dan counter dipilih dengan bit 
kontrol C/T pada SFR TMOD (gambar 5). 
Kedua timer / counter ini mempunyai 4 mode 
operasi yang dipilih dengan sepasang bit M1 
dan M0 
 
Mode 0  
Kedua timer pada mode ini berfungsi sebagai 
counter 8 bit dengan divided-by-32 prescaler. 
Gambar 6 menunjukkan operasi mode 0 pada 
timer 1, sehingga konfigurasi register timer 
menjadi 13 bit. Ketika perhitungan berubah 
dari nilai maksimum (semua bit = 1) menjadi 
0 maka flag interupt timer TF1 akan aktif. 
Input akan dihitung oleh timer bila TR1=1 
dan salah satu GATE=0 atau INT1=1. Bila 
GATE diset = 1 maka timer dikontrol oleh 
input eksternal INT1, dan dapat digunakan 
untuk mengukur lebar pulsa. TR1 adalah bit 
kontrol pada SFR TCON, sedangkan GATE 
ada pada TMOD. Men-set TR1 
 
 
 
 
 

Register 13 bit terdiri dari 8 bit TH1 dan 5 bit 
TL1. 3 bit TL1 bagian atas dapat diabaikan. 
Men-set TR1 tidak menghapus isi register. 
Mode 0 untuk Timer 0 sama seperti Timer 1. 
Substitusi TR1, TF1 dan INT1 pada gambar 6 
dengan TR0, TF0, dan INT0. Ada 2 bit GATE 
yang berbeda yaitu TMOD.7 / TMOD bit ke 7 
untuk Timer 1 dan TMOD.3 / TMOD bit ke 3 
untuk Timer 0. 
 
Mode 1 
Mode 1 sama dengan mode 0, kecuali register 
timer berjalan dengan 16 bit. Jadi semua bit 
pada TH1/TL1 (Timer 1) atau TH0/TL0 
(Timer 0) berfungsi. 
 
Mode 2 
Pada mode ini register timer berfungsi 
sebagai counter 8 bit (TL1) dengan isi ulang 
otomatis seperti ditunjukkan pada gambar 8. 
Overflow dari TL1 tidak hanya men-set TF1, 
tetapi juga mengisi ulang  
 
 
 
 

 

Gambar 5 
TMOD : Timer / Counter Mode Control Register 

 



 
 

Gambar 6 
Timer / Counter 1 Mode 0 : Counter 13 bit 

 
 

 
Gambar 7 

Timer / Counter 1 Mode 1 : Counter 16 bit 
 

TL1 dengan isi TH1, yang ditentukan dengan 
software. Proses isi ulang ini tidak  
mengakibatkan isi TH1 berubah. Mode 2 
untuk Timer / Counter 0 sama seperti Timer / 
Counter 1. 
 
Mode 3 
Timer 1 pada Mode 3 tidak menghitung sama 
sekali, sama seperti men-set TR1 = 0. Timer 0 
pada mode 3 menjadikan TL0 dan TH0 
sebagai 2 counter yang terpisah. Cara kerja 
Timer 0 pada Mode 3 ini ditunjukkan gambar 
9. TL0 menggunakan bit kontrol Timer 0 : 
C/T, GATE, TR0, INT0, dan TF0. TH0 
berfungsi sebagai timer yang menghitung 
siklus mesin dan mengambil alih kontrol TR1 
dan TF1 dari Timer 1. Jadi TH0 sekarang 
mengontrol interupt Timer 1. 
Mode 3 ini digunakan untuk aplikasi yang 
membutuhkan sebuah timer atau counter 8 bit 
tambahan. Dengan timer 0 pada Mode 3, 
89C51 seolah-olah mempunyai 3 buah timer /  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
counter. Ketika Timer 0 bekerja pada Mode 3, 
Timer 1 dapat diaktifkan pada mode yang 
lain. Sebagai contoh Timer 1 dapat digunakan 
sebagai baud rate generator atau aplikasi 
apapun yang tidak memerlukan interupt. 
 

 
Gambar 8 

Timer / Counter 1 Mode 2 : 8 bit Auto-
Reload 

 

 
Gambar 9 

Timer / Counter 1 Mode 3 : 2 Counter 8 bit 
 

Serial Interface 
Port serial 89C51 bersifat full duplex, jadi 
dapat mengirim dan menerima data (byte) 
secara simultan. Selain itu ada buffer 
penerima, sehingga port serial dapat bersiap 
menerima data kedua sebelum data pertama 
dibaca dari register penerima. Namun bila 
data pertama belum dibaca juga sampai data 
kedua diterima lengkap, maka salah satu data 
tersebut akan hilang. Register penerima dan 
pengirim port serial diakses melalui SFR 
SBUF. Menulis ke SBUF berarti mengisi 
register pengirim, dan membaca SBUF berarti 
mengakses register penerima yang terpisah. 
Port serial dapat bekerja dalam 4 mode : 
 
 
 
 
 
 



Mode 0 : data serial masuk dan keluar 
melalui RXD. TXD mengeluarkan sinyal 
clock. 8 bit data dikirim / diterima dengan bit 
LSB (Least Significant Bit) yang pertama. 
Baud rate tetap pada 1/12 frekuensi osilator. 
 
Mode 1 : 10 bit dikirim melalui TXD atau 
diterima melalui RXD yang terdiri dari 
sebuah start bit (0), 8 bit data (LSB pertama), 
dan sebuah stop bit (1). Pada penerimaan, 
stop bit menuju RB8 pada SFR SCON. Baud 
rate variabel. 
 
Mode 2 : 11 bit dikirim melalui TXD atau 
diterima melalui RXD, sebuah start bit (0), 8 
bit data (LSB pertama), bit data ke 9 yang 
terprogram, dan sebuah stop bit (1). Pada saat 
pengiriman, bit data ke 9 (TB8 pada SCON) 
dapat diberi nilai 0 atau 1. Sebagai contoh bit 
parity (P pada PSW) dapat dipindahkan ke 
TB8. Pada penerimaan, bit data ke 9 masuk 
ke RB8 pada SCON sedangkan stop bit 
diabaikan. Baud rate dapat diprogram 1/32 
atau 1/64 frekuensi osilator. 
 
Mode 3 : 11 bit dikirim melalui TXD atau 
diterima melalui RXD, sebuah start bit (0), 8 
bit data (pertama LSB), bit data ke 9 yang 
terprogram dan sebuah stop bit (1). 
Sebenarnya Mode 3 sama seperti Mode 2, 
namun baud rate Mode 3 variabel. 
 
Pada semua mode di atas, pengiriman 
diinisialisasi dengan instruksi yang 
menggunakan SBUF sebagai register tujuan. 
Penerimaan diinisialisasi pada Mode 0 dengan 
kondisi RI = 0 dan REN = 1. Pada mode lain 
penerimaan diinisialisasi dengan diterimanya 
start bit dengan syarat REN = 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komunikasi Multiprosesor 
Mode 2 dan 3 mempunyai kemampuan untuk 
komunikasi multiprosesor. Pada kedua mode 
ini, 9 bit data diterima. Bit ke 9 masuk ke 
RB8. Kemudian diterima sebuah stop bit. Port 
serial dapat diprogram sedemikian rupa 
sehingga ketika stop bit diterima, interupt port 
serial akan aktif hanya bila RB8 = 1. Fasilitas 
ini dapat diaktifkan dengan men-set bit SM2 
pada SCON. Cara menggunakan fasilitas ini 
untuk komunikasi multiprosesor adalah 
sebagai berikut : 
Ketika prosesor master ingin mengirimkan 
satu blok data ke beberapa slave, master 
mengirim byte alamat terlebih dahulu untuk 
mengidentifikasi slave yang dituju. Byte 
alamat berbeda dari byte data pada bit ke 9 
yaitu '1' untuk byte alamat dan '0' untuk byte 
data. Dengan SM2 = 1, tidak ada slave yang 
diinterupsi oleh byte data. Sedangkan byte 
alamat akan menginterupsi semua slave, 
sehingga setiap slave akan memeriksa byte 
yang diterima apakah sama dengan 
alamatnya. Slave yang dialamati akan me-
reset bit SM2-nya dan bersiap untuk 
menerima byte data dari master. Sedangkan 
slave yang tidak dialamati akan membiarkan 
bit SM2-nya '1' dan melanjutkan tugasnya 
masing-masing tanpa perlu memperhatikan 
byte data yang dikirim. 
SM2 tidak berpengaruh pada Mode 0, sedang 
pada Mode 1 dapat dipakai untuk memeriksa 
ke-valid-an stop bit. Pada penerimaan Mode 
1, bila SM2 = 1, interupt penerima tidak akan 
diaktifkan kecuali stop bit yang diterima 
valid. 
 
Serial Port Control Register 
Kontrol dan status port serial terdapat pada 
SFR SCON ditunjukkan gambar 10. Register 
ini berfungsi bit untuk memilih mode operasi, 
bit data ke 9 untuk penerimaan dan 
pengiriman (TB8 dan RB8), serta bit interupt 
port serial (TI dan RI). Pada 89C51, baud rate 
untuk Mode 1 dan Mode 3 ditentukan oleh 
overflow rate Timer 1. 
 
  
 
 
 
 



 
Nilai dari SMOD adalah sebagai berikut : 
 
 
 
 

            
 

Untuk aplikasi ini interupt Timer 1 harus 
dinonaktifkan. Timer bisa dioperasikan 
sebagai 'timer' atau 'counter', dan bisa 
menggunakan salah satu dari 3 mode  di mana 
Timer 1 aktif. Pada umumnya Timer 1 
dikonfigurasikan sebagai 'timer' dengan mode 
auto-reload (Mode 2) di mana high nibble / 4 
bit upper TMOD = 0010B. Dalam kondisi ini, 
rumus untuk baud rate 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bila diperlukan baud rate yang rendah, maka 
interupt Timer 1 diaktifkan, dan 
menginisialisasi Timer 1 sebagai timer 16 bit 
(high nibble TMOD = 0001B). Interupt Timer 
1 ini digunakan untuk mengisi ulang nilai 16 
bit pada TH1 dan TL1 secara software. 
Gambar 11 menunjukkan daftar baud rate 
yang umum digunakan dan bagaimana cara 
menghasilkan baud rate tersebut dengan 
Timer 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10 
SCON : Serial Port Control Register 

2SMOD

Baud Rate Mode 1, 3 =  --------- X  (Timer 1 Overflow Rate)
32

      2SMOD        Frekuensi Osilator 
Baud Rate Mode 1, 3 = -------------  X   ----------------------------   

        32         12 X [256 - (TH1)] 
 



 
 
 

 
 
 

 
Bersambung … 
 
Referensi 
1. 'Microcontroller Handbook' by Advanced 

Micro Devices 
2. 'AT89 Series Hardware Description' by 

Atmel 
 
 
 

Gambar 11 
Baud Rate Yang Umum Digunakan 

 


