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ABSTRACT
In marking system, a sport usually the marking is done manually or digitally for show a score in a
competition, show the result digitally still used a button that connected with cable. Therefore with this basic
of masking device to show result of a competition easily with remot that has Microkontroler ATMega16’s
basis. The purpose of making device in this thesis is to show a score board that can be used in sport and can
be used for show the competition score with remote that easy to give an input to a screen. This device contain
of hardware and software. This device uses infrared censor as connector or connection with remote. The
easilly using device is a spesial quality for this device, enougt with press the button’s remote so the screen
display will change. In screen display, there is a time that will determine how long a competition happens, in
belowest part is a status of competition time
Keyword : Score, Marking, Atmega16 Microcontroller, Remote.

I. PENDAHULUAN
Pada
pertandingan
olahraga
diperlukan papan skor untuk menunjukkan
hasil skor dan waktu dari sebuah pertandingan
olahraga. Pada setiap pertandingan, skor
sangat menentukan siapa yang memegang
kendali permainan pada setiap pertandingan.
Dalam bidang olahraga khususnya yang
dalam segi pemberian angka kedudukan
sementara masih banyak yang menggunakan
teknologi konvensional, seperti dalam
olahraga sepak bola Indonesia. Misalnya,
dalam hal pemberian angka kedudukan
sementara yang biasa terlihat pada papan
angka di sebuah stadion. Hal itu masih
menggunakan teknologi manual berupa papan
analog yang teknologinya sangat jauh dari
perkembangan teknologi saat ini yang serba
otomatis dan menggunakan tampilan digital.
Selain hasil dari pertandingan waktu
juga sangat menentukan, dimana waktulah
yang menentukan kapan pertandingan tersebut
berakhir. Sehingga kesalahan yang dilakukan
oleh juri dari pertandingan dapat dikurangi
dan pemain dapat melihat berapa lama lagi
hasil pertandingan selesai. Pada umumnya
scoring board bersifat spesifik yaitu hanya
dapat digunakan untuk satu jenis pertandingan
tertentu saja. Tentunya ini akan memakan
biaya lebih apabila dalam suatu event
menyelenggarakan berbagai jenis olahraga.
Berdasarkan penjelasan di atas maka,
Alat Papang Skor Olahraga Berbasis
Mikrokontroler Atmega 16 diangkat sebagai
judul penelitian yakni suatu alat yang dapat

digunakan untuk berbagai jenis pertandingan
olahraga dan menampilkan angka digital
sehingga
dapat
memudahkan
dalam
menampilkan skor dan waktu dalam suatu
pertandingan olahraga.
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Penelitian Terdahulu
“Rancang Bangun Alat Scoring Board
Pertandingan
Bola
Basket
Berbasis
Mikrokontroller AT89C51”. Dibuat oleh Raf
Muliadi, Mahasiswa Universitas Gunadarma–
Teknik Elektro pada tahun 2014. Dalam alat
yang dibuat Raf Muliadi ini menggunakan
keypad sebagai penginput yang menerjemahkan kode-kode biner menjadi bilangan
decimal dan kemudi ditampilkan menggunakan seven segment (Muliadi Raf, 2014).
Dalam penelitian Muliadi ini masih memakai
tombol sebagai input dan seven segmen
sebagai tampilan, mikrokontroler yang
digunakan adalah AT89C51 berbeda dengan
Alat yang dirancang oleh penulis. Keunggulan
dari alat yang dirancang oleh penulis yaitu
memakai remot untuk menambah dan
mengurangi skor pertandingan dengan jarak
jauh.
“Papan
Skor
Led
Berbasis
Mikrokontroler ATMega 8535”. Dibuat oleh
Rahmad Ramdani, mahasiswa Universitas
Mercubuana, Jurusan Teknik Teknik Elektro.
Dalam
alatnya
yang
telah
dibuat
menggunakan papan tombol sebagai input
skor pertandingan kemudian mikrokontroler
ATMega 8535 sebagai pengolahnya dan LED
untuk menampilakan skor pertandingan
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(Ramdani Rahmad, 2011). Dalam penelitian
yang diberi nama Setiorini I ini masih
memakai
tombol
sebagai
input,
mikrokontroler yang digunakan adalah
ATMega 8535 berbeda dengan alat yang
dirancang oleh penulis. Keunggulan dari alat
yang dirancang oleh penulis yaitu memakai
remot sebagai input jarak jauh dan memakai
mikrokontroler ATMega16.
“Alat Pengukur Kecepatan Mobil
Mneggunakan Sensor Ultrasonik Berbasis
Mikrokontroler ATmega 16”. Dibuat oleh
Galang Budi Sanjaya, Mahasiswa STMIK
AUB Surakarta– Teknik Komputer pada
tahun 2014. Dalam alat yang dibuat Galang
ini
menggunakan
ultrasonik
sebagai
pendeteksi
kecepatan
dan
kemudian
ditampilkan menggunakan LCD 2x16
(Sanjaya Galang, 2014). Dalam penelitian
Galang ini memakai sensor ultrasonic sebagai
input dan LCD 2x16 sebagai tampilan,
berbeda dengan Alat yang dirancang oleh
penulis. Keunggulan dari alat yang dirancang
oleh penulis yaitu memakai remot untuk
menambah
dan
mengurangi
skor
pertandingan dengan jarak jauh.
2.2. Mikrokontroler ATMega16
Mikrokontroler adalah IC yang dapat
diprogram berulang kali, baik ditulis atau
dihapus (Andrianto Heri, 2008). Biasanya
digunakan untuk pengontrolan otomatis dan
manual pada perangkat elektronika. Beberapa
tahun terakhir, mikrokontroler sangat banyak
digunakan terutama dalam pengontrolan
robot. Seiring perkembangan elektronika,
mikrokontroler dibuat semakin kompak
dengan bahasa pemrograman yang juga ikut
berubah. Salah satunya adalah mikrokontroler
AVR (Alf and Vegard’s Risc processor)
ATMega16 yang menggunakan teknologi
RISC (Reduce Instruction Set Computing)
dimana program berjalan lebih cepat karena
hanya membutuhkan satu siklus clock untuk
mengeksekusi satu instruksi program. Secara
umum, AVR dapat dikelompokkan menjadi 4
kelas, yaitu kelas ATtiny, keluarga AT90Sxx,
keluarga ATMega, dan AT86RFxx. Pada
dasarnya yang membedakan masing-masing
kelas adalah memori, peripheral, dan
fungsinya. Dari segi arsitektur dan instruksi
yang digunakan, mereka bisa dikatakan
hampir sama.

Mikrokontroler AVR ATMega16
memiliki fitur yang cukup lengkap.
Mikrokontroler AVR ATMega16 telah
dilengkapi dengan ADC internal, EEPROM
internal, Timer/Counter, PWM, analog
comparator, dll. Sehingga dengan fasilitas
yang lengkap ini memungkinkan untuk belajar
mikrokontroler keluarga AVR dengan lebih
mudah
dan
efisien,
serta
dapat
mengembangkan kreativitas penggunaan
mikrokontroler ATMega16.
Fitur-fitur
yang
dimiliki
oleh
mikrokontroler ATMega16 adalah sebagai
berikut:
1. Saluran I/O sebanyak 32 buah, yaitu port
A, port B, port C, dan port D.
2. ADC internal sebanyak 8 saluran.
3. Tiga
buah
Timer/Counter
dengan
kemampuan pembandingan.
4. CPU yang terdiri atas 32 buah register.
5. SRAM sebesar 512 byte.
6. Memori Flash sebesar 8 kb dengan
kemampuan Read While Write.
7. Port antarmuka SPI
8. EEPROM sebesar 512 byte yang dapat
diprogram saat operasi.
9. Antarmuka komparator analog.
10.Port USART untuk komunikasi serial.
11.Sistem mikroprosesor 8 bit berbasis RISC
dengan kecepatan maksimal 16 MHz.
2.3. Remote Control
Remote Controller atau yang biasa
disebut Pengendali jarak jauh merupakan
sebuah alat elektronik yang digunakan untuk
mengoperasikan sebuah mesin dari jarak jauh.
Istilah remote control juga sering disingkat
menjadi remot saja. Remot juga sering
mengacu pada istilah controller, donker,
donker, doofer, zapper, click-buzz, box,
flipper, zippity clicker or changer. Pada
umumnya, pengndali jarak jauh digunakan
untuk memberikan perintah dari kejauhan
kepada televisi atau barang-barang elektronik
lainnya seperti system streo dan pemutar
DVD. Remot control untuk perangkatperangkat ini biasanya berupa benda kecil
nirkabel yang digenggam dengan sederetan
tombol untuk menyesuaikan berbagai setting,
seperti misalnya saluran televisi, nomer trek
dan volume suara.
Malah pada kebanyakan peranti
moderen dengan control seperti ini, remot
controlnya memiliki segala control fungsi
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sementara perangkat yang dikendalikan itu
sendiri hanya mempunyai sedikit control
utama yang mendasar. Kebanyakan remote
berkomunikasi dengan perangkatnya masingmasing melalui sinyal-sinyal infra merah dan
beberapa saja melalui sinyal radio. Remot
Control biasanya menggunakan baterai AAA
yang kecil atau AA sebagai satu dayanya.
Sama halnya dengan hiasan lampu
akrilik yang saat ini diproduksi CAHAYA14
desing
dengan
menggunakan
remote
Controller dan menjadikan hiasan lampu
Akrilik ini lebih menarik untuk dimiliki bagi
tiap
peminatnya.
Remote
control
menggunakan LED (Light Emitting Diode)
infra merah yang berfungsi sebagai pengirim
(transmitter) pola sinar infra merah. LED infra
merah adalah sejenis lampu kecil yang
memiliki dioda yang akan memancarkan
cahaya infra merah apabila diberi arus. Sinyal
infra merah yang dikirimkan tidak akan dapat
dilihat oleh mata kita, karena sinar infra
merah
tidak
termasuk
gelombang
elektromagnetik pada spectrum cahaya
tampak. Namun sinar tersebut dapat terbaca
oleh receiver yang ada pada peralatan
elektronik yang menerima sinyal tersebut.
Receiver yang digunakan adalah sebuah foto
transistor infra merah. Jika pola sinyal infra
merah yang diterima bersesuaian dengan salah
satu instruksi, seperti instruksi menaikkan
volume suara pada pesawat televisi, maka
volume suara pesawat televisi tersebut akan
dinaikkan. Jika pola sinar infra merah yang
dibaca tidak dapat dikenali maka pesawat
televisi akan mengabaikannya. Hal ini
mungkin saja terjadi jika sebuah pesawat
remote control untuk peralatan lain yang
berada tidak jauh dari pesawat televise
tersebut sedang digunakan. Bentuk kode
sinyal tersebut untuk masing-masing tombol
tergantung kepada perusahaan produsen
peralatan elektronika. Pada dasarnya setiap
perusahaan bebas menentukan kode sinyal
untuk setiap tombol pada pesawat remote
control.
III. METODE PENELITIAN
Dalam perancangan alat penghitung
skor olahraga mikrokontroler ATMega16
sebagai otak pengendalinya ini harus
digambar terlebih dahulu menggunakan blog
diagram. Hal ini akan sangat membantu dalam
mengidentifikasi kesalahan serta kelemahan

apabila terjadi kesalahan pada perancangannya. Selain itu blog diagram juga akan sangat
membantu dalam pemahaman perancangan
sistem yang akan dilakukan.
3.1. Diagram Blok

Gambar 1. Diagram Blog Rangkaian
Dari diagram blog rangkaian diatas, dapat
dijelaskan bahwa:
a. Keypad 4x4 digunakan untuk memasukkan
angka
untuk
menentukan
lama
pertandingan, keypad ini berfungsi apabila
tombol angka ditekan. kemudian akan
mengirim perintah pada mikrokontroler
Atmega 16. keypad ini dihubungkan pada
PORT.A pada mikrokontroler ATmega 16.
b. Infra Red Detector sensor ini digunakan
mendeteksi sinyal dari remot, sensor ini
berfungsi apabila menerima sinyal dari
remot. kemudian akan mengirim perintah
pada mikrokontroler Atmega 16. Sensor ini
dihubungkan
pada
PORT.D
pada
mikrokontroler ATmega 16
c. Mikrokontroler Atmega 16 merupakan
pengendali utama dari rangkaian alat ini.
Mikrokontroler ini akan diisikan progam
yang dapat berfungsi sebagai penghitung
Skor dan waktu pertandingan. Keluaran
yang digunakan dari mikrokontroler ada 2
buah yaitu LCD dan buzzer sebagai alarm.
Ketika alat di hidupkan maka yang
pertama adalah memasukkan nominal
angka yang digunakan untuk menentukan
waktu
pertandingan,
setelah
itu
microkontroler akan menghitung mundur
waktu pertandingan. Dan remote di
gunakan untuk mengisi skor pertandingan
yang kemudian akan muncul pada LCD.
Ketikan waktu habis maka buzzer akan
berbunyi sebagai tanda pertandingan telah
usai.
d. LCD digunakan untuk menampilkan hasil
hitungan dari mikrokontroler, LCD ini
mempunya 4 baris tampilan yaitu baris
pertama menampilkan waktu lama
pertandingan baris 2 menampilkan nama
kleb baris 3 dan 4 menampilkan angka
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skor. LCD ini dihubungkan pada PORT.C
pada mikrokontroler ATMega16
e. Buzzer digunakan sebagai penanda jika
pertandingan telah usai maka buzzer akan
‘beep’, kemudian buzzer akan mati dengan
cara di reset. Buzzer ini dihubungkan pada
PORT.D pada mikrokontroler ATmega 16
f. Remote digunakan sebagai control jarak
jauh untuk mengisi skor pertandingan.
Remote akan mengirim sinyal yang akan
diterima sensor infrared kemudian akan
diteruskan pada mikrokontroler Atmega
16. Skor akan ditampilkan pada LCD
sesuai dengan yang diperintahkan oleh
remote.

Gambar 3 Rangkaian Infrared

3.2. Perancangan Mikrokontroler Dan LCD

Gambar 2 Rangkaian ATMEGA 16 dan LCD
Rangkaian diatas adalah rangkaian sistem
minimum ATMega16 yang berfungsi sebagai
otak atau tempat penyimpanan progam
dimana akan bekerja sesuai perintah progam
yang dimasukkan. Sedangkan LCD berfungsi
sebagai penampil dari output progam yang
berupa teks, rangkaian tersebut membutuhkan
tegangan DC 5 volt agar bisa berjalan dengan
baik.
3.2. Perancangan Sensor Infra Merah
Rangkaian
sensor
Infrared
diatas
membutuhkan tegangan 5 volt dihubungkan
pada VCC dan port D di mikrokontroler
ATmega 16.

Gambar 4. Alur Progam
Program pertama memasukkan jumlah waktu
lama pertandingan dengan format menit dan
menampilkannya pada LCD, Mikrokontroller
akan mematikan buzzer sebelum waktu yang
dimasukkan
habis.
Kemudian
untuk
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menambahkan
dan
mengurangi
skor
pertandingan menggunakan remot dan tekan
tombol pada remot maka IR Detector akan
menerima sinyal dari remot dan mengolahnya
dalam bentuk angka kemudian menampilkannya pada LCD jika waktu yang habis
maka buzzer akan hidup.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Pengujian IR Detektor
Sensor IR ini akan bekerja jika
mendapat suplay tegangan sebesar 5 Volt DC.
Dimana tegangan 5 Volt DC dihubungkan
dengan konektor Vcc dan ground pada sensor.
Pada keluaran (out) dihubungkan pada
mikrokontroller port D.3, sensor ini menerima
sinyal dari remot kemudian diproses pada
mikrokontroller. IR Detector ini di lakukan
dengan memberi arus 5 Volt tetapi karena ada
resistor maka tegangan menjadi 2.8Volt.

dan apabila LCD menampilkan skor dengan
benar maka rangkaian sensor IR Detector
telah bekerja dengan baik.
Pada tahap ini dilakukan pengujian alat secara
keseluruhan dengan cara penguji menekan
saklar dalam keadaan On sehingga tampilan
LCD menyala, setelah itu masukan input
dengan menggunakan keyboard untuk seting
waktu yang akan digunakan dalam
pertandingan. Setelah di mulai, input
menggunakan remot dengan memencet
tombol pada remot yang digunakan untuk
merubah nilai dari setiap tim, baik menambah
maupun mengurangi skor pertandingan
Pengujian alat di lakukan 3 kali berturut-turut.
Untuk dapat mengetahui cara kerja alat yang
lebih akurat dapat dilihat pada Gambar 5 di
bawah ini adalah contoh pengujian.

Gambar 5. Pengujian Alat Keseluruhan
Tabel 2 Pengujian Keseluruhan
Gambar 5 pengujian sensor
REMOT

Di bawah ini merupakan tabel 1 pengujian
sensor ultrasonic dan diberi tegangan 5 Volt
Dc.

Vol UP
Vol
DOWN
Prog UP
Prog
DOWN
Buzzer

Tabel 1 Hasil Pengujian Sensor Ultrasonic
Tegangan
Keluaran
0V
2.8V

Logika

Keadaan

0
1

Mati
Hidup

Dari hasil pengujian di atas menunjukkan
bahwa pada saat sensor diberi tegangan 5 Volt
IR Detector akan hidup dan menerima sinyal
dari remot, kemudian diproses mikrokontroler

Sinyal infrared
TIM A TIM B

30
menit

0
menit

Mati

Hidup

Normal
Normal
Normal
Normal

Dari pengujian yang diamati dapat
disimpulkan bahwa alat berfungsi dengan baik
dan tidak ada kerusakan.
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V. KESIMPULAN
Nilai dari sebuah Pertandingan olahraga
adalah sesuatu ysang penting karena
menentukan tim yang dapat memenangkan
perttandingan tersebut, dalam pembuatan alat
papan skor olahraga yang berbasis ATMega16
ini telah mampu menampilkan batasan waktu
pertandingan yang di hitung mundur dan
jumlah angka atau nilai dari setiap tim, ketika
waktu pertandingan habis maka akan ada
peringatan dari buzzer yang berbunyi sebagai
tanda berakhirnya suatu pertandingan
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