
JAM WEKKER DIGITAL BERTAMPILAN M1632 LCD 
DENGAN MENGGUNAKAN MODUL DST-52 

  
 Aplikasi berikut ini membahas penggunaan Modul RTC-1287 sebagai jam digital 
dengan tampilan M1632 LCD. Dengan adanya fasilitas alarm pada RTC-1287, kita dapat 
membangun sebuah jam wekker digital. Wekker digital ini akan sangat bermanfaat untuk 
kasus-kasus khusus seperti bilamana pengguna berkeinginan untuk mengaktifkan suatu 
peralatan listrik pada jam-jam tertentu. 
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Gambar 1 

Blok Diagram Sistem 
  

 Tampak pada gambar 1, sistem ini terdiri dari Modul DST-52 yang merupakan 
bagian utama dari sistem. RTC-1287 merupakan modul Real Time Clock, yaitu sebuah 
modul yang mempunyai sistem jam digital yang bekerja secara independent. Artinya, 
sistem jam digital pada modul RTC-1287 ini bekerja mengaktifkan sistem jam digital di 
mana besaran jam, menit dan detik tersimpan dalam register-register tertentu dalam 
modul RTC-1287 sesuai pada gambar 2. Proses tersebut dapat berlangsung tanpa bantuan 
mikrokontroler. 
 Mikrokontroler yang ada pada DST-52 dalam hal ini berfungsi untuk mengatur 
pengambilan/penulisan data pada register dari modul RTC-1287 dan menampilkannya 
pada LCD. Proses pembacaan/penulisan data pada register dari modul RTC-1287 
dilakukan dengan proses yang sama dengan pembacaan/penulisan pada memori eksternal. 
Untuk proses pembacaan, hal ini diawali dengan: 

- -         Persiapan alamat dari register yang akan dibaca, Mov  DPTR,#6000h 
contohnya untuk register di alamat 6000h 

- -         Perintah pembacaan, MovX @DPTR,A 
  
Proses penulisan diawali dengan: 

- -         Persiapan alamat dari register yang akan dibaca, Mov  DPTR,#6000h 
contohnya untuk register di alamat 6000h ;Mov DPTR,#6000h 

- -         Persiapan data yang akan ditulis ;Mov  A,#Data 
- -         Perintah untuk menulis  ;Movx @DPTR,A 

  
  
  



  

 
  

Gambar 2 
Register-register DS12887 (diambil dari data sheet Dallas DS12887) 

  
 Modul DST-52 dalam hal ini berfungsi untuk mengambil data pada register RTC-
1287 dan menampilkan ke LCD. Sedangkan pada mode pengisian data, modul ini 
berfungsi untuk mengambil data dari keypad dan mengisikan ke dalam register RTC-
1287. 
 Modul KP43865 berfungsi sebagai masukan data untuk memberikan nilai setpoint 
dari alarm yang akan diaktifkan 
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Gambar 3 



Rangkaian Switch KP43865 
  

Tampilan setpoint selain disimpan ke dalam registernya, juga akan muncul di layar LCD 
dari modul M1632. Gambar 3 menunjukkan konfigurasi baris dan kolom dari keypad 
4x3, di mana setiap penekanan tombol akan dianggap valid bila salah satu baris dan 
kolom terhubung ke common secara bersamaan. 
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Gambar 4 

Diagram Alir Program Utama 
  

 Pada gambar 4, tampak jalannya program diawali dengan proses inisialisasi pada 
Real Time Clock maupun LCD. Modul RTC diinisial dengan bentuk data BCD dan 
teknik penulisan waktu mode 24 hour. Selanjutnya program akan memantau flag dari 
RTC1287 apakah aktif. Flag tersebut akan selalu aktif untuk setiap detiknya. Hal ini 
berfungsi bagi mikrokontroler untuk mengetahui, kapan data dari register-register 
RTC1287 dikirim ke LCD. 
 Sambil memantau kondisi flag, program juga mendeteksi adanya penekanan 
keypad. Saat keypad  tertekan, program akan terus mengerjakan perintah-perintah yang 



ada di bawahnya yaitu perintah untuk mengambil data dari keypad dan mengirimkan ke 
register nilai alarm pada RTC-1287 serta pada layar M1632 LCD.  
 Saat alarm aktif, Modul RTC1287 akan membangkitkan sinyal IRQ yang diterima 
oleh P3.2/INT0 dari DST-52 sebagai sebuah sinyal interupsi. Program akan melompat ke 
alamat dari vector interupsi eksternal 0 dan mengaktfikan relay 
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Gambar 5 
Interupsi 

  
 Kemudian program menunggu sinyal interupsi kembali ke logika 1 terlebih 
dahulu sebelum keluar dari subroutine interrupt. Relay akan terus aktif kecuali pada saat 
sistem direset. 
 Untuk lebih detail mengenai program wekker digital ini dapat anda download dari 
www.delta-electronic.com bagian software 
  
 


