
APLIKASI HITACHI M1632 LCD PADA SC-AVR 
 

Apabila kita merancang suatu system yang membutuhkan tampilan, biasanya 
digunakan LCD. M1632 LCD yang ada di pasaran sekarang ini, sebagian besar 
menggunakan mikrokontroler HD44780 buatan Hitachi yang didisain khusus untuk 
mengendalikan LCD. Dalam materi kali ini, akan dibahas mengenai cara pemakaian LCD 
karakter 2x16 yg menggunakan mikrokontroler HD44780 pada modul SC-AVR. 

Modul SC-AVR adalah merupakan sistem sederhana yang dapat digunakan 
sebagai modul mikrokontroler AVR dengan 2 buah port antar muka LCD yaitu port 
untuk Hitachi M1632 LCD dan port untuk M1632 LCD merk Seiko, Hyunday ataupun 
Tian Ma. Selain digunakan sebagai modul mikrokontroler AVR ATMega8515 ataupun 
AT90S8515, yang diproduksi oleh Atmel (www.atmel.com), SC-AVR dapat juga 
digunakan sebagai modul mikrokontroler MCS51 (AT8951, AT8952, AT8953, AT8955 
dan AT898252). Modul ini juga mempunyai fasilitas tambahan I2C Serial EEPROM 
sebesar 1 Kbyte yang dapat digunakan sebagai memori tambahan apabila kapasitas 
EEPROM AVR tidak mencukupi atau pada saat pengguna memakai mikrokontroler 
MCS51 yang tidak memiliki EEPROM.  

 

 
Gambar 1 

Instalasi Hitachi M1632 LCD pada Modul SC-AVR (tampak depan dan belakang) 
  

 
Untuk pemrograman mikrokontrolernya, dilakukan secara ISP (In System 

Programming) dengan menggunakan Kabel AVR-ISP yang dihubungkan pada komputer 
melalui Pararel-Port PC.  

Dengan adanya port untuk 2 macam LCD seperti dijelaskan sebelumnya maka 
pada modul SC-AVR terdapat 2 buah konektor LCD HD44780 yang berbeda. Perbedaan 
kedua konektor LCD tersebut terletak pada konfigurasi pin power nya saja. Sedangkan 
konfigurasi hubungan pin-pin LCD dengan mikrokontroler ATMega8515 adalah sama, 
seperti yang terlihat pada table berikut ini. 

  
M1632 AVR ATMega8515 



LCD 
RS Port C.1 (pin 22) 

RW Port C.6 (pin 27) 

E_LCD Port C.7 (pin 28) 

Data P4 Port A.4 (pin 35) 

Data P5 Port A.5 (pin 34) 

Data P6 Port A.6 (pin 33) 

Data P7 Port A.7 (pin 32) 
  

Yang harus dilakukan kali pertama untuk dapat mengakses M1632 LCD adalah dengan 
inisialisasi, yang meliputi pengaturan mode pengiriman data bus, pengaturan jumlah baris 
dan jumlah dot-matrix setiap karakternya. 
  
rcall Delay_15mS 
ldi A,$28   ; Mode 4-bit, 2 baris, 5x8 dots 
rcall Kirim_Perintah 
ldi A,$28 
rcall Kirim_Perintah 
ldi A,$28 
rcall Kirim_Perintah 
ldi A,$1   ; Display Clear 
rcall Kirim_Perintah 
ldi A,$E   ; Display ON 
rcall Kirim_Perintah  
ldi A,$6            ; Mode Increment Address 
rcall Kirim_Perintah 
  
M1632 LCD, mempunyai dua buah Register yaitu register perintah dan register data, 
yang aksesnya diatur dengan menggunakan kaki RS. Pada saat RS berlogika 0, maka 
register yang diakses adalah Register Perintah dan pada saat RS berlogika 1, maka 
register yang diakses adalah Register Data 
  
Register Perintah 

Register ini adalah register di mana perintah-perintah dari mikrokontroler ke 
M1632 LCD pada saat proses penulisan data, atau tempat status dari Mikrokontroler 
HD44780 dapat dibaca pada saat pembacaan data. 
  
Penulisan Data ke Register Perintah 

Penulisan data ke Register Perintah dilakukan dengan tujuan mengatur tampilan 
LCD, inisialisasi dan mengatur Address Counter maupun Address Data. 

Kondisi RS berlogika 0 menunjukkan akses data ke Register Perintah. Kondisi 
RW berlogika 0 yang menunjukkan proses penulisan data akan dilakukan. 

Jika penulisan menggunakan mode 8 bit interface, maka proses penulisan dapat 
langsung dilakukan secara 8 bit (bit 7 … bit 0) dan diawali sebuah pulsa logika 1 pada E 
Clock. 
 



  
 cbi Control,RS ; akses register perintah 
 cbi Control,RW ; mode penulisan 

 ldi R16,$14  

rcall Kirim_RegisterLCD ; pengiriman perintah geser cursor ke kanan 

  
Sedangkan jika penulisan menggunakan mode 4 bit interface, maka Nibble tinggi (bit 7 
sampai bit 4) terlebih dahulu dikirimkan dengan diawali pulsa logika 1 pada E Clock. 
Kemudian Nibble rendah (bit 3 sampai bit 0) dikirimkan dengan diawali pulsa logika 1 
pada E Clock lagi, sperti tampak pada potongan program berikut. 
  
 cbi Control,RS ; akses register perintah 
 cbi Control,RW ; mode penulisan 
 ldi R16,$14 
 rcall Kirim_RegisterLCD ; pengiriman data $1 (high nibble) 
 swap R16 
 rcall Kirim_RegisterLCD ; pengiriman data $4 (low nibble) 
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 Timing diagram Penulisan Data ke Register Perintah Mode 4 bit Interface 
 

Pembacaan Data dari Register Perintah 
Proses pembacaan data pada register perintah biasa digunakan untuk melihat 

status busy dari LCD atau membaca Address Counter. RS diatur pada logika 0 untuk 
akses ke Register Perintah, R/W diatur pada logika 1 yang menunjukkan proses 
pembacaan data. Untuk mode 8-bit interface, pembacaan 8 bit (nibble tinggi dan rendah) 
dilakukan sekaligus dengan diawali sebuah pulsa logika 1 pada E Clock. 
 
 cbi Control,RS ; akses register perintah 
 sbi Control,RW ; mode pembacaan 
 rcall Ambil_RegisterLCD 

 
Sedangkan pada mode 4-bit interface, nibble tinggi dibaca dengan diawali pulsa 

logika 1 pada E Clock dan kemudian 4 bit nibble rendah dibaca dengan diawali pulsa 
logika 1 pada E Clock. 



 
 cbi Control,RS ; akses register perintah 
 sbi Control,RW ; mode pembacaan 
 rcall Ambil_RegisterLCD ; ambil data high nibble register 
         push R16 
         rcall Ambil_RegisterLCD ; ambil data low nibble register 
         swap R16 
         pop R17 
 add R16,R17 ; Data register 8-bit ada pada Register R16 
 

z 
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Timing Diagram Pembacaan Register Perintah Mode 4 bit Interface 
  
Register Data 

Register ini adalah register di mana mikrokontroler dapat menuliskan atau membaca data 
ke atau dari DDRAM. Penulisan data pada register ini akan menempatkan data tersebut ke 
DDRAM sesuai dengan alamat yang telah diatur sebelumnya 

  
Penulisan Data ke Register Data 
Penulisan data pada Register Data dilakukan untuk mengirimkan data yang akan 

ditampilkan pada LCD. Proses diawali dengan adanya logika 1 pada RS yang 
menunjukkan akses ke Register Data, kondisi R/W diatur pada logika 0 yang 
menunjukkan proses penulisan data. 

Pada mode data 4-bit nibble tinggi (bit 7 hingga bit 4) dikirim dengan diawali 
pulsa logika 1 pada sinyal E Clock dan kemudian diikuti 4 bit nibble rendah (bit 3 hingga 
bit 0) yang juga diawali pulsa logika 1 pada sinyal E Clock. 
   
 sbi Control,RS ; akses register Data 
 cbi Control,RW ; mode penulisan 
 ldi R16,’A’ 

rcall Kirim_RegisterLCD ; penulisan karakter ‘A’ ke LCD, mode 8 bit 
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Timing Diagram Penulisan Data ke Register Data Mode 4 bit Interface 
  
Pembacaan Data dari Register Data 

Pembacaan data dari Register Data dilakukan untuk membaca kembali data yang 
tampil pada LCD. Proses dilakukan dengan mengatur RS pada logika 1 yang 
menunjukkan adanya akses ke Register Data. Kondisi R/W diatur pada logika 1 yang 
menunjukkan adanya proses pembacaan data. Data 4 bit nibble tinggi (bit 7 hingga bit 4) 
dibaca dengan diawali adanya pulsa logika 1 pada E Clock dan dilanjutkan dengan data 4 
bit nibble rendah (bit 3 hingga bit 0) yang juga diawali dengan pulsa logika 1 pada E 
Clock. 
   
 sbi Control,RS ; akses register Data 
 sbi Control,RW ; mode pembacaan 
         rcall Ambil_RegisterLCD ; ambil data register 

 

 
Gambar 5 

Timing Diagram Pembacaan Data dari Register Data Mode 4 bit Interface 
 

 Aplikasi dan program ini dapat didownload di www.delta-electronic.com bagian 
application note dengan nama AN70. Fransiskus Gunawan, Delta Electronic 
 
 


