
Aplikasi Jam Digital menggunakan bahasa C 

(3)  

Setelah membuat rutin-rutin LCD dan Keypad, berikutnya kita membuat rutin-rutin untuk 

mengakses data waktu yang tersimpan pada RTC yang terdapat pada modul RTC-1287. 

Wujud fisiknya bisa dilihat pada gambar 1.  

 

Gambar 1 

Modul RTC-1287 

   
 

 

 

 



 

Gambar 1 

Mapping memori IC DS1287 

RTC-1287 adalah Modul Real Time Clock yang berfungsi sebagai jam dan kalender 

digital. Komponen utama dari modul ini adalah IC DS1287/DS12887. IC ini berfungsi 

sebagai sebuah rangkaian jam dan kalender digital yang tetap bekerja selama 10 tahun 

walaupun power supply tidak diaktifkan. Data-data waktu tersimpan dalam memori yang 

bersifat non volatile pada IC tersebut.  

Modul RTC-1287 hanya memerlukan jalur Data Bus (D0…D7 atau P0.0….P0.7) dan 

Control Bus (WR, RD dan CS) saja. Maka dengan 2 buah kabel pita 10 pin, Modul DST-

51 telah dapat dihubungkan dengan RTC-1287. Mapping memori yang menunjukkan 

letak register-register control, status dan data waktu bisa dilihat pada gambar 2. Ketika 

disambung dengan modul DST,  Chip Select DS1287 akan terhubung dengan CS3, yang 

berarti bahwa modul ini memiliki alamat 6000 heksa. Dengan demikian kita bisa 

mendefinisikan dalam program kita sebagai berikut: 

   

 
 

    

  



            Setelah pendefinisian tersebut, dalam assembly pembacaan dan pengisian bisa 

kita lakukan dengan perintah movx. Berikut contoh mengambil dan mengisi nilai jam: 

;Mengambil nilai jam saat ini, hasil di Akumulator 

Mov   Dptr,#Jam 

Movx  A,@Dptr 

;Mengisi nilai jam saat ini, nilai yang akan diisikan diletakkan di 
;Akumulator 

Mov   Dptr,#Jam 

Movx  @Dptr,A 

Sedangkan dalam bahasa C, bisa kita lakukan pengisian dan pembacaan secara 

langsung dengan operator assignment (=). Misalnya, saat ini kita set jam 11:30:05, 

maka dalam program kita bisa langsung menulis: 

Jam   = 0x11; 

Menit = 0x30; 

Detik = 0x05; 

Perlu diperhatikan, bahwa sebelum IC DS2887 bisa digunakan, osilatornya harus 

dihidupkan lebih dulu. Hal ini dilakukan dengan memberi nilai 20h pada register A. 

Selain itu, mode kerjanya juga bisa diatur melalui register B. Misalnya kita 

mengoperasikan RTC ini pada mode 24 jam dan format data BCD, maka nilai yang 

diisikan pada register B adalah 02h. Berikut rutin inisialisasi RTC dengan Assembly dan 

C. 

    

 

 

 

 



   

 
 

Adapun agar pembacaan waktu pada RTC valid, maka perlu dilakukan pemeriksaan 

pada bit ke-7 register C. Bit ini akan high setelah terjadi up-date data pada register-

register waktu RTC, dan akan kembali low setelah dilakukan proses pembacaan register 

C. Potongan program berikut untuk menunggu bit ke-7 register C high: 

;Dalam Bahasa Assembly 

Tunggu_IRQ: 

   Mov   Dptr,#RegisterC 

   Movx  @Dptr,A 

   Jnb   A.7,Tunggu_IRQ 

;Dalam Bahasa C 

while ((RegisterC && 0x80) != 0x80); 

 


