
Mikrokontroler dan Joystick 
 

 Selain dapat dihubungkan dengan Playstation dan komputer, joystick juga dapat 

dihubungkan dengan mikrokontroler. Berikut akan dibahas cara menghungkan joystik ke 

mikrokontroler. 

 Joystick yang digunakan adalah Sonny Analog Controller SCPH-110, joystick ini 

mempunyai pin out seperti berikut ( gambar 1 ). 

 

 
Gambar 01 

Conector Joystik 
 

Pin Nama Keterangan 
1 DATA Data 
2 CMD Command 
3 N/C Tidak dihubungkan 
4 GND Ground 
5 VCC Vcc  
6 ATT Attention / Pemilih 
7 CLK Clock 
8 N/C Tidak di hubungkan 
9 ACK Acknowledge 

 

 Adapun fungsi pin-pin tersebut, adalah sebagai berikut :  

Data, pin ini berfungsi untuk mengirim data dari jostik ke mikrokontroler, data dikirim 

dengan bentuk serial sinkron 8 bit fallin edge. 

Command, pin ini berfungsi untuk mengirim data dari mikrokontroler ke joystick, data 

yang di kirim berbentuk serial sinkron 8 bit fallin edge. 

Vcc, Joystick membutuhkan power suplly sebesar 5 volt.  

Attention, adalah pin yang digunakan untuk memilih josystick mana yang aktif ( select ).  

Clock, berfungsi untuk sinkronisasi pengiriman dan penerimaan data antara 

mikrokontroler dan joysick. Sinyaal clock dibangkitkan oleh mikrokontroler. 



Acknolwedge adalah sinyal yang dikirim oleh joystick apabila telah menerima data dari 

mikrokontroler, ACK akan berlogika low kira-kira satu siklus clock pada saat data 8 bit 

telah terkirim. 

 

Transmisi data 
Semua transmisi data antara mikrokontroller dan joystick adalah 8 bit serial 

sinkron falling edge ( data masuk pada saat clock berubah dari tinggi ke rendah ). Berikut 

ini adalah Timing diagram pengiriman 1 byte data ( gambar 2 ). 

 

 
Gb2. Pengiriman 1 byte data secara serial sinkron 

 

Jika mikrokontroller ingin mengambil data dari joystick maka mikrokontroller 

harus membuat pin ATT berlogika low dan mengirim data sebagai start command (0x01). 

Setelah start commad diterima oleh joystick maka joystick akan mengirim data yang 

menunjukkan ID dari joystick ( 0x41 untuk joystik digital dan 0x73 untuk joystick analog 

red mode ). Pada saat josytick mengirim ID mikrokontroller juga mengirim data ( 0x42 ) 

untuk meminta data dari joystick setelah data  ( 0x42 ) diterima oleh joystick maka 

joystisk membalas dengan mengirimkan data ( 0x52 ) sebagai pemberitahuan bahwa data 

akan dikirim, setelah itu joystik mengirimkan data 6 x 8 bit yang berisi informasi tombol 

mana saja yang ditekan ( semua tombol adala aktif low ). 

  

 

 

 

 



 
Gambar 3 

Timing Diagram Pengambilan data 
 
  
 

Data  Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 

Data 1 select x x strat up right down left 

Data 2 L2 R2 L1 R1 /_\ O X [] 

Data 3 Analog kanan arah kanan kiri ( 00 sampai FF ) 

Data 4 Analog kanan arah atas bawah ( 00 sampai FF ) 

Data 5 Analog kiri arah kanan kiri ( 00 sampai FF ) 

Data 6 Analog kiri arah atas bawah ( 00 sampai FF ) 

Gambar 04 
Data yang diterima oleh mikrokontroler 

 
 
 Artikel dan contoh program dapat di download di www.delta-electronic.com 

bagian aplication note. Nanang Setya, Delta Electronic 

http://www.delta-electronic.com/
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