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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

1. Hidup merupakan suatu proses, petik hikmah dari setiap proses tersebut 

2. Kegagalan adalah suatu pengalaman yang pahit, teruslah semangat 

jadikanlah kegagalan pengalaman yang sangat berharga sehingga bisa 

bangkit dari kegagalan. 

3. Harta akan habis jika digunakan, sedangkan ilmu tidak akan habis walau 

sudah di liang lahat. 

4. Cepat belum pasti menang, terlambat belum pasti kalah, tetap semangat. 

 

 

PERSEMBAHAN 

1. Kupersembahkan kepada insan yang mencintai ilmu pengetahuan. 

2. Kupersembahkan kepada kedua orang tua penulis yang telah mencurahkan 

kasih sayangnya. 

3. Kupersembahkan kepada almamater penulis yang sangat penulis 

banggakan. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

Pada dasarnya teknologi diciptakan untuk memudahkan segala kegiatan aktifitas 

manusia, tidak terkecuali dengan penggunaan teknologi di lingkungan kampus. 

Atas dasar inilah pemanfaatan teknologi di kampus kami terapkan, alat 

monitoring keberadaan dosen yang dibuat untuk membuat kemudahan dan 

kenyamanan baik untuk mahasiswa maupun untuk dosen. Sebuah alat identifikasi 

dengan menggunakan frekuensi RFID (Radio Frequency Identification). Data 

dari RFID setelah melewati sebuah penguat, data kemudian disimpan dalam 

serial Buffer yang menggunakan ATTINY 2313,karena terdapat 4 buah ATTINY 

2313 maka sebelum data diterima mikro ATMEGA 162 harus melewati 

Multiplexing 4052.  

 Penggunaan serial Buffer ATTINY 2313 berfungsi agar data tidak hilang 

sebelum di eksekusi oleh mikro ATMEGA 162 ketika reader RFID membaca tag 

card secara bersamaan. Multiplexing 4052 untuk menghemat penggunaan port 

pada mikro ATMEGA 162. 

 

Kata kunci : Serial Buffer ATTINY 2313,Multiplexing 4052.   
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.1. Latar Belakang 

 Kemudahan berkomunikasi pada saat ini mutlak diperlukan untuk 

menghemat waktu dan tenaga, begitu pula dengan komunikasi antar mahasiswa 

dan dosen. Sering kali antar mahasiswa dan dosen tidak terjadi komunikasi yang 

baik sehingga banyak sesuatu hal yang tidak dapat terselesaikan dengan baik. 

 Mengingat begitu luasnya area kampus dan mungkin hanya ponsel sebagai 

satu-satunya alat komunikasi antar dosen dan mahasiswa, maka dari itu penulis 

mempunyai ide bagaimana memudahkan mencari keberadaan dosen di kampus 

tanpa harus mengganggu para dosen dengan menelpon via ponsel. 

 Sebuah alat monitoring keberadaan dosen yang menggunakan frekuensi 

sebagai identifikasi, penyusun berharap dapat lebih memudahkan mahasiswa 

mencari dosen agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Dengan hanya 

mendekatkan sebuah tag card yang mempunyai kode berbeda-beda untuk setiap 

dosen pada sebuah perangkat pembaca (reader) tag card yang dipasang pada 4 

gedung yang berjauhan keberadaan dosen dapat diketahui dengan mudah karena 

ditampilkan pada sebuah perangkat LCD monitor. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 Dasar pemikiran mutlak diperlukan dalam proses pembuatan tugas akhir 

agar dapat menghasilkan tugas akhir yang bisa dipertanggung jawabkan baik 

secara ilmiah maupun secara moral, maka dari itu semua yang berkaitan dengan 

tugas akhir ini merupakan hasil dari beberapa teori yang penulis dapatkan dengan 

berbagai metode. 

 Tugas akhir ini terdapat 3 proses yang terdiri dari input, proses kerja 

sistem, dan output. Di dalam input terdapat beberapa alat yang terdiri dari tag 

card, reader RFID, dan unit catu daya, sedangkan di dalam proses kerja sistem 

terdapat Mikrokontroler ATtiny 2313 dan pada output terdapat Multiplexer 2313. 

Beberapa komponen-komponen tersebut akan dijelaskan dalam landasan teori 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

SERIAL BUFFER ATtiny 2313 SEBAGAI PENYIMPAN DATA 

SEMENTARA DAN MULTIPLEXING 4052 PADA SISTEM 

MONITORING KEBERADAAN DOSEN MENGGUNAKAN RFID 

 

3.1. Blok Diagram Rancangan Alat 

 

Gambar 3.1 Blok rancangan serial buffer sebagai penyimpanan data sementara 

dan multiplexer pada sistem monitoring keberadaan dosen 

 

 



BAB IV 

PEMBUATAN BENDA KERJA 

 

Proses pembuatan benda kerja pada Tugas Akhir ini memerlukan alat serta 

bahan-bahan tertentu, pembuatan benda kerja dibagi menjadi beberapa bagian 

antara lain: 

 Alat dan bahan yang dibutuhkan 

 Pembuatan perangkat keras ( Hardware ) 

 Pembuatan perangkat lunak ( Software ) 

Masing- masing bagian mempunyai tujuan yang sama yaitu agar 

kelima bagian yang merupakan satu kesatuan sistem yang akan dibuat dapat 

saling melengkapi satu sama lain, sehingga tercipta suatu sistem yang handal. 

Tetapi langkah awal dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah perancanaan yang 

matang dan konsep yang jelas tentang aplikasi apa yang akan dibuat. Agar 

kendala-kendala yang tidak diinginkan pada proses pembuatan dapat 

diperhitungkan terlebih dahulu. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENGUKURAN DAN PENGUJIAN ALAT 

 

Pengukuran pada Tugas Akhir ini membahas tentang tujuan pengukuran dan 

pengujian, alat dan bahan yang digunakan, langkah pengukuran, pengukuran 

rangkaian catu daya, , dan rangkaian mikrokontroler ATtiny 2313 dan multiplexer 

4052. 

5.1. Tujuan 

Pengukuran rangkaian pada dasarnya adalah untuk mendapatkan data-data yang 

lengkap guna menunjukkan dan menguatkan teori yang sudah dikemukakan 

sebelumnya. Pengukuran yang kita lakukan adalah juga sebagai sarana untuk 

melihat apakah rangkaian yang kita buat berhasil atau tidak, selain itu juga untuk 

mencari solusi apabila kita menemui masalah. 

Untuk mendapatkan data yang benar, lengkap dan akurat membutuhkan 

ketelitian dan percobaan berulang-ulang. Agar pelaksanaan analisa dapat berjalan 

dengan cepat dan lancer sebaiknya direncanakan terlebih dahulu apa yang 

dianalisa, setelah itu persiapkan alat-alat yang dibutuhkan. 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

PENUTUP 

Dari apa yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan dan juga saran-saran yang dapat diberikan untuk 

pengembangan alat ini kedepannya. 

6.1.Kesimpulan 

1. Serial buffer berfungsi sebagai sebagai penyimpan data sementara jika 4 

buah reader membaca tag card secara bersamaan. 

2. Setiap mikrokontroler Attiny 2313 mampu menyimpan data tag card 

sampai tiga tag card 

3. IC Multiplekser 4052 berfungsi sebagai selector data serial RFID dari 

rangkaian serial buffer dan sebagai perantara input data RFID yang berasal 

dari mikrokontroler Attiny 2313 ke mikrokontroler ATMega 162. 

4. Data yang dipilih oleh multiplexer 4052 berdasarkan bilangan logika yang 

diberikan oleh ATMega 162. 

5. Tag card yang pasif masih harus menempelkan pada reader RFID karena 

untuk membangkitkan frekuensi pada card tersebut. 

6. Jarak transfer data pada tugas akhir ini mampu mencapai 300 meter. 

7. Karena alat ini masih harus menempelkan tag card maka diharapkan 

setiap dosen berkenan untuk menempelkan tag card yang telah 

dimilikinya. 

 

6.2.Saran 



1. Untuk lebih memudahkan sebaiknya menggunakan RFID tipe long range 

dan memakai tag card yang aktif, karena secara otomatis redaer akan 

membaca tag card, dan akan langsung dikirimkan ke server 

mikrokontroler kemudian akan ditampilkan pada LCD monitor. 

2. Pemanfaatan web untuk bisa mengetahui keberadaan dosen dengan 

melihat di website. 

Demikian kesimpulan dan saran-saran yang dapat disampaikan penulis 

sebagai penutup dari Laporan Tugas Akhir ini. Semoga dapat digunakan 

sebagai referensi pertimbangan untuk pengembangan alat yang selanjutnya 

serta dapat bermanfaat bagi para pembaca. 
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