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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sistem pembayaran merupakan sistem yang digunakan untuk memindahkan 

dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Sistem pembayaran berhubungan dengan 

proses pembayaran akan sesuatu seperti jasa, barang, tagihan, dan lainnya. 

Metode pembayaran terbagi menjadi dua, metode pembayaran tunai dan non-

tunai. Metode pembayaran tunai merupakan proses pembayaran yang terjadi 

antara satu pihak dengan pihak lainnya secara langsung. Metode ini merupakan 

metode konvensional yang sering kita lakukan dimana, saling bertatap muka 

dan menyerahkan uang. 

Sistem pembayaran yang berada di kampus kebanyakan masih secara 

bertatap muka satu sama lain. Mahasiswa berada di loket pembayaran bertemu 

dengan salah satu karyawan bagian loket pembayaran di kampus untuk 

melakukan transaksi secara tunai. Cara transaksinya adalah dengan 

menyerahkan kartu tanda mahasiswa atau KTM kepada pegawai loket 

keuangan. Kemudian pegawai tersebut mengakses web pembayaran yang 

dimiliki oleh kampus tersebut. Di site atau situs tersebut pegawai memasukkan 

NIM berdasarkan KTM yang diserahkan oleh mahasiswa. Selanjutnya akan 

muncul biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa tersebut. Sering kali 

dalam tatap muka ini terjadi kesalahan oleh pegawai dalam memasukan NIM 

pada website atau situs sehingga nilai transaksi yang dikeluarkan berbeda dari 

informasi yang diperoleh mahasiswa di bagian portal website informasi 

pembayaran kampus. Serta hal tersebut juga dapat mengakibatkan lamanya 

antrian jika hal tersebut terjadi. Hal ini menjadi salah satu kelemahan yang 

dialami oleh pegawai loket tersebut karena salah memasukan NIM. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut diperlukan implementasi berupa pembuatan 

kartu KTM dengan kartu RFID sebagai salah satu cara mengatasi kesalahan 

memasukkan NIM tersebut.  
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1.2. Tujuan 

Tujuan dari Proyek Akhir ini adalah : 

1. Terciptanya prototype login transaksi pembayaran  secara otomatis dengan 

kartu RFID 

2. Meminimalisir kesalahan penginputan nomor mahasiswa secara manual 

untuk login ke  dengan menggunakan kartu RFID. 

 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam gagasan ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara memasukan NIM secara otomatis oleh pegawai dengan 

menggunakan kartu RFID?.  

2. Bagaimana cara kerja penggunaan kartu RFID untuk memudahkan pegawai 

saat pembayaran di loket pembayaran Kampus. 

 

 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan Masalah dalam pembuatan Proyek 2 ini antara lain : 

1. Prototype yang diimplementasikan terdiri dari 1 buah reader dan 3 buah 

tag. 

2. Modul RFID reader digunakan untuk membaca data tag RFID berupa ID 

tag. 

3. Menggunakan database MYSQL. 

4. Komunikasi pada RFID menggunakan SPI. 

5. Menggunakan  Server Apache. 

6. Jenis Kartu RFID yang digunakan adalah MiFare. 

7. Menggunakan display LCD 16x2 I2C 

8. Tampilan interface akses login pembayaran dengan . 

9.  hanya untuk menunjukkan keberhasilan sistem pembayaran. 

10. Kartu RFID ini nantinya akan menggantikan kartu mahasiswa yang sudah 

ada. 
11. Proyek Akhir ini hanya membaca data dari RFID dan tidak menuliskan 

data ke RFID. 

 

  


