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ABSTRAK 

Teknologi elektronika dalam bidang Radio Frequency merupakan teknologi yang sangat 

dibutuhkan oleh manusia untuk membantu kerjanya, contohnya yaitu : module Xbee Pro.Module 

Xbee Pro adalah salah satu contoh komponen yang sekarang dapat dimanfaatkan sebagai radio 

frequency.Fungsi dari Xbee Pro ini adalah untuk mengirimkan data antar dua yang berbeda 

dengan jarak yang telah ditentukan oleh Xbee ini sendiri. Tujuan dari pembuatan alat ini tidak 

lain adalah untuk membantu kerja dari menusia dalam melakukan pngukuran jarak, sehingga 

dapat lebih efektif dan effisien. Alat ini bisa bekerja sesuai denagn yang diharapkan jika semua 

kebutuhan dari alat in dapat terpenuhi. Kebutuhan dari alat ini antara lain : rangkaian minimum 

MCU AT89S51 yang berfungsi sebagai otak dari rangkaian lain didalamnya. Rangkaian Rotary 

Encoder yang berfungsi sebagai sensor jarak, serta modul Xbee Pro yang berfungsi sebagai 

transmitter dan receiver dari alat ini. Untuk menjalankan semua yang ada dalam alat ini 

menggunakan program Assembly yang diprogram pada MCU AT89S51. 

 

ABSTRACT 

Electronics technology in the field of radio frequency is a technology that is needed by humans 

for help their working in daily, for such as maxstreem xbee pro module is one of component 

which used to radio frequency. Xbee pro in field used to sending data from two or more which 

has different distance for default setting in Xbee Pro. Aims making this system is for help 

humans working especially in distance measurement.This system can work normally if all of 

needed can be fulfilled. This System need many circuits such as, MCU AT89S51 minimum 

system circuit which used to as main brainfor other circuits. Rotary encoder circuit which used to 

distance sensor, and Xbee Pro module used to transmitter and receiver for this system. 
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