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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Model Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dapat dijelaskan dengan lebih baik melalui blok 

diagram seperti yang terlihat pada Gambar 3.1 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem 

Pada Gambar 3.1 dapat dikelompokkan menjadi dua bagian utama, yaitu 

bagian RFID serta bagian Timbangan.  

1. Bagian RFID terdiri atas Ear Tag, RFID Reader, dan komputer.  

a. Ear Tag berfungsi sebagai tanda pengenal untuk ternak yang dipasang pada 

daun telinga ternak. Di dalam Ear Tag  terdapat chip RFID yang dapat 

dibaca oleh RFID Reader. Chip ini menyimpan ID berupa kode sebagai 

tanda pengenal ternak. 

b.  RFID Reader berfungsi untuk  membaca chip RFID yang terdapat pada Ear 

Tag. RFID Reader akan mengkodekan data yang dibaca dari chip RFID lalu 

data tersebut dikirimkan ke komputer menggunakan kabel USB untuk 

diproses.
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c. Komputer berfungsi untuk membaca data dari RFID dan harus sudah 

terhubung dengan internet. Aplikasi komputer mengolah semua data yang 

dikirim dari RFID dan timbangan ke Port Serial menggunakan 

pemrograman Port Serial. Setelah data pada Port Serial diolah, aplikasi 

komputer diintegrasikan dengan database online menggunakan 

pemrograman web. Dengan adanya pemrograman web sebagai penghubung 

maka data RFID dapat dikirimkan ke database online menggunakan internet 

sehingga aplikasi komputer bisa mendapatkan data ternak berdasarkan data 

RFID. 

2. Pada bagian timbangan terdiri atas timbangan dan komputer. 

a. Timbangan digunakan untuk mendapatkan berat suatu ternak. Caranya yaitu 

dengan mengubah data analog dari Sensor Load Cell menggunakan 

pemrograman mikrokontroler. Timbangan ini memiliki empat buah Load 

Cell yang kabelnya diparalel lalu keluarannya dikuatkan Op Amp sehingga 

datanya dapat diolah mikrokontroler. Data yang telah diolah oleh 

mikrokontroler dikirimkan ke komputer melalui Port Serial yang 

dihubungkan ke komputer menggunakan kabel USB to Serial. 

b. Komputer berfungsi untuk menerima data dari timbangan dan harus sudah 

terhubung dengan internet. Komputer mengolah data tersebut menggunakan 

pemrograman Port Serial. Aplikasi komputer mengolah semua data yang 

dikirim dari RFID dan timbangan ke Port Serial. Setelah data pada Port 

Serial diolah, aplikasi komputer diintegrasikan dengan database online 

menggunakan pemrograman web. Dengan adanya pemrograman web 

sebagai penghubung maka data berat ternak dapat dikirimkan ke database 
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online menggunakan internet sehingga komputer lain pada sistem 

peternakan dapat melihat data tersebut menggunakan browser biasa di mana 

saja. 

3.2 Cara Kerja Sistem Secara Keseluruhan 

 

Gambar 3.2 Sistem Keseluruhan 

Dari Gambar 3.2 dapat diketahui bahwa seluruh komputer pada sistem 

peternakan harus terhubung ke internet baik melalui modem wireless maupun 

modem DSL. Aplikasi komputer yang sudah terintegrasi dengan pemrograman 

web ini digunakan untuk memanajemen data ternak di internet. 

Komputer Peternak 1 terhubung dengan timbangan dan RFID sehingga 

komputer tersebut harus diinstal suatu aplikasi komputer. Aplikasi komputer 

digunakan untuk mengolah data yang berasal dari peralatan menggunakan 

pemrograman Port Serial, sehingga aplikasi ini berperan sebagai alat komunikasi 

antara peralatan dan komputer. Komputer lain yang tidak dihubungkan ke 

timbangan tidak perlu diinstal aplikasi komputer ini. 

Setelah data dari peralatan diterima oleh Komputer Peternak 1, maka data 

akan dikirimkan ke internet sehingga komputer lain pada sistem peternakan dapat 

melihat data tersebut melalui web browser. Pengiriman data ke internet ini 
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menggunakan aplikasi komputer yang sudah terintegrasi dengan pemrograman 

web. 

Proses penggunaan sistem RFID dan timbangan ternak dijelaskan sebagai 

berikut. Pertama-tama ternak diidentifikasi dahulu menggunakan RFID sehingga 

datanya muncul pada Komputer Peternak 1. Saat data sudah diterima komputer 

dan muncul, maka ternak ditimbang. Setelah ditimbang, secara otomatis data berat 

dari ternak akan dikirimkan melalui komunikasi serial (RS232) ke Komputer 

Peternak 1, dan datanya langsung terkirim ke database online. 

3.3 Perancangan Hardware 

Peralatan ini membutuhkan berbagai macam rangkaian hardware agar dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik. Penjelasan mengenai perancangan hardware 

ini terbagi menjadi beberapa bagian, yang diantaranya: rangkaian junction box, 

rangkaian pengkondisi sinyal, rangkaian sistem minimum, rangkaian serial, 

rangkaian LCD, rangkaian power supply, dan platform timbangan. 

3.3.1 Rangkaian Junction Box 

Rangkaian junction box merupakan rangkaian yang berfungsi untuk 

menyatukan kabel dari empat buah Load Cell secara paralel. Rangkaian ini 

menggunakan Variable Resistor sebagai Excitation Trim. Excitation Trim 

merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengurangi tegangan yang masuk 

ke dalam Load Cell. Gambar 3.3 menunjukkan rangkaian junction box. 

Cara Kerja Rangkaian: 

Kabel in+ dihubungkan dengan sumber tegangan DC 5 Volt, sedangkan 

kabel in- dihubungkan dengan sumber tegangan DC -5 Volt. Kabel out+ dan out- 
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dihubungkan dengan rangkaian pengkondisi sinyal. Dalam kondisi zero 

(seimbang) semua tahanan pada Load Cell harus sama. Untuk mempermudah 

menyeimbangkan keempat tahanan Load Cell tersebut maka setiap Load Cell 

membutuhkan sebuah Variable Resistor. 

 

Gambar 3.3 Rangkaian Junction Box 

Besar tahanan Variable Resistor R5, R6, R7, dan R8 tergantung pada 

besar tahanan Load Cell R1, R2, R3, dan R4 saat timbangan dalam kondisi Zero. 

Kondisi Zero pada timbangan yaitu kondisi timbangan tanpa beban tetapi sudah 

termasuk platform pijakan. Pada kondizi Zero, tahanan Load Cell adalah sebagai 

berikut: 

�1	 = 	350.4	Ω												�2	 = 	350.2	Ω												�3	 = 	350.1	Ω												�4	 = 	350.6	Ω	
 

Dari data di atas, tahanan harus diseimbangkan menjadi 360 Ω sehingga 

perlu Variable Resistor untuk menyeimbangkannya. Berikut ini adalah rumus 

untuk menentukan nilai Variable Resistor. 

������ 	= 	����� −	��������� ……………………………………………………………...(3.1)	
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Sehingga: 

�� = ����� − �� = 360	Ω − 350.4	Ω = 9.6	Ω ………………………...(3.2) 

�� = ����� − �� = 360	Ω − 350.2	Ω = 9.8	Ω ………………………...(3.3)

� = ����� − �! = 360	Ω − 350.1	Ω = 9.9	Ω ………………………...(3.4)

�" = ����� − �# = 360	Ω − 350.6	Ω = 9.4	Ω ………………………...(3.5)
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3.3.2 Rangkaian Pengkondisi Sinyal 

Rangkaian pengkondisi sinyal menggunakan Operational Amplifier (Op 

Amp) tipe LM741. Rangkaian ini merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai 

penguat tegangan. Rangkaian ini digunakan untuk menguatkan tegangan yang 

diterima dari Load Cell supaya dapat diolah oleh mikrokontroler. 

 

Gambar 3.4 Rangkaian Pengkondisi Sinyal 

Cara kerja rangkaian: 

Out+ pada Load Cell dihubungkan dengan pin 3 LM741 dan out- pada Load 

Cell dihubungkan dengan pin 2 LM741. Berdasarkan percobaan, saat Load Cell 

diberi beban maksimum (150 kg) maka tegangan out+ yaitu -1.5m Volt dan 

tegangan out- yaitu -4.6m Volt sehingga data berat sesungguhnya (Vin) adalah: 
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$%& = 	$�'() − $�'(* …….……………………………………...,,..........(3.6) 

$%& = 	−1.5+	$ − ,−4.6+-$ = 	3.1+	$ ………………...……,,……(3.7) 

Besar tegangan tersebut terlalu kecil sehingga perlu dikuatkan sampai 

dengan 3 Volt. Potensio (Rg) digunakan untuk mengatur besar penguatan Op 

Amp. Berikut ini adalah cara menentukan besarnya hambatan Rg: 

.�/�0 + 12 3	$%& = $�'( ………………………...…………..…….………(3.8) 

�/
�0 =

456
78 − 1 ………………………………………………….………...(3.9) 

�/
�0 =

456*78
78  ………………………………………………..…………(3.10) 

�0
�/ =

78
456*78 ……………………………………………..……………(3.11) 

�9 = : 78
456*78; 3	�< ………………………..………….……………...(3.12) 

�9 = : =.==!�	
!	*=.==!�	; 3	330000	Ω = �=�!

�.>>�> = 341.353	Ω  …………..…(3.13) 

Besar tegangan keluaran Op Amp saat timbangan dalam keadaan zero tidak 

nol karena timbangan dibebani oleh platform sehingga memerlukan resistor 

zero_setting untuk kalibrasi. Kalibrasi ini digunakan untuk membuat keluaran 

tegangan Op Amp menjadi nol atau mendekati nol. 

 

 

3.3.3 Rangkaian Sistem Minimum 

Sistem minimum mikrokontroler adalah rangkaian elektronik minimum 

yang diperlukan untuk beroperasinya IC mikrokontroler. Rangkaian sistem 

minimum terbagi menjadi 3 rangkaian utama yaitu rangkaian IC, rangkaian reset 

dan rangkaian crystal. 
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Gambar 3.5 Rangkaian Sistem Minimum 

Cara Kerja Rangkaian : 

Pada Mikrokontroler tipe ATMega8535 terdapat 40 pin. IC ini memiliki 4 

Port. Port A digunakan untuk input ADC dari Load Cell. Port B digunakan untuk 

pengiriman program ke komputer menggunakan Downloader. Port C digunakan 

untuk output LCD. Port D digunakan untuk output data ke komputer. Tegangan 

masukan DC 5 Volt diparalel dengan Kapasitor 100 uF sebagai filter supaya tidak 

ada kekacauan data karena gangguan interferensi dari listrik PLN. 
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Gambar 3.6 Rangkaian Reset 

Cara Kerja Rangkaian : 

Rangkaian Reset pada tombol reset (SW1) digunakan untuk mengurangi 

noise serta memiliki fungsi terpenting yaitu untuk melakukan reset saat pertama 

kali catu daya dinyalakan. Reset untuk pertama kali merupakan hal yang 

terpenting sehingga dapat memastikan bahwa program telah berada pada posisi 

awal. 

 

Gambar 3.7 Rangkaian Crystal 

3.3.4 Rangkaian Serial 

Rangkaian serial merupakan rangkaian yang dibutuhkan agar sebuah 

mikrokontroler dapat berkomunikasi secara serial dengan komputer atau peralatan 

lain. Mikrokontroler menggunakan TTL sebagai input dan output data, yang 

STIK
OM S

URABAYA



 

 

24 

berbeda dengan komputer personal. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah rangkaian 

yang dapat digunakan untuk menjebatani hal tersebut. Pada Gambar 3.8 terlihat 

rangkaian serial dengan menggunakan IC MAX232. 

 

Gambar 3.8 Rangkaian Serial 

Penjelasan Rangkaian : 

Pada Gambar 3.8 terlihat bahwa antara Rx dan Tx dibuat crozz ( terbalik ), 

Tin masuk pada Tx Mikro dan Rin masuk pada DB9 (interface serial ke 

komputer) serta Tout masuk pada DB9 dan Rout Menuju Rx Mikro. 

Terdapat 4 buah kapasitor yang digunakan untuk memperhalus data yang 

masuk serta mengurangi noise, dimana nilai-nilai yang ditentukan disesuaikan 

dengan data sheet pada IC MAX232.  

3.3.5 Rangkaian LCD 

LCD merupakan suatu jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair 

sebagai penampil utama. LCD digunakan untuk menampilkan data timbangan 
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berupa angka dengan satuan kilogram. LCD dihubungkan ke mikrokontroler. 

Gambar 3.9 menunjukkan rangkaian LCD. 

 

Gambar 3.9 Rangkaian LCD 

Penjelasan Komponen Rangkaian : 

Tampilan karakter pada LCD diatur oleh Pin E, RS dan RW. Pin EN pada 

LCD terhubung dengan Port C Pin 2 pada mikrokontroler. Jalur ini dinamakan E 

atau Enable. Jalur ini digunakan untuk memberitahu LCD bahwa sedang 

mengirimkan sebuah data. Untuk mengirimkan data ke LCD, maka melalui 

program E harus dibuat logika low “0” dan set pada dua jalur kontrol yang lain RS 

dan RW. Ketika dua jalur yang lain telah siap, set E dengan logika “1” dan tunggu 

untuk sejumlah waktu tertentu ( sesuai dengan datasheet dari LCD tersebut ) dan 

berikutnya set E ke logika low “0” lagi. STIK
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Pin RS pada LCD terhubung dengan Port C Pin 0 pada mikrokontroler. Jalur 

ini dinamakan RS atau jalur Register Select. Ketika RS berlogika low “0”, data 

akan dianggap sebagi sebuah perintah atau instruksi khusus (seperti clear screen, 

posisi kursor dll). Ketika RS berlogika high “1”, data yang dikirim adalah data 

text yang akan ditampilkan pada display LCD. 

Pin RW pada LCD terhubung dengan Port C Pin 1 pada mikrokontroler. 

3.3.6 Rangkaian Power supply 

Rangkaian power supply merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai 

pengubah tegangan AC menjadi tegangan DC serta dapat memberikan kebutuhan 

daya pada rangkaian. 

 
Gambar 3.10 Rangkaian Power supply 

Cara kerja rangkaian 

Tegangan murni AC 220 V/ 240V dari PLN diturunkan oleh Transformator 

(Trafo) yang mempunyai fungsi untuk menurunkan dan menaikan tegangan AC. 

Dalam hal ini tegangan sudah diturunkan menjadi 6 Volt AC. Tegangn 12VAC ini 

kemudian disearahkan dengan 4 buah Dioda (Dioda Bridge) 1N4002 menjadi 

tegangan searah 12 volt s/d 16 Volt. 

Tegangan DC tersebut belum benar-benar DC tetapi masih terdapat ripple 

AC dengan frekuensi sesuai input AC dari PLN (50-60 Hz). Di sinilah fungsi dua 
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buah Condensator 1000uF dan 100nF yang bertugas menyaring dan memperkecil 

ripple AC sehingga makin mendekati grafik tegangan DC. 

Hasil saringan tersebut masih belum mencapai tegangan yang diinginkan (5 

Volt), untuk itu diperlukan IC regulator 7805 yang berfungsi untuk menstabilkan 

tegangan output menjasi 5 Volt DC dan IC regulator 7905 yang berfungsi untuk 

menstabilkan tegangan output menjasi -5 Volt DC. Ripple AC yang masih ada di 

buang melalui dua Condensator 100nF. 

Jadi tegangan AC (bolak-balik) 220V/240V AC dari PLN, setelah diproses 

melalui rangkaian regulator DC 5 Volt ini akan menjadi tegangan stabil DC 

(searah) 5 Volt dan -5 Volt yang dapat digunakan sebagai power supply DC 

perangkat elektronik yang sesuai. 

3.3.7 Platform Timbangan 

Platform timbangan merupakan bentuk fisik dari timbangan termasuk 

kandangnya. Timbangan ini mempunya panjang 100 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 

90 cm. Gambar 3.11 dan 3.12 menunjukkan keseluruhan platform timbangan 

tampak dari depan dan samping. Gambar 3.13 menunjukkan kotak LCD dan pintu 

timbangan. Gambar 3.14 menunjukkan letak Load Cell. Gambar 3.15 

menunjukkan junction box dan power supply. 
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Gambar 3.11 Platform Timbangan Tampak Depan 

 

Gambar 3.12 Platform Timbangan Tampak Samping STIK
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Gambar 3.13 Kotak LCD dan Pintu Timbangan 

 

Gambar 3.14 Letak Load Cell 

 

Gambar 3.15 Junction Box dan Power Supply 
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3.4 Perancangan Program 

Perancangan program secara keseluruhan dibagi menjadi tiga bagian utama 

yaitu perancangan program mikrokontroler, perancangan aplikasi komputer, 

program aplikasi komputer, dan perancangan program web. Perancangan secara 

keseluruhan bisa dilihat lebih jelas melalui flowchart pada Gambar 3.16. 

 

Gambar 3.16 Flowchart Perancangan Keseluruhan 

3.4.1 Perancangan Program Mikrokontroler 

Mikrokontroler digunakan untuk mengolah data dari Load Cell lalu 

dikirimkan ke komputer melalui komunikasi serial. Perancangan program 

mikrokontroler secara keseluruhan bisa dilihat lebih jelas melalui flowchart pada 

Gambar 3.17. 
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Gambar 3.17 Flowchart Blok Utama Mikrokontroler 

Flowchart blok utama memiliki tiga blok yaitu tampil data, interupsi kirim 

data, dan interupsi kalibrasi. 

A. Blok Tampil Data 

Blok tampil data ini berisi mengenai algoritma yang digunakan untuk 

menampilkan data berat ke LCD. Gambar 3.18 merupakan gambaran flowchart 

blok tampil data. 

Data analog dari Op Amp masuk melalui kaki ADC 10 bit pada 

mikrokontroler, yaitu Port A Pin 0. Data ADC ditampung pada variabel buffer dan 

output. Setelah itu menghitung rata-rata dari 10 buah data dengan interval 0.1 

detik. Lalu data ADC dikurangi kalibrasi. Kalibrasi adalah nilai ADC timbangan 

dalam kondisi zero yang didapat setelah menekan tombol interupsi kalibrasi. Pada 

kondisi awal, nilai kalibrasi ini adalah nol. 

Berikut ini adalah rumus ADC: 

$%& = ?@�
�AB 	3	$C�D ……………………………………….…………….(3.14) 
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EFG = 78
HIJ

	3	2�= …………………………………………….……….(3.15) 

Setelah itu data berat ditampilkan di LCD. 

 

Gambar 3.18 Flowchart Blok Tampil Data 

B. Blok Interupsi Kirim Data 

Blok interupsi kirim data ini berisi mengenai algoritma yang digunakan 

untuk mengirimkan data berat ke komputer melalui komunikasi serial. Gambar 

3.19 merupakan gambaran flowchart blok interupsi kirim data. STIK
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Data berat yang berasal dari blok tampil data langsung dikirimkan ke 

komputer melalui komunikasi serial dengan ditambah karakter “#” sebagai 

inisialisasi pengiriman data untuk pemrograman Port Serial. 

 

Gambar 3.19 Flowchart Blok Interupsi Kirim Data 

C. Blok Interupsi Kalibrasi 

Blok interupsi kalibrasi data ini berisi mengenai algoritma yang digunakan 

untuk merubah data berat menjadi 0 kg ketika tidak ada beban. Gambar 3.20 

merupakan gambaran flowchart blok interupsi kalibrasi. Data kalibrasi berasal 

dari nilai ADC saat kondisi zero. STIK
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Gambar 3.20 Flowchart Blok Interupsi Kalibrasi 

3.4.2 Perancangan Aplikasi Komputer 

Aplikasi komputer ini menggunakan Visual Studio 2008 sebagai antarmuka 

software dengan alat. Aturan penulisan Visual Studio 2008 didasari dengan aturan 

penulisan bahasa basic. Aplikasi komputer ini digunakan untuk mengolah semua 

data yang dikirim dari RFID dan timbangan ke Port Serial dan terintegrasi dengan 

database online menggunakan pemrograman PHP. 

Secara garis besar penjelasan mengenai aplikasi pengolahan data pada Port 

Serial ini dapat dibagi menjadi dua bagian utama yaitu desain dan kegunaan form 

serta algoritma pemrogramannya. 

A. Desain dan Kegunaan Form 

Aplikasi komputer ini terbagi menjadi 4 buah form yaitu form utama, form 

konfigurasi koneksi, form login, dan form konfigurasi port. Gambar 3.21 

merupakan penampakan form utama dari sisi programmer. 
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Gambar 3.21 Form Utama 

Keterangan Gambar : 

• Lbl_status : Menampilkan status login 

• Lbl_rfid : Menampilkan RFID yang dibaca oleh RFID Reader. 

• Lbl_ternak : Menampilkan nama ternak yang berada pada database  

  berdasarkan RFID yang dibaca oleh RFID Reader. 

• Lbl_peternakan : Menampilkan nama peternakan yang berada pada 

  database berdasarkan RFID yang dibaca oleh RFID  

  Reader. 

• Lbl_peternak : Menampilkan nama pemilik peternakan yang berada pada 

  database berdasarkan RFID yang dibaca oleh RFID  

  Reader. 

• Lbl_berat : Menampilkan berat ternak yang berada pada database  

   berdasarkan RFID yang dibaca oleh RFID Reader. 
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• SerialPort1 : Memberikan akses komunikasi serial antara RFID dengan  

   aplikasi.  

• SerialPort2 : Memberikan akses komunikasi serial antara timbangan  

   dengan aplikasi.  

• Btn_login : Menampilkan form login.  

• Btn_konfPort : Menampilkan form serial untuk konfigurasi port.  

• Btn_koneksi : Menampilkan form koneksi.  

• Btn_bersih : Membersihkan tampilan data menjadi seperti saat form  

   dimulai. 

• Btn_keluar : Digunakan untuk keluar dari program. 

• Webbrowser1 : Digunakan untuk mengakses database online dengan cara  

    mengaktifkan pemrograman PHP.  

• Webbrowser2 : Digunakan untuk menampilkan foto ternak dengan cara  

    mengaktifkan pemrograman PHP. 

Pada form kedua (form konfigurasi koneksi) berfungsi untuk mengubah 

koneksi internet. Gambar 3.22 merupakan penampakan form konfigurasi koneksi 

dari sisi programmer. 

 

Gambar 3.22 Form Koneksi 
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Keterangan Gambar : 

• Rdo_tanpaProxy : Menyediakan pilihan koneksi tanpa proxy. 

• Rdo_denganProxy : Menyediakan pilihan koneksi dengan proxy. 

• Txt_proxy : Sebagai input proxy.  

• Txt_port : Sebagai input port. 

• Btn_simpan : Digunakan untuk menyimpan data koneksi. 

• Btn_cek : Digunakan untuk mengecek apakah sudah terhubung  

    dengan internet dengan cara ping. 

• Btn_tutup : Digunakan untuk menutup form. 

Pada form ke tiga (form login) berfungsi untuk login ke aplikasi supaya 

dapat mengakses database online. Gambar 3.23 merupakan penampakan form 

login dari sisi programmer. 

 

Gambar 3.23 Form Login 

Keterangan Gambar : 

• Txt_username : Sebagai input username untuk login. 

• Txt_password : Sebagai input password untuk login. 

• Btn_login : Melakukan login.  

• Btn_tutup : Digunakan untuk menutup form. 
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Pada form ke empat (form konfgurasi port) berfungsi untuk 

mengkonfigurasi port serial yang terhubung ke RFID dan timbangan. Gambar 

3.24 merupakan penampakan form konfigurasi port dari sisi programmer. 

 

Gambar 3.24 Form Konfigurasi Port 

Keterangan Gambar : 

• Cbo_RFID : Memberi pilihan Port yang disambungkan ke RFID. 

• Cbo_timbangan : Memberi pilihan Port yang disambungkan ke timbangan. 

• Btn_sambung1 : Mengaktifkan koneksi Port yang disambungkan ke RFID.  

• Btn_sambung2 : Mengaktifkan koneksi Port yang disambungkan ke  

  timbangan.  

• Btn_koneksi : Menampilkan konfigurasi koneksi internet.  

• Btn_refresh : Digunakan untuk merefresh pilihan port yang dapat  

  dipilih. 

• Btn_tutup : Digunakan untuk menutup form.  

B. Program Aplikasi Komputer 

Pembuatan program aplikasi komputer menggunakan koding. Penjelasan 

mengenai koding dibagi menjadi lima yaitu koding form utama, koding form 

koneksi, koding form login, koding form serial, dan koding variabel global. 
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Berikut ini merupakan penjelasan mengenai koding form utama. Form 

utama digunakan untuk menampilkan data ternak dari database online. Sebelum 

menggunakan aplikasi ini, pengguna harus melakukan konfigurasi awal yaitu 

mengkonfigurasi koneksi, port, dan login terlebih dahulu. 

Pada setiap pemrograman dibutuhkan beberapa variabel guna membantu 

dalam pembuatan aplikasi. Berikut ini merupakan deklarasi variabel pada form 

utama. 

    Dim koneksi As New koneksi 

    Dim buff, rfid, bufflink, link_gbr, rfid_ternak, nm_ternak, 

nm_peternakan, foto_ternak, berat_ternak, nm_pemilik, berat, data As 

String 

    Dim loc1, loc2, loc3, loc4, loc5, loc6, len, status As Integer 

 

Form load merupakan program yang akan dijalankan disaat from pertama 

kali dibuka. Pada form load secara garis besar berisi mengenai nilai awal dan 

sebagai proses inisialisasi seluruh object yang dibutuhkan. 

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

      System.Windows.Forms.Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = 

False 

        Dim myfont As New Font("Microsoft Sans Serif", 12, 

FontStyle.Bold) 

        lbl_statusLogin.Font = myfont 

        lbl_statusLogin.ForeColor = Color.Red 

        session = 0 

        cache = 0 

        serial.btn_bukaRFID.Text = "Sambungkan" 

        serial.btn_bukaBerat.Text = "Sambungkan" 

        ' Menampilkan semua port yang tersedia 

        For Each sp As String In My.Computer.Ports.SerialPortNames 

            serial.ComboBox1.Items.Add(sp) 

            serial.ComboBox2.Items.Add(sp) 

        Next 

        ' Konfigurasi Port Serial 

        SerialPort1.BaudRate = 9600 

        SerialPort1.Parity = IO.Ports.Parity.None 

        SerialPort1.StopBits = IO.Ports.StopBits.One 

        SerialPort1.DataBits = 8 

        SerialPort2.BaudRate = 9600 

        SerialPort2.Parity = IO.Ports.Parity.None 

        SerialPort2.StopBits = IO.Ports.StopBits.One 

        SerialPort2.DataBits = 8 

        Timer1.Interval = 100 

        Timer1.Enabled = True 

    End Sub 
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Ada sebuah label yang menampilkan status jika pengguna belum melakukan 

login. Supaya status tersebut dapat berkedip, dibutuhkan timer. Berikut ini adalah 

syntax timer. 

    If status = 0 Then 

        lbl_statusLogin.Visible = True 

        status = 1 

    Else 

        lbl_statusLogin.Visible = False 

        status = 0 

    End If 

 

Port Serial digunakan sebagai alat pada Visual Basic untuk dapat mengakses 

port serial pada komputer. Berikut ini merupakan syntax untuk membaca data 

yang dikirimkan oleh mikrokontroler dan RFID kepada komputer pada port serial.  

 
    buff = (SerialPort1.ReadExisting) 

 

 

Data yang diterima oleh port serial langsung dikirimkan ke kontrol 

webbrowser1 untuk diproses oleh PHP yang sudah ada. Pengiriman data tersebut 

adalah dengan cara mengirimkan parameter ke alamat PHP. Berikut ini 

merupakan syntax untuk mengirimkan parameter berupa data berat ke kontrol 

webbrowser. 

    link = "<web domain>/TA_simpan.php?p=" & lbl_rfid.Text & "*" & berat 

& "*" & username & "*" 

    WebBrowser1.Navigate(link) 

 

Kontrol webbroser digunakan untuk memproses PHP secara online 

berdasarkan parameter yang dikirim. Setelah webbrowser selesai mengakses PHP, 

program akan mengambil session dari PHP. Berikut ini merupakan syntax untuk 

mengambil session dari PHP. 
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data=WebBrowser1.Document.GetElementById("datanya").GetAttribute("va

lue") 

Data yang diterima dari session PHP merupakan beberapa data yang dikirim 

menjadi satu dengan dipisahkan oleh karakter bintang (*). Untuk memisahkan 

data tersebut maka perlu adanya pemecahan data menggunakan fungsi InStr. 

Setelah selesai dipisah maka data ditampilkan ke label pada form. Berikut ini 

merupakan syntax untuk mengolah data dan menampilkannya ke form. 

    'contoh 008889112835*Ted*Singo Goat 

Farm*./images/ternak/12101220002kiri.jpg*12*Pratiwi* 

    loc1 = InStr(1, data, "*", CompareMethod.Text) 

    loc2 = InStr(loc1 + 1, data, "*", CompareMethod.Text) 

    loc3 = InStr(loc2 + 1, data, "*", CompareMethod.Text) 

    loc4 = InStr(loc3 + 1, data, "*", CompareMethod.Text) 

    loc5 = InStr(loc4 + 1, data, "*", CompareMethod.Text) 

    loc6 = InStr(loc5 + 1, data, "*", CompareMethod.Text) 

    rfid_ternak = data.Substring(0, loc1 - 1) 

    nm_ternak = data.Substring(loc1, (loc2 - 1) - loc1) 

    nm_peternakan = data.Substring(loc2, (loc3 - 1) - loc2) 

    foto_ternak = data.Substring(loc3, (loc4 - 1) - loc3) 

    berat_ternak = data.Substring(loc4, (loc5 - 1) - loc4) 

    nm_pemilik = data.Substring(loc5, (loc6 - 1) - loc5) 

    lbl_rfid.Text = rfid_ternak 

    lbl_ternak.Text = nm_ternak 

    lbl_peternakan.Text = nm_peternakan 

    lbl_berat.Text = berat_ternak 

    lbl_peternak.Text = nm_pemilik 

 

Pada uraian diatas telah dijelaskan mengenai pemrograman yang dilakukan 

pada form utama, selanjutnya mengenai uraian form koneksi. Form koneksi 

digunakan untuk menyimpan data koneksi. Terdapat dua pilihan yaitu tanpa proxy 

dan dengan proxy. Bila memilih dengan proxy maka harus mengisi alamat proxy 

dan port pada textbox. Tombol simpan digunakan untuk menyimpan konfigurasi 

koneksi. Berikut ini merupakan syntax untuk menyimpan konfigurasi koneksi. 

    proxy = txt_proxy.Text 

    port = txt_port.Text 
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Tombol cek koneksi digunakan untuk mengecek koneksi dengan cara 

melakukan ping ke alamat server. Berikut ini merupakan syntax untuk melakukan 

ping. 

    Try 

        Dim ping As New System.Net.NetworkInformation.Ping 

        Dim result As System.Net.NetworkInformation.PingReply = 

ping.Send("<alamat server>") 

        MsgBox("Sudah tersambung dengan server") 

    Catch ex As Exception 

        MsgBox("Tidak dapat tersambung dengan server") 

    End Try 

 

 

Pada uraian diatas telah dijelaskan mengenai pemrograman yang dilakukan 

pada form koneksi, selanjutnya mengenai uraian form login. Form login 

digunakan untuk melakukan login aplikasi melalui database online. Bila belum 

online maka tidak dapat melakukan seluruh proses manajemen dan registrasi 

ternak. 

Tombol login digunakan untuk login dengan memasukkan username dan 

password dari kedua textbox lalu mengirimkannya sebagai parameter ke dalam 

PHP. Proses pengiriman parameter dilakukan oleh kontrol webbrowser yang 

berada pada form utama. Berikut ini merupakan syntax untuk mengirimkan 

parameter berupa username dan password ke webbrowser. 

link = "<web_domain>/TA_login.php?p=" & txt_username.Text & "-" & 

txt_pass.Text & "-" 

Form1.WebBrowser1.Navigate(link) 

 

 

Pada uraian diatas telah dijelaskan mengenai pemrograman yang dilakukan 

pada form login, selanjutnya mengenai uraian form serial. Form serial digunakan 

untuk membuka port serial pada form utama supaya data dari timbangan dan 

RFID dapat dibaca oleh komputer. Berikut ini merupakan syntax untuk membuka 

port serial. 
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    Form1.SerialPort1.Open() 

    Form1.SerialPort2.Open() 

 

 

Port serial harus ditutup bila tidak digunakan. Berikut ini merupakan syntax 

untuk menutup port serial. 

    Form1.SerialPort1.Close() 

    Form1.SerialPort2.Close() 

 

 

Tombol refresh pilihan port digunakan untuk merefresh pilihan port dengan 

caa mendata ulang port yang aktif. Berikut ini merupakan syntax untuk mendata 

port yang aktif. 

    For Each sp As String In My.Computer.Ports.SerialPortNames 

        ComboBox1.Items.Add(sp) 

        ComboBox2.Items.Add(sp) 

    Next 

 

 

Pada uraian diatas telah dijelaskan mengenai pemrograman yang dilakukan 

pada form koneksi, selanjutnya mengenai uraian module yaitu variabel global. 

Module variabel global berisi variabel yang dapat dipakai di semua form. 

Berikut ini adalah koding module variabel global. 

Module Variabel_Global 

   Public proxy, port, buf_proxy, buf_port, link, username As 

String 

        Public session, cache As Integer 

End Module 

 

3.4.3 Perancangan Pemrograman Web 

Pemrograman web digunakan untuk mengintegrasikan aplikasi komputer 

dengan database online menggunakan PHP. Pemrogaman web ini berdasarkan 

website dan database online yang sudah ada dan hanya perlu menambahkan 

koding tanpa desain. 
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Cara kerja web ini yaitu parameter dikirim ke web dan diolah sehingga 

dapat terhubung dengan database online. Setelah terhubung, maka web dapat 

melakukan pengiriman dan pengambilan data secara langsung ke database online. 

Bila web sudah mendapatkan data yang diinginkan, maka web menyimpan data 

tersebut melalui session sehingga aplikasi komputer dapat mengambil data yang 

berada pada session. Berikut ini adalah syntax untuk web supaya session dapat 

diambil oleh aplikasi komputer. 

<span id="datanya" value="<?=$_SESSION['sesion']?>"style= 

"visibility:hidden;"></span> 

 

 

Pembuatan pemrograman web dibagi menjadi lima bagian yaitu login, 

select, foto, simpan, dan logout. 

A. Login 

Login digunakan untuk mengakses database online dengan mengisi ID dan 

password. Login ini berada pada file TA_login.php di folder website yang sudah 

online. 

Cara kerjanya yaitu memasukkan alamat file TA_login.php melalui aplikasi 

komputer disertai dengan parameter berisi ID dan password. Setelah itu web akan 

memproses ID dan password tersebut dan mencocokkan dengan database online. 

Bila benar, maka web akan mengirimkan session “sesion” berisi nama pengguna 

dan session “user” berisi ID. Bila salah, maka web akan mengirimkan session 

“sesion” berisi angka “1” yang berarti gagal login. Session ini akan diambil oleh 

aplikasi komputer untuk diolah. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sebagian koding pemrograman web 

di bawah ini. 
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• Mengambil parameter dari aplikasi komputer dan mengolahnya 

 $username = substr($_GET['p'],0,$loc1); 

 $password = substr($_GET['p'],$loc1+1,($loc2-1)-$loc1);  

 $rs = $koneksi->Execute("<select database>"); 

 

• Session diisi nama pengguna bila login sukses 

 $_SESSION['sesion']=$nama; 

 

• Session diisi variabel 1 bila login gagal 

 $_SESSION['sesion']=1; 

 

B. Select 

Select digunakan untuk mengambil data ternak pada database online dengan 

membaca RFID terlebih dahulu. Select ini berada pada file TA_select.php di 

folder website yang sudah online. Pengguna harus login terlebih dahulu sebelum 

proses pengambilan data dilakukan. Bila belum login, maka web akan 

mengirimkan session “sesion” berisi angka 20 yang nanti akan diproses aplikasi 

komputer sebagai tanda belum login.  

Cara kerjanya yaitu memasukkan alamat file TA_select.php melalui aplikasi 

komputer disertai dengan parameter berisi RFID. Setelah itu web akan memproses 

RFID dan mencari data ternak pada database online berdasarkan RFID tersebut. 

Bila data ternak ada, maka web akan mengirimkan session “sesion” berisi data. 

Bila salah, maka web akan mengirimkan session “sesion” berisi angka “1” yang 

berarti gagal mencari data ternak. Session ini akan diambil oleh aplikasi komputer 

dan diolah. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sebagian koding pemrograman web 

di bawah ini. 

• Mengecek apakah sudah login 

 if(empty($_SESSION['user'])) 

   $_SESSION['sesion']=20; 
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 }else{ 

   <langkah selanjutnya> 

 } 

 

• Mengambil parameter dari aplikasi komputer dan mengolahnya 

 $rfid_ternak = $_GET['p'];  

    $rs = $koneksi->Execute("<select database>"); 

 

• Mengambil data dari database online lalu disimpan pada session 

 $rfid_ternak = $rs->fields[0]; 

 $nm_ternak = $rs->fields[1]; 

 $nm_peternakan = $rs->fields[2]; 

 $data=$rfid_ternak."*".$nm_ternak."*".$nm_peternakan."*"; 

 $_SESSION['sesion']=$data; 

 

C. Foto 

Foto digunakan untuk menampilkan foto ternak yang berada pada database 

online. Foto ini berada pada file TA_foto.php di folder website yang sudah online. 

Cara kerjanya yaitu memasukkan alamat file TA_foto.php melalui aplikasi 

Visual Basic disertai dengan parameter berisi foto ternak yang didapat dari session 

TA_select.php. Setelah itu web akan mengolah foto ternak supaya dapat tampil 

dengan ukuran panjang dan lebar maksimal 450 pixel. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sebagian koding pemrograman web 

di bawah ini. 

• Mengambil parameter dari aplikasi komputer 

 $foto_ternak = $_GET['p']; 

 

• Mengolah foto ternak 

list($width, $height, $type, $attr) = 

getimagesize("$foto_ternak"); 

if($width>$height){ 

 $persen=$height/$width; 

 $width=450; 

 $height=$persen*450; 

}else{ 

 $persen=$width/$height; 

 $height=450; 

 $width=$persen*450; 

}  
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• Menampilkan foto ternak 

echo "<img class=\"foto\" width=\"$width\" height=\"$height\" 

src=\"$foto_ternak?".time()."\">"; 

 

D. Simpan 

Simpan digunakan untuk menyimpan data berat ternak ke database online. 

Simpan ini berada pada file TA_simpan.php di folder website yang sudah online. 

Pengguna harus login terlebih dahulu sebelum proses penyimpanan data 

dilakukan. Bila belum login, maka web akan mengirimkan session “sesion” berisi 

angka 30 yang nanti akan diproses aplikasi komputer sebagai tanda belum login. 

Cara kerjanya yaitu memasukkan alamat file TA_simpan.php melalui 

aplikasi komputer disertai dengan parameter berisi RFID, berat ternak, dan 

pengguna. Setelah itu web akan memproses data dan menyimpannya pada 

database online berdasarkan RFID. Bila berhasil disimpan, maka web akan 

mengirimkan session “sesion” berisi angka “31”. Bila tidak berhasil disimpan, 

maka web akan mengirimkan session “sesion” berisi angka “32”. Session ini akan 

diambil oleh aplikasi komputer dan diolah. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sebagian koding pemrograman web 

berikut ini. 

• Mengecek apakah sudah login 

 if(empty($_SESSION['user'])) 

   $_SESSION['sesion']=30; 

 }else{ 

   <langkah selanjutnya> 

 } 

 

• Mengambil parameter dari aplikasi komputer dan menyimpannya ke dalam 

database online 

 $rfid_ternak = substr($_GET['p'],0,$loc1); 

 $berat_ternak = substr($_GET['p'],$loc1+1,($loc2-1)-$loc1); 

 $userEdit_ternak = substr($_GET['p'],$loc2+1,($loc3-1)-$loc2); 

 $save = "<update database>"; 
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 $koneksi->Execute($save); 

 

E. Logout 

Logout digunakan untuk menghapus semua session yang berada pada 

browser. Logout ini berada pada file TA_logout.php di folder website yang sudah 

online. 

Cara kerjanya yaitu memasukkan alamat file TA_logout.php melalui 

aplikasi komputer. Setelah itu web akan menghapus semua session. 

Berikut ini adalah koding dari pemrograman web TA_logout.php. 

<?php 

SESSION_START(); 

SESSION_DESTROY(); 

?> 
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