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ABSTRAK 

 

Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan pengaruh yang sangat 

besar bagi dunia teknologi informasi dan telekomunikasi. Munculnya berbagai alat 

untuk pemindai barang sangat bermanfaat bagi perusahaan dalam bidang jasa 

barang. Beberapa perusahaan dalam bidang jasa telah memanfaatkan alat scanner 

untuk memindai barang yang diterima dari konsumen.  

Tujuan dibuatnya alat ini dikarenakan pada saat ini di Balai Riset dan 

Standardisasi Industri Surabaya masih menggunakan sistem manual untuk memberi 

kode pada barang, alat ini juga mengurangi tingkat kehilangan barang yang sering 

terjadi di karenakan kode pada barang sering hilang pada saat barang berada di 

laboratorium, dengan adanya alat ini karyawan hanya menempelkan stiker RFID 

yang berfungsi sebagai kode barang tersebut.  

Dengan adanya alat ini akan mempermudah karyawan dalam mencari barang 

yang di maksud. Karyawan hanya tinggal menggunakan alat scanner tersebut untuk 

mengetahui kode barang tersebut kode barang juga langsung dapat mengakses data 

base yang ada di Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya jadi tingkat 

kehilangan barang yang terjadi akibat kode barang hilang dapat diatasi dengan alat 

ini. 

 

Kata kunci: RFID, Scanner.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah 

memberikan banyak manfaat dalam kemajuan diberbagai aspek. Perkembangan 

teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangan sumber daya manusia itu 

sendiri. 

Manusia sebagai pengguna teknologi harus mampu memanfaatkan teknologi 

yang ada saat ini, maupun perkembangan teknologi tersebut selanjutnya. Dengan 

begitu, teknologi dan pendidikan mampu berkembang seiring denagn adanya 

generasi baru sebagai penerus yang lama. 

Pada era sekarang banyak alat pemindai barang yang digunakan oleh 

perusahanan untuk memberi kode pada barang konsumennya, menurut (Fatimah, 

2019), di Balai Riset Standardisasi Surabaya masih menggunakan cara manual 

untuk memeberi kode pada barang konsumen. Dengan cara tersebut beresiko 

hilangnya barang sangat besar dikarenakan jika kode pada barang hilang maka akan 

sulit mengetahui barang tersebut. 

Menanggapi permasalahan yang ada di atas, dibutuhkan alat penanda barang 

yang akan mengatasi permasalahan yang ada di Balai Riset dan Standardisasi 

Industri Surabaya. Dikarenakan sistem yang digunakan pada saat ini masih manual 

dan mengakibatkan seringnya kode barang yang hilangdi bagian laboratorium. 

Dengan di buatnya alat ini akan mengurangi resiko hilangnya kode pada barang 

konsumen. Cara kerja alat ini adalah dengan membaca UID  dan kode yang terdapat 
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pada barang, yang sebelumnya di masukan kode barang oleh scanner loket lalu 

data-data yang lainya akan di masukan ke database loket. Selanjutnya data yang 

telah di scan oleh alat pemindai barang di laboratorium akan langsung dikirim 

menuju data base laboratorium melalui jaringan Wifi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan “Bagaimana cara 

membuat alat pemindai kode barang di loket dan alat pemindai kode barang pada 

laboratorium logam di Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya dan cara 

pengiriman data menuju data base melalui jaringan Wifi menggunakan NodeMCU 

?”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam perancangan sistem ini, pembahasan masalah dibatasi pada beberapa 

hal berikut: 

1. Pemindai menggunakan RFID RC-522. 

2. Pengirim data menggunakan jaringan Wifi menggunakan NodeMCU. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, dalam Kerja 

Praktik ini didapatkan tujuan pembuatan laporan sebagai berikut: 

Membuat alat pemindai kode barang pada loket dan alat pemindai kode barang pada 

laboratorium logam dengan menggunakan RFID RC-522 dan pengiriman data 

menggunakan jaringan Wifi menggunakan NodeMCU. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari pembuatan alat ppemindai barang dan 

pengiriman datanya menggunakan jaringan Wifi menggunakan NodeMCU yaitu: 

- Mengatasi masalah hilangnya kode barang konsumen. 

- Mempersingkat waktu pengerjaan. 

- Meringankan kerja karyawan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penyusunan laporan Kerja Praktik ini akan dijabarkan 

dalam setiap bab dengan pembagian sebagai berikut: 

1. BAB I (Pendahuluan):  

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan yang berisi tentang 

penjelasan singkat pada masing-masing bab. 

2. BAB II (Gambaran Umum Perusahaan):  

Bab ini membahas mengenai gambaran umum, visi dan misi, serta struktur 

organisasi Balai Riset dan Standardisasi Industri. 

3. BAB III (Landasan Teori):  

Bab ini membahas mengenai berbagai macam teori yang mendukung dalam 

pengimplementasian alat pemindai kode barang meggunakkan RFID RC522 dan 

pengiriman data melalui jaringan Wifi meggunakkan NodeMCU. 
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4. BAB IV (Hasil dan Pembahasan):  

Bab ini membahas mengenai hasil dari pembuatan alat pemindai kode barang 

otomatis menggunakan RFID RC-522 dan pengiriman data melalui jaringan 

Wifi meggunakkan NodeMCU.  

5. BAB V (Penutup):  

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil analisisi. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya 

Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya (BARISTAND INDUSTRI 

SURABAYA), sejak awal berdirinya telah mengalami beberapa kali perubahan 

nama dan perpindahan lokasidari satu kota ke kota lain. Didirikan pada 4 Maret 

1947 di Klaten Jawa Tengah dengan nama Balai Penyelidikan Kimia, berada di 

bawah Kementerian Kemakmuran. Dari Klaten pindah ke Solo pada 25 April 1950 

dan pindah untuk ke dua kalinya ke Yogyakarta pada 25 April 1951. Dari 

Yogyakarta pindah ke Jalan Garuda No. 2 Surabaya dan pada Mei 1961, pindah 

untuk ke empat kalinya ke Jl. Perak Timur 358 Surabaya. Untuk terakhir kalinya 

bersamaan dengan peringatan hari Pahlawan 10 November 1975, menempati 

gedung milik sendiri seluas 4.200 m² di atas tanah 10.200 m² yang berlokasi di Jl. 

Jagir Wonokromo 360 Surabaya. Selain perpindahan lokasi, juga mengalami 

perubahan nama dari semula Balai Penyelidikan Kimia, berubah menjadi Balai 

Penelitian Kimia dibawah PNPR Nupika Yasa (1966 – 1980). Sesuai dengan 

tuntutan perkembangan industrialisasi maka berdasar Keputusan Menteri 

Perindustrian No. 357/MK/SK/8/1980, tanggal 26 Agustus 1980, nama, Struktur 

Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsinya ditingkatkan menjadi Balai Penelitian dan 

Pengembangan Industri Surabaya (BISb), yang berada dibawah Badan Penelitian 

dan Pengembangan Industri Departemen Perindustrian. Guna menunjang 

peningkatan daya saing industri dalam perdagangan bebas, Struktur Organisasi, 

Tugas Pokok dan Fungsi BISb ditingkatkan dan namanya diubah menjadi 
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Balai Riset dan Standardisasi Industri dan Perdagangan Surabaya (BARISTAND 

INDAG SURABAYA) berdasar Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan No. 784/MPP/SK/11/2002 tanggal 29 November 2002. Sehubungan 

dengan pemisahan Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan serta 

dalam rangka menyesuaikan misi organisasi Balai Riset dan Standardisasi Industri 

dan Perdagangan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat industri maka 

berdasar Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 49/M-IND/PER/6/2006 maka 

struktur organisasi Balai Riset dan Standardisasi Industri dan Perdagangan 

Surabaya diubah menjadi Balai Riset dan Standardisasi Industri. 

Surabaya (Baristand Industri Surabaya). Sejak awal berdirinya sampai 

dengan tahun 2005, kegiatan jasa pelayanan teknis lebih terkonsentrasi pada bidang 

kimia dan logam, namun sejak tahun 2005 fokus kegiatan diarahkan ke bidang 

peralatan listrik dan elektronika (termasuk audio video), namun sejak tahun 2007 

untuk mendukung pengembangan industri nasional yang berbasis produk 

elektronika telematika, maka kegiatan riset dan jasa layanan teknis pada Baristand 

Industri Surabaya lebih difokuskan pada bidang elektronika telematika. Baristand 

Industri Surabaya sebagai unit pelaksana teknis yang menangani litbang industri 

elektronika telematika, berperan dalam melaksanakan kebijakan pengembangan 

industri nasional untuk menopang pengembangan industri elektronika telematika di 

Indonesia. Dengan melaksanakan tugas tersebut maka diharapkan akan 

berkembang industri elektronika telematika yang kuat dan mandiri sehingga dapat 

memperluas lapangan kerja dan mendorong percepatan pembangunan industri 

nasional. Di samping tugas pembangunan yaitu mendorong tumbuhnya industri 

elektronika telematika nasional, Baristand Industri Surabaya secara internal 
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mempunyai tugas untuk meningkatkan kemampuan diri melalui peningkatan 

kompetensi serta memberikan jasa layanan teknis kepada industri kecil, menengah 

dan besar yang juga merupakan suatu kegiatan bisnis. Pada dasarnya upaya 

peningkatan kompetensi Balai merupakan sumber yang dapat meningkatkan peran 

Baristand Industri Surabaya dalam menunjang program pembangunan industri 

elektronika telematika maupun meningkatkan jasa pelayanan teknis yang diberikan 

kepada industri dan masyarakat. 

 

2.2 Visi dan Misi 

2.2.1 Visi 

Sebagai Lembaga Riset Dan Standarisasi Terkemuka Yang Menjadi Mitra 

Industri Elektronika Dan Telematika Nasional Dalam Berperan Sebagai Basis 

Produksi Yang Melayani Kebutuhan Nasional Maupun Dunia Pada Tahun 

2025. 

 

2.2.2 Misi 

1. Menghasilkan riset dan rancang bangun perekayasaan industri elektronika dan 

telematika. 

2. Menghasilkan pelayanan kesesuaian (pengujian, kalibrasi dan sertifikasi) produk 

industri elektronika dan telematika. 

3. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pada industri elektronika 

dan telematika. 
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2.3 Lokasi Perusahaan 

Lokasi Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya Jl. Jagir Wonokromo 

No. 360 Surabaya 60244. Jawa Timur. Indonesia. Peta dari lokasi Balai Riset dan 

Standardisasi Industri Surabaya dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2.1 Lokasi Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya 

  

2.4 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi yang ada di Balai Riset dan Standardisasi Industri 

Surabaya dapat dilihat pada gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 XAMPP 

XAMPP (/[unsupported input]ˈzæmp/ atau /ˈɛks.æmp) adalah perangkat 

lunak bebas, yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari 

beberapa program.Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), 

yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL database, dan penerjemah 

bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP 

merupakan singkatan dari X (empat sistem operasi apapun), Apache, MySQL, PHP 

dan Perl. Program ini tersedia dalam GNU General Public License dan bebas, 

merupakan web server yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan 

halaman web yang dinamis. Untuk mendapatkanya dapat mendownload langsung 

dari web resminya. 

Asal kata dari XAMPP: 

 X: Program ini dapat dijalankan dibanyak sistem operasi, seperti Windows, 

Linux, Mac OS, dan Solaris. 

 A: Apache, merupakan aplikasi web server. Tugas utama Apache adalah 

menghasilkan halaman web yang benar kepada user berdasarkan kode PHP yang 

dituliskan oleh pembuat halaman web. jika diperlukan juga berdasarkan kode 

PHP yang dituliskan,maka dapat saja suatu database diakses terlebih dahulu 

(misalnya dalam MySQL) untuk mendukung halaman web yang dihasilkan. 

 M: MySQL, merupakan aplikasi database server. Perkembangannya disebut 

SQL yang merupakan kepanjangan dari Structured Query Language. SQL 
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merupakan bahasa terstruktur yang digunakan untuk mengolah database. 

MySQL dapat digunakan untuk membuat dan mengelola database beserta 

isinya.  Dapat memanfaatkan MySQL untuk menambahkan, mengubah, dan 

menghapus data yang berada dalam database. 

 P: PHP, bahasa pemrograman web Bahasa pemrograman PHP merupakan 

bahasa pemrograman untuk membuat web yang bersifat server-side scripting. 

PHP memungkinkan untuk membuat halaman web yang bersifat dinamis. Sistem 

manajemen basis data yang sering digunakan bersama PHP adalah MySQl. 

namun PHP juga mendukung sistem manajement database Oracle, Microsoft 

Access, Interbase, d-base, PostgreSQL, dan sebagainya. 

 P: Perl, bahasa pemrograman untuk segala keperluan, dikembangkan pertama 

kali oleh Larry Wall di mesin Unix. Perl dirilis pertama kali pada tanggal 18 

Desember 1987 ditandai dengan keluarnya Perl 1. Pada versi-versi selanjutnya, 

Perl tersedia pula untuk berbagai sistem operasi varian Unix (SunOS, Linux, 

BSD, HP-UX), juga tersedia untuk sistem operasi seperti DOS, 

Windows,PowerPC, BeOS, VMS, EBCDIC, dan PocketPC. 

Bagian Penting XAMPP 

Mengenal bagian XAMPP yang biasa digunakan pada umumnya: 

 htdoc adalah folder tempat meletakkan berkas-berkas yang akan dijalankan, 

seperti berkas PHP, HTML dan skrip lain. 

 phpMyAdmin merupakan bagian untuk mengelola basis data MySQL yang ada 

di komputer. membuka browser lalu mengetik alamat 

http://localhost/phpMyAdmin, maka akan muncul halaman phpMyAdmin. 
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 Kontrol Panel yang berfungsi untuk mengelola layanan (service) XAMPP. 

Seperti menghentikan (stop) layanan, ataupun memulai (start). 

 

 

Gambar 3.3 Tampilan XAMPP 

 

3.2 NodeMCU 

NodeMCU adalah sebuah platform IoT yang bersifat opensource. Terdiri dari 

perangkat keras berupa System On Chip ESP8266 dari ESP8266 buatan Espressif 

System, juga firmware yang digunakan, yang meggunakkan bahasa pemrograman 

scripting Lua. Istilah NodeMCU secara default sebenarnya mengacu pada firmware 

yang digunakan daripada perangkat keras development kit. 

NodeMCU bisa dianalogikan sebagai board arduino-nya ESP8266. Dalam 

seri tutorial ESP8266 embeddednesia pernah membahas bagaimana memprogram 

ESP8266 sedikit merepotkan karena diperlukan beberapa teknik wiring serta 

tambahan modul USB to serial untuk mengunduh program. Namun NodeMCU 

telah me-package ESP8266 ke dalam sebuah board yang kompak dengan berbagai 
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fitur layaknya mikrokontroler ditambah kapabilitas akses terhadap Wifi juga chip 

komunikasi USB to serial. Untuk memprogramnya hanya diperlukan ekstensi kabel 

data USB persis yang digunakan sebagai kabel data dan kabel charging smartphone 

Android. 

Sejarah lahirnya NodeMCU berdekatan dengan rilis ESP8266 pada 30 

Desember 2013, Espressif Systems selaku pembuat ESP8266 memulai produksi 

ESP8266 yang merupakan SoC Wi-Fi yang terintegrasi dengan prosesor Tensilica 

Xtensa LX106. Sedangkan NodeMCU dimulai pada 13 Oktober 2014 saat Hong 

me-commit file pertama nodemcu-firmware ke Github. Dua bulan kemudian 

project tersebut dikembangkan ke platform perangkat keras ketika Huang R meng-

commit file dari board  ESP8266 , yang diberi nama devkit v.0.9. 

Berikutnya, di bulan yang sama. Tuan PM memporting pustaka client  MQTT 

dari Contiki ke platform SOC ESP8266 dan di-c0mmit ke project NodeMCU yang 

membuatnya mendukung protokol IOT MQTT  melalui Lua. Pemutakhiran penting 

berikutnya terjadi pada 30 Januari 2015 ketika Devsaurus memporting u8glib ke 

project NodeMCU yang memungkinkan NodeMCU bisa mendrive display LCD, 

OLED, hingga VGA. Demikianlah, project NodeMCU terus berkebang hingga kini 

berkat komunitas open source dibaliknya, pada musim panas 2016 NodeMCU 

sudah terdiri memiliki 40 modul fungsionalitas yang bisa digunakan sesuai 

kebutuhan developer. project tersebut dikembangkan ke platform perangkat keras 

ketika Huang R meng-commit file dari board  ESP8266 , yang diberi nama devkit 

v.0.9. 

Berikutnya di bulan yang sama, Tuan PM memporting pustaka client  MQTT 

dari Contiki ke platform SOC ESP8266 dan di-c0mmit ke project NodeMCU yang 
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membuatnya mendukung protokol IOT MQTT  melalui Lua. Pemutakhiran penting 

berikutnya terjadi pada 30 Januari 2015 ketika Devsaurus memporting u8glib ke 

project NodeMCU yang memungkinkan NodeMCU bisa mendrive display LCD, 

OLED, hingga VGA. Demikianlah, project NodeMCU terus berkebang hingga kini 

berkat komunitas open source dibaliknya, pada musim panas 2016 NodeMCU 

sudah terdiri memiliki 40 modul fungsionalitas yang bisa digunakan sesuai 

kebutuhan developer. 

Beberapa pengguna awal masih cukup bingung dengan beberapa 

kehadiran board NodeMCU. Karena sifatnya yang open source tentu akan banyak 

produsen yang memproduksinya dan mengembangkannya. Secara umum ada tiga 

produsen NodeMCU yang produknya kini beredar di pasaran:  Amica, DOIT, dan 

Lolin/WeMos. Dengan beberapa varian board yang diproduksi yakni V1, V2, dan 

V3.  

 

Gambar 3.4 NodeMCU V3 
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3.3 Database 

Basis data (database) adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis 

di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi meggunakkan perangkat 

lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data 

meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur data dan juga batasan-batasan pada 

data yang kemudian disimpan. 

Basis data merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem informasi 

karena berfungsi sebagai gudang penyimpanan data yang akan diolah lebih lanjut. 

Basis data menjadi penting karena dapat mengorganisasi data, menghindari 

duplikasi data, menghindari hubungan antar data yang tidak jelas dan juga update 

yang rumit. 

Proses memasukkan dan mengambil data ke dan dari media penyimpanan 

data memerlukan perangkat lunak yang disebut dengan sistem manajemen basis 

data (Database Management System | DBMS). DBMS merupakan sistem perangkat 

lunak yang memungkinkan pengguna basis data (database user) untuk memelihara, 

mengontrol, dan mengakses data secara praktis dan efisien. 

Dengan kata lain, semua akses ke basis data akan ditangani oleh DBMS. 

DBMS ini menjadi lapisan yang menghubungkan basis data dengan program 

aplikasi untuk memastikan bahwa basis data tetap terorganisasi secara konsisten 

dan dapat diakses dengan mudah. 

Ada beberapa fungsi yang harus ditangani DBMS seperti pendefinisian data, 

menangani permintaan pengguna untuk mengakses data, memeriksa sekuriti dan 

integriti data yang didefinisikan oleh DBA (Database Administrator), menangani 

kegagalan dalam pengaksesan data yang disebabkan oleh kerusakan sistem maupun 
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media penyimpanan (disk) dan juga menangani unjuk kerja semua fungsi secara 

efisien. 

Tujuan utama DBMS adalah untuk memberikan tinjauan abstrak data kepada 

pengguna. Jadi sistem menyembunyikan informasi tentang bagaimana data 

disimpan, dipelihara dan juga bisa diakses secara efisien. Pertimbangan efisien di 

sini adalah rancangan struktur data yang kompleks tetapi masih bisa digunakan oleh 

pengguna awam tanpa mengetahui kompleksitas strukturnya. 

Menurut jenisnya, basis data dapat dibagi menjadi: 

 

3.3.1  Basis Data Flat-File 

Basis data ini ideal untuk data berukuran kecil dan dapat dirubah dengan 

mudah. Pada dasarnya, basis data flat-file tersusun dari sekumpulan string dalam 

satu atau lebih file yang dapat diurai untuk mendapatkan informasi yang disimpan. 

Basis data flat-file cocok untuk menyimpan daftar atau data yang sederhana dan 

dalam jumlah kecil. Basis data flat-file akan menjadi sangat rumit apabila 

digunakan untuk menyimpan data dengan struktur kompleks walaupun 

dimungkinkan pula untuk itu. 

Beberapa kendala dalam meggunakkan basis data jenis ini adalah rentan pada 

korupsi data karena tidak adanya penguncian yang melekat ketika data digunakan 

atau dimodifikasi dan juga adanya duplikasi data yang mungkin sulit dihindari. 

Salah satu tipe basis data flat-file adalah file CSV yang meggunakkan pemisah 

koma untuk setiap nilainya. 
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3.3.2  Basis Data Relasional 

Basis data ini mempunyai struktur yang lebih logis terkait cara penyimpanan. 

Kata "relasional" berasal dari kenyataan bahwa tabel-tabel yang ada di basis data 

relasional dihubungkan satu dengan lainnya. Basis data relasional meggunakkan 

sekumpulan tabel dua dimensi yang masing-masing tabel tersusun atas baris (tupel) 

dan kolom (atribut). 

Untuk membuat hubungan antara dua atau lebih tabel, digunakan key (atribut 

kunci) yaitu primary key di salah satu tabel dan foreign key di tabel yang lain. Saat 

ini, basis data relasional menjadi pilihan utama karena keunggulannya. Program 

aplikasi untuk mengakses basis data relasional menjadi lebih mudah dibuat dan 

dikembangkan dibandingkan dengan penggunaan basis data flat-file. 

Beberapa kekurangan yang mungkin dirasakan di basis data jenis ini adalah 

implementasi yang lebih sulit untuk data dalam jumlah besar dengan tingkat 

kompleksitasnya yang tinggi. Selain itu, proses pencarian informasi juga menjadi 

lebih lambat karena perlu menghubungkan tabel-tabel terlebih dahulu apabila 

datanya tersebar di beberapa tabel. 

Namun, terlepas dari beberapa kekurangannya, basis data relasional telah 

digunakan secara luas. Saat ini, basis data relasional telah banyak dimanfaatkan 

oleh perusahaan-perusahaan dari skala kecil, menengah hingga besar. Beberapa 

basis data ternama yang ada saat ini, baik yang berasal dari sumber terbuka (open 

source) atau yang komersil, adalah juga basis data relasional. 

Contoh Basis Data: 

 Basis data MySql 

 Basis data Oracle 
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 Basis data Microsoft SQL Server 

 Basis data MariaDB 

 

3.4 Scanner 

Scanner adalah sebuah alat pemindai salah satu perangkat input pada 

komputer, merupakan suatu alat yang berfungsi untuk menduplikat objek layaknya 

seperti mesin fotokopy ke dalam bentuk digital. 

Scanner dapat menduplikat objek tersebut meggunakkan sensor cahaya yang 

terdapat di dalamnya. Sensor yang terdapat pada scanner tersebut mendeteksi 

struktur, tulisan, dan gambar dari objek yang discan lalu dikirimkan ke komputer 

dalam bentuk digital. 

Fungsi Scanner sudah jelas karena dengan adanya alat ini, dapat menduplikat 

hard-copy seperti kertas, makalah, maupun foto ke dalam bentuk digital ke 

komputer. Jadi saat kehilangan source berkas seperti foto atau makalah, Scanner 

dapat menyimpan foto tersebut ke komputer. Jadi ketika foto itu hilang, atau rusak, 

masih punya simpanan/salinannya di komputer dalam bentuk digital. 

 

3.4.1 Inilah Prinsip Kerja Dari Scanner 

Cara kerja scanner dapat dibaca dan pahami dibagian bawah ini: 

 Saat menempatkan objek kertas bergambar ataupun teks pada layar kaca scanner 

dan menekan sebuah tombol scan pada mesin scanner atau menu scan pada layar 

monitor, maka scenner akan melakukan proses scanning. 

 Lalu cahaya yang terpancar pada saat scanning menunjukkan bahwa scanner 

tersebut sedang melakukan scan dan juga hasil yang didapatkan akan langsung 
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dikirim pada sensor CCD (CCD yaitu suatu alat yang terdapat pada scanner yang 

mempunyai fungi untuk menerima hasil scanner lalu kemudian di kirim ke 

ADC). 

 Dari CCD tersebut lalu akan dikirim ke ADC (ADC yaitu suatu alat yang 

bertugas menerima data yang berasaldari CCD dan menubahnya ke dalam 

bentuk digital kemudian mengirimnya ke komputer). ADC akan memprosesnya 

lalu mengirimkan hasilnya pada komputer. 

 Setelah masuk ke komputer, hasilnya bisa diedit sesuai dengan kebutuhan, dan 

juga bisa menyimpannya dalam komputer ataupun dapat langsung mencetak 

hasil dari scanning tersebut menggunakan printer. 

 

Gambar 3.5 Ilustrasi Salah Satu Bentuk Atau Jenis Scanner 

 

3.4.2 Dan Berikut Ini Jenis-Jenis Dari Scanner 

Sampai saat ini scanner memiliki beberapa jenis dan berikut ini jenis dari 

scanner yang sering ditemukan, diantaranya seperti di bawah ini: 

Flatbed scanner yaitu merupakan scanner yang memiliki bentuk seukuran dengan 

kertas folio, sehingga scanner ini seperti mesin fotocopy tetapi dengan ukuran yang 

kecil. 

http://pengertianku.net/wp-content/uploads/2015/02/pengertian-scanner.png
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Gambar 3.6 Flatbed Scanner 

 

PSC atau Print Scan Copy yaitu merupakan suatu perangkat yang memiliki 

multifungsi diantaranya dapat digunakan sebagai scanner, dapat juga digunakan 

sebagai printer serta bisa digunakan untuk mesin fotocopy. 

 

Gambar 3.7 PSC Scanner 

 

Handy scanner yaitu merupakan scanner yang bentuknya postcard, yang 

biasa ditemui pada supermarket ataupun minimarket, sebab dapat digunakan pada 

mesin kasir untuk membaca harga barang-barang yang terdapat pada barcode 

barang tersebut. 

http://pengertianku.net/wp-content/uploads/2015/02/gambar-scaner-Flatbed.jpg
http://pengertianku.net/wp-content/uploads/2015/02/gambar-scaner-Print-Scan-Copy.jpg
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Gambar 3.8 Handy Scanner 

 

3.5 RFID RC522 

RFID merupakan suatu teknologi yang memanfaatkan frekuensi radio 

sebagai identifikasi terhadap suatu objek. RFID dapat dipandang sebagai salah 

satu cara dalam pelabelan suatu objek. Pelabelan dalam hal ini menggunakan 

sebuah kartu RFID atau TAG yang ditempatkan pada objek yang diindentifikasi. 

Fungsi TAG sama dengan fungsi barcode label akan tetapi RFID mempunyai 

kelebihan daripada label barcode 

Tabel 3.1 Perbedaan RFID dan Barcode 

 

 

http://pengertianku.net/wp-content/uploads/2015/02/gambar-Handy-scanner.jpg
https://pccontrol.files.wordpress.com/2014/12/tabelperbeda.jpg
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Gambar 3.9 Skematik Mikrokontroler dan RFID 

 

3.6 Jaringan Wifi 

Wifi  adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk 

bertukar data secara nirkabel (menggunakan gelombang radio) melalui 

sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi Internet berkecepatan 

tinggi.  Wifi  Alliance mendefinisikan Wifi  sebagai "produk jaringan wilayah lokal 

nirkabel (WLAN) apapun yang didasarkan pada standar Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE) 802.11". Meski begitu, karena kebanyakan WLAN 

zaman sekarang didasarkan pada standar tersebut, istilah " Wifi  " dipakai dalam 

bahasa Inggris umum sebagai sinonim "WLAN". 

Sebuah alat yang dapat memakai Wifi (seperti komputer pribadi, konsol 

permainan video, telepon pintar, tablet, atau pemutar audio digital) dapat terhubung 

dengan sumber jaringan seperti Internet melalui sebuah titik akses jaringan 

nirkabel. Titik akses (atau hotspot) seperti itu mempunyai jangkauan sekitar 20 

meter (65 kaki) di dalam ruangan dan lebih luas lagi di luar ruangan. Cakupan 

hotspot dapat mencakup wilayah seluas kamar dengan dinding yang memblokir 

gelombang radio atau beberapa mil persegi ini bisa dilakukan dengan memakai 

beberapa titik akses yang saling tumpang tindih. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_nirkabel
https://id.wikipedia.org/wiki/Frekuensi_radio
https://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_komputer
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet_berkecepatan_tinggi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet_berkecepatan_tinggi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Wi-Fi_Alliance&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/LAN_nirkabel
https://id.wikipedia.org/wiki/LAN_nirkabel
https://id.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Electrical_and_Electronics_Engineers
https://id.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Electrical_and_Electronics_Engineers
https://id.wikipedia.org/wiki/Ponsel_cerdas
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer_tablet
https://id.wikipedia.org/wiki/Titik_akses_nirkabel
https://id.wikipedia.org/wiki/Titik_akses_nirkabel
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hotspot_(Wi-Fi)&action=edit&redlink=1
https://pccontrol.files.wordpress.com/2014/12/rfidsystem.jpg
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" Wifi " adalah merek dagang Wifi Alliance dan nama merek untuk produk-

produk yang memakai keluarga standar IEEE 802.11. Hanya produk-produk Wifi 

yang menyelesaikan uji coba sertifikasi interoperabilitas Wifi Alliance yang boleh 

memakai nama dan merek dagang "Wifi CERTIFIED". 

Wifi mempunyai sejarah keamanan yang berubah-ubah. Sistem enkripsi 

pertamanya, WEP, terbukti mudah ditembus. Protokol berkualitas lebih tinggi lagi, 

WPA dan WPA2, kemudian ditambahkan. Tetapi, sebuah fitur opsional yang 

ditambahkan tahun 2007 bernama Wifi Protected Setup (WPS), memiliki celah 

yang memungkinkan penyerang mendapatkan kata sandi WPA atau WPA2 router 

dari jarak jauh dalam beberapa jam saja.[2] Sejumlah perusahaan menyarankan 

untuk mematikan fitur WPS. Wifi Alliance sejak itu memperbarui rencana 

pengujian dan program sertifikasinya untuk menjamin semua peralatan yang baru 

disertifikasi kebal dari serangan AP PIN yang keras. 

 

3.7 Arduino Nano 

Arduino Nano adalah salah satu papan pengembangan mikrokontroler yang 

berukuran kecil, lengkap dan mendukung penggunaan breadboard. Arduino Nano 

diciptakan dengan basis mikrokontroler ATmega328 (untuk Arduino Nano versi 

3.x) atau ATmega168 (untuk Arduino versi 2.x). Arduino Nano kurang lebih 

memiliki fungsi yang sama dengan Arduino Duemilanove, tetapi dalam paket yang 

berbeda. Arduino Nano tidak menyertakan colokan DC berjenis Barrel Jack, dan 

dihubungkan ke komputer menggunakan port USB Mini-B. Arduino Nano 

dirancang dan diproduksi oleh perusahaan Gravitech. 

https://id.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Interoperabilitas&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Wired_Equivalent_Privacy
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Wi-Fi_Protected_Setup&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi#cite_note-2
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Gambar 3.10 Arduino Nano 

 

3.7.1 Spesifikasi 

Dibawah ini spesifikasi dari Arduino Nano: 

Arduino Nano memiliki spesifikasi sebagai berikut: 

Mikrokontroller  : Atmel ATmega168 untuk Arduino Nano 2.x 

Atmer Atmega328 untuk Arduino Nano 3.x 

Tegangan kerja  : 5 Volt 

Tegangan input  : Optimal  7 – 12 Volt 

Minimum   : 6 Volt 

Maksimum   : 20 Volt 

Digital pin I/O   : 14 pin yaitu pin D0 sampai pin D13 

 Dilengkapi dengan 6 pin PWM 

Analog pin   : 8 pin yaitu pin A0 sampai pin A7 

Arus listrik maksimum : 40 mA 

Flash memori   : 32 Mbyte untuk Arduino Nano 3.x 

16 Mbyte untuk Arduino Nano 2.x 

Besar flash memori ini dikurangi 2 kbyte yang 

digunakan untuk menyimpan file boatloader. 

SRAM    : 1 kbyte (ATmega168) dan 2 kbyte (ATmega328) 
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EEPROM   : 512 byte (Atmega168) dan 1 kbyte (Atmega328) 

Kecepatan clock  : 16 MHz 

Ukuran board   : 4,5 mm x 18 mm 

Berat    : 5 gram 

 

3.7.2 Sumber Daya 

Arduino Nano dapat diaktifkan melalui koneksi USB Mini-B, atau melalui 

catu daya eksternal dengan tegangan belum teregulasi antara 6-20 Volt yang 

dihubungkan melalui pin 30 atau pin VIN, atau melalui catu daya eksternal dengan 

tegangan teregulasi 5 volt melalui pin 27 atau pin 5V. Sumber daya akan secara 

otomatis dipilih dari sumber tegangan yang lebih tinggi. Chip FTDI FT232L pada 

Arduino Nano akan aktif apabila memperoleh daya melalui USB, ketika Arduino 

Nano diberikan daya dari luar (Non-USB) maka Chip FTDI tidak aktif dan pin 3.3V 

pun tidak tersedia (tidak mengeluarkan tegangan), sedangkan LED TX dan RX pun 

berkedip apabila pin digital 0 dan 1 berada pada posisi HIGH. 

3.7.3 Pemetaan Pin 

Dibawah ini pemetaan pin ATmega328 pada Arduino Nano. Perhatikan 

pemetaan antara pin Arduino Nano dan port ATmega328 SMD. Pemetaan untuk 

ATmega8, ATmega168, dan ATmega328 sangat identik atau sama persis. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan tahap awal dari pengerjaan ini dengan 

menentukan seluruh tahapan yang akan dilalui, dibawah ini adalah tahapan dari 

pembiatan alat pemindai kode barang otomatis di Baristand industri surabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Tahapan Pengerjaan 

 

Pembahasan dari setiap langkah pada prosedur penelitian akan dijelaskan 

dibawah ini: 

1. Analisisi Kebutuhan Sistem:  

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan sistem sebagai bagian dari studi 

awal bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan spesifik sistem. 

Kebutuhan spesifik sistem adalah spesifikasi mengenai hal-hal yang akan 

dilakukan sistem ketika diimplementasikan seperti metode dan kebutuhan sistem 

berupa software dan hardware. 

Analisisi 

Kebutuhan Sistem 

dan Alat 

Diagram sistem Desain Skema 

Alat 

Hasil 

Implementasi alat 

Desain Skematik 

Alat 

Hasil 

Implementasi alat 
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2. Diagram Sistem:  

Dari data-data yang sudah didapatkan sebelumnya dari analisisi kebutuhan, pada 

tahap  ini akan dibuat diagram alur sistem kerja yang akan dibangun, diharapkan 

dengan gambar ini akan memberikan gambaran seutuhnya dari kebutuhan yang 

ada. Desain bisa berupa desain struktur topologi jaringan, diagram alur sistem 

kerja dan sebagainya yang akan memberikan gambaran yang jelas tentang 

project yang akan dibangun. 

3. Desain Skema Alat:  

Dari data-data yang sudah didapatkan sebelumnya dari analisisi kebutuhan 

tombol dan bentuk dari alat tersebut, pada tahap desain ini akan dibuat gambar 

desain 3D, diharapkan dengan gambar ini akan memberikan gambaran 

seutuhnya dari alat tersebut.  

4. Desain Skematik Alat:  

Dari bahan-bahan yang sudah ditentukan untuk membuat scanner pada tahap ini 

akan dibuat skema pcb yang nantinya akan digunakan sebagai tempat bahan-

bahan tersebut dikumpulkan untuk dirangkai, agar bisa saling terhubung antar 

RFID dan Mikrokontrolernya. 

5. Hasil Implementasi Desain Alat:  

Pada tahap ini memasang semua komponen dari desain skema alat dan skematik 

alat untuk menjadi sebuah alat scanner. 

6. Simulasi dan Implementasi:  

Tahap simulasi bertujuan untuk melihat kinerja awal dari penelitian yang akan 

dilakukan pada aplikasi simulasi sebagai bahan pertimbangan awal dari 

penelitian yang akan dilakukan sebagai bahan pertimbangan sebelum sistem 
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diterapkan, sehingga dalam tahap implementasi rancangan yang dibuat akan 

diterapkan pada Baristand Industri Surabaya. 

7. Simulasi dan Implementasi:  

Tahap yang terakhir adalah analisisi terhadap hasil dari semua yang telah 

dilakukan pada proses implementasi. Hasil analisisi kinerja dari alat tersebut 

apakah bisa digunakan di Baristand Industri Surabaya. 

 

4.2 Analisis Kebutuhan Sistem dan Alat 

Pada tahap analisisi kebutuhan sistem dan alat pada project ini akan dilakukan 

2 tahap yaitu kebutuhan database yang akan digunakan dan kebutuhan alat. 

 

4.2.1 Kebutuhan Database 

Dalam tahap ini bertujuan untuk menyiapkan tempat penyimpanan data yang 

telah diinputkan oleh user. Didalam database terdapat banyak table yang dibuat 

untuk menyimpan setiap pengiriman data oleh user, contoh Table user,Table 

loket,Table antrian_LLogam,Table Proses_LLogam, Tabel Selesai_LLogam. 

 

4.2.2 Kebutuhan Alat Scanner 

Dalam tahap ini bertujuan untuk menyiapkan alat – alat yang akan digunakan  

untuk membuat sebuah alat scanner. 

1. Scanner loket 

 Arduino Nano 

 LCD 

 RFID RC-522 
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2. Scanner Laboratorium 

 NodeMCU v3 

 LCD 

 Tombol (4 buah) 

 Baterai 

3. Scanner Reset 

 NodeMCU v3 

 LCD 

 Tombol (1 buah) 

 

4.3 Diagram Sistem  

Pengerjaan dalam tahap desain sistem sangat berguna untuk memudahkan 

dalam pengerjaan sebuah project, yaitu perancangan alur sistem alat. 

 

4.3.1 Diagram Alur Sistem Alat 

 

Gambar 4.2 Diagram Alur Sistem 

 

Pada gambar diatas menunjukkan alur dari sistem kerja alat. 
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 Yang pertama alat pemindai pertama berada pada loket yang bertujuan untuk 

memasukkan data–data konsumen dan memberi kode barang T pada stiker 

RFID yang nantinya ditempelkan pada barang. 

 Yang kedua alat pemindai berada pada laboratorium yang bertujuan untuk 

melihat atau memeriksa stiker RFID yang menempel pada barang tersebut di 

laboratorium akan dilakukan kurang lebih 3 kali scan untuk memberi tahu 

posisi barang tersebut apakah dalam proses antri pembayaran, proses antri 

pengerjaan, proses pengerjaan atau barang selesai di ujicoba. Alat yang berada 

pada laboratorium juga bisa mengubah kode pertama yang ada pada barang 

dengan mengubah hurufnya yang awalnya T menjadi P. 

 Yang ketiga alat pemindai berada pada LHU yang bertujuan untuk mengambil 

data–data yang ada pada kode barang yang telah dimasukkan di barang tersebut 

untuk keperluan pembuatan sertifikat pada bahian LHU. 

 Yang terakhir adalah alat pemindai reset yang bertujuan untuk mereset kode 

barang agar stiker tersebut bisa dipakai ke barang yang lain. 
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Gambar 4.3 Proses Kerja Alat 

 

Gambar diatas menjelaskan secara keseluruhan proses kerja alat pemindai barang 

di Baristand industri Surabaya.  

 

 

 

4.4 Desain Skema Alat 

 

Gambar 4.4 Desain 3D Scanner Loket 
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Gambar 4.4 merupakan desain 3D dari scanner loket, terdapat RFID untuk 

membaca uid pada stiker dan LCD menampilkan nilai uidnya. 

 

Gambar 4.5 Desain 3D Scanner Laboratorium 

Gambar 4.5 merupakan desain 3D dari scanner laboratorium, terdapat 

RFIDsebagai pemindai kode barang pada laboratorium dengan menekan tombol 

power RFID dan mengirimnya menggunakan Wifi yang ada pada NodeMCU dan 

ditampilkan di layar LCD.  
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Gambar 4.6 Desain 3D Scanner Reset 

 

Gambar 4.6 merupakan desain 3D dari scanner Reset, terdapat RFID sebagai 

pemindai kode barang dengan menekan tombol power RFID dan menghapus kode 

barang pada stiker dan mengirimkannya ke database menggunakan Wifi pada 

NodeMCU dan menampilkannya di layar LCD. 
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4.5 Desain Skematik Alat 

 

Gambar 4.7 Skematik Alat Scanner Reset 

 

Pada pengerjaan alat scanner reset mengunakan jalur pcb untuk 

menghubungkan tombol dengan NodeMCU sebagai tombol reset yang 

dihubungkan pada pin D0 pada NodeMCU. 

 

Gambar 4.8 Skematik Alat Scanner Laboratorium 
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Pada pengerjaan alat scanner laboratorium mengunakan jalur pcb untuk 

menghubungkan tombol dengan NodeMCU, pada pin D0 di jandikan sebagai saklar 

dari lata scanner tersebut, pda pin D8 digunakan untuk menentukan mode pada 

scanner apakah read atau write yang nantinya akan mengubah kode barang tersebut 

dan pada pin A0 digunakan sebagai tombol untuk mengirim kode barang yang telah 

di scan oleh alat scanner tersebut. 

 

4.6 Hasil Implementasi Desain Alat 

Gambar 4.9 – 4.11 merupakan hasil implementasi dari desain 3D yang sudah 

dibuat sebelumnya. Gambar meliputi alat scanner loket, laboratorium, dan reset. 

 

 

Gambar 4.9 Scanner Loket 
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Gambar 4.10 Scanner Laboratorium 

 

 

Gambar 4.11 Scanner Reset 

 

4.7 Simulasi dan Implementasi 

Tahap simulasi dibagi menjadi tiga bagian yaitu pada scanner loket, scanner 

laboratorium, dan scanner reset. 
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4.7.1 Simulasi Loket 

 

Gambar 4.12 Tampilan Aplikasi Login di Loket 

 

Gambar 4.12 adalah tampilan login dari program pengimputan data yang 

sudah dibuat sebelumnya. 

 

 

Gambar 4.13 User Memasukkan Username dan Password 

 



38 

 

 

Gambar 4.13 admin menginputkan username dan password yang sudah dibuat 

sebelumnya. 

 

 

Gambar 4.14 Tampilan Entry Data Konsumen 

 

Gambar 4.14 adalah Tampilan Entry Data Konsumen yang digunakan admin 

untuk memasukkan kode barang. 
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Gambar 4.15 User Memasukkan Data Konsumen 

 

Gambar 4.15 adalah contoh penginputan data konsumen yang akan dikirim 

ke database. 
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Gambar 4.16 Hasil Tampilan Database Tabel Master 

Gambar 4.16 adalah hasil screenshot dari database tabel selesai dan 

menunjukkan tabel database master yang telah diisi oleh data-data konsumen yang 

telah diinputkan. 

 

4.7.2 Simulasi Laboratorium 

 

Gambar 4.17 Database Antrian 

 

Gambar 4.17 adalah hasil screenshot dari database tabel antrian dan 

menunjukkan kiriman data pertama pada scanner laboratorium yang akan disimpan 

ke tabel  database antrian. 

 

 

Gambar 4.18 Database Antrian Kosong 

 

Gambar 4.18 adalah hasil screenshot dari database tabel antrian dan 

menunjukkan kiriman data kedua dengan uid yang sama pada scanner laboratorium 

maka data dengan uid yang sama akan hilang dari tabel antrian. 



41 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Database Proses 

 

Gambar 4.19 adalah hasil screenshot dari database tabel proses dan 

menunjukkan kiriman data kedua dengan uid pada scanner laboratorium yang akan 

disimpan ke tabel database proses. 

 

 

Gambar 4.20 Database Proses Kosong 

 

Gambar 4.20 adalah hasil screenshot dari database tabel proses dan 

menunjukkan kiriman data ketiga dengan uid yang sama pada scanner laboratorium 

maka data dengan uid yang sama akan hilang dari tabel proses.  
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Gambar 4.21 Database Selesai 

 

Gambar 4.21 adalah hasil screenshot dari database tabel selesai dan 

menunjukkan kiriman data ketiga dengan uid pada scanner laboratorium yang akan 

disimpan ke tabel database selesai . 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Database Selesai Kosong 

 

Gambar 4.22 adalah hasil screenshot dari database tabel selesai dan 

menunjukkan kiriman data keempat dengan uid yang sama pada scanner 

laboratorium maka data dengan uid yang sama akan hilang dari tabel selesai. 

 

4.7.3 Simulasi Reset 

 

Gambar 4.23 Database Master Loket Kosong 
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Gambar 4.23 adalah hasil screenshot dari database tabel master loket dan 

menunjukkan scanner reset jika stiker di letakan di RFID lalu ditekan tombol reset 

maka data uid tersebut akan hilang pada tabel master loket  . 

 

4.8 Hasil dan Pembahasan 

Berikut Hasil Simulasi dari Scanner Loket, Scanner Laboratorium dan 

Scanner Reset. 

 

4.8.1 Hasil Simulasi Loket 

Tabel 4.2 Hasil Simulasi Loket 

Data Hasil 

Data 1 ( Tanggal Masuk ) Berhasil mengirimkan ke database 

Data 2 ( UID Chip ) Berhasil mengirimkan ke database 

Data 3 ( Nama Barang ) Berhasil mengirimkan ke database 

Data 4 ( Kode Barang ) Berhasil mengirimkan ke database 

Data 5 (Nama Perusahaan ) Berhasil mengirimkan ke database 

Data 6 ( Nama Pengirim ) Berhasil mengirimkan ke database 

Data 7 ( Jenis Sampel ) Berhasil mengirimkan ke database 

Data 8 ( Merk ) Berhasil mengirimkan ke database 

Data 9 ( Volume ) Berhasil mengirimkan ke database 

Data 10 ( Bentuk ) Berhasil mengirimkan ke database 

Data 11 ( Parameter Uji ) Berhasil mengirimkan ke database 

Data 12 ( Biaya Uji ) Berhasil mengirimkan ke database 

Data 13 ( Metode Uji ) Berhasil mengirimkan ke database 

 

Hasil simulasi dari scanner loket yang berjumlah 13 data seluruhnya berhasil 

dikirimkan ke database. 
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4.8.2 Hasil Simulasi Laboratorium 

Tabel 4.3 Hasil Simulasi Laboratorium 

Data Hasil 

Data 1 ( uid ) Berhasil mengirimkan ke database 

Data 2 ( kode barang ) Berhasil mengirimkan ke database 

Data 3 ( lokasi ) Berhasil mengirimkan ke database 

 

Hasil simulasi dari scanner laboratorium yang berjumlah 3 data seluruhnya berhasil 

dikirimkan ke database. 

 

4.8.3 Hasil Simulasi Reset 

Tabel 4.4 Hasil Simulasi Reset 

Data Hasil 

Data 1 ( Tanggal Masuk ) Berhasil di reset dari table database master 

Data 2 ( UID Chip ) Berhasil di reset dari table database master 

Data 3 ( Nama Barang ) Berhasil di reset dari table database master 

Data 4 ( Kode Barang ) Berhasil di reset dari table database master 

Data 5 (Nama Perusahaan ) Berhasil di reset dari table database master 

Data 6 ( Nama Pengirim ) Berhasil di reset dari table database master 

Data 7 ( Jenis Sampel ) Berhasil di reset dari table database master 

Data 8 ( Merk ) Berhasil di reset dari table database master 

Data 9 ( Volume ) Berhasil di reset dari table database master 

Data 10 ( Bentuk ) Berhasil di reset dari table database master 

Data 11 ( Parameter Uji ) Berhasil di reset dari table database master 

Data 12 ( Biaya Uji ) Berhasil di reset dari table database master 

Data 13 ( Metode Uji ) Berhasil di reset dari table database master 

 

Hasil simulasi dari scanner reset yang berjumlah 13 data seluruhnya berhasil 

dihapus didatabase. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil implementasi 3 alat Scanner dan Database menggunakan RFID 

RC-522 dan NodeMCU pada Baristand Industri Surabaya, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Scanner loket  dapat mengirimkan data menuju database secara penuh tanpa ada 

data yang hilang (13 data dari jumlah 13 data yang terkirim). 

2. Scanner laboratorium  dapat mengirimkan data menuju database secara penuh 

tanpa ada data yang hilang (3 data dari jumlah 3 data yang terkirim). 

3. Scanner reset  dapat menghapus kode barang dan juga data yang ada pada 

database secara penuh (13 data dari jumlah 13 data yang terhapus). 

4. RFID RC-522 dapat membaca UID stiker dengan baik tanpa ada kesalahan 

pembacaan (100% akurasi pembacaan UID). 

5. NodeMCU  dapat mengirimkan data melalui jaringan Wifi menuju database 

dengan baik ( 100% data terkirim tanpa ada kehilangan data ). 

Berdasarkan hasil yang disimpulkan dapat dilihat bahwa scanner 

menggunakan RFID RC522 sebagai pemindai barang sangat baik dengan akurasi 

100% dan NodeMCU sebagai media pengiriman data menuju database dinilai 

sangat baik dengan tidak adanya data yang hilang pada saat pengiriman. 
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5.2 Saran 

Saran untuk pengembangan Alat Scanner  dapat ditambahkan dengan keypad 

pada scanner laboratorium agar dapat mengubah kode barang yang awalnya hanya 

bias mengubah dari T jika status barang masih antri dan P jika stastus barang pada 

proses pengerjaan agar dapat mengubah seluruh kode barang yang ada pada stiker 

RFID. 
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