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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Tujuan 

Tujuan dari perancangan alat ini adalah untuk merealisasikan prototipe sistem 

pencatatan keluar masuk barang yang menggunakan Radio Frequency Identifier (RFID) 

ISO 18000-6. Sedangkan, alat pembayarannya menggunakan Near Filed Communication 

(NFC) ISO 14443A, yang mana alat tersebut berguna untuk membantu pemilik toko dan 

manajer dalam mengelola tokonya. 

1.2.  Latar Belakang 

1.2.1.  Pendahuluan 

Toko atau pasar merupakan roda utama perekonomian. Oleh karena itu, 

pengelolaan yang baik sangat diperlukan demi berlangsungnya perputaran roda tersebut. 

Keluar masuk barang dapat dipantau dengan mudah, sehingga dapat membantu tugas 

seorang manajer atau pemilik toko untuk menjalankan pekerjaannya. Di beberapa toko, 

kertas catatan masih digunakan untuk mendata barang. Di mana hal tersebut 

membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Selain itu, beberapa informasi harus selalu 

dipantau. Misalnya, barang yang akan kadaluwarsa harus selalu dicek ulang supaya tidak 

terlalu lama berada di dalam gudang. 
Barang yang akan dibeli pelanggan juga harus dipindai menggunakan pemindai 

barcode satu per satu untuk mendapatkan informasi produk tersebut. Lebih lagi, jika 

seseorang membeli barang dalam jumlah banyak maka akan terjadi antrean pelanggan 

yang panjang. Hal ini terkadang membuat kasir menjadi terburu-buru menghitung barang 

yang akan dibeli dan melakukan penghitungan uang kartal sebagai alat pembayarannya. 

Aktivitas tersebut menjadi sesuatu yang melelahkan bagi pelayan toko. Akibatnya, 

intensitas interaksi dengan pelanggan toko menjadi berkurang. Hal tersebut dapat 

memunculkan keluhan dari pelanggan dan dapat menyebabkan penurunan kepercayaan 

pelanggan terhadap toko tersebut. 

Setiap tahun selalu ada uang kertas yang tidak layak pakai, namun masih 

digunakan oleh masyarakat. Bila uang sudah terlihat lusuh atau rusak, seharusnya uang 

tersebut tidak digunakan lagi. Untuk itu, masyarakat bisa menukarnya ke bank terdekat 

untuk diganti dengan uang yang baru. 
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Rata-rata biaya pencetakan uang naik 10 persen setiap tahunnya. Hal itu 

mencakup biaya kertas, ongkos pencetakan hingga ongkos transportasi. Bank Indonesia 

mencetak uang baru melalui Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri). 

Selama ini Peruri hanya mencetak uang sedangkan kertasnya masih diimpor dari luar 

negeri. Biaya transportasi untuk mengedarkan ke setiap daerah memakan biaya cukup 

banyak sehingga menambah daftar pengeluaran untuk produksi uang[1]. 

1.2.2. Solusi Permasalahan 

Jika dilihat dari uraian di atas, tampak bahwa data merupakan hal yang penting 

dalam pengelolaan sebuah toko. Merujuk pada permasalahan tersebut, maka akan 

dirancang sebuah alat yang dapat memindai barang-barang secara otomatis. Sehingga, 

data toko dapat dikelola dengan lebih efektif dan efisien. Pembeli hanya perlu 

melewatkan belanjaannya menuju gerbang, yang mana gerbang tersebut sudah dipasang 

sebuah alat. Maka, dengan sendirinya alat tersebut akan mendeteksi harga barang-barang 

yang melewati gerbang, lalu memasukkan data tersebut ke dalam komputer secara 

otomatis. Alat tersebut juga sekaligus dapat digunakan ketika ada stok barang yang akan 

masuk ke dalam toko. Data barang yang masuk atau pun keluar tersebut akan dapat 

diakses oleh manajer atau pun pemilik tokonya. Tag RFID digunakan sebagai ID dari 

barang-barang tersebut. RFID reader digunakan sebagai pemindai barang-barang 

tersebut. Data yang dipindai akan dikelola dan dapat diakses oleh manajer ataupun 

pemilik toko tersebut. Dengan adanya alat ini, proses pengolahan data dapat dilakukan 

secara lebih cepat dan akurat serta dapat memperkecil kesalahan yang dilakukan oleh 

petugas (human error). 

Pembayaran pada toko tersebut dapat dipermudah dengan menggunakan stiker 

NFC yang ditempelkan pada handphone, kemudian stiker tersebut ditempelkan pada alat 

pembayaran. Penempelan pada handphone dipilih karena hampir semua masyarakat di 

Indonesia menggunakan handphone. Seperti yang terdapat pada Grafik 1, perkembangan 

penggunaan handphone di Indonesia sangat pesat, baik di desa maupun di kota. Pada 

tahun 2005 berkisar 19,88% penduduk Indonesia yang sudah menggunakan handphone 

dan pada tahun 2014, ada 86,95% penduduk Indonesia yang sudah menggunakan 

handphone[2]. 
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Gambar 1.1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler di 

Indonesia[2] 

1.3. Spesifikasi 
Spesifikasi dari sistem yang diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Sistem ini dapat memindai Tag RFID dengan jumlah 50 Tag RFID setiap kali 

barang melewati pintu gerbang. 
2. Sistem ini dapat memindai Tag RFID dalam jarak kurang dari 3 meter antara 

pemindai dan barang toko. 
3. Sistem ini dapat membaca stiker Tag NFC ISO 14443A-2. 
4. Pada saat barang masuk ke dalam gudang, sistem ini dapat menyimpan nama 

barang, jenis barang, dan jumlah barang dari Tag RFID ke dalam database. 
5. Pada saat barang dibawa ke pintu kasir, sistem ini dapat langsung memberikan 

harga sesuai dengan jenis barang dan total dari keseluruhan harga barang. 
6. Setelah pembayaran, sistem ini dapat mencetak daftar barang yang telah dibeli 

serta bukti pembayaran. 
7. Sistem ini dapat menampilkan hasil keuntungan setiap minggu dan setiap bulan. 

1.4. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan pada skripsi ini terdiri dari lima bab dan 

berikut adalah penjelasan dari kelima bab tersebut: 
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• Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan tujuan dan latar belakang permasalahan 

yang mendasari pembuatan skripsi, spesifikasi alat yang akan direalisasikan, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

• Bab II Dasar Teori, bab ini berisi tentang pembahasan beberapa dasar teori yang 

mendukung pembuatan skripsi. Teori yang dibahas adalah RFID, NFC, Raspberry 

Pi, Arduino, JSON, API, Laravel, PHP, dan MySQL dan XAMPP. 

• Bab III Perancangan Sistem, bab ini berisi tentang penjelasan perancangan sistem 

pada skripsi ini baik dari sisi client maupun server. 

• Bab IV Pengujian dan Analisis, bab ini berisi pengujian sistem yang telah 

dirancang dan direalisasikan. Pengujian dilakukan dengan membuat toko buku 

sederhana yang memiliki gudang dan kasir. 

• Bab V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran pengembangan 

bagi penelitian selanjutnya. 
  


