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BAB III 

PERANCANGAN 
Bab ini berisi gambaran sistem, perancangan perangkat keras dan perangkat lunak 

yang digunakan dalam skripsi ini. 

3.1. Arsitektur Sistem 

Gambar 3.1 menunjukkan blok diagram secara keseluruhan sistem yang akan 

dibuat. Baik dari sisi server yang akan mengolah data yang kemudian disimpan di 

database dan sisi client yang mengambil data berupa Tag RFID dan Tag NFC yang 

kemudian akan dikirim oleh Raspberry Pi dan Arduino melalui API. 

 
Gambar 3.1. Arsitektur Sistem 

Ketika barang masuk ke gudang, maka RFID akan mengambil semua Tag pada 

barang. Setelah semua Tag tersebut diambil, maka Tag ID beserta waktu pengambilan 

Tag dan status barang dikirimkan melalui API dengan format JSON. Proses tersebut 

hampir sama dengan proses pembawaan barang dari gudang ke toko serta ketika proses 

barang terjual.  
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Gambar 3.2. Daftar Alir Sistem 

Seperti pada Gambar 3.2, barang yang datang untuk dimasukkan ke dalam gudang 

harus melewati gerbang yang terdapat RFID reader di dalamnya. Dalam proses ini, data 

dari Tag barang akan diambil untuk disimpan ke dalam database. Setelah masuk ke dalam 

gudang, barang akan dibawa oleh karyawan ke dalam toko untuk dipajang. Barang yang 

dibawa juga harus melewati gerbang yang berfungsi untuk mengetahui jumlah barang di 

toko dan gudang. Kemudian, barang yang berada di toko akan dibeli oleh pembeli. Dalam 

melakukan pembelian, pembeli harus melewatkan barangnya melalui gerbang guna 

mendapatkan total tagihan yang harus dibayar oleh pembeli. Pembayaran dilakukan oleh 

pembeli dengan cara menempelkan atau mendekatkan stiker NFC yang terdapat di 

handphone ke alat pembayaran toko tersebut. 

Gambar 3.3 merupakan diagram alir dari sistem pencatatan barang. Pada sistem 

pencatatan barang di gudang, pertama sistem melakukan inisialisasi awal, kemudian 

sistem mengaktifkan RFID reader untuk mendapatkan ID dari Tag RFID. Setelah 

mendapatkan ID dari Tag RFID selanjutnya sistem akan membaca memori user untuk 

mendapatkan data ID produk, nama produk, kategori, dan penyuplai. Kemudian, 

dilakukan request untuk menyimpan data tersebut ke database. Sedangkan, pada sistem 

pencatatan barang pada toko menunggu masukan untuk mengaktifkan RFID reader. 

Selanjutnya, RFID reader akan membaca ID pada Tag RFID secara terus menerus sampai 
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ada masukan untuk mematikan RFID reader. ID yang didapat selanjutnya akan dikirim 

ke server untuk mengganti status pada barang tersebut, bahwa barang telah berada di 

toko. Untuk pencatatan barang yang keluar dari toko, sistem melakukan hal yang hampir 

sama pada sistem pencatatan barang yang masuk toko. Yang membedakan sistem tersebut 

ialah, sebelum mengaktifkan RFID reader sistem mengecek terlebih dahulu ke server. 

Pengecekan dilakukan untuk mengetahui transaksi sebelumnya telah diselesaikan. Jika 

belum diselesaikan maka sistem tidak dapat mengaktifkan RFID. 

 
Gambar 3.3. Diagram Alir Pencatatan Barang 

Gambar 3.4 merupakan daftar alir sistem pembayaran, yang dimulai dengan 

inisialisasi awal dari sistem tersebut. Sistem akan menampilkan kata “Selamat Datang” 

pada LCD dan selanjutnya sistem akan menunggu apakah ada Tag NFC yang didekatkan. 

Jika tidak ada Tag NFC yang didekatkan maka sistem akan terus mencetak kata “Selamat 

Datang” pada LCD, namun jika ada Tag maka sistem akan bunyikan buzzer selama 

setengah detik kemudian menampilkan “Mohon Tunggu” pada LCD. Selanjutnya, sistem 

akan mengambil ID dan Rekaman dari NFC tersebut. Jika NFC tidak memiliki rekaman 

maka sistem akan menampilkan pada LCD bahwa transaksi ditolak dan kembali kepada 

sistem saat mencetak “Selamat Datang”, namun jika ada rekaman maka sistem akan 

melakukan request untuk mengambil struk dan memasukkan rekaman ke server. Jika 

request gagal maka sistem akan mencetak bahwa ada kesalahan pada jaringan, namun 
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jika berhasil akan di cek kembali apakah transaksi berhasil dilakukan di server. Jika 

transaksi gagal maka akan menampilkan pada LCD bahwa transaksi gagal, namun jika 

berhasil akan menampilkan pada LCD bahwa transaksi berhasil dan kemudian sistem 

akan mencetak bukti pembayaran. Setelah proses itu selesai sistem akan kembali lagi 

pada saat sistem mencetak “Selamat Datang” pada LCD. 

 
Gambar 3.4. Diagram Alir Pembayaran 

 
Gambar 3.5. Desain Alat Pencatatan Barang 
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Gambar 3.6. Desain Alat Pencatatan Barang 3 m 

 
Gambar 3.7. Desain Alat Pembayaran 

Gambar 3.5 merupakan desain alat pencatatan barang yang memiliki panjang 40 

cm, lebar 40 cm dan tinggi 50 cm. Jarak antara RFID reader dengan alas adalah 40 cm. 

Di atas RFID reader terdapat kotak berisikan Raspberry Pi. Kemudian Gambar 3.6 

merupakan desain alat pencatatan barang yang memiliki panjang 80 cm , lebar 50 cm dan 

tinggi 3 m. Sedangkan Gambar 3.7 merupakan desain alat pembayaran yang memiliki 

panjang 18 cm, lebar 11 cm dan tinggi 6 cm. Pada sisi atas terdapat tiny printer thermal 

yang berfungsi sebagai pencetak struk dari transaksi. Selanjutnya di bawahnya terdapat 

LCD 20 X 4. Pada sisi kiri terdapat port Ethernet, port serial dan port untuk 

menghubungkan ke sumber daya. 
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3.2. Perancangan Client 

Pada bagian ini dibahas perancangan bagian client yang terdiri dari perancangan 

perangkat keras client dan perangkat lunak client. 

3.1.1. Perangkat Keras Client 

Pada perancangan perangkat keras client terbagi menjadi dua yaitu perancangan 

pencatatan barang dan perancangan pembayaran.  

3.1.1.1 Perangkat Keras Pencatatan Barang 

Pada bagian ini akan dibahas bagian-bagian perangkat keras client pada sistem 

pencatatan barang seperti Raspberry Pi, RFID, dan RTC untuk Raspberry Pi seperti pada 

Gambar 3.7. 

 
Gambar 3.8. Perancangan Pencatatan Barang 

3.1.1.1.1. Raspberry Pi 

Untuk menggunakan Raspberry Pi pertama perlu dipasangkan sistem operasi 

terlebih dahulu. Pada skripsi ini sistem operasi yang digunakan adalah Raspbian yang 

bisa didapatkan situs resmi Raspberry Pi. Jika digunakan sistem operasi linux pada 

komputer atau sistem operasi yang berbasis UNIX seperti mac OS, Raspberry Pi, maka 

dapat dikendalikan tanpa menggunakan keyboard dan monitor. Cukup dengan 

mengetikan ssh pi@<IP> pada terminal kemudian username dan password dimasukkan 

yang secara default memiliki username adalah “pi” dan password yang digunakan adalah 

“raspberry”. Dengan begitu, Raspberry Pi sudah dapat dikendalikan. Untuk mentransfer 
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file kode yang telah dibuat maka dibutuhkan FTP. FTP yang digunakan adalah Filezilla 

yang dapat diunduh gratis dari situs resmi milik Filezilla. 

3.1.1.1.2. RFID 

RFID yang digunakan pada skripsi ini menggunakan komunikasi serial yang 

programnya dibuat menggunakan bahasa pemrograman python. Tag yang digunakan 

memiliki dua bentuk yaitu berupa stiker dan PVC. Bentuk PVC merupakan Tag bawaan 

ketika membeli RFID reader, sedangkan bentuk stiker dibeli secara terpisah. Untuk 

kedua bentuk tersebut memiliki panjang Tag ID (TID) yang berbeda. Karena panjang TID 

bisa berubah-ubah, maka harus diambil flag dari panjang TID seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya pada Tabel 2.1. Setelah itu, akan didapatkan informasi ID. Untuk 

mendapatkan ID atau Electronic Product Code (EPC) maka 2 byte di depan dan 4 byte 

harus dihilangkan dari belakang informasi ID tersebut. Setelah ID didapat dari Tag, inilah 

data yang akan dikirimkan ke server melalui API yang akan dijelaskan selanjutnya. 

import serial 
port=serial.Serial( 
  "/dev/ttyUSB0", 
  baudrate=115200, 
  parity=serial.PARITY_NONE, 
  stopbits=serial.STOPBITS_ONE, 
  bytesize=serial.EIGHTBITS 
) 
print ("Mengaktifkan RFID") 
port.write(serial.to_bytes([0x7C, 0xFF, 0xFF, 0x22, 0x00, 0x00, 
0x64])) 
print ("RFID Aktif") 
byteToRead = port.inWaiting() 
print (port.read(byteToRead).encode('hex').upper()) 

Kode 3.1.  Kode untuk Mengakses ID RFID 

 
Gambar 3.9. Hasil dari Dua Bentuk Tag 
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Tabel 3.1. Respons dari RFID Berbentuk Stiker 

CC FF FF 22 01 12 30 00 00 00 00 00 1F 82 00 00 00 00 
 

01 54 87 85 2D 2D 75 
  

Tabel 3.2. Respons dari RFID Berbentuk PVC 

CC FF FF 22 01 0A 14 00 00 10 04 52 83 88 2D 2D 2A 
 

Pada RFID terdapat dua command untuk mengaktifkannya. Pertama RFID dapat 

membaca Tag secara terus menerus sampai sistem mengirimkan command untuk 

mematikan RFID. Untuk yang kedua RFID hanya membaca sekali, kemudian RFID akan 

mati dengan sendirinya. Untuk membaca memori user, perlu diketahui ID dari Tag RFID 

terlebih dahulu. Kemudian, barulah memori user dapat dibaca dari command yang telah 

dibuat.  

Tabel 3.3.  Command untuk Membaca TID dan Memori User 

Jenis Command Command 

Mengaktifkan RFID untuk membaca 

banyak Tag dalam satu waktu 
7C FF FF 36 00 05 02 00 00 00 00 49 

Mematikan RFID setelah membaca 

banyak Tag dalam satu waktu 
7C FF FF 37 00 00 4F 

Mengaktifkan RFID untuk membaca 

satu kali 
7C FF FF 22 00 00 64 

Membaca memori user 

7C FF FF 29 00 + panjang ID + 00 00 00 

00 00 0C + ID + 03 00 00 00 00 + 

cecksum 

3.1.1.1.3. RTC 

Setiap kali Raspberry Pi dihidupkan, harus diatur ulang waktunya. Jika 

menggunakan sambungan internet, maka bisa disambungkannya ke NTP (Network Time 

Protocol) untuk menanyakan waktunya. Namun, hal tersebut akan sulit jika tidak ada 

koneksi internet. Hal tersebut yang mendasari alasan digunakannya RTC. Pada skripsi ini 

RTC yang digunakan ialah DS3231. Untuk menggunakan RTC di Raspberry Pi, RTC 

dengan Raspberry Pi harus dihubungkan dengan menggunakan antarmuka I2C yang 
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terletak pada pin fisik 3 atau 5 (GPIO2SDA/GPIO3SCL) pada Raspberry Pi. Ketika 

memasang RTC, Raspberry Pi yang digunakan harus dalam keadaan mati.  

 
Gambar 3.10. RTC yang Terhubung ke Raspberry Pi 

Setelah itu, Raspberry Pi perlu diatur supaya dapat mengenali RTC. Pertama, 

Raspberry Pi dihidupkan terlebih dahulu. Kemudian, jalankan sudo i2cdetect -y 1 

pada terminal untuk mendeteksi alamat RTC seperti pada Gambar 3.11.  

 
Gambar 3.11. Alamat RTC di Racpberry Pi 

Setelah itu, dengan menjalankan Kode 3.2 maka akan keluar waktu yang belum 

diatur, yaitu Jan 1 2000, yang merupakan nilai bawaannya. Untuk mengatur waktu RTC, 

Raspberry Pi perlu dihubungkan ke internet, serta dilakukan pemeriksaan waktu dengan 

perintah date. Setelah didapatkan waktu sekarang, maka selanjutnya dituliskan waktu 

tersebut ke RTC dengan cara menjalankan sudo hwclock -w. 
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sudo modprobe rtc-ds1307 
sudo bash 
echo ds1307 0x68 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-1/new_device 
exit 
sudo hwclock -r  

Kode 3.2.  Perintah untuk Menggunakan modprobe DS1307 

Supaya Raspberry Pi dapat menggunakan RTC sebagai waktunya, maka perlu 

ditambahkan karnel RTC pada file /etc/modules. Langkah selanjutnya adalah dengan 

menjalankan sudo nano /etc/modules kemudian menambahkan rtc-ds1307 di 

akhir file. Untuk membuat RTC tersebut bisa dijalankan setiap kali melakukan boot, maka 

perlu diubah file /etc/rc.local dengan menjalankan sudo nano /etc/rc.local. 

Kemudian, Kode 3.3 ditambahkan ke dalam file tersebut dan selanjutnya disimpan. 
echo ds1307 0x68 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-1/new_device 
sudo hwclock -s 
date 

Kode 3.3.  Kode yang Ditambahkan pada /etc/rc.local 

3.1.1.2. Perangkat Keras Pembayaran 

Pada bagian ini akan dibahas bagian-bagian perangkat keras client pada sistem 

pembayaran seperti Arduino, NFC, Ethernet Shield, I2C, LCD, Mini Thermal Printer, 

RTC, dan Buzzer. 

 
Gambar 3.12. Perancangan Pembayaran 
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3.1.1.2.1. Arduino 

Untuk menggunakan Arduino maka dibutuhkan software IDE Arduino yang bisa 

diunduh dari situs resmi milik Arduino. Setelah berhasil diinstall, maka Arduino IDE 

dapat langsung digunakan.  

Pada skripsi ini, Arduino menggunakan papan tambahan atau yang sering disebut 

sebagai shield Arduino. Shield yang digunakan adalah shield ethernet untuk 

menghubungkan Arduino ke router supaya Arduino yang digunakan dapat melakukan 

request ke API yang dibuat. 

3.1.1.2.2. NFC 

Pada skripsi ini modul NFC yang digunakan adalah PN532 NFC RFID versi 3. 

Modul ini memiliki tiga komunikasi yaitu HSU, I2C dan SPI. Pada skripsi ini komunikasi 

yang digunakan adalah HSU yang merupakan komunikasi default. Pin Tx pada modul ini 

dihubungkan dengan pin 19 sedangkan pin Rx pada modul dihubungkan dengan pin 18 

Arduino. Selanjutnya, ditambahkan pustaka ke dalam program utama N532_HSU.h dan 

juga PN532.h lalu NfcAdapter.h. Selanjutnya tambahkan potongan Kode 3.4 ke 

program utama. 
if (nfc.tagPresent()) 
{ 
  NfcTag tag = nfc.read(); 
  Serial.print("UID: ");Serial.println(tag.getUidString()); 
 
  if (tag.hasNdefMessage()) 
  { 
    NdefMessage message = tag.getNdefMessage(); 
    NdefRecord record = message.getRecord(0); 
    int payloadLength = record.getPayloadLength(); 
    byte payload[payloadLength]; 
    record.getPayload(payload); 
    String payloadAsString = ""; 
    for (int c = 0; c < payloadLength; c++) { 
    payloadAsString += (char)payload[c]; 
  } 
  Serial.print(" Payload (as String): "); 
  Serial.println(payloadAsString); 
  } 
} 

Kode 3.4.  Membaca ID dan Rekaman pada Tag NFC 

Pada Kode 3.4 jika ada Tag NFC maka selanjutnya akan diambil ID dari Tag 

tersebut. Jika Tag Tersebut memiliki NDEF messages maka selanjutnya akan diambil 
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record 0 yang kemudian diambil payload length untuk mendapatkan payload. Setelah 

payload didapat selanjutnya payload tersebut diubah menjadi bentuk String. 

3.1.1.2.3. Ethernet Shield 

Ethernet Shield digunakan untuk menghubungkan Arduino ke jaringan. Yang 

perlu dilakukan hanya memasang Ethernet Shield ke bagian pin Arduino dengan cara 

menumpuknya di atas Ardunio. Kemudian hubungkan kabel LAN ke Ethernet Shield dan 

Router, selanjutnya Arduino sudah terhubung dengan jaringan. 

3.1.1.2.4. I2C dan LCD 

LCD yang digunakan pada skripsi ini adalah LCD karakter 20X4 yang 

dihubungkan dengan Arduino menggunakan modul I2C yang selanjutnya dapat langsung 

disambungkan dengan pin I2C milik Arduino. 

Pada penggunaan LCD, menggunakan I2C yang terlebih dahulu ditambahkan 

pustaka “LiquidCrystal_I2C.h” dan “Wire.h” pada program utama. Seperti pada 

Kode 3.5, setelah ditambahkan pustaka yang seperti disebutkan tadi selanjutnya dibuat 

deklarasi alamat I2C LCD dan ukuran dari LCD yang digunakan, dengan cara 

menambahkan LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4). 0X27 merupakan alamat 

I2C. 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); 
lcd.setCursor(3,0); 
lcd.print("Hello, world!"); 
lcd.setCursor(2,1); 
lcd.print("Selamat Datang"); 
lcd.setCursor(0,2); 
lcd.print("Ditoko Buku"); 
lcd.setCursor(2,3); 
lcd.print("Power By Jati"); 

Kode 3.5.  Arduino LCD I2C 

Selanjutnya, pembuatan inisial LCD dengan lcd.init(). Setelah selesai 

membuat inisial LCD, kemudian ditulis sesuai dengan yang diinginkan. Posisi kursor juga 

dapat diatur saat akan menuliskan teks dengan cara lcd.setCursor(3,0), yang mana 

3 merupakan baris dari LCD lalu 0 merupakan kolom dari LCD.  

3.1.1.2.5. Tiny Thermal Printer 

Pada skripsi ini printer yang digunakan adalah Tiny Thermal Printer TTL yang 

dihubungkan dengan pin fisik Arduino, melalui pin 17 yang dihubungkan ke pin RX 
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printer dan 16 yang dihubungkan ke pin TX printer. Pustaka printer yang digunakan 

adalah pustaka milik Adafruit yaitu Adafruit_Thermal.h dan kemudian ditambahkan 

juga pustaka SoftwareSerial.h pada program utama. 

Kode 3.6 akan menghasilkan tulisan yang rata tengah tengah di kertas. 

Dikarenakan pengaturan justify printer sebagai ‘C’ yang berarti center. Sedangkan, untuk 

mengatur tulisan menjadi rata kanan atau rata kiri, cukup digantinya menjadi ‘L’atau ‘R’. 

Untuk mengatur besar kecilnya tulisan dapat digunakan fungsi setSize(). Di mana ada 

3 ukuran yang disediakan yaitu Large, Medium, dan Small. Untuk mengaturnya 

tambahkan value yang dikirimkan dengan ‘L’, ‘M’, dan ‘S’. Selain itu dapat dilakukan 

penebalan tulisan dengan cara menggunakan fungsi boldOn(). 

printer.justify('C'); 
printer.println("Toko Buku"); 
printer.println("Jl. Diponegoro No 62"); 
printer.println("SALATIGA"); 

Kode 3.6.  Arduino Printer 

3.1.1.2.6. RTC 
DateTime now = rtc.now(); 
Serial.print(now.year(), DEC); 
Serial.print('-'); 
Serial.print(now.month(), DEC); 
Serial.print('-'); 
Serial.println(now.day(), DEC); 
Serial.print(now.hour(), DEC); 
Serial.print(':'); 
Serial.print(now.minute(), DEC); 
Serial.print(':'); 
Serial.print(now.second(), DEC); 

Kode 3.7.  Kode RTC Arduino 

String dateTimeToString(DateTime &dt){ 
  char buffer[50]; 
 
  sprintf(buffer, "%02d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d" , 
  dt.year(), dt.month(), dt.day(), 
  dt.hour(), dt.minute(), dt.second() 
  ); 
 
  return String(buffer); 
} 
 

Kode 3.8.  Mengubah Jam dan Tanggal Menjadi String 



   41 

Untuk RTC pada Arduino juga menggunakan DS3231, yang dihubungkan pada 

pin I2C milik Arduino, untuk dapat menggunakan RTC tersebut perlu ditambahkan 

pustaka RTClib.h dan Wire.h pada program utama. 

Hasil dari Kode 3.7 ialah menampilkan waktu berupa tanggal dan jam, tetapi hasil 

tersebut belum berbentuk string yang berfungsi untuk dikirim melalui API dalam bentuk 

data sebagai waktu dari sebuah Transaksi secara Real Time. Untuk membuatnya menjadi 

string, dapat ditambahkan fungsi seperti Kode 3.8, hasil dari fungsi tersebut dapat 

membentuk format tanggal yang akan dibutuhkan. 

3.1.1.2.7. Buzzer 

Buzzer digunakan untuk memberitahu jika Tag NFC didekatkan dengan alat 

pembayaran. Untuk menggunakan Buzzer pertama, dideklarasikan pin yang akan 

digunakan Buzzer. Pada skripsi ini Buzzer dideklarasikan pada pin “A8” , kemudian 

diatur pin tersebut sebagai mode keluaran dengan cara “pinMode(buzzer, 

OUTPUT);”. Setelah itu, Buzzer dapat diaktifkan dan dimasukkan seperti pada Kode 3.9. 

digitalWrite(buzzer, HIGH);  
digitalWrite(buzzer, LOW); 

Kode 3.9.  Menghidupkan dan Mematikan Buzzer 

3.1.3. Perangkat Lunak Client 

Pada bagian ini akan dibahas bagian-bagian yang berperan dalam perangkat lunak 

client pada pencatatan barang dan pembayaran.  

3.1.3.1. Perangkat Lunak Pencatatan Barang  

Pada bagian ini akan membahas perangkat lunak pencatatan barang yang meliputi 

Serial, Request, dan JSON. 

3.1.3.1.1. Serial 
import serial 
port=serial.Serial( 
  "/dev/ttyUSB0", 
  baudrate=115200, 
  parity=serial.PARITY_NONE, 
  stopbits=serial.STOPBITS_ONE, 
  bytesize=serial.EIGHTBITS 
) 
while True: 
rsp = port.read().encode('hex') 
print(rsp) 

Kode 3.10.  Membaca Serial 
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Ketika ingin mengambil data dari RFID Raspberry Pi membutuhkan komunikasi 

serial untuk mendapatkan data tersebut. Dalam skripsi ini bahasa pemrograman yang 

akan digunakan dalam komunikasi serial ialah python. Dengan menambahkan pustaka 

serial dari python untuk mengakses serial dari RFID 

Pada Kode 3.10 terdapat argumen "/dev/ttyUSB0", argumen ini berarti 

memberikan Serial() untuk menggunakan antar muka USB to Serial karena yang 

digunakan saat ini adalah USB to Serial. Kemudian baudrate=115200, ini berarti 

Serial() yang digunakan menggunakan baudrate sebesar 115200bps dikarenakan 

RFID yang digunakan memiliki baudrate sebesar 115200bps. Kemudian, terdapat 

argumen parity=serial.PARITY_NONE, yang berarti tidak ada parity yang 

digunakan. Lalu argumen stopbits = serial.STOPBITS_ONE, berarti satu stop bits 

yang digunakan pada Serial() dan argumen bytesize=serial.EIGHTBITS, 

berarti Serial() ukuran byte-nya adalah delapan. Untuk membaca port serial tersebut 

menggunakan port.read().encode('hex') yang kemudian data yang di terima 

dalam byte tersebut diubah menjadi hexa. 

import serial 

port=serial.Serial( 

  "/dev/ttyUSB0", 

  baudrate=115200, 

  parity=serial.PARITY_NONE, 

  stopbits=serial.STOPBITS_ONE, 

  bytesize=serial.EIGHTBITS 

) 

print ("Mengaktifkan RFID") 

port.write(serial.to_bytes([0x7C, 0xFF, 0xFF, 0x36, 0x00, 
0x05, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x49])) 

print (“RFID Aktif”) 

. 

. 

. 

print ("Mematikan RFID") 

port.writRequest 

e(serial.to_bytes([0x7C, 0xFF, 0xFF, 0x37, 0x00, 0x00, 0x4F])) 

print ("RFID mati") 

Kode 3.11.  Menulis Serial 
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Pada Kode 3.11 bagian port.write() berfungsi memerintahkan program 

untuk menulis serial. Untuk menghidupkan RFID membaca banyak Tag, dapat dilakukan 

perintah melalui command manual dengan menuliskan 0x7C, 0xFF, 0xFF, 0x36, 

0x00, 0x05, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x49 yang kemudian diubah 

menjadi byte untuk dituliskan. Untuk mematikan RFID yang terus membaca Tag 

selanjutnya dituliskan 0x7C, 0xFF, 0xFF, 0x37, 0x00, 0x00, 0x4F yang diubah 

ke dalam byte. 

3.1.3.1.2. Request 

Setelah didapatkan data dari RFID, maka dikirimkan data tersebut melalui 

request. Request yang dilakukan menggunakan bahasa pemrograman python dengan cara 

menambahkan import requests dan menuliskan kode seperti pada Kode 3.12 
req =requests.get("http://192.168.88.18:8000/api/v1/struk") 
req.status_code 

Kode 3.12.  Python Request 

Seperti terlihat pada Kode 3.12, terdapat kode seperti berikut ini 

requests.get("http://192.168.88.18:8000/api/v1/struk"). Hal ini 

menjelaskan bahwa request yang dilakukan menggunakan method get yaitu yang 

berfungsi untuk mendapatkan data dengan URL 

http://192.168.88.18:8000/api/v1/struk. Kemudian status code berfungsi 

untuk membaca status dari respons request, status code ini mengacu pada bab 

sebelumnya. 

3.1.3.1.3. JSON 

Karena API menerima data request dengan format JSON, maka data sebelum 

dikirim harus diubah dahulu ke dalam bentuk JSON pada python. Namun, terlebih dahulu 

ditambahkan pustaka dengan cara import JSON dan menuliskan kode seperti pada Kode 

3.13 
url = 'http://192.168.88.18:8000/api/v1/stikerproduk' 
data = { 
  "id" : "000000001f820000000000bc", 
  "status" : "100", 
  "diGudangPada" : "2017-08-29 10:59:56" 
} 
headers = {'Content-type': 'application/JSON'} 
req =requests.post(url,data=JSON.dumps(data), headers=headers) 
req.status_code 

Kode 3.13.  Raspberry Pi JSON Format 
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Seperti yang dilihat pada Kode 3.13 JSON.dumps(data) berfungsi mengubah 

data ke dalam bentuk format JSON untuk dilakukan request dengan method post. 

Headers yang digunakan mengacu pada bab sebelumnya yang telah dijelaskan, sama 

halnya dengan status_code. 

3.1.3.2. Perangkat Lunak Pembayaran 

Pada bagian ini akan membahas perangkat lunak yang berperan pada pembayaran 

seperti Request dan JSON. 

3.1.3.2.1. Request 

Pada Arduino, juga dilakukan proses request yang berfungsi untuk dalam 

melakukan pencatatan transaksi dan pembayaran produk yang dibeli. Untuk melakukan 

request Arduino pada pembayaran menggunakan pustaka Ethernet milik Arduino. Pada 

Kode 3.14 merupakan potongan kode untuk melakukan request get ke server dengan 

kredensial Basic Auth. 
EthernetClient client; 
client.print("GET "); 
client.print("/api/v1/struk"); 
client.println(" HTTP/1.1"); 
client.println("Host: 192.168.62.4"); 
client.println("Authorization: Basic YWRtaW46MTIzNDU2"); 
client.println("Connection: close"); 
client.println(); 

Kode 3.14.  Request Arduino 

3.1.3.2.2. JSON 
bool readReponseContent(struct Struk* struk) {  
  DynamicJSONBuffer JSONBuffer(200); 
  JSONObject& root = JSONBuffer.parseObject(client); 
  if (!root.success()) {  
    Serial.println("JSON parsing failed!"); 
    return false; 
  } 
} 

Kode 3.15.  Arduino JSON Decode 

char jumlah[12], nama[20], hargaSatuan[12], harga[12];  
strcpy(jumlah, root["data"][i]["jumlah"]); 
strcpy(nama, root["data"][i]["nama"]); 
strcpy(hargaSatuan, root["data"][i]["hargaSatuan"]); 
strcpy(harga, root["data"][i]["harga"]); 

Kode 3.16.  Menyalin Objek JSON ke Variabel 
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Untuk Arduino dibutuhkan encoding dan decoding dalam melakukan request dan 

menerima respons. Untuk mengubahnya pada skripsi ini menggunakan pustaka 

ArduinoJSON.h. Pada sebuah respons dari sebuah request terdapat header, untuk 

mengabaikan header tersebut maka harus diketahui akhir dari header tersebut. Setelah 

diabaikan selanjutnya ditambahkan Kode 3.15 ke program untuk mengubah respons dari 

request yang telah dilakukan.  

Untuk menggunakan objek dari hasil respons JSON dapat disalin objek tersebut 

ke variabel seperti Kode 3.16. Dapat juga digunakan seperti objek dengan cara menyalin 

objek JSON tersebut ke variabel Struct. 

Saat melakukan request perlu pengubahan data yang akan dikirim ke bentuk 

format JSON untuk melakukan hal tersebut tambahkan Kode 3.17 untuk membuat objek-

objek JSON yang akan dikirim sebagai request. 
DynamicJSONBuffer JSONBuffer(200); 
JSONObject& root = JSONBuffer.createObject(); 
root["idPembeli"] = idPembeli; 
root["createdAt"] = dateTime; 

Kode 3.17.  Arduino JSON Encode 

Kemudian root merupakan data yang sudah berbentuk JSON siap dikirimkan 

melalui request JSON baik itu menggunakan method PUT ataupun POST. 

3.2 Perancangan Server 

Pada bagian ini dibahas perancangan bagian server yaitu perancangan perangkat 

lunak server seperti Laravel, Fractal dan database. 

3.2.1. Laravel 

Untuk mengelola dependency, Laravel membutuhkan composer. Sebelumnya 

dipastikan terlebih dahulu apakah sistem operasi yang digunakan sudah memiliki 

composer. Jika belum memiliki composer, maka bisa mengunduh composer pada 

https://getcomposer.org/download/. Setelah composer berhasil dipasang, maka melalui 

command line interface (CLI), versi composer dapat dicek dengan mengetik composer 

Setelah berhasil memasang composer dapat dibuat sebuah proyek baru dengan 

mengetikan composer create-project laravel/laravel NamaProyek. 

Setelah proses pembuatan proyek berhasil, dapat dijalankan proyek Laravel dengan 

jalankan CLI pada folder proyek dengan menuliskan php artisan serve. Setelah 
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itu akan tampil proyek yang akan dibuat berjalan pada localhost yang secara umum pada 

http://localhost:8000/. 

Untuk membuat tabel migrasi, dapat dibuat dengan mengetikan php artisan 

migrate:install. Setelah itu, bisa dibuat tabel yang akan dibuat sebagai migrasi 

dengan mengetikan php artisan migrate:make create_produk_table. 

Setelah berhasil membuat tabel akan didapatkan sebuah file 

2017_08_18_021521_create_produk_table.php seperti Kode 3.18, dalam file tersebut 

memiliki dua method up() dan down(). Method up() berfungsi untuk membuat tabel, 

jika saat pembuatan tabel terjadi kesalahan maka method down() akan dipanggil untuk 

melakukan rolling back. Pada fungsi up() pembuatan tabel sudah berdasarkan 

ORM(Object Relational Mapper) dimana hanya perlu didefinisikan atau dipetakannya 

saja. Ini sangat membantu dalam hal pembuatan CRUD (Create Read Update Delete) 

karena tidak perlu banyak berkonsentrasi pada query saat berinteraksi dengan database. 
class CreateProdukTable extends Migration 
{ 
  public function up() 
  { 
    Schema::create('produk', function (Blueprint $table){ 
      $table->increments('id'); 
      $table->string('nama')->unique(); 
      $table->string('id_kategori'); 
      $table->string('id_penyuplai'); 
      $table->integer('jumlah'); 
      $table->double('harga_jual', 15, 2); 
      $table->double('harga_beli', 15, 2); 
      $table->timestampsTz(); 
    }); 
  } 
  public function down() 
  { 
    Schema::dropIfExists('produk'); 
  } 
} 

Kode 3.18.  Kode Migrasi Tabel 

Setelah file untuk membuat tabel yang diinginkan selesai. Migrasi tabel dapat 

dilakukan dengan cara mengetikan php artisan migrate. 

Jika tabel berhasil melakukan migrasi, selanjutnya dapat dibuat file model. Di 

dalam konteks MVC model merupakan class yang mewakili berbagai jenis interaksi data. 

Data yang dimaksud bisa dalam bentuk informasi dalam database seperti nama dari 

produk harga dari produk dan lain sebagainya. Untuk mewakili informasi ini, akan 
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digunakan model untuk mewakili data yang tersimpan di database. Untuk membuat 

model dengan cara cepat cukup dengan mengetikan php artisan make:model 

Produk. Setelah itu, akan didapatkan file Produk.php yang terdapat pada 

/app/Produk.php. 
class Produk extends Model 
{ 
  protected $table = 'produk'; 
  protected $fillable = [ 
  'nama', 'id_kategori', 'id_penyuplai', 'jumlah',  
  'harga_jual', 'harga_beli', 
  ]; 
 
  public function kategori() 
  { 
    return $this 
    ->belongsTo(Kategori::class, 'id_kategori'); 
  } 
 
  public function penyuplai() 
  { 
    return $this 
    ->belongsTo(Penyuplai::class,'id_penyuplai'); 
  } 
} 

Kode 3.19.  Kode Model 

Pada Kode 3.19 merupakan model produk yang mewakili nama, id_kategory, 

id_penyuplai, jumlah, harga_jual dan harga_beli yang tersimpan pada tabel produk. 

Karena dikelas model tabel yang terbaca akan berakhiran ‘s’ maka perlu didefinisikan 

tabel seperti protected $table = 'produk' . Supaya tabel yang terbaca adalah 

produk bukanlah produks. Di model juga dapat dibuat relasi antar tabel seperti terlihat 

pada Kode 3.19. return $this -> belongsTo (Kategori::class, 

'id_kategori') belongsTo berarti kebalikan dari relasi One To Many dari tabel 

Kategori di mana foreignkey tersebut adalah 'id_kategori'. return $this -> 

hasMany (Produk::class, 'id_kategori' ,'id'. hasMany berarti pada satu 

kategori memiliki banyak Produk. Jadi, jika ingin menghubungkan atau membuat relasi 

antara tabel kategori dan produk maka harus menulis hal tersebut di Model produk dan 

kategori. 

Selanjutnya, akan dibuat file controller. Didalam MVC Controller adalah wadah 

untuk metode atau fungsi yang mengandung logika aplikasi yang terkait dengan model 
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atau domain. Untuk membuat sebuah controller di Laravel cukup mengetikan php 

artisan make:controller ProdukController .  

Setelah itu, akan didapatkan kan file ProdukController.php yang terdapat pada 

/app/Http/Controllers/ProdukController.php. 
public function __construct() 
{ 
  $this->middleware('auth.basic'); 
} 

Kode 3.20.  Method __construct() 

Pada Kode 3.20 terdapat method __construct() yang di dalamnya terdapat 

Middleware yang berfungsi sebagai penengah antara request yang masuk dengan 

controller. Di middleware inilah bertujuan untuk memberikan keamanan atau 

authentication untuk semua method di dalam kelas tersebut.  
public function add(Request $request, Produk $produk) 
{ 
  $this -> validate($request, [ 
    'nama' =>'required|unique:produk', 
    'idKategori' =>'required', 
    'idPenyuplai' =>'required', 
    'jumlah' =>'required', 
    'hargaJual' =>'required', 
    'hargaBeli' =>'required', 
  ]); 
 
  $produk = $produk -> create([ 
    'nama' => $request -> nama, 
    'id_kategori' => $request -> idKategori, 
    'id_penyuplai' => $request -> idPenyuplai, 
    'jumlah' => $request -> jumlah, 
    'harga_jual' => $request -> hargaJual, 
    'harga_beli' => $request -> hargaBeli, 
  ]); 
 
  $response = fractal() 
            ->item($produk) 
            ->transformWith(new ProdukTransformer) 
            ->toArray(); 
 
  return response()->JSON($response, 201); 
} 

Kode 3.21. Method add() 

Kemudian ada method add() method ini bertujuan untuk memasukkan data yang 

di-request oleh client yang kemudian dimasukkan di database. Sebelum memasukkan 

request client akan dilakukan validation terhadap request client tersebut baik itu required 

maupun data unique. Karena Laravel sudah menggunakan ORM, maka dalam 
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memasukkan data ke dalam database tidak diperlukan query lagi melainkan hanya 

memetakan objek request dari client dengan objek model yang telah dibuat sebelumnya. 

Setelah itu controller akan mengembalikan response berupa data yang telah dimasukkan 

tadi yang sebelumnya diubah menggunakan Fractal yang akan dijelaskan nanti. 
public function retrieveAll(Produk $produk) 
{ 
  $produk = $produk->all(); 
 
  return fractal() 
          ->collection($produk) 
          ->transformWith(new ProdukTransformer) 
          ->includePenyuplai() 
          ->includeKategori() 
          ->toArray(); 
} 

Kode 3.22.  Method retrieveAll() 

Selanjutnya terdapat method retrieveAll(). Method tersebut bertujuan untuk 

mendapatkan semua data pada tabel Produk. Seperti yang sudah disebutkan tadi, karena 

Laravel sudah menggunakan ORM, maka dalam mendapatkan data pada database, cukup 

digunakan method all() yang kemudian akan memberikan balikan berupa semua data 

yang terdapat pada database. Selanjutnya data tersebut diubah menggunakan Fractal 

yang kemudian akan dikirimkan kembali sebagai respons. 
public function update(Request $request, Produk $produk) 
{ 
  $produk->nama = $request 
          ->get('nama', $produk->nama); 
  $produk->id_kategori = $request 
          ->get('idKategori', $produk->id_kategori); 
  $produk->id_penyuplai = $request 
          ->get('idPenyuplai', $produk->id_penyuplai); 
  $produk->jumlah = $request 
          ->get('jumlah', $produk->jumlah); 
  $produk->harga_jual = $request 
          ->get('hargaJual', $produk->harga_jual); 
  $produk->harga_beli = $request 
          ->get('hargaBeli', $produk->harga_beli); 
  $produk->save(); 
 
  $response = fractal() 
          ->item($produk) 
          ->transformWith(new ProdukTransformer) 
          ->toArray(); 
 
  return response()->JSON($response, 200); 
} 

Kode 3.23.  Method update() 
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public function delete(Produk $produk) 
{ 
  $produk->delete(); 
 
  $response = fractal() 
          ->item($produk) 
          ->transformWith(new ProdukTransformer) 
          ->toArray(); 
 
  return response()->JSON([ 
    'message'=>'Delete Sukses' 
  ]); 
} 

Kode 3.24.  Method delete() 

Selanjutnya method update() bertujuan untuk mengubah data yang telah ada. 

Pada method ini data sebelumnya diambil dari id yang di request oleh client kemudian 

dibandingkan apakah data yang di request oleh client sama dengan data yang sekarang 

berada di database. Jika sama, maka controller tidak akan memerintahkan perubahan 

terhadap data yang sudah ada. Begitu juga jika client melakukan request dengan data 

yang kosong. Tetapi jika terjadi perubahan terhadap satu kolom saja maka kolom yang 

lain akan mengambil dari data sebelumnya untuk dimasukkan kembali ke database. 

Pada method delete() bertujuan untuk menghapus data pada database. Method 

ini akan menerima id dari request client yang kemudian akan dihapus menggunakan 

method delete() yang sudah di sediakan oleh Laravel. 

Setelah controller dibuat, diperlukan rute yang dapat mengarahkan request client 

ke controller yang telah dibuat sebelumnya. Untuk membuat rute, dapat dibuka file pada 

/routes/api.php kemudian ditulis rute seperti Kode 3.25. 
Route::post('v1/produk',  
      'ProdukController@add')->name('add produk'); 
Route::get('v1/produk', 'ProdukController@retrieveAll')  
      ->name('retrieveAll produk'); 
Route::get('v1/produk/{produk}','ProdukController@retrieveOne'
)  
      ->name('retrieveOne produk'); 
Route::put('v1/produk/{produk}','ProdukController@update')  
      ->name('update produk'); 
Route::delete('v1/produk/{produk}', 'ProdukController@delete') 
      ->name('delete produk'); 
 

Kode 3.25.  Route API Laravel 

Setelah dibuat rute untuk mengarahkan kepada controller, selanjutnya dapat 

dicoba melalui browser untuk method get pada route dengan mengetikkan 
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http://localhost:8000/api/v1/produk/ setelah itu akan keluar popup Basic Authentication. 

Untuk menguji API yang lainnya, dapat digunakan postman ataupun restclient yang bisa 

didapatkan melalui extensions brswser. Dengan cara menambahkan header berupa 

Content-Type dan Accept dengan nilainya adalah application/JSON dan Authorization 

menggunakan Basic Authentication. 

3.2.2. Fractal 

Fraktal menyediakan lapisan transformasi untuk keluaran data yang kompleks, 

seperti yang ditemukan RESTful APIs, dan bekerja dengan sangat baik dengan JSON. 

Ketika membangun API, biasanya hanya diambil data dari database kemudian 

dilemparkan ke JSON_encode(). Ini mungkin tidak akan berpengaruh besar terhadap 

API sederhana, tetapi jika API ini digunakan untuk publik atau mobile maka keluarannya 

akan menjadi tidak konsisten.  

Untuk memasang Fractal di proyek Laravel cukup dengan mengetikan 

composer require spatie/laravel-fractal. Setelah selesai melakukan 

pemasangan Fractal kemudian dikonfigurasikan Laraver service provider dengan 

menambahkan Spatie\Fractal\ FractalServiceProvider::class. Pada 

providers di file app.php yang terletak pada config/app.php seperti pada Kode 3.26. 

Kemudian tambahkan juga pada “aliases” di file app.php seperti pada Kode 3.27 
'providers' => [ 
  . 
  . 
  . 
  Spatie\Fractal\FractalServiceProvider::class, 
], 

Kode 3.26.  Konfigurasi Providers 

'aliases' => [ 
  . 
  . 
  . 
  'Fractal' => Spatie\Fractal\FractalFacade::class, 
], 

Kode 3.27.  Konfigurasi Aliases 

Setelah selesai melakukan konfigurasi, selanjutnya dibuat file transformer yang 

berfungsi mengubah data dari domain sesuai dengan yang diinginkan untuk konsumsi 

publik. Dapat dibuat filenya pada app/transformers/ProdukTransformer.php yang 

kemudian diisi seperti Kode 3.28. 
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public function transform(Produk $produk) 
{ 
  return[ 
    'id' => $produk->id, 
    'nama' => $produk->nama, 
    'jumlah' => $produk->jumlah, 
    'hargaJual' => $produk->harga_jual, 
    'hargaBeli' => $produk->harga_beli, 
  ]; 
} 

Kode 3.28.  Kode ProdukTransformer 

Untuk menggunakan Fractal di controller dapat dilihat pada Kode 3.29, di mana 

hanya perlu memanggil method fractal() kemudian jika data yang didapat dari 

database berbentuk tunggal atau objek maka data tersebut akan diambil melalui method 

item() jika data yang didapat jamak atau dalam bentuk array maka akan diambil 

mengunakkan dengan method collection(). Setelah data diambil lalu data tersebut 

diubah ke ProdukTransformer yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya data diubah ke 

array yang kemudian siap untuk dijadikan dalam format JSON. 
$response = fractal() 
      ->item($produk) 
      ->transformWith(new ProdukTransformer) 
      ->toArray(); 

Kode 3.29.  Pengunaan Fractal 

3.2.3. Database 

Pada bagian ini merupakan bagian perancangan tabel database yang akan 

diterapkan pada DBMS MySql. Pada Gambar 3.13 terlihat banyak produk memiliki satu 

kategori, banyak produk juga memiliki satu penyuplai dan satu produk memiliki banyak 

stiker produk. Kemudian banyak stiker produk memiliki satu status produk dan satu stiker 

produk memiliki satu detail transaksi. Lalu banyak detail transaksi memiliki satu 

transaksi. 
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Gambar 3.13. ERD Database 

  

 

  


