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1. Pendahuluan  

Transportasi umum adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan 

kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, salah satunya bus. 

Ketika naik bus biasanya orang akan membayarkan sejumlah uang untuk membeli tiket 

terlebih dahulu lalu bisa menggunakan jasa transportasi umum tersebut atau disebut 

dengan transaksi prabayar secara manual. Sistem prabayar dengan menggunakan fitur e-

money RFID adalah solusinya. RFID (Radio Frequency Identification) merupakan suatu 

teknologi identifikasi yang menggunakan frekuensi radio sehingga bersifat contactless. 

Penggunaan RFID sebagai segala macam jenis alat pembayaran sangat jarang melakukan 

kasalahan pembacaan data dan respon yang cukup cepat [1]. 

Pada penelitian [2] dirancang sistem tracking bus menggunakan RFID yang 

mempunyai beberapa fungsi, yaitu menentukan tarif harga pembayaran sesuai dengan 

jarak tempuh, monitoring dan tracking bus yang dapat diakses melalui aplikasi, 

pembayaran secara e-money menggunakan RFID. Namun kendalanya sistem ini 

tergantung pada jaringan internet termasuk isi saldonya. 

Sementara pada penelitian [3], e-money berbasis RFID digunakan untuk naik bus di 

Surabaya. Taping kartu dilakukan 1 kali 1 rute perjalanan dengan nominal tarif yang sama 

di halte tertentu. Kendala sistem ini adalah adanya pembatasan taping, sehingga akan 

kesulitan jika ingin membayar ongkos orang terdekat kita. 

Dari perancangan [4], diterapkan interaksi E-Kiosk dengan RFID sebagai alat transaksi 

pembelian tiket. Alat ini menggunakan metode input data diri di sebuah mesin pencetak 

tiket, dengan output tiket yang setelah dihasilkan bisa naik ke bus tujuan. Data diri dan 

juga saldo akan dibaca dan masuk ke dalam database. Kekurangan sistem ini adalah dalam 

penggunaan perangkat yang masih harus antri karena mengisi data diri dan perangkat 

menggunakan alat sebesar mesin ATM. 

Pada penelitian [5], telah dibuat aplikasi pembelian tiket busway menggunakan sistem 

RFID, dengan metode pembelian tiket di loket yang tersedia lalu penumpang yang sudah 

memiliki tiket berbentuk RFID masuk ke ruang tunggu melalui gerbang otomatis 

menggunakan RFID reader. Kekurangan alat ini yaitu loket tujuan dibuat masing masing. 

Keunggulan yang dimiliki oleh sistem RFID adalah terletak pada RFID Tag Card-nya. 

Dilihat secara fisik dan bahan yang digunakan pada RFID Tag Card, tag ini memiliki 

ketahanan yang sangat bagus seperti tahan air dan tahan gesekan. Hal ini dikarenakan 

pada umumnya RFID Tag Card telah terlindung oleh casing kartu yang telah di-inject data 

pada RFID Tag Card tersebut, sehingga data pada RFID Tag Card tersebut tidak dapat 

hilang dengan mudah [6],[7]. Selain itu, data RFID tag bisa diubah untuk menambahkan 

informasi lain [8]. 

Maka dari itu dibuatlah alat yang dapat memudahkan melakukan transaksi prabayar 

pada bus yaitu dengan menggunakan RFID berjenis MFRC522, merupakan produk dari 

NXP yang menggunakan fully integrated 13,56 MHz non-contact communication card chip 

untuk melakukan pembacaan maupun penulisan dalam jarak dekat dengan Arduino 

sebagai mikrokontrolernya [9],[10]. 

Keunggulan pada hasil perancangan alat ini terletak pada nilai ekonomis bahan yang 

digunakan, sehingga ukurannya yang kecil bisa diletakkan di mana saja. Penumpang 

tinggal masuk ke dalam bus dan melakukan pembayaran di dalam. Selain itu, tidak 

membutuhkan jaringan internet karena terkoneksi secara Serial Peripheral Interface (SPI) 
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yang akan melakukan permintaan mengirim data, menerima data, serta menulis ulang 

antara RFID reader dan RFID tag. Karena tujuan pembuatan sistem transaksi prabayar ini 

adalah untuk menjadi pengganti metode pembayaran bersifat elektronik untuk mengisi 

saldo, dan membayar transaksi, serta respon sistem yang cepat sehingga dapat 

mengurangi antrian dan bisa dipakai tanpa menggunakan jaringan internet. 

2. Metode 

2.1. Perancangan Sistem 

 
Gambar 1. Diagram blok sistem 

Pada Gambar 1 alat dirancang dengan sumber tegangan 5 Volt menggunakan input 

dari RFID tag dan push button yang dibaca oleh MFRC522, kemudian akan diproses oleh 

mikrokontroler Arduino Nano untuk selanjutnya akan menampilkan output pada LCD 

display dan buzzer serta LED yang menjadi indikatornya. 
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Gambar 2. Flowchart sistem 

Gambar 2 menunjukkan flowchart sistem ini yang terbagi menjadi dua kondisi yaitu 

pengisian saldo dan pembayaran, karena perangkat yang terpisah. 

Pada sistem RFID perangkat pengisi saldo, data dari tag akan dibaca oleh MFRC522, 

lalu diteruskan ke LCD untuk menampilkan jumlah saldo, selanjutnya bisa melakukan 

pengisian saldo dengan memilih nominal dan menekan tombol push button berwarna biru 

nominal Rp50.000, atau hijau deangan nominal Rp100.000. Kemudian LCD akan 

menampilkan total saldo diikuti dengan buzzer dan LED indikator akan menyala. Setelah 

itu tag yang sudah diisi dengan nominal saldo, dapat melakukan transaksi prabayar. 

Pada sistem RFID perangkat transaksi prabayar saat berada di bus, saldo dari tag akan 

dibaca oleh MFRC522, lalu diteruskan ke LCD, buzzer dan LED indikator akan menyala 

untuk menampilkan status transaksi. Jika saldo kurang dari harga tiket, segera melakukan 
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pengisian saldo dahulu pada perangkat pengisian, status transaksi gagal buzzer dan LED 

menyala lebih lama. Namun jika saldo mencukupi status transaksi terbayar sisa saldo akan 

muncul di display LCD maka dipersilahkan duduk dan menikmati perjalanan. 

2.2. Perancangan Perangkat  Cek dan Isi Saldo 

 
Gambar 3. Skematik perangkat isi saldo dan cek saldo 

Gambar 3 menunjukkan skematik perangkat isi saldo dan cek saldo yang dikendalikan 

oleh Arduino Nano. Komponen yang terhubung  ada 2 buah push button, modul MFRC522, 

LCD display, buzzer dan LED. Tabel 1 menjelaskan koneksi pin Arduino ke komponen 

perangkat keras. 

Tabel 1. Koneksi pin Arduino ke komponen perangkat cek saldo dan isi saldo 

Pin Arduino Hubungan ke Perangkat Keras 

3V3 3V3 pin MFRC522 

D9 RST pin MFRC522 

GND GND 

D12 TX, XCL, MISO pin MFRC522 

D11 MOSI pin MFRC522 

D13 SCK pin MFRC522 

D10 RX, SDA, SS pin MFRC522 

5V VCC pin LCD 

A4 SDA pin LCD 

A5 SLC pin LCD 

D3 Push button hijau 

D4 Push button biru 

D7 Buzzer 

D2 LED 

 

 (a) (b) 

Gambar 4. (a) Perangkat cek dan isi saldo, (b) Tag card 
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Gambar 4 (a) menunjukkan perangkat cek saldo dan isi saldo dengan  tegangan 

bersumber dari adaptor 5 Volt, serta 2 buah push button untuk fitur pemilihan nominal 

antara Rp50.000 atau Rp100.000. Sementara Gambar menunjukkan 4 (b) tag card yang 

berguna sebagai alat pembayaran. 

2.3. Perancangan Perangkat  Pembayaran 

 

Gambar 5. Skematik perangkat pembayaran 

Gambar 5 menunjukkan skematik perangkat pembayaran yang dikendalikan oleh 

Arduino Nano. Komponen yang terhubung ada modul MFRC522, LCD display, buzzer dan 

LED. Tabel 2 menunjukkan koneksi pin Arduino ke komponen. 

Tabel 2. Pin Arduino ke komponen perangkat pembayaran 

Pin Arduino Hubungan ke Perangkat Keras 

3V3 3V3 pin MFRC522 

GND GND 

D9 RST pin MFRC522 

D12 TX, XCL, MISO pin MFRC522 

D11 MOSI pin MFRC522 

D13 SCK pin MFRC522 

D10 RX, SDA, SS pin MFRC522 

5V VCC pin LCD 

A4 SDA pin LCD 

A5 SLC pin LCD 

D7 Buzzer 

D2 LED 
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Gambar 6. Perangkat pembayaran 

Gambar 6 menunjukkan perangkat pembayaran yang dibuat untuk dua buah bus 

dengan tujuan yang berbeda, yaitu yang pertama untuk  tujuan Bandung dengan nominal 

biaya Rp135.000 dan yang keduan untuk tujuan Jakarta dengan nominal biaya Rp210.000. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Pengujian Perangkat Cek dan Isi Saldo 

Pengujian dilakukan dengan cara menempelkan tag card ke modul MFRC522 dan LCD 

akan menampilkan jumlah saldo. 

 
 (a) (b) 

Gambar 7. (a) Pengecekan Saldo dan (b) Jarak RFID Tag ke RFID Reader 

Tabel 3. Percobaan waktu respon membaca tag card 

Perangkat Percobaan (s) 

1 2 3 4 5 

Top Up 0,78 0,85 0,88 0,80 0,79 

Bandung 0,81 0,84 0,77 0,82 0,82 

Jakarta  0,80 0,88 0,88 0,89 0,79 

 

Pada Gambar 7(a) dan Tabel 3 menunjukkan pengujian waktu pemrosesan begitu 

melakukan kontak antara RFID tag terhadap RFID reader, dan didapat rata rata sekitar 0,83 

s menggunakan stopwatch. Sementara Gambar 7(b) menunjukkan pengujian jarak 

maksimal antara RFID reader ke RFID tag sejauh 2,5 cm diukur menggunakan penggaris. 
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Gambar 8. Pengisian saldo 

Tabel 4. Percobaan waktu respon isi saldo 

Tag Card Percobaan (s) 

1 2 3 4 5 

A 1,43 1,55 1,51 1,53 1,41 

B 1,44 1,49 1,50 1,51 1,51 

 

Gambar 8 dan Tabel 4 menunjukkan pengujian pengisian saldo dilakukan dengan cara 

menempelkan tag card ke modul MFRC522, lalu menekan push button dengan nilai saldo 

yang diinginkan (Rp50.000 atau Rp100.000). Waktu pemrosesan pengisian saldo rata rata 

selama 1,48 s menggunakan stopwatch. Jumlah saldo setelah diisi akan ditampilkan LCD. 

 
Gambar 9. Kapasitas saldo 

Jumlah saldo minimal yang dapat diisi adalah Rp50.000, tidak dibuat batas harian 

nominal melakukan pengisian saldo. Memori tag card sebesar 1 kb mampu melakukan 

pembacaan dan penulisan data sebanyak mungkin, karena keperluan setiap orang berbeda 

beda agar alat dapat digunakan secara terus menerus tanpa ada batasan. Namun sejauh 

ini uji coba saldo maksimal dapat diisi hingga nominal Rp9.000.000. 

3.2 Pengujian Perangkat Pembayaran 

Pengujian dilakukan dengan cara menempelkan tag card ke modul MFRC522 yang 

diletakkan di dalam bus dan LCD akan menampilkan status transaksi. Ada 2 buah piranti 
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perangkat pembayaran yang dirancang berdasarkan tujuan yang diinginkan antara 

Bandung atau Jakarta dengan nominal yang berbeda. 

 
Gambar 10. Pembayaran menggunakan tag card A 

Gambar 10 menampilkan status terbayar pada tujuan Bandung senilai Rp135.000, 

kemudian sisa saldo akan ditampilkan pada Gambar 11. 

 
Gambar 11. Sisa Saldo Tag Card A 

 

Gambar 12. Pembayaran menggunakan tag card B 

Gambar 12 menampilkan status terbayar tujuan Jakarta dengan biaya Rp210.000 

menggunakan tag card B. Kemudian Gambar 13 menunjukkan sisa saldonya. 
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Gambar 13. Sisa saldo tag card B 

 

Gambar 14. Saldo tidak cukup 

Gambar 14 menunjukkan status tidak terbayar dikarenakan saldo yang kurang dari 

biaya. 

Tabel 5. Hasil dan pengujian 

Tag Card Saldo Awal Isi Saldo Tujuan Keterangan 

A 115.000 100.000 Bandung Terbayar 

B 70.000 50.000 Jakarta Saldo Tidak Cukup 

A 80.000 50.000 Bandung Saldo Tidak Cukup 

B 120.000 100.000 Jakarta Terbayar 

A 130.000 50.000 Bandung Terbayar 

B 20.000 100.000 Jakarta Saldo Tidak Cukup 

 

Tabel 5 menunjukkan pengolahan data tag card mulai dari saldo awal, pengisian, 

pembayaran dengan tujuan tertentu, serta status terbayar atau tidak. Ketika sudah 

terbayar silahkan duduk di kursi yang masih kosong. Dan bila transaksi gagal dikarenakan 

saldo tidak cukup maka silahkan turun dari bus dan segera melakukan pengisian saldo 

terlebih dahulu di tempat pengisian saldo terdekat, atau meminta orang sekitar anda 

membayarkannya. 

4. Kesimpulan 
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Hasil dari perancangan ini dapat disimpulkan, alat transaksi prabayar dengan sistem 

RFID menggunakan module MFRC522 mampu melakukan pemrosesan setelah 

melakukan tap selama 0,83 s dan 1,48 s untuk mengisi saldo. Jarak tag card agar dapat 

dibaca oleh RFID reader maksimal 2,5 cm. Pengisian saldo minimal senilai Rp50.000 dan 

tidak ada batasan maksimal untuk pengisian saldo, tetapi jumlah saldo maksimal di kartu 

sebanyak Rp9.000.000. Setelah terbayar masih bisa melakukan pembayaran lagi. 

Pembacaan data pada tag card terhadap perangkat pengisian dan pembayaran yang 

terpisah, dalam penulisan ulang data berupa jumlah saldo, pengisian saldo, sisa saldo, 

serta status gagal atau suksesnya transaksi ditampilkan di LCD dengan jelas. Untuk saran 

pengembangan alat ini ke depannya yaitu nominal pengisian saldo yang lebih bebas, 

tambahkan fitur cek saldo pada perangkat pembayaran juga, dan bisa menyimpan data id 

pengguna berupa data log harian. 
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