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1. Pendahuluan 

Lab R2C (Robotic Research Center) merupakan wadah atau tempat yang diberikan 

Universitas Kristen Satya Wacana untuk melakukan riset berkaitan dengan robotika. 

Seiring berjalannya waktu, ruangan lab R2C dan anggota lab semakin bertambah sehingga 

menyebabkan banyak alat serta komponen yang berserakan dan susah dicari. Hal ini 

mengakibatkan efesiansi waktu kerja yang berkurang maka diperlukan sebuah inovasi 

untuk membantuk pendisiplinan anggota tim dalam penyimpanan dan 

pertangunjawaban akan alat atau komponen yang di pinjam. 

Lab R2C memiliki banyak komponen dan alat yang selalu digunakan saat kegiatan 

riset berlangsung, akan tetapi barang yang digunakan berantakan dan tidak disimpan 

kembali pada tempatnya. Sehingga terpikirkan untuk membuat alat Asisten Smart Desk 

untuk mengontrol peralatan yang digunakan agar tersimpan pada tempatnya. Jika belum, 

maka Asisten Smart Desk akan mengingatkan bahwa barang yang digunakan masih belum 

dikembalikan. 

Alat ini dapat digunakan untuk menyimpan peralatan seperti bor, obeng, arduino, tang, 

multimeter, dan peralatan mekanik lainnya. Nantinya akan dilakukan penginputan data 

anggota R2C secara manual mengenai informasi kontak peminjam alat yang bisa 

dihubungi. Data diri yang tersimpan tersebut berfungsi untuk menghubungkan alat 

dengan KTM. Alat ini hanya bisa diakses oleh anggota R2C. Jika mahasiswa selain anggota 

R2C ingin meminjam barang, bisa menghubungi anggota yang di lab sehingga nantinya 

angota yang sudah terdaftar KTMnya, menjadi penangung jawab langsung di registerasi 

sebagai penangung jawab alat yang dipinjam. Angota yang terdaftar akan mendapatkan 

broadcast yaitu pesan pengembalian alat jika sudah lewat waktunya nantinya penanggung 

jawab diharapkan mengingatkan peminjam agar alat bisa dikembalikan alatnya. 

Pada penelitian [1] telah dilakukan perancangan alat monitoring keamanan rumah 

dengan ESP32 Cam. ESP32 Cam berfungsi sebagai pengiriman foto ketika ada gerakan 

terdeteksi. Akan tetapi pada penelitian tersebut masih bisa ditambahkan sistem keamanan 

yaitu menyimpan dan menghapus hasil pengambilan foto pada SD Card yang tersedia 

pada ESP32 Cam. 

Sistem pemantauan pada penelitian [2] menggunakan sensor IR Obstacle sebagai 

pendeteksi penumpang sehingga penghitungan jumlah yang masuk dan keluar dari pintu 

bisa selalu dipantau jumlahnya oleh sistem. Hal ini bisa digunakan untuk pendeteksian 

barang jika pembacaan sensor berubah, informasi akan dikirim ke sistem untuk 

pemantauan secara rutin atau berkala sehingga pesan online akan diberikan. 
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2. Perancangan Alat 

Gambar 1. Diagram Kotak Perangkat Keras. 

Alat yang dirancang terdiri dari hardware dan software, untuk secara keseluruhan 

sistem digambarkan pada diagram kotak perangkat keras Gambar 1 di atas. Bagian 

kontroler menggunakan arduino mega sebagai master dan ESP sebagai slave. Masing-masing 

akan menjalankan sistem verifiksi menggunakan IoT dalam peroses pengecekan barang. 

Untuk tampak perancangan hardware peletakan alat terlampir pada Gambar 2 di bawah. 

Gambar 2. Tampak Peletakan Alat. 
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Gambar 3. Perancangan Breadboard Sehematic. 

 

Gambar 4. Tampak Asisten Smart Desk. 

Perancangan Breadboard Sehematic ditunjukan pada Gambar 3 diatas. Untuk kover alat 

asisten smart desk ini dirancang menggunakan triplek 18mm. Terdiri dari 2 bagian, bagian 

pertama yaitu loker penyimpanan alat berupa kategori obeng, toolbox, ear plug, set mekanik, 

lalu bagian kedua merupakan meja yang terdapat dua push button seperti ditunjukan pada 

Gambar 4 di atas. 
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Gambar 5. Penyimpanan asisten Smart Desk. 

Gambar 5 menunjukan penyimpanan alat dilengkapi dengan 16 sensor IR sebagai 

pendeteksi ketersediaan barang pada loker serta satu sensor RFID sebagai pendeteksi UID 

user. Untuk sensor IR akan memberikan inputan pada arduino berupa kondisi Low atau High 

secara bergantian. 
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3. Perancangan Software 

Gambar 6. Gaftar Alir. 
 

Cara kerja alat digambarkan pada gaftar alir seperti ditunjukan Gambar 6. ketika 

pertama kali sistem hidup, akan melakukan verifikasi KTM agar sistem dapat bekerja. 

Selanjutnya akan mengaktifkan sensor IR (Infra merah). Data barang akan langsung 

diperbaharui pada Firebase melalui proses identifikasi jenis barang dengan pembacaan 

sensor IR Receiver. Arduino akan melakukan konfigurasi (INPUT, OUTPUT) Masukan 

untuk peminjaman dan keluaran untuk pengembalian sehingga sistem akan menjalankan 

fungsinya. 
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Proses pendeteksian saat pertama kali ingin melakukan peminjaman barang sensor 

RFID akan stanby sehingga bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu data akan 

tersimpan di SD Card. Jika UID dikenali, sensor akan mendeteksi jumlah barang dan 

mengirim item terbaru pada Firebase. Untuk melakukan peminjaman, dengan menekan 

tombol (*) dan push button pinjam. Selanjutnya ESP 32 Cam mengambil gambar. Jika ingin 

mengembalikan, dilakukan dengan menekan tombol (*) serta menekan push button 

pengembalian. Kondisi kedua aktuator akan bergerak sampai limit switch memberikan 

inputan sehingga aktuator akan berhenti bergerak, selanjutnya sensor IR akan melakukan 

pembacaan. Kondisi ketiga, ESP 8266 akan menerima waktu pinjam dari telegram dan 

mengirim jumlah item tersedia serta jumlah sedang digunakan dan nama item yang sedang 

terpinjam. Jika sudah selesai waktu peminjaman Esp8266 akan mengrimpan pesan 

pengembalian pada telegram. 

Gambar 7. Kirim Data Firebase. 

 

Gambar 7 merupakan fungsi pengiriman data pada Firebase melalui ESP8266 sebagai 

penerima data yang berkomunikasi dengan arduino mega melalui SoftwareSerial3. Data 

yang terkirim berupa jumlah serta nama barang dan jumlah barang yang dipinjam, 

terlampir pada Gambar 10 di bawah. 

Gambar 8. Pengaturan Waktu Pinjam. 
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Gambar 8 merupakan pengaturan waktu pinjam barang menggunakan telegram 

dengan format pengiriman pesan sepeti (/jam#menit#detik). 

Gambar 9. Membandingkan Waktu Pinjam. 
 

Pada gambar 9 pesan pada telegram yang sudah kita terima akan dilakukan 

pembacaan menggunakan arrData, selanjutnya akan dibandingkan dengan waktu NTP 

server agar perhitungan waktu pinjam bisa berjalan. Jika waktu sudah benar makan 

Esp8266 akan mengirimkan pesan pengembalian pada telegram ditunjukan pada Gambar 

11. 

Gambar 10. Tampilan Firebase. Gambar 11. Pengaturan Waktu Pinjam. 

 
 

4. Hasil Pengujian dan Analisisnya 

Berikut adalah tampilan Asisten Smart Desk berbais IoT untuk penyimpanan alat pada 

lab Robot : 
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4.1 Pengujian Pendaftaran UID User 

Hasil pengujian pendaftaran data UID user yang tersimpan pada SD Card, data dapat 

tersimpan dengan cara menekan tombol (#) pada RFID dan LCD memberitahukan bahwa 

data telah terdaftar ditunjukan pada Gambar 12. 

 

Gambar 12. Tampak layar LCD Input Data. 

 

4.2 Pengujian Hapus Data UID User 

Dalam pengujian hapus data UID user yang tersimpan pada SD Card dapat dihapus 

dengan cara menekan tombol (A) pada RFID dan LCD memberitahukan bahwa data telah 

terhapus pada Gambar 13. 

Gambar 13. Tampak layar LCD Hapus Data. 

 

Tabel 1. Percobaan Pengoperasian Analisa Data. 

 
 

Katagori 

 

Sensor 

 

Jumlah Berhasi 

 

Jumlah Gagal 

Persentase 

Keberhasilan (%) 

Pendaftaran RFID 37 3 92,5 

Hapus RFID 33 4 89,1 

Pinjam barang IR 18 2 90 

Ambil gambar ESP 32 Cam 17 3 85 

Kirim data firebase ESP 8266 18 2 90 
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Waktu pinjam Telegram ESP 8266 17 3 85 

Pengujian persentasi kerberhasilan dilakukang dengan menggunakan rumus berikut. 

𝑋1 = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙  

× 100% (1)
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑏𝑎𝑎𝑛  

 

Keterangan : 

𝑋1 = Persentase keberhasilan 

Dari hasil percoban diambil pada Tabel 1, sebanyak 157 kali, total berhasil yang 

didapatkan 140 kali dan 17 kali gagal, persentasi keberhasialan belum 100%. Hal ini 

dikarenakan proses pembacan RFID dan SD Card data UID user oleh pin Serial Peripheral 

Interface (SPI) tidak berjalan secara bergantian dalam pendeteksian. Selajutnya untuk 

sensor IR mendeteksi permukaan barang tidak rata sehingga menyebabkan gagal dalam 

pendeteksian. sedangkan kegagal pada ESP 8266 dan ESP 32 Cam dipengaruhi oleh sensor 

IR tidak terdeteksi data tidak update pada Firebase dan telegram lalu slave tidak menerima 

data dari master. 

 
5. Kesimpulan 

Alat telah diuji dan dapat bekerja dengan baik, dapat menyimpan, menginput, 

menghapus data UID user menggunakan RFID. Pesan pengembalian barang secara 

otomatis akan dikirim sesuai waktu yang telah ditentukan pada telegram. Sistem hanya 

dapat bekerja jika KTM sudah terdaftar. Tiap sensor hanya dapat mendeteksi satu barang, 

apabila lebih dari satu barang menggunakan toolbox dengan jenis barang yang sama. Dari 

pengujian yang dilakukan dapat memproses pembacaan pada sd card yang terdetekis dari 

RFID, selanjutnya mengirimkan data item pada Fierbase dan terakhir dapat mengirimkan 

gambar serta membandingkan waktu pinjam pada telegram. 

 
Daftar Pustaka 

[1] M. F. Wicaksono, M. D. Rahmatya, “Implementasi Arduino dan ESP32 CAM untuk 

Smart Home”, J. Teknol. dan Inf., vol. 10, no. 1, pp. 40–51, 2020, doi: 

10.34010/jati.v10i1.2836. 

[2] R. Pramana, R. Nababan, “Perancangan Perangkat Penghitung Jumlah Penumpang 

Pada Kapal Komersial Menggunakan Mikrokontroler”, J. Sustain. J. Has. Penelit. 

dan Ind. Terap., vol. 8, no. 1, pp. 18–29, 2019, doi: 10.31629/sustainable.v8i1.569. 

[3] P. Nur Yogi, “Sistem Peringatan Dini Banjir Berbasis Protocol MQTT Menggunakan 

Nodemcu ESP8266”, pp. 3–4, 2017. 

[4] N. Gusniati, F. I. Komputer, U. D. Indonesia, “Penerapan Radio Frequency 

Identification (RFID) pada Sistem Presensi Mahasiswa di Universitas Dharmas 

Indonesia Berbasis Mikrokontroler”, Vol. 4, No. 1, pp. 5–8, 2021. 

[5] “ESP32-CAM: What You Should Know About This Module | Free hardware” , 

https://www.hwlibre.com/en/esp32-cam/ (accessed Sep. 28, 2021). 

[6] D. M. Wahyujati, “Implementasi Teknologi Firebase pada Aplikasi Pencarian Lokasi 

Service Kamera Berdasarkan Rating Berbasis Android”, No. 2012, pp. 6–12, 2017. 

 

http://www.hwlibre.com/en/esp32-cam/
http://www.hwlibre.com/en/esp32-cam/

	1. Pendahuluan
	2. Perancangan Alat
	4. Hasil Pengujian dan Analisisnya
	5. Kesimpulan
	Daftar Pustaka

