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ABSTRAK 

 

1
Anggi Anwari,

2
Ari Purnama,

3
Sarwoto. Sistem Keamanan Parkir Kendaraan di 

STMIK PalComTech Palembang Berbasis RFID. 

 

Kendaraan dizaman modern adalah barang berharga yang mempunyai nilai yang 

tinggi, semakin pesatnya populasi kendaraan memancing tindakan kejahatan dan 

kasus pencuriaan kendaraan bermotor. Untuk mencegah atau mengurangi tindakan 

pencurian kendaraan banyak teknologi yang dikembangkan, seperti alarm kendaraan, 

CCTV diarea parkir, GPS, sampai dengan pintu parkir. Dalam penelitian ini dibahas 

sistem keamanan kendaraan pada area parkir di perguruan tinggi dengan menerapkan 

sistem parkir otomatis dimana kunci yang digunakan adalah RFID tag dan RFID 

Reader. Keuntungan dari sistem ini adalah terintegrasinya kedalam sistem GUI 

(Grapichal User Interface) dimana data pemilik kendaraan terdaftar didatabase 

dengan program Visual Basic 2008 dan MySQL Server 2008. Dari hasil pengujian 

jarak deteksi RFID Reader terhadap RFID tag maksimal berjarak 4 cm dan program 

bekerja dengan baik.  

 

Kata Kunci :Radio Frequency Identification, PassiveInfrared,Arduino Pro Mini, 

System Parking. 

  



xx 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang 

Meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia telah banyak kerugian 

pada masyarakat, seringkitamendengarterjadinyakasuspencurian. 

Mulaidarikendaraaanberodaduahinggaberodaempat. MenurutKaruru 

Zabur,tindakpencuriansepeda motor 

belakangancenderungkembalimarakterjadi di Palembang. Hal 

itumenimbulkankeresahanbagiwargapemilikkendaraanbermotor.  

Informasidiperolehdariwargadanpolisi di Palembang, menyebutkan, 

hinggakinimasihterjadikasuskehilangansepeda motor saatdiparkir di 

tempatumum, kampus, sekolah, tempatkerja, maupun di 

rumahdankejadiannyabukanhanyamalamtapijugasianghari. 

Dari angka yang 

adainikalaudibandingkandengantahunlalumemangadapenurunanpenangkapans

ekitar 7 persenuntukrentangwaktu yang 

samayaitupertengahantriwulanpertama di tahunlaludan di 

tahunini.MenurutGinting, peningkatankinerjasatuan di PolrestadanPolsek-

polsekiniakanlebihditingkatkanlagidalamrangkamenjagakeamanan di 

wilayahhukumkota Palembang.Selainitu, 
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polisijugamelakukanpengamanandenganpatrolidenganmenyambangilingkunga

nsetempatkhususnyabagiperguruantinggi. 

 

STMIK PalComTech Palembangmerupakanperguruan 

tinggidenganjumlahmahasiswacukupbanyakdansebagaibesarmahasiswamengg

unakankendaraanbermotoruntuktransportasinya. 

Meninjaudarisistemparkirkendaraanbermotorpadakampusiniterdapatbeberapak

elemahandalamsegikeamanan. 

Dimanatidakadapendataankendaraanmasukdankeluardanjugatidakterdapatsiste

mgerbanguntukmelakukanvalidasikendaraanbermotor. 

 STMIK PalComTech Palembangmemilikilahanparkirtergabung, 

dimanaparkirantamudanmahasiswaataupundosenberadapadalahan yang sama. 

Hal sepertiiniakanmemberatkanpetugasparkirmenjalankanpekerjaannya. 

Petugasparkirharusmengingatsatupersatukendaraan yang 

masukdanjugawajahpemiliknya. 

Penulisberpikirinisangattidakmungkindilakukanjikakendaraanmasukterlaluban

yakterutamapadasaatpenerimaanmahasiswaataumahasiswibaru. 

 Denganmenganalisakelemahan sistemparkirpadaPerguruan Tinggi 

STMIK PalComTech Palembang, 

pentingkiranyamembuatdanmenciptakansuatuaplikasiyang 
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mampumendatakendaraanmahasiswa yang 

masukdankeluarsetiapharinyadenganmenggunakanteknologi RFID (Radio 

Frequency Identification) 

sebagaiidentifikasinyasertamenggunakangerbangbukatutupsecaraotomatis.  

 Menurut Kusuma (2014:6),RFID (Radio Frequency Identification) 

merupakanteknologiterbaiksebagaiidentifikator yang 

belumberhasildibajakataudiduplikasisehinggasangatbaikuntukditerapkandala

mhal-hal yang mengarahpadapengamanan. Ada banyaksekalivariasi RFID 

tag, salahsatujenis yang tepatuntuksistemparkiriniadalahtagberbentukkartu. 

SelaindigunakansebagaiidmasukataukeluargerbangparkirSTMIK PalComTech 

Palembang, RFID(Radio Frequency 

Identification)inijugadapatdigunakansebagaiKartuMahasiswa.  

 Dalammerancangsistemparkirsepertiini, lahanparkirakandibagimenjadi 

2, yaitulahanparkirtamu yang akandijagaketatolehpetugas, 

danjugalahanparkirmahasiswa yang 

nantinyahanyabutuhsedikitpenjagaandikarenakansistemgerbang yang 

tidakmemungkinkancelah lain untukkeluardari area parkir.Dengandemikian, 

kemanandarikendaraanyang diparkirkandapatterjamin. 

 Penggunaan database untuk menyimpan data keluar masuk kendaraan 

juga sangat membantu dalam penyediaan data penyelidikan jika terjadi 
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kehilangan kendaraan bermotor. Database yang digunakan diharapkan dapat 

menampung data data harian, bulanan, dan juga tahunan.  

Berdasarkan latarbelakang dan didukung dengan beberapa kelebihan 

yang didapatkan di atas, penulis tertarik untuk membuat judul skripsi ”Sistem 

Keamanan Parkir Kendaraan Di STMIK PalComTech Palembang 

berbasis RFID”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah yaitu : 

1. Bagaimana merancang sistem keamanan parkir kendaraan berbasis RFID 

(Radio Frequency Identification) ? 

2. Bagaimana mendesain sistem keamanan parkir kendaraan berbasis 

RFID(Radio Frequency Identification) ? 

3. Bagaimana menganalisis hasil uji sistem keamanan parkir kendaraan 

berbasis RFID (Radio Frequency Identification) ? 

1.3 RuangLingkup 

Ruang lingkup dalam pembuatan sistem keamanan parkir kendaraan yaitu : 

1. Perancangan sistem menggunakan pemrograman Microsoft Visual Basic 

2008pada PC/Laptop, pemrograman bahasa C pada Arduino Pro Mini, 

dan SQL Server 2008 untukdatabase. 

2. Metode pengujian sistem menggunakan metode Black Box. 
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3. Hasil yang didapatkan hanya berbentuk purwarupa atau prototipe. 

1.4 TujuanPenelitian 

1. Untuk merancang sistem parkir menggunakan RFID (Radio Frequency 

Identification) dan gerbang buka tutup pada Perguruan Tinggi STMIK 

PalComTech Palembang. 

2. Untuk mempermudah pengawasan para petugas keamanan di Perguruan 

Tinggi STMIK PalComTech Palembang. 

3. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pencurian kendaraan bermotor 

pada Perguruan Tinggi STMIK PalComTech Palembang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Bagi Mahasiswa 

Manfaat yang didapatkan dari penulis adalah untuk memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman dalam bidang sistem keamanan parkir 

kendaraan di Perguruan Tinggi STMIK PalComTech Palembang. 

1.5.2. Manfaat Bagi Akademik 

1. Diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya, 

dan dapat bermanfaat untuk menjadi acuan dari proses kegiatan 

penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa atau mahasiswi yang 

akan datang. 

2. Meningkatkan keamanan parkir pada Perguruan Tinggi STMIK 

PalComTech Palembang. 
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3. Memudahkan pihak keamanan dalam mengontrol informasi keluar 

masuknya kendaraan pada Perguruan Tinggi STMIK PalComTech 

Palembang. 

4. Meningkatkan penerapan teknologi identifikasi terbaru dalam 

Perguruan Tinggi STMIK PalComTech Palembang. 

1.6.SistematikaPembahasan 

      Demi terwujudnyasuatuhasil yang baikdalampenyusunanskripsiini, 

penulismenggunakanpembahasan yang sesuaidenganketentuan yang diberikan. 

Adapunsistematikapembahasantersebutmeliputiantaralain : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab inipenulisakanmenguraikantentanglatarbelakang, 

perumusanmasalah, batasanmasalah, 

tujuanpenelitiandanmanfaatpenelitian, sertasistematikapenulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERANGKAT KERAS YANG AKAN 

DIKEMBANGKAN 

Bab 

iniberisipenjelasantentanggambaranumumperangkatlunakdankeras 

yang dikembangkan yang 

terdiridarianalisispermasalahandansolusinya. 
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BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Bab inimenjelaskanmengenaiteoripendukungteoripendukung yang 

terkaitdenganpenelitiandanhasilpenelitianterdahulu 

BAB IV METODE PENELITIAN 

Pada Bab inimateri yang 

dibahasolehpenulisadalahmengenailokasidanwaktupenelitian, jenis 

data yang digunakan , teknikpengumpulan data, 

jenispenelitian,alatdanteknikpengembangansistem, 

sertateknikpengujian.  

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Padababiniakanmenampilkanhasil yang 

akandiperolehdalampenelitiandanpembahasanterhadaphasil yang 

sudahdicapai.  

BAB VI PENUTUP 

Bab Penutupadalahbabterakhirdaripenulisansekripsiini yang 

berisitentangkesimpulandan saran daripenulis. 

 

 



xxvii 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERANGKAT KERAS YANG DIKEMBANGKAN 

 

2.1. Fenomena perangkat keras yang dikembangkan 

Perguruan Tinggi merupakan salah satu tempat ramai yang sering dikunjungi 

banyak orang dengan segala jenis kendaraannya. Jenis dan harga kendaraan yang 

dimiliki pun sangat beragam. Namun dengan harga jual kendaraan yang masih 

tergolong tinggi membuat pencurian rentan terjadi meskipun dalam kawasan 

perkuliahan yang tentunya dijaga oleh petugas keamanan seperti satpam. 

Masalah keamanan memang sangat penting untuk terus dijaga agar 

meminimalisir pencurian dan kehilangan kendaraan bermotor. 

Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk memanfaatkan sebuah teknologi 

yang dapat membantu individu untuk menjaga keamanan kendaraan bermotor 

sehingga meminimalisir kehilangan akibat pencurian. Penulis akan merancang 

penggunaan RFID untuk sistem parkir diarea Perguruan Tinggi. RFID 

merupakan teknologi identifikasi terbaik yang mana id dari setiap tag belum 

dapat diduplikasi sehingga keamanannya dapat diandalkan. 

Cara kerja sistem RFID ini yaitu dengan mendekatkan RFID tag yang berisi 

identitas pemilik kendaraan sehingga saat memasuki area parkir, pemilik 

kendaraan harus mendekatkan RFID tag pada RFID reader. Jika data kendaraan 

telah tersimpan ke dalam server, maka portal akan terbuka. Jika tidak maka 



xxviii 
 

portal tidak akan terbuka. Pada saat akan keluar dari area parkir, maka RFID 

tagkembali didekatkan pada RFID reader, jika pada sistem telah tercatat bahwa 

kendaraan itu sebelumnya sudah memasuki area parkir, maka portal akan 

terbuka. Jika tidak maka portal tidak akan terbuka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxix 
 

BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1 LandasanTeori 

 3.1.1 PengertianSistem 

Menurut Fatta (2007:3), Sistem adalah kumpulan dari bagian yang 

bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu sistem juga 

diartikan sekumpulan objek-objek yang saling berelasi dan berinteraksi 

serta hubungan antar objek bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang 

dirancang untuk mencapai satu tujuan. 

 3.1.2 Pengertian RFID 

Menurut Erwin(2004:7), RFID adalah proses identifikasi seseorang 

atau objek dengan menggunakan frekuensi transmisi radio. RFID 

menggunakan frekuensi radio untuk membaca informasi dari sebuah 

devais kecil yang disebut tag atau transponder (Transmitter+ Responder). 

Tag RFID akan mengenali diri sendiri ketika mendeteksi sinyal dari 

device yang kompatibel, yaitu pembaca RFID (RFID Reader).RFID 

mengkombinasikan keunggulan yang tidak tersedia pada teknologi 

identifikasi yang lain. RFID dapat disediakan dalam device yang hanya 

dapat dibaca saja (Read Only) atau dapat dibaca dan ditulis (Read/Write), 

tidak memerlukan kontak langsung maupun jalur cahaya untukdapat 
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beroperasi, dapat berfungsi pada berbagai variasi kondisi lingkungan, dan 

menyediakan tingkat integritas data yang tinggi. Sebagai tambahan, 

karena teknologi ini sulit untuk dipalsukan, maka RFID dapat 

menyediakan tingkat keamanan yang tinggi. Pada sistem RFID umumnya, 

tag atau transponder ditempelkan pada suatu objek. Setiap tag membawa 

dapat membawa informasi yang unik, di antaranya  serial number, model, 

warna, tempat perakitan, dan data lain dari objek tersebut. Ketika tag ini 

melalui medan yang dihasilkan oleh pembaca RFID yang kompatibel, tag 

akan mentransmisikan informasi yang ada pada tag kepada pembaca 

RFID, sehingga proses identifikasi objek dapat dilakukan. 

 3.1.3 PengertianRFID Tag 

Menurut Syahid (2013:32), Tag RFID adalah perangkat radio 

kecil yang juga disebut sebagai transponder atau barcoderadio. Tag ini 

terdiri dari sebuah microchipsilikon sederhana yang melekat pada antena 

kecildan dipasang pada substrat. Microchip itu sendiridapat berukuran 

sekecil butiran pasir, seukuran0,4 mm. Chip tersebut menyimpan nomor 

seriyang unik atau informasi lainnya tergantungkepada tipe memorinya. 

Tipe memori itu sendiridapat read-only, read-write, atau write-onceread-

many. Antena yang terpasang padamicrochip mengirimkan informasi dari 

chip kereader. Biasanya rentang pembacaandiindikasikan dengan 

besarnya antena. Antenayang lebih besar mengindikasikan 
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rentangpembacaan yang lebih jauh. Tag tersebutterpasang atau tertanam 

dalam obyek yang akandiidentifikasi. Tag dapat di-scan dengan 

readerbergerak maupun stasioner menggunakangelombang radio 

 3.1.4 Keamanan 

Keamananadalahhalutama yang 

berkaitandengannasibsekumpulanmanusia, 

jugaberkaitandengankeyakinankebebasandariancaman. 

Permasalahandasarnyaadalahtentangkelangsunganhidup, 

tetapihalinijugamenyangkutbanyakhalatauurusantentangsebuahkondisik

elangsunganhidup. Keamanandipengaruhiolehfaktor yang 

terdiridarilimasektorutamayaitumiliter, politik, sosial, 

ekonomidanlingkungan. 

 3.1.5 Parkir 

Menurut PP No. 43 tahun 1993 parkir didefinisikan sebagai 

kendaran yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang 

dinyatakan dengan rambu atau tidak,serta tidak semata-mata untuk 

kepentingan menaikkan atau menurunkan orang danatau barang. 

Sedangkan definisi lain tentang parkir adalah keadaan dimana 

suatukendaraan berhenti untuk sementara (menurunkan muatan) atau 
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berhenti cukup lama.Sehingga tempat parkir ini harus ada pada saat 

akhir atau tujuan perjalanan sudahdicapai. 

 3.1.6 Servo 

Menurut Budiharto (2006:8), servo motor adalah DC (Direct 

Current) motor kualitas tinggi yang memenuhi syarat untuk digunakan 

pada aplikasi servo seperti closed control loop. Motor tersebut harus 

dapat menangani perubahan yang cepat pada posisi, kecepatan dan 

percepatan, serta harus mampu menangani intermittent torque. 

 3.1.7 PemrogramanBasic 

Menurut Sugiarto (2007:16), 

bahasabasicadalahsalahsatubahasatingkattinggi (High Level Language) 

yang berorientasikepemecahanmasalah (problem solving). BASIC yang 

merupakansingkatandariBeginner’s All purpose Symbolic Instruction 

Code, ditemukanoleh John G. Kemeny, profesordariDarthmouth College 

dan Thomas E. Kurtz padatahun 1960. Perintah-

perintahdalambahasabasicrelatifmudahdipahami, baikoleh orang yang 

awamsekalipun. 

 3.1.8 Power Supply 

Menurut Winarno dan Zaki (2010:1), Power supply adalahh salah 

satu komponen yang akan memmpengaruhi peforma keseluruhan dan 
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daya tahan sistem. Power supply merupakan salah satu komponen yang 

paling banyak menyebabkan komputer menjadi tidak stabil atau rusak, 

jika power supply tidak bekerja dengan baik. 

 3.1.9 MicrosoftVisual Studio 2008 

Menurut Widya (2010:2), Microsoft visual basic 2008 adalah 

aplikasi pemrograman yang menggunakan teknologi .NET Framework. 

Teknologi .Net Framework merupakan komponen windows yang 

terintegrasi serta mendukung pembuatan, penggunaan aplikasi, dan 

halaman web. Teknologi .Net Framework mempunyai 2 komponen 

utama, yaitu CLR (Common Language Runtime) dan Class Library. 

CLR digunakan untuk menjalankan aplikasi berbasis .NET, sedangkan 

Library adalah kelas pustaka atau perintah yang digunakan untuk 

membangun aplikasi. 

 3.1.10 Microsoft SQL Server 2008 

MenurutRamalho(2009:1),  Microsoft SQL Server 

adalahsebuahdatabase relasional yang 

dirancanguntukmendukungaplikasidenganarsitekturclient/server, 

dimanadatabase terdapatpadakomputerpusat yang 

disebutserver,daninformasidigunakansecarabersama – 

samaolehbeberapauser yang menjalankanaplikasi di 

dalamkomputerlokalnya yang disebutdenganclient”.  
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 Arsitekturclient/server sangatmengurangilalulintasnetwork, 

karenaiahanyamemberikan data yang dimintaolehuser saja. 

Sebagaicontoh, jikasebuahpencariansuatudatabase yang mengandung 

100.000 records hanyamenghasilkan 3 records, 3 recordsinisaja yang 

akandikirimkanmelaluinetwork kepadakomputerclient. 

 3.1.11 Arduino Pro Mini 

Menurut Wheat (2011:86), Arduino Pro Mini adalah papan 

mikrokontroler berdasarkan Atmega328 (data Sheet). Ini memiliki 14 

digital pin input/output (dimana 6 dapat digunakan sebagai output), 6 

input analog. Resonator on-board, tombol reset, dan lubang untuk 

pemasangan pin header. Sebuah sundulan enam pin dapat dihubungkan 

kekabel Sparkfun papan breakout untuk memberikan daya USB 

(Universal Serial Bus) dan komunikasi untuk papan. Arduino Pro Mini 

dimaksudkan untuk instalasi semi permanen diobjek atau pameran. 

Dewan datang tanpa header pra-mount, memungkinkan penggunaan 

berbagai jenis konektor atau solder langsung kabel. Pin tata letak 

kompatibel dengan Arduino Mini. 

 3.1.12 Pemrograman Bahasa C 

Menurut Siswoutomo (2005:202), bahasa pemograman C adalah 

sebuah standarized imperative computer programing language yang di 

bangun pada awal tahun 1970 oleh Ken Thompson dan Denis Ritchie 
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yang di gunakan untuk sistem operasi UNIX. Sekarang bahasa C tidak 

hanya di gunakan untuk UNIX tetapi juga dapat di gunakan sistem 

operasi yang yang lain. Sekarang ini bahasa C menjadi bahasa 

pemrograman paling populer untuk menulis software system dan juga 

untuk menulis aplikasi. Bahasa ini juga umum digunakan sebagai materi 

dipendidikan ilmu komputer. 

Bahasa C adalah bahasa pemrograman relatif minimalis yang 

operasi nya lebih dekat ke bahasa assembly daripada kebanyakan bahasa 

level tinggi. Bahasa C kadang kadang direferensi sebagai portable 

assembly. Merefleksikan perbedaan penting dengan bahasa low level 

seperti bahasa assembly, kode bahasa C dapat dikompile untuk 

dijalankan hampir semua komputer, berbeda dengan bahasa lain yang 

ada, sementara itu bahasa assembly berjalan biasanya pada model-model 

komputer spesifik. Oleh karena itu bahasa C dipanggil sebagai 

mediumlevellanguage.  

3.2 PenelitianTerdahulu 

Untuk mendukung penelitian yang akan kami ambil, maka kami  

memaparkan hasil penelitian terdahulu untuk keaslian penelitian sekaligus  

peneliti dapat menunjukkan perbedaan penelitiannya dengan penelitian sejenis 

sebelumnya. 
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Ramadhona, dkk (2013) dalam publikasinya dengan judul”Kunci 

Otomatis Kendaraan Bermotor Roda Dua Berbasis Mikrokontroler 

Menggunakan RFID”, mengemukakan bahwacara kerja alat ini jika RFID tag 

didekatkanpada RFID reader yang telah diinisialisasi terlebih dahulu maka 

sistem akan merespon secaraotomatis akan membuka kunci stang dan mesin 

motor akan hidup maka kendaraan siapdijalankan, namun jika tag RFID reader 

tidak kompatimbel dengan RFID reader maka sistemtidak aktif. 

Winarsih dan Mahendra (2009) dalam publikasinya dengan judul, “Sistem 

ParkirOtomatisMenggunakan RFID BerbasiskanMikrokontroler AT 89S51”, 

mengemukakan bahwa hasil yang didapatkan 

berupapembuatansistemparkirsecaraotomatismenggunakan RFID. 

Melaluisisteminipengemudicukupmendekatkankartu RFID kereceiver agar 

dapatmemarkirkankendaraandiataspallet yang 

telahteridentifikasidariloketparkirkosongdansetelahterparkirdenganbaikdiketahu

imelaluitandadari LED (Light Emition Diode) danbuzzer, 

Palletakandikunciposisinya agar tidakbergerak.   

Hamid(2010) dalam publikasinya dengan judul, 

“PengembanganSistemParkirTerkomputerisasidenganOtomatisasiPembiayaan

danPenggunaan RFID sebagaiPengenalUnikPengguna”, mengemukakan 

bahwasistemaplikasiotomatisasipembiayaanparkiruntukmemudahkanpengenala

nkendaraandanmeningkatkankeamanankendaraansaatparkir.  
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Dari penelitian sebelumnya diatas, penulis menggunakan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh ApriantoRamadhona, YuliansyahAndika Putra, 

danFredidimana RFID tagdi dekatkanpada RFID reader yang telah 

diinisialisasi terlebih dahulu maka sistem akan merespon secara otomatis akan 

membuka palang parkir dan palang akan terbuka maka kendaraan bisa 

memasuki area parkir. 

 

 

 

3.3 KerangkaPenelitian 
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Gambar3.1 BaganKerangkaPenelitian 

 

 Keamananmerupakansalahsatuhalpenting yang 

harusterjagabaikitukeamananfisikmaupunkeamananmilikpribadi. Olehkarenaitu, 

penulismencobamembuatsebuahsistemparkirmenggunakan RFID 

untukmeningkatkankeamananparkirkhususnya area perguruan tinggi STMIK 

PalComTechdandapatmengidentifikasikendaraandosen, mahasiswa, 

dankaryawanyang keluarmasukareal parkir di perguruan tinggi STMIKPalComTech 

Palembang. 

3.3.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan kerangka penelitian pada Gambar 3.1. maka dapat di 

simpulkan bahwa, perguruan tinggi STMIK PalComTech memiliki lahan 

parkir tergabung dimana pakir kendaraan tamu umum, parkir mahasiswa, 
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dosen, dan karyawan berada pada lahan yang sama. Selain itu, masalah 

yang lain yaitu petugas keamanaan kesulitan mengidentifikasi kendaraan 

dosen, mahasiswa, dan karyawan yang memasuki area parkirperguruan 

tinggi. 

3.3.2  Teori Pendukung 

Teori dasar dalam melakukan penelitian ini meliputi RFID Reader, 

RFID Tag, Arduino Pro Mini, Visual Studio 2008, Microsoft SQL Server, 

DFD, flowchart dan ERD. 

 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1. Lokasi Dan Waktu Peneltian 

4.1.1.  Lokasi 

Lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu di Perguruan Tinggi 

STMIK PalComTech Palembang. 

4.1.2. Waktu Penelitian 

Tabel 4.1. : Jadwal Penelitian 
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NO KEGIATAN 

April Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Analisis Kebutuhan                 

2 

Perancangan 

Prototipe 

                

3 Membangun Prototipe                 

4 Evaluasi Prototipe                 

 

 

 

 

4.2. Jenis data  

Adapun jenis data yang digunakan penulis yaitu menggunakan data primer        

dan data sekunder 

4.2.1. Data Primer 
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Penulis menggunakan data primer karena penelitian ini 

langsung melibatkan Perguruan Tinggi STMIK PalComTech dan tatap 

muka langsung dengan pihak keamanan. 

4.2.2. Data Sekunder 

 Jenis data sekunder juga digunakan karena penulis 

menggunakan jurnal dari peneliti terdahulu seperti menentukan 

kriteria-kriteria yang dimasukkan pada sistem Keamanan Parkir 

Kendaraan Di STMIK PalComTech Palembang berbasis RFID 

4.3.TeknikPengumpulan Data 

1. Observasi 

MenurutGulo (2009:116), observasiadalahmetodepengumpulan data 

dimanapenelitiataukolaboratornyamencatatinformasisebagaimana yang 

merekasaksikanselamapenelitian. Penyaksianterhadapperistiwa-

peristiwaitubisadenganmelihat, mendengar, merasakan, yang 

kemudiandicatatseobyektifmungkinDenganobservasimakapenelitiakanmempe

rolehpengamatan: 

a. Mensurveilokasi areal parkirpadaperguruantinggi STMIK 

PalComTech Palembang. 

b. Menuliskekurangandankelemahan yang adapada areal 

parkirperguruantinggi STMIK PalComTech Palembang. 
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2. StudiPustaka.  

MenurutMaryatidan Suryawati (2006:129), 

studipustakamerupakansuatukegiatanpengumpulan data 

daninformasidariberbagaisumber, sepertibuku yang 

memuatberbagaikajianteori yang sangatdibutuhkanpeneliti, majalah, 

naskahkisahsejarah, dandokumen. 

Makadariitupenelitimenggunakanteknikpengumpulanstudipustakauntukmeran

gkumlandasanteoridasarmenurutsumberbukudanjurnal yang 

berhubungandenganpenjelasanSistem, RFID, RFID Tag, Arduino Uno, Visual 

Studio 2008, PemrogramanBasic, danPower Supply. 
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4.4. Alat Dan TeknikPengembanganSistem 

4.4.1. Alat Pengembangan Sistem 

 4.4.1. Model Proses 

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan model proses 

yaitu Flowchart, DFD (Data Flow Diagram). 

1. Flowchart 

Menurut Fatta (2007:91), Flowchart  adalahteknik analisis 

yang dipergunakan untuk mendeskripsikan beberapa aspek dari 

sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Simbol-

simbolFlowchart dapatdilihatpadatabel4.2 

Tabel 4.2Simbol-simbolFlowchart 

No Simbol Nama Keterangan 

1 
 

Dokumen Dokumen atau laporan; 

menunjukkan input dan 

output baik untuk proses 

manual, mekanik atau 

komputer. 
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2 
 

Beberapa 

tembusan dari 

satu dokumen  

Digambarkan dengan 

menumpuk simbol 

dokumen. 

3 
 

Input/output; 

Jurnal/Buku 

besar 

Proses Input / Output data, 

parameter,daninformasi. 

4 
 

Tampilan Informasi yang ditampilkan 

oleh peralatan on-line, 

seperti terminal, monitor 

atau layar. 

5 
 

Pengetikan on-

line (on-line 

keying) 

Memasukkan (entry) data 

seperti terminal atau 

personal computer. 

6 
 

Terminal atau 

personal 

computer 

Simbol tampilan dan 

pengetikan online dengan 

bersama untuk mewakili 

terminal dan personal 

computer.  

7 
 

Proses Proses perhitungan / 

pengelolahan data. 
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8 
 

Proses manual Pelaksanaan pemrosesan 

yang dilaksanakan secara 

manual. 

9 
 

Disk Magnetis Data disimpan secara 

permanen didalam disk 

magnetis; dipergunakan 

untuk file utama (master 

file) dan database. 

10 
 

Pita magnetis  Data disimpan di dalam pita 

magnetis. 

11 
 

Penyimpanan 

on-line 

Data disimpan di dalam file 

on-line temporer melalui 

media yang dapat diakses 

secara langsung, seperti 

disk. 

12 
 

Arus dokumen 

atau proses 

Arah pemrosesan atau arus 

dokumen; arus yang normal 

berada dibawah dan 

mengarah ke kanan. 

13 
 

Communication 

link 

Pengiriman data dari satu 

lokasi ke lokasi lainnya 

melalui jalur komunikasi. 

14 
 

On-Page 

connector 

Menghubungkan arus 

pemrosesan di satu halaman 

yang sama; penggunaan 

konektor ini akan 

menghindari garis-garis 

yang saling silang di satu 

halaman. 
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15 
 

Off-page 

connector 

Suatu penanda masuk dari, 

atau keluar ke, halaman lain. 

16 
 

Terminal  Titik awal, akhir, atau 

pemberhentian dalam suatu 

proses atau program; juga 

dipergunakan untuk 

menunjukkan adanya pihak 

eksternal. 

17 
 

Keputusan  Langkah pengambilan 

keputusan; dipergunakan 

dalam sebuah program 

komputer bagan alir untuk 

memperlihatkan cabang ke 

jalan alternatif.  

18 
 

Anotasi  Komentar deskriptif 

tambahan atau catatan 

penjelasan untuk klarifikasi. 

   Sumber : Fatta (2007:198) 

2. Data Flow Diagram (DFD) 

MenurutFatta (2007:119), DataFlow Diagram(DFD) merupakan 

diagram yang digunakanuntukmenggambarkan proses-proses 

yang terjadipadasistem yang akandikembangkan. Dengan model 

ini, data yang terlibatpadamasing-masing proses 

dapatdiidentifikasi. Simbol-simbol DFD dapatdilihatpada table4.3 

Tabel 4.3 Simbol-simbolData Flow Diagram (DFD) 

N NamaEleme Simbol De Keterangan 
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o n Marco  

danJourda

n 

 

1 
External 

Entity 

 

Simbolinidigunakanuntukmengambarkanasalataut

ujuan data 

2 Data Flow 

 

 

 

Simbolinidigunakanuntukmengambarkanaliran 

data yang berjalan 

3 Proses 

 

 

 

Simbolinidigunakanuntuk proses 

pengelolahanatautransformasi data 

4 

 

Data Store 

 

 

 

 

 

 

 

Simbolinidigunakanuntukmengambarkan data 

flow yang sudahdisimpanataudiarsipkan 

   Sumber : Fatta (2007 : 119) 

 4.4.2. Model Data 

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan model data  yang 

akan digunakan adalah ERD (Entity Relationship Diagram). 

1. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut Fatta (2007:121), ERD adalah gambar atau 

diagram yang menunjukkan informasi dibuat, disimpan, dan 

digunakan dalam sistem bisnis. Berikut simbol-simbol yang 

digunakan dalam ERD yang dapat dilihat pada tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Simbol-Simbol ERD (Entity Relationalship Diagram) 

No NamaElemen 
SimbolMenuru

t Chen 
Keterangan 

 

1 

 

Entitas 

 

 

 

Entitas merupakan individu 

yang mewakili sesuatu yang 

nyata (eksistensinya) dan 

dapat dibedakan dari sesuatu 

yang lain. 
 

2 

 

Attribute 

 

Properti dari entitas harus 

digunakan oleh minimal satu 

proses bisnis dipecah dalam 

detail 

 
 

3 

 

Link 

 

 

Link (garis) 

penghubungantarahimpunanr

elasidenganhimpunanentitas

danhimpunanentitasdenganat

ributenya 

 

 

 

 

4 

 

Relationship 

 

 

 

 

Relation menunjukkan 

adanya hubungan diantara 

sejumlah entitas yang berasal 

dari himpunan entitas yang 

berbeda. 

 

Sumber : Fatta (2007 : 124) 
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4.4.2. Teknik Pengembangan Sistem 

MenurutSimarmata (2010:9), 

metodologiprototypemerupakanbagiandariproduk yang 

mengekspesikanlogikamaupunfisikantarmukaeksternal yang ditampilkan. 

Langkah-langkah yang harusdilakukanolehpenelitiadalahsebagaiberikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar4.1 MetodologiPerancanganPrototype 

Sumber :(Simarmata 2010:9) 

 

 

 

 

Analisis Kebutuhan 

PerancanganProtot

ype 

Evaluasi 
prototype 

Membangun 

Prototype 
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1. Analisis Kebutuhan 

pada tahap analisis kebutuhan dimana berusaha mengenali 

permasalahan yang muncul, mengenali komponen sistem, objek-

objek.  

2. Perancangan Prototipe 

Pada tahap ini, fitur dan operasi pada sistem akan dirancang dan 

dideskripsikan secara detail. Kegitan yang akan dilakukan yakni dapat 

menggunakan model proses dan model data 

3. Membangun Prototipe 

Pada tahap ini, dapat dilakukan pengkodean melalui software sebagai 

pembuatan program. 

4. Evaluasi Prototipe 

Pada tahap ini , apabila prototipe mengalami kesalahan yang telah 

dibangun, maka dapat memperbaiki prototipe yang telah dibangun 

sampai dengan hasil yang akan diinginkan. 

4.4.3.TeknikPengujianSistem 

Menurut Fatta (2007:172), pengujian blackbox terfokus apakah unit 

program memenuhi kebutuhan (requirement) yang disebutkan dalam 
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spesifikasi. Pada black box testing, cara pengujian hanya dilakukan 

dengan menjalankan atau mengeksekusi unit atau modul, kemudian 

diamati apakah hasil dari unit itu sesuai dengan proses yang diinginkan.  

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1. Lokasi Dan Waktu Peneltian 

4.1.1.  Lokasi 

Lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu di Perguruan Tinggi 

STMIK PalComTech Palembang. 

4.1.2. Waktu Penelitian 

Tabel 4.1. : Jadwal Penelitian 

NO KEGIATAN 

April Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Analisis Kebutuhan                 

2 

Perancangan 

Prototipe 

                

3 Membangun Prototipe                 
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4 Evaluasi Prototipe                 

 

 

 

 

4.2. Jenis data  

Adapun jenis data yang digunakan penulis yaitu menggunakan data primer        

dan data sekunder 

4.2.1. Data Primer 

Penulis menggunakan data primer karena penelitian ini 

langsung melibatkan Perguruan Tinggi STMIK PalComTech dan tatap 

muka langsung dengan pihak keamanan. 

4.2.2. Data Sekunder 

 Jenis data sekunder juga digunakan karena penulis 

menggunakan jurnal dari peneliti terdahulu seperti menentukan 

kriteria-kriteria yang dimasukkan pada sistem Keamanan Parkir 

Kendaraan Di STMIK PalComTech Palembang berbasis RFID 

4.3.TeknikPengumpulan Data 

1. Observasi 
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MenurutGulo (2009:116), observasiadalahmetodepengumpulan data 

dimanapenelitiataukolaboratornyamencatatinformasisebagaimana yang 

merekasaksikanselamapenelitian. Penyaksianterhadapperistiwa-

peristiwaitubisadenganmelihat, mendengar, merasakan, yang 

kemudiandicatatseobyektifmungkinDenganobservasimakapenelitiakanmempe

rolehpengamatan: 

c. Mensurveilokasi areal parkirpadaperguruantinggi STMIK 

PalComTech Palembang. 

d. Menuliskekurangandankelemahan yang adapada areal 

parkirperguruantinggi STMIK PalComTech Palembang. 

2. StudiPustaka.  

MenurutMaryatidan Suryawati (2006:129), 

studipustakamerupakansuatukegiatanpengumpulan data 

daninformasidariberbagaisumber, sepertibuku yang 

memuatberbagaikajianteori yang sangatdibutuhkanpeneliti, majalah, 

naskahkisahsejarah, dandokumen. 

Makadariitupenelitimenggunakanteknikpengumpulanstudipustakauntukmeran

gkumlandasanteoridasarmenurutsumberbukudanjurnal yang 

berhubungandenganpenjelasanSistem, RFID, RFID Tag, Arduino Uno, Visual 

Studio 2008, PemrogramanBasic, danPower Supply. 
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4.4. Alat Dan TeknikPengembanganSistem 

4.4.1. Alat Pengembangan Sistem 

 4.4.1. Model Proses 

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan model proses 

yaitu Flowchart, DFD (Data Flow Diagram). 

3. Flowchart 

Menurut Fatta (2007:91), Flowchart  adalahteknik analisis 

yang dipergunakan untuk mendeskripsikan beberapa aspek dari 
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sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Simbol-

simbolFlowchart dapatdilihatpadatabel4.2 

Tabel 4.2Simbol-simbolFlowchart 

No Simbol Nama Keterangan 

1 
 

Dokumen Dokumen atau laporan; 

menunjukkan input dan 

output baik untuk proses 

manual, mekanik atau 

komputer. 

2 
 

Beberapa 

tembusan dari 

satu dokumen  

Digambarkan dengan 

menumpuk simbol 

dokumen. 

3 
 

Input/output; 

Jurnal/Buku 

besar 

Proses Input / Output data, 

parameter,daninformasi. 

4 
 

Tampilan Informasi yang ditampilkan 

oleh peralatan on-line, 

seperti terminal, monitor 

atau layar. 

5 
 

Pengetikan on-

line (on-line 

keying) 

Memasukkan (entry) data 

seperti terminal atau 

personal computer. 
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6 
 

Terminal atau 

personal 

computer 

Simbol tampilan dan 

pengetikan online dengan 

bersama untuk mewakili 

terminal dan personal 

computer.  

7 
 

Proses Proses perhitungan / 

pengelolahan data. 

8 
 

Proses manual Pelaksanaan pemrosesan 

yang dilaksanakan secara 

manual. 

9 
 

Disk Magnetis Data disimpan secara 

permanen didalam disk 

magnetis; dipergunakan 

untuk file utama (master 

file) dan database. 

10 
 

Pita magnetis  Data disimpan di dalam pita 

magnetis. 

11 
 

Penyimpanan 

on-line 

Data disimpan di dalam file 

on-line temporer melalui 

media yang dapat diakses 

secara langsung, seperti 

disk. 

12 
 

Arus dokumen 

atau proses 

Arah pemrosesan atau arus 

dokumen; arus yang normal 

berada dibawah dan 

mengarah ke kanan. 
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13 
 

Communication 

link 

Pengiriman data dari satu 

lokasi ke lokasi lainnya 

melalui jalur komunikasi. 

14 
 

On-Page 

connector 

Menghubungkan arus 

pemrosesan di satu halaman 

yang sama; penggunaan 

konektor ini akan 

menghindari garis-garis 

yang saling silang di satu 

halaman. 

15 
 

Off-page 

connector 

Suatu penanda masuk dari, 

atau keluar ke, halaman lain. 

16 
 

Terminal  Titik awal, akhir, atau 

pemberhentian dalam suatu 

proses atau program; juga 

dipergunakan untuk 

menunjukkan adanya pihak 

eksternal. 

17 
 

Keputusan  Langkah pengambilan 

keputusan; dipergunakan 

dalam sebuah program 

komputer bagan alir untuk 

memperlihatkan cabang ke 

jalan alternatif.  

18 
 

Anotasi  Komentar deskriptif 

tambahan atau catatan 

penjelasan untuk klarifikasi. 

   Sumber : Fatta (2007:198) 

4. Data Flow Diagram (DFD) 
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MenurutFatta (2007:119), DataFlow Diagram(DFD) merupakan 

diagram yang digunakanuntukmenggambarkan proses-proses 

yang terjadipadasistem yang akandikembangkan. Dengan model 

ini, data yang terlibatpadamasing-masing proses 

dapatdiidentifikasi. Simbol-simbol DFD dapatdilihatpada table4.3 

Tabel 4.3 Simbol-simbolData Flow Diagram (DFD) 

N

o 

NamaEleme

n 

Simbol De 

Marco  

danJourda

n 

 

Keterangan 

1 
External 

Entity 

 

Simbolinidigunakanuntukmengambarkanasalataut

ujuan data 

2 Data Flow 

 

 

 

Simbolinidigunakanuntukmengambarkanaliran 

data yang berjalan 

3 Proses 

 

 

 

Simbolinidigunakanuntuk proses 

pengelolahanatautransformasi data 

4 

 

Data Store 

 

 

 

 

 

 

 

Simbolinidigunakanuntukmengambarkan data 

flow yang sudahdisimpanataudiarsipkan 

   Sumber : Fatta (2007 : 119) 

 4.4.2. Model Data 
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Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan model data  yang 

akan digunakan adalah ERD (Entity Relationship Diagram). 

2. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut Fatta (2007:121), ERD adalah gambar atau 

diagram yang menunjukkan informasi dibuat, disimpan, dan 

digunakan dalam sistem bisnis. Berikut simbol-simbol yang 

digunakan dalam ERD yang dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Simbol-Simbol ERD (Entity Relationalship Diagram) 

No NamaElemen 
SimbolMenuru

t Chen 
Keterangan 

 

1 

 

Entitas 

 

 

 

Entitas merupakan individu 

yang mewakili sesuatu yang 

nyata (eksistensinya) dan 

dapat dibedakan dari sesuatu 

yang lain. 
 

2 

 

Attribute 

 

Properti dari entitas harus 

digunakan oleh minimal satu 

proses bisnis dipecah dalam 

detail 

 
 

3 

 

Link 

 

 

Link (garis) 

penghubungantarahimpunanr

elasidenganhimpunanentitas

danhimpunanentitasdenganat

ributenya 

 

 

 

 

4 

 

Relationship 

 

 

 

 

Relation menunjukkan 

adanya hubungan diantara 

sejumlah entitas yang berasal 

dari himpunan entitas yang 

berbeda. 

 

Sumber : Fatta (2007 : 124) 
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4.4.2. Teknik Pengembangan Sistem 

MenurutSimarmata (2010:9), 

metodologiprototypemerupakanbagiandariproduk yang 

mengekspesikanlogikamaupunfisikantarmukaeksternal yang ditampilkan. 

Langkah-langkah yang harusdilakukanolehpenelitiadalahsebagaiberikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Kebutuhan 

PerancanganProtot

ype 

Evaluasi 
prototype 

Membangun 

Prototype 
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Gambar4.1 MetodologiPerancanganPrototype 

Sumber :(Simarmata 2010:9) 

 

 

 

 

 

 

5. Analisis Kebutuhan 

pada tahap analisis kebutuhan dimana berusaha mengenali 

permasalahan yang muncul, mengenali komponen sistem, objek-

objek.  

6. Perancangan Prototipe 

Pada tahap ini, fitur dan operasi pada sistem akan dirancang dan 

dideskripsikan secara detail. Kegitan yang akan dilakukan yakni dapat 

menggunakan model proses dan model data 

7. Membangun Prototipe 

Pada tahap ini, dapat dilakukan pengkodean melalui software sebagai 

pembuatan program. 
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8. Evaluasi Prototipe 

Pada tahap ini , apabila prototipe mengalami kesalahan yang telah 

dibangun, maka dapat memperbaiki prototipe yang telah dibangun 

sampai dengan hasil yang akan diinginkan. 

4.4.3.TeknikPengujianSistem 

Menurut Fatta (2007:172), pengujian blackbox terfokus apakah unit 

program memenuhi kebutuhan (requirement) yang disebutkan dalam 

spesifikasi. Pada black box testing, cara pengujian hanya dilakukan 

dengan menjalankan atau mengeksekusi unit atau modul, kemudian 

diamati apakah hasil dari unit itu sesuai dengan proses yang diinginkan.  

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil 

 Berikut adalah tahapan-tahapan dari metode Prototype yang peneliti 

lakukan dalam ”Sistem Keamanan Parkir Kendaraan Di STMIK 

PalComTech Palembang berbasis RFID”. 

5.1.1. AnalisisKebutuhan 

1. Analisis Masalah 

Adapun permasalahan yang terdapat di Perguruan tinggi 

STMIK PalComTech Palembangyaitu : 
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a. Memiliki lahan parkir tergabung, di mana parkiran tamu dan 

mahasiswa ataupun dosen berada pada lahan yang sama. 

b. Petugas parkir kesulitan mengidentifikasi kendaraan yang 

masuk.  

2. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 

Kebutuhanuntukperangkatkeras yang digunakanadalahRFID 

tag, RFID reader,arduino pro mini, servo¸USB to serial, 

LCDberukuran 16 x 2. Adapun spesifikasi perangkat keras dapat 

dilihat pada tabel 5.1 : 

 

 

 

Tabel 5.1. Spesifikasi Alat  

 

NO 

 

Nama Alat 

 

Spesfikasi 

 

1 

 

Laptop 

a. Processor : Intel core i3-2310M 2.10GHz 

b. Memory RAM : DDR3 2.00 Gb 

c. Kartu VGA : Intel(R) HD Graphics 3000 

d. Hardisk : 500 Gb 
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2 Servo Motor Modulasi : Analog 

Momen : 4.8V: 138.9 oz-in (10.00 kg-cm) 

Kecepatan : 4.8V: 0.20 sec/60 

Berat : 55.0 g 

Panjang Dimensi :1.60 in (40.6 mm) 

Lebar :0.78 in (19.8 mm) 

Tinggi :1.69 in (42.9 mm) 

Tipe motor : Coreless 

Tipe gear : Metal 

Rotasi : Dual Bearings (bantalan ganda) 

 

3 RFID tag a. Frekuensi aktif 25 kHz  

b. Jarak mulai terbaca dari 2 to 5 inches of 

RFID reader (2 - 20cm) 

c. Berbentuk tipis 

d. Dimensi : 54mm x 85mm 
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4 RFID Reader 

ID-12 (125 

kHz) 

 

a. Perseidaan arus 5V  

b. Frekuensi terbaca 125kHz  

c. Tag yang cocok EM4001 64-bit RFID  

d. 9600bps TTL and RS232 output 

e. Emulasi keluaran garis magnetik 

f. 100mm read range 

g. Dimensi : 25x26mm 

 

 

3. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data – data yang 

diperlukandalampembuatanaplikasiini secara lengkap untuk 

kemudian dianalisis guna mendefinisikan kebutuhan yang harus 

dipenuhi oleh program aplikasi yang akan diciptakan. 

Aplikasiinimenggunakansoftware Microsoft Visual 

BasicdanArduino. 

 5.1.2. Perancangan Prototipe 

  5.1.2.1 Rancangan Sistem Aplikasi 

Pada tahap ini rancangan dan desain aplikasi mulai 

dikerjakan menggunakan model Proses Flowchart, DFD, dan 

model data menggunakan ERD Diagram pada aplikasi. 
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1. Flowchart Aplikasi 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1.Flowchart Aplikasi 

Gambar 5.1 menerangkan alur program 

aplikasisistemparkirmenggunakan RFID. Alur dimulai admin mencatat 

data pengguna kemudian disimpan kedalam database dan menghasilkan 

kartu RFID pengguna. Setelah pengguna mendapatkan kartu RFID, admin 

Title

PenggunaAdmin
P

h
as

e

START

PENCATATAN DATA 
PENGGUNA

DATABASE

KARTU RFID 
PENGGUNA

KARTU RFID 
PENGGUNA

PEMBUATAN 
KARTU RFID

KARTU RFID 
PENGGUNA

BLOK KARTU RFID

LAPORAN DATA 
PENGGUNA

LAPORAN DATA 
PENGGUNA KARTU 

RFID

END

DATA 
PENGGUNA
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dapat melihat data pengguna yang telah disimpan pada database. Admin 

juga berhak memblokir sementara kartu RFID pengguna. Selain itu 

admindapat melihat daftar data pengguna dan melihat laporan data 

pengguna kartu RFID. 

    2.   Diagram Konteks 

  Tahapan permodelan proses menggunakan diagram konteks 

dan diagram level 0. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2. Diagram Konteks 

 

Gambar 5.2 merupakan diagram konteks dimana Admin dapat 

mengirim dan menerima data pengguna dari sistem. Sedangkan 

pengguna hanya dapat mengirimkan data ke sistem melalui kartu 

RFID pengguna dan tidak bisa menerima data pengguna dari sistem 

tersebut. 

 

 

 

ADMIN PENGGUNASystem aplikasi RF ID DATA PENGGUNA

DATA PENGGUNA

DATA PENGGUNA
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    3.   Data Flow Diagram (DFD) level 0 

Data Flow Diagram (DFD) Level 0adalah diagramyang 

menjelaskan tentang urutan-urutan proses yang ada. DFDLevel 0 

aplikasi dapat dilihat pada Gambar 5.3 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3. DFD Diagram level 0 

1.0P

INPUT 
PENGGUNA

2.0

BLOK 
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LIHAT DATA 
PENGGUNA

4.0P

Hapus

ADMIN MAHASISWA

Data pengguna

Data pengguna

Data pengguna

Data pengguna

Data pengguna

Data pengguna

Data pengguna

Data pengguna

Data pengguna

5.0P

history

Data pengguna

historyData pengguna

PENGGUNA

6.0

SCAN KARTU 
RFID

Data mahasiswa

Data mahasiswa

Data pengguna

Data pengguna

Data pengguna
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Penjelasan dari gambar 5.3 DFD level 0 adalah sebagai berikut: 

1. Proses 1.0P 

Prodes 1.0P adalah admin menginput pengguna yang akan 

dikirimkan data pengguna ke tabel mahasiswa. 

 

2. Proses 2.0 

Proses 2.0 adalah admin dapat mengeblok pengguna dengan cara 

melihat data pengguna pada tabel mahasiswa. Proses selanjutnya 

dapat dilihat pada proses 2.1P dan 2.2P. 

3. Proses 3.0P 

Proses 3.0P adalah dimana admin dapat melihat data pengguna 

pada tabel mahasiswa pada database. 

4. Proses 4.0P 

Proses 4.0P adalah admin dapat menghapus data pengguna yang 

dapat dilihat pada tabel mahasiswa pada database. 

5. Proses 5.0P 

Proses 5.0P adalah admin dapat melihat laporan data pengguna 

atau history pada tabel history pada database. 

6. Proses 6.0 

Proses 6.0 adalah pengguna mulai menggunakan kartu RFID 

dengan cara memeriksakartu tersebut. Kartu tersebut akan 
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tersimpan padadatabase melalui tabel mahasiswa atau tabel 

history. 

 

 

 

 

 

4. DataFlowDiagram (DFD) level 1 

a. Data FlowDiagram (DFD)Level 1 Proses 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4. DFD Diagram level 1 Proses 2.0 

Penjelasan dari gambar 5.4 Data Flow Diagram (DFD) level 1Proses 

2.0adalah sebagai berikut: 

1. Proses 2.1P 

ADMIN
MAHASISWA

2.1P

BLOK 
PENGGUNA

2.2P

AKTIVASI 
PENGGUNA

Data pengguna Data pengguna

Data penggunaData pengguna

Data pengguna

Data pengguna Data pengguna
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Proses 2.1P adalah admin mengeblok kartu pengguna yang 

tersimpan pada tabel mahasiswa. 

2. Proses 2.2P  

Proses 2.2P adalah admin mengaktivasi kembali yang telah 

terblok sebelumnya. 

 

 

 

 

 

b. DFD (Data FlowDiagram) Level 1 Proses 6.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5. DFD Diagram level 1 Proses 6.0 

Penjelasan dari gambar 5.5 DFD level 1 Proses 6.0adalah sebagai 

berikut: 

PENGGUNA

6.1P

BACA KARTU 
RFID

6.2P
PENGECEKAN 

STATUS KARTU

6.3P

SIMPAN 
HISTORY

MAHASISWA

HISTORY

Data pengguna

Data pengguna

Data pengguna

Data pengguna

Data pengguna
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1. Proses 6.1P 

Proses 6.1P adalah proses dimana admin dapat melihat kartu 

RFID apakah kartu tersebut sudah terdaftar pada tabel 

mahasiswa. 

2. Proses 6.2P 

Proses 6.2P adalah admin memeriksa status kartu RFID 

pengguna. 

3. Proses 6.3P 

Proses 6.3P adalah admin dapat menyimpan laporan data 

pengguna pada tabel history. 

 

5. Entity Relationship Diagram  (ERD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6. ERD Diagram 

MAHASISWA HISTORY

nim*

mempunyai

No* rfid

masuk keluar

1.. M..

rfid

nama
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email

ttl motor
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Dari gambar 5.6 dapat di jelaskan ada 2 tabel yang saling 

berhubungan yaitu tabel mahasiswa yang menyimpan field yang 

berisikan data mahasiswa, dan tabel history yang berisikan data 

tentang history. 

a. Tabel Mahasiswa 

Tabel mahasiswa digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. 

Adapun struktur tabel mahasiswa sebagai berikut : 

Nama tabel : tabelmhs 

Primarykey : nim 

Tabel 5.2 Tabel Mahasiswa 

No. Nama Type Keterangan 

1 Nim varchar Nim mahasiswa 

2 Nama varchar Nama mahasiswa 

3 Alamat varchar Alamat mahasiswa 

4 Ttl varchar Tempat tanggal lahir 

5 Nohp varchar Nomer telpon mahasiswa 

6 email varchar Email mahasiswa 

7 RFID varchar Nomor RFID 

8 Status Bit Status masuk atau keluar 

9 warning Bit  Peringatan  

10 motor varchar Nomer plat 

11 mobil varchar Nomer plat 

   

b. Tabel History 



lxxv 
 

Tabel history digunakan untuk menyimpan data history. Adapun 

struktur tabel history sebagai berikut : 

Nama tabel : tabelhistory 

Primary key : no 

Foreign key : rfid 

Tabel 5.3 Tabel History 

No. Nama Type Keterangan 

1 No  Integer Nomor history 

2 RFID varchar Nomor RFID 

3 Masuk varchar Status masuk 

4 Keluar varchar Status keluar 

 

  5.1.2.2 Desain Rancangan Aplikasi 

1. Antarmuka Login 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.7. AntarmukaLogin 

 

Selamat Datang 

Username : 

Password  : 

 

 

 

Login 
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Padagambar 5.7terlihatsebuahformlogin. 

Sebelummasukke menu utama, 

adminterlebihdahuluharusmengisiformini. 

Jikausernamedanpasswordtepatmakaadmindapatmemasukif

ormmenuutama. 

2. Antarmuka Menu Utama 

 

 

 

 

 

Gambar 5.8. Antarmuka Menu Utama 

Padagambar 5.8terlihat menu utama, pada menu 

utamainiterdapatbeberapaanak menu seperti menu FILE, 

DAFTAR. BROWSE dan About US. Masingmasinganak 

menu memilikifungsitersendiri. Menu 

filememilikifungsiuntukmenjalankanaplikasiparkirdanjuga

melakukanpenahananterhadapkartu RFID. 

Menudaftarmerupakanmenu yang 

digunakanuntukmendaftarkanmahasiswaberikuttag RFID 

nya. Menu 

FILE DAFTAR BROWSER ABOUT US 
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Browsedigunakanuntukmencarimahasiswadanjugamelihat 

data keluarmasukkendaraanmahasiswa. 

Sedangkanmenu 

aboutusdigunakanuntukmenampilkan data pembuat. 

c. AntarmukaStartProgram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5.9. AntarmukaStart Program 

 

Gambar 5.9 

adalahtampilanketikasistemdijalankan. Ketikaada yang 

melakukanpendekatankartu RFID terhadapsistem, 

makaakanmunculnamadannimmahasiswa yang 

bersangkutanserta status keadaanmahasiswa. 

d. AntarmukaTahanPengguna 

 

 

 

 

 

DAFTAR MAHASISWA 

NAMA    :    

NIM        :   

 

STATUS  :  PINTU MASUK TERBUKA/TERTUTUP 

 

 

 

NIM 

 

 

 

 

NIM NAMA ALAMAT TTL TELEPON EMAIL MOTOR   MOBIL RFID 

           

 

 

 

BLOCK 
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 Gambar 5.10. AntarmukaTahanPengguna 

 

Formpadagambar 5.10adalahformtahan pengguna 

dimanaadmindapatmengeblok kartu pengguna agar 

tidakdapatmenggunakankartu RFID. 

 

e. AntarmukaDaftarPengguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 5.11. AntarmukaDaftarPengguna 

 Formpadagambar 

5.11adalahformuntukmendaftarkanpenggunaberikut RFID Tag-

nya agar dapatmengaksessistemparkir. 

 

 

NIM 

NAMA 

ALAMAT 

TTL 

TELEPON 

EMAIL 

MOTOR 

MOBIL 

RFID 

 

 

 

 

 

NIM NAMA ALAMAT TTL TELEPON EMIL MOTOR MOBIL RFID 

         

 

 

 

 

 

 

 

BATAL DAFTAR 
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f. Antarmuka Data Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.12. Antarmuka Data Mahasiswa 

 

Formpadagambar 5.12adalahformuntukmelihat data 

mahasiswa yang telahterdaftardidalamsistem. 

g. AntarmukaHistory 

 

 

 

 

CARI 

 

 

 

 

 

CARI 

NIM NAMA ALAMAT TTL TELEPON EMIL MOTOR MOBIL RFID 

         

 

 

 

 

 

CARI 

NIM NAMA ALAMAT TTL TELEPON EMIL MOTOR MOBIL RFID WARNING STATUS KELUAR MASUK 
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Gambar 5.13. AntarmukaHistory 

Formpadagambar 

5.13adalahformuntukmelihattransaksikendaraan yang 

keluarmasukdidalamsistemparkir. 

 

 

 

h. AntarmukaProfil 

 

 

 

 

 

Gambar 5.14. AntarmukaProfil 

Formpadagambar 5.14adalahformuntuk melihat profil 

admin atau yang mengelola sistem parkir. 

  5.1.2.3 Perancangan dan Desain Alat 

  Pada tahap ini rancangan dan desain alat mulai 

dikerjakan menggunakan model Proses Flowchart.  

 

 

Profil 

 

 

 

Foto  Foto  Foto 
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1. Flowchart Alat  
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END
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Gambar 5.15. Flowchart Alat 

 

 Pada gambar 5.15 yaitu Kartu RFID terlebih dahulu di-

scan menggunakan RFID Reader,  kemudian data hasil 

scan kartu RFID akan diperiksa status kartu RFID apakah 

sudah dapat digunakan atau terblok. Apabila kartu RFID 

tag sudah terdaftar maka palang pintu akan terbuka selama 

5 detik kemudian palang pintu akan tertutup kembali. Dan 

sebaliknya, jika kartu RFID tag terblok atau belum 

didaftarkan maka palang pintu tidak dapat terbuka. 

2. Desain Alat 

a. Desain Alatpada Arduino 
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Gambar 5.16. Desain Alat 

 

Gambar 5.16,merupakan desain alat yang akan digunakan 

untuk menjadi sebuah Prototipe yang terdiri dari, serial 

USB, dc-dc converter, RFID Reader, LCD 16x2 cm, Arduino 

Pro Mini, battery, RFID Tag, Servo Motor. 

b. Hasil Desain Alat Arduino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palang pintu

Palang pintu

arduino

servo

servo

Pintu Keluar

Pinu masuk
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Gambar 5.17. Hasil Desain Alat Arduino 

Pada gambar 5.17merupakan hasil desain alat arduino 

dimana pengguna dapat memasuki areal parkir melalui 

proses masuk dan pengguna dapat keluar areal parkir 

melalui proses keluar 

 5.1.3. Membangun Prototipe 

Pada tahap membangun protoripe, peneliti menggunakan software 

microsoft visual studio 2008 sebagai pembuat aplikasi, dan aplikasi 

microsoft SQL server management studio 2008. 

 

 

 

 

a. Membuat database 

1. Tabel Mahasiswa 

 

 

 

 

 

Gambar 5.18. Tabel Mahasiswa 
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Gambar 5.18 merupakan tabel mahasiswa yang terdiri dari 

field nim sebagai primary key, nama, alamat, tempat tanggal 

lahir, no telepon, RFID, warning, status, plat motor, plat mobil 

data pengguna. Tabel ini digunakan untuk menampung data 

pengguna kartu RFID yang telah terdaftar. 

2. Tabel History 

 

 

 

 

 

Gambar 5.19. Tabel History 

Gambar 5.19 yaitu membuat tabel history dengan 

memasukkan field no sebagai primarykey, RFID, masuk dan 

keluar. Field tersebut dapat digunakan untuk menampung data 

laporan data pengguna yang telah menggunakan kartu RFID. 

b. Membangun Aplikasi 

1. FormLogin 
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Gambar 5.20. FormLogin 

Pada gambar 5.20 yaituadmin harus login terlebih dahulu 

untuk melanjutkan ke menu utama.  

2. Form Menu Utama 

 

 

 

 

 

Gambar 5.21.Form Menu Utama 

Gambar 5.21 merupakan admin dapat memilih menu 

seperti file yang terdapat submenustart program, tahan 

mahasiswa, dan exit. Selain itu admin dapat mendaftarkan 

pengguna melalui menu daftar. Kemudian admin dapat 

memilih menu browse untuk melihat sub menu data mahasiswa 

dan history. Menu about us berguna untuk melihat profil admin 

itu sendiri. 

3. StartProgram 
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Gambar 5.22.StartProgram 

 

Gambar 5.22 merupakan admin dapat melihat status kartu 

pengguna yang telah terdaftar atau belum. Kartu terblokir juga dapat 

dilihat oleh admin pada menu ini. 

4. Daftar Pengguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.23. Daftar Pengguna 

Gambar 5.23 merupakan admin mendaftarkan kartu pengguna 

dengan mengisi form seperti nim, nama, alamat, ttl, telepon, email, 

plat motor, plat mobil, dan no seri kartu RFID tag kemudian data 

tersebut disimpan padadatabase. 

5. Data Pengguna 
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Gambar 5.24. Data Pengguna  

Gambar 5.24 adalah admin melihat data pengguna yang telah 

terdaftar pada database. 

6. Blok Pengguna 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.25. Blok Pengguna 

Pada gambar 5.25, admin dapat mengeblok kartu pengguna apabila 

pengguna terdapat masalah, sebagai contoh dosen ingin bertemu 

mahasiswa. Admin berhak memblok kartu RIFD tag pengguna dan 

mengaktivasi kartu pengguna tersebut. 

7. History  
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Gambar 5.26. Form History 

Gambar 5.26 merupakan formhistory yang terdapat tabel 

laporan data pengguna yang telah menggunakan kartu. 

8. Data Pengguna Pada Database. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.27. Data Pengguna Pada Database 

Pada gambar 5.27 merupakan data pengguna yang telah disimpan 

kedalam database yang telah diinput oleh admin. 

9. Laporan Data Pengguna 
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Gambar 5.28. Laporan Data Pengguna Pada Database 

Gambar 5.28 adalah laporan data pengguna yang telah menggunakan 

kartu RFID tag yang terdapat padadatabase tabel history. Hanya 

admin yang bisa mengetahui semua proses data pengguna yang 

tersimpan pada database. 

10. Form Profil 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.29. Profil 

Gambar 5.29 merupakan form profil admin yang terdapat pada 

menu about us. 
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c. Hasil Perancangan Alat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.30. Hasil Perancangan Alat 

Gambar 5.30 merupakan hasil perancangan alat yang sudah 

jadi dengan menggunakan papan circuit dengan menjadikan sebuah 

desain dalam bentuk purwarupa. 

 5.1.4. Mengevaluasi Prototipe 

Tahapinidilakukansetelah proses perancangan program dandesain 

telahselesaidilakukan. Jikasemua proses telahselesaimakaselanjutnya 

unit-unit yang 

adapadaaplikasiharusdiujiterlebihdahuluuntukmengetahuiapakahaplikasi

telahberjalandenganbaikataumasihterdapatkesalahan-kesalahan yang 

harusdiperbaiki. Untuk mengevaluasi prototipe menggunakan teknik 

pengujian black box. 
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a. Pengujian Perangkat Lunak 

Tabel 5.4 : Pengujian Perangkat Lunak 

Apa yang diuji Bagaimana 

cara menguji 

Hasil yang 

diharapkan 

keterangan 

Form Login  Memasukkan 

username dan 

password, jika 

username 

benar dan 

password 

benar 

Tampil menu 

utama 

valid 

Memasukkan 

username dan 

password, jika 

username salah 

dan password 

benar 

Muncul 

peringatan dan 

kembali login 

valid 

Memasukkan 

username dan 

password, jika 

username 

benar dan 

password salah 

Muncul 

peringatan dan 

kembali login 

valid 

Memasukkan 

username dan 

password, jika 

username salah 

dan password 

salah 

Muncul 

peringatan dan 

kembali login 

valid 

Form menu Memilih sub Tampil form valid 
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utama menustart 

program pada 

menu file 

start program 

Memilih sub 

menu tahan 

pengguna pada 

menu file 

Tampil form 

tahan 

pengguna 

valid 

Memilih sub 

menu exit pada 

menu file 

Keluar dari  

menu utama 

valid 

Memilih sub 

menu daftar 

pengguna pada 

menu daftar 

pengguna 

Tampil form 

daftar 

pengguna 

valid 

Memilih sub 

menu data 

pengguna pada 

menu browse 

Tampil form 

data pengguna 

valid 

Memilih sub 

menu history 

pada menu 

browse 

Muncul form 

data history 

pengguna 

valid 

Memilih sub 

menu tentang 

pada menu 

about us 

Tampil form 

profil  

valid 

Form Daftar 

Pengguna 

Memasukkan 

nim pengguna, 

nama 

pengguna, 

tempat tanggal 

Data pengguna 

tersimpan ke 

dalam 

database 

valid 



xciv 
 

lahir pengguna, 

no telepon 

pengguna, 

email 

pengguna, no 

plat motor 

pengguna, no 

plat mobil 

pengguna, 

menscan kartu 

rfid tag 

pengguna, dan 

memverifikasi 

kartu rfid tag 

pengguna, jika 

semua data 

telah terisi 

dengan benar 

Memasukkan 

nim pengguna, 

nama 

pengguna, 

tempat tanggal 

lahir pengguna, 

no telepon 

pengguna, 

email 

pengguna, no 

plat motor 

pengguna, no 

plat mobil 

pengguna, 

menscan kartu 

rfid tag 

pengguna, dan 

memverifikasi 

Muncul 

peringatan dan 

harus 

melengkapi 

valid 
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kartu rfid tag 

pengguna, jika 

ada salah satu 

data tidak terisi  

Form data 

pengguna 

Mencari data 

pengguna 

berdasarkan 

nim 

Maka nim 

pengguna akan 

tampil pada 

tabel data 

pengguna 

valid 

Mencari data 

pengguna 

berdasarkan 

nama 

Maka nama 

pengguna akan 

tampil pada 

tabel data 

pengguna 

valid 

Mencari data 

pengguna 

berdasarkan no 

plat motor 

Maka no plat 

motor akan 

tampil pada 

tabel data 

pengguna 

valid 

Mencari data 

pengguna 

berdasarkan no 

plat mobil 

Maka no plat 

mobil akan 

tampil pada 

tabel data 

pengguna 

valid 

Form History Mencari data 

pengguna 

berdasarkan 

nim 

Maka nim 

pengguna akan 

tampil pada 

tabel data 

history 

valid 

Mencari data 

pengguna 

berdasarkan 

Maka nama 

pengguna akan 

tampil pada 

tabel data 

valid 
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nama history 

Mencari data 

pengguna 

berdasarkan no 

plat motor 

Maka no plat 

motor akan 

tampil pada 

tabel data 

history 

valid 

Mencari data 

pengguna 

berdasarkan no 

plat mobil 

Maka no plat 

mobil akan 

tampil pada 

tabel data 

history 

valid 

Form Start 

Program 

Kartu RFID 

pengguna telah 

didaftarkan dan  

tersimpan pada 

database 

Tampil nim 

dan nama 

pengguna  

valid 

Kartu RFID 

pengguna 

belum terdaftar  

Tampil 

peringatan 

kartu belum 

terdaftar 

valid 

From Profil Memilih sub 

menu tentang 

kami pada 

menu about us 

Tampil form 

profil 

profil 

Exit Memilih sub 

menu exit pada 

menu file 

Keluar 

program 

valid 

 

b. Pengujian Perangkat Keras 

Tabel 5.5 : Pengujian Perangkat Keras 
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Apa yang diuji Bagaimana 

cara menguji 

Hasil yang 

diharapkan 

keterangan 

RFID tag 

masuk 

Jika kartu tidak 

terdaftar  

Palang pintu 

masuk tidak 

terbuka 

valid 

 Jika kartu 

terdaftar tetapi 

kartu terblok  

Palang pintu 

tidak terbuka 

valid 

 Jika kartu 

terdaftar 

Palang pintu 

akan terbuka 

valid 

 

 Jika kartu 

terdaftar tetapi 

tidak terblock 

Palang pintu 

tidak terbuka 

valid 

RFID tag 

keluar 

Jika kartu tidak 

terdaftar  

Palang pintu  

tidak terbuka 

valid 

 Jika kartu 

terdaftar tetapi 

kartu terblok  

Palang pintu  

tidak terbuka 

valid 

 Jika kartu 

terdaftar tetapi 

telah masuk 

area parkir  

Palang pintu 

terbuka 

valid 

 Jika kartu 

terdaftar dan 

tidak terblok  

Palang pintu 

terbuka 

valid 

 

5.2 Pembahasan 
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 Pembahasan yang diperoleh dari pengujian sistem ini yaitu dapat diketahui 

bahwa admin dapat masuk ke dalam sistem dengan cara login terlebih dahulu. 

Setelah itu apabila inginmengaktifkanaplikasi, adminharusmemilihsubmenustart 

programpadamenu file. Admindapatmulaimemasukkan data pengguna yang 

membawakendaraanbaikkendaraanrodaduamaupunrodaempat. 

Setelahmemasukan data pengguna, adminakanmengklikbuttonverifikasi RFID 1 

kemudianmendekatkan RFID tag ke RFID readerdanmengklikbuttonverifikasi 

RFID 2 kemudianmendekatkanlagi RFID tag ke RFID reader, 

setelahitumengklikbutton 

daftarmakapenggunatersebutakanterdaftardalamaplikasi. 

Jikapenggunatersebutbermasalahdenganpihakperguruantinggi, maka admin 

dapatmelakukanpenahanan agar penggunatersebuttidakdapatkeluardari area 

perguruantinggisebelummenyelesaikanpermasalahan yang 

adadenganmenggunakansub menutahanpengguna. Selainitu, 

admindapatmelakukanpengecekanterhadapkeluarmasuknyakendaraankeareaparki

rmelaluisub menuhistory.  

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 
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Dari hasilperancangandanpembuatansistemParkirBerbasis RFID ini, 

penulisdapatmengambilkesimpulansebagaiberikut : 

1. AplikasipadadesktopdapatdirancangmenggunakanMicrosoftVisual 

BasicdandatabasemenggunakanSQL server. 

2. Arduino Pro Minidapatdigunakanuntukmengendalikanservosesuaiperintahdari 

PC danjugamengirim data RFID ke PC dengantepat. 

3. JarakmaksimumRFID tag passiveadalah 4 cm dari RFID Reader. 

4. Sistemdapatmelakukanpemblokirandengantepatsesuaiperintah admin. 

5. Untukmenyalakanperangkatkeraspada prototype 

sistemparkirdibutuhkantegangan 5 voltdan 12 volt yang 

didapatdarimenggunakanbatteraijenislipo. 

6. Setelahdilakukanujicobakeseluruhan, 

penulismendapatkankesimpulanbahwaaplikasi yang 

dibuattelahdapatditerapkanpadakehidupansehari-

haridenganmelakukanperubahankomponenpadaperangkatkerasnya.. 

 

 

 

6.2. Saran 
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Berdasarkanhasilujicoba yang telahdilakukan,penulisinginmemberikansaran 

sebagaiberikut : 

1. Untukpenelitian yang 

akandatangpenulismenyarankanuntukmeningkatkankemampuanjarakbaca 

RFID. 

2. Menggunakan RFID labeluntukkendaraannya. 

3. Menampilkanlokasiparkir yang 

telahditentukansecaraotomatisdarisistempadalayar LCD (Licuid Crystal 

Display) agar susunanparkirlebihtertatarapi. 

4. Dengan adanya sistem parkir ini, teknologi RFID dapat diterapkan di 

Perguruan TinggiSTMIK PalComTech Palembang. 

5. Dapat diterapkan seperti mall, rumah sakit, dan tempat yang memiliki lahan 

parkir. 
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