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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kemajuan di bidang elektronika beberapa tahun terakhir ini berkembang 

dengan pesat, mulai dari peralatan yang dioperasikan secara manual hingga 

peralatan-peralatan yang di operasikan secara otomatis, dalam perkembangannya 

ini, peralatan yang di operasikan secara manual mulai banyak di gantikan oleh 

peralatan-peralatan yang dioperasikan secara otomatis. Hal ini di akibatkan oleh 

banyak faktor, salah satu diantaranya yaitu kebutuhan yang besar akan aplikasi 

untuk mempermudah pekerjaan manusia seperti halnya menggunakan fungsi 

aplikasi Barcode. Barcode adalah sebuah kode-kode tertentu yang diekspresikan 

dengan susunan garis-garis hitam (bar) dan putih (space) yang masing-masing 

memiliki ketebalan berbeda. 

Kebutuhan terhadap identifikasi keberadaan suatu barang (item) secara 

otomatis (Auto-ID) di bidang industry, perdagangan dan distribusi logistic 

melahirkan penggunaan Barcode ini lebih dari 30 tahun yang lalu. Buku-buku dan 

produk-produk yang di jual di toko buku dan supermarket misalnya selalu di 

lengkapi dengan Barcode untuk memudahkan identifikasinya saat pendataan 

ataupun pembayaran di kasir dengan menggunakan sebuah alat pembaca Barcode 

(Barcode reader). 

Seperti yang kita ketahui, tempat penitipan barang (loker) adalah tempat 

untuk menitipkan barang baik itu buku, tas, jaket ataupun barang lainnya, dan 

juga sifat dari loker itu sendiri adalah pribadi atau hanya untuk pemegang kunci 

loker itu sendiri. Karena pada saat ini di tempat-tempat umum seperti halnya 

perpustakaan ataupun mal-mal kita masih sering menjumpai tempat penitipan 

barang yang  masih dilakukan secara manual, yakni dengan memberikan nomer 

pada barang yang di titipkan kemudian di letakkan di rak terbuka begitu saja atau 

juga dengan menggunakan kotak pentitipan tertutup yang menggunakan kunci 

sebagai alat pengamannya. 
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Sedangkan dari segi keamanan yang ada pada tempat penitipan barang bisa 

dikatakan masih agak rentan dan pada beberapa tempat penitipan masih 

membutuhkan tenaga operasional untuk menempatkan barang titipan tersebut 

pada kotak penitipan barang (loker). Untuk itu, diperlukan sistem keamanan pada 

loker dengan menggunakan PIN (Personal Input Number) atau sejenisnya yang 

bisa berguna untuk meningkatkan keamanan dan memberikan rasa aman pada 

pengguna loker.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan tugas akhir ini dapat 

dirumusan sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang dan membuat loker penitipan barang berbasis 

Arduino. 

2. Bagaimana merancang dan membuat mekanika dan kontrol pintu. 

3. Bagaimana pengolahan input barcode dapat membuka pintu loker. 

4. Bagaimana merancang dan membuat perangkat lunak untuk menjalankan 

peralatan tersebut. 

5. Bagaimana menguji sistem peralatan yang telah dibuat. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar tujuan dari tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan semula, 

dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. 

Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut, 

1. Loker yang dibuat sebanyak 4 buah. 

2. Keypad yang di gunakan berukuran 4 X 4. 

3. Arduino yang digunakan merupakan Arduino Uno. 

4. Barcode yang digunakan berasal dari Barcode KTM UMM. 

5. LCD yang digunakan berukuran 2X16 karakter. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang dan membuat sebuah prototipe 

loker penitipan barang dengan menggunakan Barcode KTM dan kode PIC 

berbasis Arduino. 

 

1.5 Metodologi 

Metode pelaksanaan dalan penyusunan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Studi literatur menggunakan beberapa sumber informasi dari buku dan jurnal 

maupun media elektronik seperti internet. 

2. Implementasi sistem dengan menentukan spesifikasi hardware yang akan 

digunakan untuk sistem, serta melakukan instalasi software. 

3. Melakukan pengujian hardware dan software dari sistem yang telah dibuat.  

4. Mengambil data dan menganalisis dari simulasi sistem yang telah diuji. 

5. Mengambil kesimpulan hasil penelitian dari analisis data yang diperoleh dari 

pengujian sistem. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I  Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi penelitian, 

dan sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II  Dasar Teori 

Bab ini membahas teori-teori yang mendukung dalam 

perencanaan dan pembuatan alat. 
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BAB III  Perancangan dan pembuatan alat 

Bab ini membahas tentang proses perancangan dan 

pembuatan loker penitipan barang berbasis Arduino yang 

akan dibuat. 

BAB IV  Pengujian dan Analisa 

Bab ini membahas pengujian terhadap alat yang telah 

dibuat. 

BAB V  Penutup 

Bab ini memuat kesimpulan hasil pengujian loker penitipan 

barang berbasis Arduino dan saran-saran terhadap 

pengembangan lebih lanjut dari tugas akhir ini. 

 

 


