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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang pendahuluan latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan tugas akhir, metode penyelesaian masalah, dan 

sistematika penulisan. 

1.1 Latar Belakang 

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini adalah 

selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal atau pekerjaan tanpa memikirkan 

akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu 

sudah jelas-jelas dilarang. Manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan 

pemuas diri dan bahkan keinginan untuk mempertahankan status diri hal itu banyak 

dilakukan tanpa berfikir secara  matang yang dapat merugikan lingkungan dan diri 

sendiriSalah satu fenomena yang terjadi itu adalah masalah pendidikan terutama 

dalam hal pemalsuan ijazah. Pemalsuan ijazah disamping penipuan terhadap diri 

dan lembaga yang dipergunakannya dalam jangka panjang berarti menghancurkan 

semagat berjuang dengan adil dan jujur yang sangat di butuhkan oleh bangsa yang 

sedang mengejar ketertinggalannya seperti bangsa Indonesia. Oleh Karena itu 

ijazah palsu adalah musuh kebenaran, ijazah palsu adalah jati diri pengguna ijazah 

tersebut, sekaligus lembaga yang mengeluarkannya. Ijazah palsu adalah lambang 

dari ketidak berdayaan untuk bersaing secara jujur. Jadi ijazah palsu adalah musuh 

masyarakat yang beradab[1]. 

Di dalam KUHP pemalsuan ijazah ini masuk kedalam pemalsuan surat yaitu pasal 

263 KUHP yang berbunyi:  

a. “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat 

menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu 

pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi 

sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang 

lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak 
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dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu 

kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-

lamanya enam tahun”. 

b. “Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja 

menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli 

dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu 

kerugian”[2]. 

 Melihat fenomena tersebut, penulis ingin memanfaatkan perkembangan dan 

fungsi yang amat besar dari penggunaan komputer untuk memadukan fungsi dari 

sebuah computer dengan interaksi langsung dari seseorang (user) menggunakan 

RFID system sehingga dapat dijadikan suatu aplikasi/inovasi yang bermanfaat bagi 

orang banyak. Radio Frequency Identification (RFID) adalah sebuah teknologi 

yang menggunakan komunikasi via gelombang elektromagnetik untuk merubah 

data antara terminal dengan suatu objek seperti produk barang dengan tujuan untuk 

identifikasi dan penelusuran jejak melalui penggunaan suatu piranti yang bernama 

RFID tag yang nantinya berisi suatu informasi atau data.[3] Kemudian dibaca oleh 

RFID Reader yang terhubung komputer dengan menggunakan bantuan aplikasi 

yang berbasis web supaya bisa di akses tidak di satu tempat saja. 

 Karena sistem keamanan ijazah sekarang ini masih menggunakan tanda 

keaslian berupa hologram, barcode, nomor ijazah, sidik jari, tanda tangan ataupun 

cap basah. Tanda keaslian semacam ini akan memerlukan banyak waktu untuk 

mengeceknya dan mudah dibuat tiruanya. Penulis memanfaatkan RFID karena 

menyimpan identitas yang unik, yaitu seperti serial number atau ID. Dan penerapan 

teknologi RFID telah berhasil dilakukan pemerintah pada E-KTP.[3] 

 Teknologi RFID menjadi jawaban atas berbagai kelemahan yang dimiliki 

teknologi barcode yaitu selain karena hanya bisa diidentifikasi dengan cara 

mendekatkan barcode tersebut ke sebuah Reader, juga karena mempunyai 

kapasitas penyimpanan data yang sangat terbatas dan tidak bisa diprogram ulang 

sehingga menyulitkan untuk menyimpan dan memperbaharui data dalam jumlah 

besar untuk sebuah item. RFID juga menyediakan hubungan ke data dengan jarak 
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tertentu tanpa harus melihat secara langsung, dan tidak terpengaruh lingkungan 

yang berbahaya seperti halnya barcode. 

Ada juga keunggulan dari tag RFID bisa dibaca dalam segala kondisi dimana 

barcode atau alat semacamnya tidak mampu. 

-Tag tidak harus ada di permukaan obyek. 

-Kecepatan pembacaan tag kurang dari 100 mili detik. 

-Mampu membaca sejumlah tag pada saat hampir bersamaan (tidak harus satu-

satu).[4] 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, masalah-masalah yang akan diselesaikan dirumuskan sebagai 

berikut: 

 Bagaimana mengembangkan aplikasi Identifikasi Ijazah Memanfaatkan RFID 

berbasis HTML5. 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan penyusunan tugas akhir ini adalah : 

 Menghasilkankan aplikasi identifikasi ijazah Memanfaatkan RFID berbasis 

HTML5. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar dalam penulisan ini tidak menyimpang dari permasalahan dan sasaran yang 

akan dicapai, maka ada batasan pada masalah yang dibahas. Batasan masalah yang 

ditetapkan dalam penelitian ini adalah: 

 Penggunaan aplikasi identifikasi hanya pada ijazah. 

 Penggunaan teknologi RFID pada HTML5.  

 

1.5 Metodologi  

Tugas akhir menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 
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1.5.1 Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

 Pada tahap ini dilakukan pencarian dan pengumpulan literatur-literatur. 

Berupa artikel, tutorial, buku referensi dan sumber lain yang berhubungan tentang  

RFID, HTML5,CSS3 dan MySQL . 

1.5.2 Analisis kebutuhan perangkat lunak 

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif. Untuk 

menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami oleh user. 

Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu untuk 

didokumentasikan. 

 

1.5.3 Perancangan Perangkat Lunak 

 Aplikasi ini dirancang untuk membangun sebuah perangkat desktop dengan 

menggunakan bahasa pemprograman php berbasis HTML5. Sensor RFID Reader 

digunakan untuk membaca ID yang terdapat pada Tag yang berupa stiker. 

 

1.5.4 Implementasi Perangkat Lunak 

 Pada dasarnya aplikasi ini bekerja berdasarkan prinsip kerja RFID Reader 

dan Tag RFID. Apabila Tag melewati RFID Reader, maka akan terdeteksi sebuah 

ID yang tertanam pada Tag tersebut. 

 Adapun proses yang terdapat pada aplikasi ini adalah sebagai berikut, 

seorang user meletakan Tag diatas RFID Reader untuk mendeteksi ID yang berisi 

informasi. Untuk menjadi data yang akan diolah sehingga dapat menampilkan hasil 

data yang akurat.  

 

1.5.5 Pengujian perangkat lunak 

Evaluasi dilakukan dengan bebrapa fungsi sebagai berikut:  

a Pengujian pendeteksian RFID Reader dan Tag 

Pada pengujian ini dilakukan dengan cara menmpelkan Tag pada RFID 

Reader untuk menampilkan ID yang ada di dalam Tag.  

b Pengujian Login dan penginputan data pada Tag RFID 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan dan mengakses  langsung 
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aplikasi yang berbasis web serta menginputkan data ke dalam Tag.  

 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika yang akan dilakukan dalam penyusunan skripsi ini dibagi 

menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

  Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

maksud dan tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori-teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi 

yang terkait dengan topik pembuatan aplikasi “Identifikasi Ijazah Memanfaatkan 

RFID (Radio Frequenscy Identification) Berbasis HTML5”. Landasan teori 

meliputi teori RFID, HTML5, CSS, dan MySQL. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

  Bab ini membahas tentang proses analisa dan perancangan sistem, analisis 

sistem meliputi deskripsi umum, kebutuhan perangkat lunak sedangkan 

perancangan sistem meliputi use case diagram, flowchart, activity diagram, squence 

diagram, analisis kebutuhan non fungsional dan perancangan antarmuka dari 

perangkat lunak yang akan dibangun. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini memuat hasil pembuatan program (software), pengoprasian, serta 

pengujian dan pembahasan terhadap aplikasi “Identifikasi Ijazah Memanfaatkan 

RFID (Radio Frequenscy Identification) Berbasis HTML5” 
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. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

dan hasil akhir dari pembahasan masalah. 


