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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem pengendali 

semakin berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Demikian halnya dalam 

bank. Begitu banyak kegiatan yang sering dilakukan setiap hari, akan tetapi 

membuat orang melupakan hal-hal yang dianggap kecil terhadap benda yang 

dimilikinya sendiri tetapi sebenarnya begitu penting. Salah satu contohnya dalam 

hal keamanan. 

          Pada saat ini keamanan bank seperti loker karyawan, brankas, dan yang 

lainnya masih menggunakan sistem penguncian manual yaitu dengan 

menggunakan kunci konvensional. Penggunaan kunci konvensional kurang 

praktis pada zaman sekarang karena banyaknya sistem penguncian yang 

menerapkan tentang keamanan Dengan berkembangnya teknologi mikrokontroler 

saat ini, sistem keamanan dapat dilakukan dengan menggunakan simulasi. 

Simulasi telah menjadi suatu hal yang sangat penting. Berbagai penelitian dan 

kajian dilakukan dengan menggunakan metode simulasi sebagai salah satu teknik 

untuk memecahkan masalah. Masalah yang dapat diselesaikan dengan 

menggunakan simulasi. 

       Penelitian mengenai sistem simulasi sebelumnya dilakukan oleh (Prihati 

2012), penelitiannya mengenai Simulasi Dan Permodelan Sistem Antrian 

Pelanggan di Loket Pembayaran Rekening XYZ Semarang menyimpulkan bahwa  

Dari item Number In dan Number Out terlihat bahwa banyak pelanggan yang bisa 

dilayani mencapai 100% dan pelayanan pelanggan di loket Loket Pembayaran 

Rekening XYZ sudah cukup efektif. Namun penelitian ini belum menerapkan 

sistem QRCode. 

   QR Code adalah sebuah kode batang dua dimensi yang ditemukan oleh 

sebuah perusahaan Jepang benama Denso Wave pada tahun 1994. QR Code ini 

adalah pengembangan dari kode batang sebelumnya. Pada model barcode lama, 

data disimpan secara horizontal saja, sedangkan pada QR Code data disimpan baik 

secara vertikal maupun horizontal (Krombholz et al. 2014). QR Code adalah 
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image dua dimensi yang mempresentasikan suatu data, terutama data berbentuk 

teks. QR Code merupakan evolusi dari barcode yang awalnya satu dimensi 

menjadi dua dimensi yang merepresentasikan suatu data, terutama data berbentuk 

teks. QR Code memiliki kemampuan menyimpan data yang jauh lebih besar 

daripada barcode (Nugraha 2011).  

          Untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya perancangan sistem 

keamanan brankas dengan teknologi QRCode berbasis web. Sistem yang dibangun 

diharapkan dapat membantu meningkatkan sistem keamanan brankas mengingat 

brankas merupakan penyimpanan barang berharga yang dapat membantu 

masyarakat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana merancang sistem keamanan brankas menggunakan QRCode 

berbasis web ? 

2. Bagaimana mendesain sistem keamanan 100 box brankas ? 

3. Bagaimana membuat hardware sistem keamanan brankas ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menghasilkan sistem keamanan brankas menggunakan QRCode berbasis 

web. 

2. Menghasilkan sistem keamanan 100 box brankas. 

3. Membuat perancangan sistem keamanan brankas. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Sistem dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP berbasis 

web. 

2. Sistem dibuat menggunakan 100 box brankas. 

3. Sistem yang digunakan adalah Raspberry. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

          Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB 11 LANDASAN TEORI 

          Bab ini berisi tinjauan pustaka. Yaitu kajian jurnal penelitian pendukung 

sebelumnya sehingga dapat diperoleh gambaran mengapa penelitian ini 

dilakukan. Juga berisi landasan teori yang membahas tentang simulasi, 

QRCode dan PHP. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

         Pada bab ini akan dijelaskantahapan desain penelitian dan kerangka 

konsep penelitian yang akan digunakan untuk sistem keamanan brankas 

menggunakan QRCode berbasis web. Adanya metodologi penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan petunjuk dalam merumuskan masalah 

penelitian.  

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

         Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem dan 

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi scenario pengujian, 

sistem keamanan, hasil pengujian alat dan pengujian fungsional. 

 

BAB V PENUTUP 

          Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 


