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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1   Hasil Penelitian Terkait  

   Hasil penelitian yang telah dilakukan dan berkaitan dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut penelitian mengenai riset ini adalah meneliti tentang (Nugraha, 2011) 

Pengembangan Aplikasi QR Code Generator dan QR Code Reader dari Data 

Berbentuk Image menyimpulkan bahwa QR Code dari data berbentuk image dapat 

dibuat, namun tidak feasible untuk diterapkan di dunia nyata. Hal ini karena QR Code 

yang dibangun dari data gambar sangat besar dan sulit dibaca. Selain itu hanya gambar 

dengan ukuran kecil yang dapat dibentuk menjadi QR Code. 

 

2.2  QR-Code    

 QR Code adalah suatu jenis kode matriks atau kode batang dua dimensi yang 

dikembangkan oleh Denso Wave, sebuah divisi Denso Corporation yang merupakan 

sebuah perusahaan Jepang dan dipublikasikan pada tahun 1994 dengan fungsionalitas 

utama yaitu dapat dengan mudah dibaca oleh pemindai. QR Code merupakan singkatan 

dari quick response atau respons cepat, yang sesuai dengan tujuannya adalah untuk 

menyampaikan informasi dengan cepat dan mendapatkan respon yang cepat pula, 

berbeda dengan kode batang, yang hanya menyimpan informasi secara horizontal, QR 

Code mampu menyimpan informasi secara horizontal dan vertikal, oleh karena itu secara 

otomatis QR Code dapat menampung informasi yang lebih banyak dari pada kode batang. 

Awalnya QR Code digunakan untuk pelacakan kendaraan bagian di manufaktur, 

namun kini QR Code digunakan dalam konteks yang lebih luas, termasuk aplikasi 
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komersial dan kemudahan pelacakan aplikasi berorientasi yang ditujukan untuk pengguna 

telepon selular maupun PC. Di Jepang, penggunaan QR Code sangat populer, hampir 

semua jenis ponsel di Jepang bisa membaca QR Code sebab sebagian besar pengusaha 

disana telah memilih QR Code sebagai alat tambahan dalam program promosi produknya, 

baik yang bergerak dalam perdagangan maupun dalam bidang jasa. Pada umumnya QR 

Code digunakan untuk menanamkan informasi alamat situs suatu perusahaan. Di 

Indonesia, QR Code pertama kali diperkenalkan oleh KOMPAS. Dengan adanya QR 

Code pada koran harian di Indonesia ini, pembaca mampu mengakses berita melalui 

ponselnya bahkan bisa memberi masukan atau opini ke reporter atau editor surat kabar 

tersebut.  

 

Ada beberapa dokumen standar yang meliputi pengkodean fisik dari QR Code, yaitu :  

- Oktober 1997 : Disetujui sebagai AIM Internasional (Automatic Identification 

Manufacturers International) standar (ISS - QR Code) . 

- Maret 1998 : Disetujui sebagai JEIDA (Japanese Electronic Industry Development 

Association) standar (JEIDA - 55). 

- Januari 1999 : Disetujui sebagai JIS JIS (Japanese Industrial Standards) standar (JIS X 

0510) . 

- June 2000 : Disetujui sebagai standar international (ISO / IEC18004).  

- November 2004 : Micro QR Code Disetujui sebagai JIS (Japanese Industrial Standards) 

standar (JIS X 0510) . 

                   QR Code memiliki kapasitas tinggi dalam data pengkodean, yaitu mampu 

menyimpan semua jenis data, seperti data numerik, data alphanumerik, kode biner dan 

kanji. Secara spesifik QR Code mampu menyimpan data jenis numerik sampai dengan 



6 
 

7.089 karakter, data alphanumerik sampai dengan 4.296 karakter, kode binari sampai 

dengan 2.844 byte, dan huruf kanji sampai dengan 1.817 karakter. Selain itu QR Code 

memiliki tampilan yang lebih kecil daripada kode batang. Hal ini dikarenakan QR Code 

mampu menampung data secara horizontal dan vertikal, oleh karena itu secara otomatis 

ukuran dari tampilannya gambar QR Code bisa hanya seperspuluh dari ukuran sebuah 

kode batang. Tidak hanya itu, QR Code juga tahan terhadap kerusakan, sebab QR Code 

mampu memperbaiki kesalahan sampai dengan 30% untuk Level H, lalu untuk Level Q 

sampai 25%, Level M sampai 15%, dan Level L sampai 7%. Oleh karena itu, walaupun 

sebagian simbol QR Code kotor ataupun rusak, data tetap dapat disimpan dan dibaca. 

Tiga tanda berbentuk persegi di tiga sudut memiliki fungsi agar simbol dapat dibaca 

dengan hasil yang sama dari sudut manapun sepanjang 360 derajat.  

                Pembuatan dan pembacaan QR Code selain dapat mengunakan perangkat lunak 

juga dapat ditelaah secara manual, pada bagian ini akan dipapar mengenain 8 pembacaan 

dan pembuat QR Code secara manual dengan tujuan agar dapat dimengerti dan dapar 

memahami teori QR Code tersebut, sebelum masuk ke proses decoder dan encoder akan 

lebih baik memahami versi dalam QR Code. 

 

Gambar 2.1 Contoh QR-Code 
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2.3 PHP 

(Saputra, 2010) PHP atau yang memiliki kepanjangan PHP Hypertext Preprocessor 

merupakan suatu bahasa pemrograman yang difungsikan untuk membangun suatu 

website dinamis. PHP menyatu dengan kode HTML, maksudnya adalah beda kondisi. 

HTML digunakan sebagai pembangun atau pondasi dari kerangka layout web, sedangkan 

PHP difungsikan sebagai prosesnya sehingga dengan adanya PHP tersebut, web akan 

sangat mudah di-maintenance. PHP berjalan pada sisi server sehingga PHP disebut juga 

sebagai bahasa Server Side Scripting. Artinya bahwa dalam setiap/untuk menjalankan 

PHP, wajib adanya web server. PHP ini bersifat open source sehingga dapat dipakai 

secara cuma-cuma dan mampu lintas platform, yaitu dapat berjalan pada sistem operasi 

Windows maupun Linux. PHP juga dibangun sebagai modul pada web server apache dan 

sebagai binary yang dapat berjalan sebagai CGI. 

 

 

 

2.3.1 Keunggulan PHP 

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar pertimbangan mengapa menggunakan 

PHP. 

1.  Mudah dipelajari, alasan tersebut menjadi salah satu alasan utama untuk 

menggunakan PHP, Pemula pun akan mampu untuk menjadi web master PHP  

2. Mampu Lintas Platform, artinya PHP dapat / mudah diaplikasikan ke berbagai 

platform OS(Operating Sytem) dan hampir semua browser juga mendukung PHP. 

3. Free alias Gratis, bersifat Open Source. 
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4. PHP memiliki tingkat akses yang cepat. 

5. Didukung oleh beberapa macam web server, PHP mendukung beberapa web 

server, seperti Apache, IIS, Lighttpd, Xitami. 

6. Mendukung database, PHP mendukung beberapa database, baik yang gratis 

maupun yang berbayar, seperti MySQL, PostgreSQL, mSQL, Informix, SQL 

server,Oracle. 

 

2.3.2 Skrip Dasar PHP 

PHP sebagai alternatif lain memberikan solusi sangat murah (karena gratis 

digunakan) dan dapat berjalan diberbagai jenis platform. PHP adalah skrip bersifat 

server-side yang ditambahkan ke dalam HTML. PHP sendiri merupakan singkatan dari 

Personal Home Page Tools. Skrip ini akan membuat suatu aplikasi dapat diintegrasikan 

ke dalam HTML sehingga suatu halaman web tidak lagi bersifat statis, namun menjadi 

bersifat dinamis. Sifat server side berarti pengerjaan skrip dilakukan di server, baru 

kemudian hasilnya di kirimkan ke browser. Sintaks dasar PHP meliputi bagaimana cara 

memulai suatu struktur pemrograman PHP. Ada empat cara untuk memulai pemrograman 

PHP, diantaranya: 

<?php ...... ?> 

 <? ...... ?> 

 <script language=”php”> ...... </script> 

 <% ...... %> 

dari beberapa sintaks dasar tersebut, yang paling banyak digunakan adalah cara yang 

pertama dan yang kedua dari atas. Cara penulisan skrip PHP ada dua macam, yaitu 

Embedded Script dan Non Embedded Script. Contohnya: 



9 
 

 Embedded Script 

<html> 

<head> 

</head> 

<body> 

<?php 

echo “Hallo Dunia”; 

?> 

</body> 

</html> 

 

 Non Embedded Script 

<?php 

echo “<html>”; 

echo “<head>”; 

echo “<title>Mengenal PHP</title>”; 

echo“<head>”; 

echo “<body>”; 

echo “<p>PHP cukup Menyenangkan</p>”; 

echo “</body>”; 

echo “</html>”; 

?> 

Dari contoh menjelaskan bahwa skrip PHP dapat berupa embedded script yaitu 

meletakkan tag PHP diantara tag-tag HTML sedangkan non embedded script yaitu semua 
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tag HTML diletakkan dalam tag PHP. Semua kode PHP menyerupai dengan kode bahasa 

C, walaupun tidak sepenuhnya sama. 

                Untuk menampilkan nilai suatu variabel ke layer dapat menggunakan perintah 

yaitu echo, print maupun printf. Contohnya: 

 echo 

echo “$data”; 

echo $data; 

echo “nilai”; 

echo $data. “Mahasiswa Binus”; 

 print 

print (“$data”); 

print ($data); 

print (“nilai”); 

print ($data. “Mahasiswa Binus”); 

 printf 

$data=”devie”; 

printf (“%s”,$data); 

printf (“%s Dosen Binus”, $data); 

Sebagai contoh untuk menampilkan kata “Halo” pada halaman web menggunakan 

PHP, maka sintaksnya sebagai berikut: 

<?PHP 

Echo “Halo”; 

?> 
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 2.4  Raspberry Pi 

 

Raspberry Pi adalah komputer berukuran kartu kredit yang dikembangkan di Inggris oleh 

Yayasan Raspberry Pi dengan tujuan untuk mempromosikan pengajaran ilmu 

pengetahuan dasar komputer di sekolah. Raspberry Pi diproduksi melalui lisensi 

manufaktur yang berkaitan dengan elemen 14/Premier Farnell dan RS komponen. Logo 

Raspberry Pi dapat dilihat pada gambar 2.2.  

                                              

                                   Gambar 2.2 Logo Raspberry Pi  

 

 

Raspberry terdiri dari beberapa model yaitu :  

1. Raspberry Pi Model A  

2. Raspberry Pi Model A+  

3. Raspberry Pi Model B  

4. Raspberry Pi Model B+  

5. Raspberry Pi 2  

 

2.4.1 Software system Raspberry Pi  

Pada 8 Maret 2012 Yayasan Pi Raspberry merilis Raspberry Pi Fedora Remix 

direkomendasikan sebagai distribusi Linux, yang dikembangkan di Seneca College di 

Kanada. Yayasan ini berniat untuk membuat situs Web App Store bagi orang untuk 

program pertukaran.  
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Slackware ARM (secara resmi ARMedslack) versi 13.37 dan kemudian berjalan pada 

Raspberry Pi tanpa modifikasi. 128–496 MB dari memori yang tersedia di Raspberry Pi 

adalah dua kali minimum 64 MB yang diperlukan untuk menjalankan Slackware Linux 

pada sistem ARM atau i386. (Sementara Slackware dapat memuat dan menjalankan GUI, 

yang dirancang untuk dijalankan dari shell). Fluxbox window manager berjalan di bawah 

X Window System memerlukan tambahan 48 MB RAM.  

Selain itu, pekerjaan yang sedang dilakukan pada distribusi Linux seperti 

IPFire,OpenELEC, Raspbmc dan XBMC membuka sumber digital media center.  

Eben Upton secara terbuka mendekati RISC OS pada bulan Juli 2011 untuk menanyakan 

tentang bantuan dengan port potensial. Adrian Lees di Broadcom sejak itu bekerja pada 

port, dengan karyanya yang disebutkan dalam sebuah diskusi tentang driver grafis.  

Pada 24 Oktober 2012 Yayasan Raspberry Pi mengumumkan bahwa "semua kode driver 

VideoCore yang berjalan pada ARM" telah dirilis sebagai perangkat lunak bebas di 

bawah lisensi BSD-style, membuat "multi media pertama berbasis ARM multimedia SoC 

dengan banyak-fungsional, vendor menyediakan (sebagai lawan dari parsial, reverse 

rekayasa) sepenuhnya open-source driver", meskipun klaim ini tidak diterima secara 

universal.  

 

2.4.2 Sistem Operasi Raspberry Pi  

Ini adalah daftar sistem operasi yang berjalan pada Raspberry Pi.  

1. Full OS :  

- AROS  

- Haiku  

- Linux :  

. Android : Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)  

 Arch Linux ARM  

 R_Pi Bodhi Linux  

 Debian Squeeze  
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 Firefox OS  

 Gentoo Linux  

 Google Chrome OS : Chromium OS  

 PiBang Linux  

Raspberry Pi Fedora Remix  

 Raspbian (Debian Wheezy port with faster floating point support)  

 Slackware ARM (formerly ARMslack)  

 QtonPi a cross-platform application framework based Linux distribution based on the 

Qt framework  

 WebOS : Open webOS  

- Plan 9 from Bell Labs  

- RISC OS  

- Unix :  

 FreeBSD  

 NETBSD  

2. Multi-purpose light distributions:  

- Moebius, ARMHF distribusi berdasarkan Debian. Menggunakan repositori Raspbian, 

cocok di kartu 1 GB microSD. Ini memiliki layanan hanya minimal dan penggunaan 

memori yang dioptimalkan untuk menjaga footprint kecil.  

 

- Squeezed Arm Puppy, versi Puppy Linux (Puppi) untuk ARMv6 (sap6) khusus untuk 

Raspberry Pi.  
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3. Single-purpose light distributions:  

- IPfire  

- OpenELEC  

- Raspbmc  

- XBMaC  

- XBian  

User Applications  

Aplikasi berikut dapat dengan mudah diinstal pada Raspbian melalui apt-get:  

- Asterisk (PBX), Open source PBX dapat digunakan melalui IP phones atau WI-FI 

softphones.  

- BOINC client; Namun sangat sedikit proyek BOINC memberikan ARM compatible 

client paket software.  

- Minidlna, DLNA kompatibel home LAN multimedia server.  

- Firefly Media Server (new RPiForked-Daapd), server iTunes kompatibel Open source 

audio.  

 

2.4.3 Raspberry Pi B+  

Dirilis pada bulan Juli 2014, Model B+ merupakan revisi terbaru dari Model B. Terdapat 

4 slot USB dan 40 pin GPIO. Slot Power micro USB di ubah ke sebelah kanan dan slot 

kartu SD juga telah diganti dengan slot micro SD yang jauh lebih kuat. Raspberry Pi B+ 

dapat dilihat pada gambar 2.3.  
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Gambar 2.3 Raspberry Pi B+ 
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.                                        

                              Gambar 2.4 Raspberry Pi B+ tampak atas  

Pada gambar 2.5 dapat kita lihat gambar Raspberry Pi B+ dari sisi bawah.  

                                        

                             Gambar 2.5 Raspberry Pi B+ tampak bawah  
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Berikut ini adalah penjelasan petunjuk nomor pada gambar 4 dan 5 :  

1. Slot USB  

2. Slot Mini RCA (RCA + Audio)  

3. 40 Pin GPIO  

4. Slot Power micro USB  

5. Slot MicroSD  

 

Berikut ini adalah spesifikasi Raspberry pi B+ :  

1. Broadcom BCM2835 SoC  

2. 700 MHz ARM1176JZF-S core CPU  

3. Broadcom VideoCore IV GPU  

4. 512 MB RAM  

5. 4 x USB2.0 Ports with up to 1.2A output  

6. Expanded 40-pin GPIO Header  

7. Video/Audio Out via 4-pole 3.5mm connector, HDMI, atau Raw LCD (DSI)  

8. Storage: microSD  

9. 10/100 Ethernet (RJ45)  

10. 27 x GPIO  

11. UART  

12. I2C bus  

13. SPI bus with two chip selects  

14. Power Requirements: max 5V and minimal arus 700 mA via MicroUSB atau GPIO 

Header  

15. Supports Debian GNU/Linux  
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2.4.4 GPIO Raspberry Pi B+  

GPIO merupakan sederet pin yang terdiri dari 40 pin dengan berbagai fungsi. GPIO 

Raspberry Pi B+ dapat dilihat pada gambar 2.6  

                                      

                        Gambar 2.6 Raspberry Pi GPIO pin 

- Sumber tegangan : 3.3 VDC, 5 VDC dan 0 VDC  

- General purpose digital inputs/outputs : 17 pin  

- I2C : 2 pin  

Digunakan ke berbagai antarmuka I2C diantaranya :  

Digital to analogue converter  

 Analogue to digital converter  

 Oscillators  

 Output expander  

 input expander  

 

- SPI : 5 pin  

Digunakan untuk antarmuka ke berbagai IC  

 Flash memory  
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 Output expander  

 Input expander  

 Digital to analogue convertor  

 Analogue to digital converter  

 Oscillators  

- UART : 2 pin 

 

Digunakan untuk data serial input dan output dan komunikasi untuk ke peripheral 

external seperti RS232 atau modbus.  

- Tidak digunakan : 2 pin  

Jangan pernah menghubungkan apa-apa ke pin yang ditandai tidak digunakan. Pin 

tersebut disediakan untuk fungsi internal BCM2836 hardware. Apabila menghubungkan 

hal apapun untuk pin ini akan mengakibatkan kerusakan pada Raspberry Pi.  

Dengan batasan arus maksimum 700 mA pada MicroUSB dan pin GPIO . Setiap pin 

digital baik input/output memiliki logika high 3,3 VDC dan logika low 0 VDC. Apabila 

tegangan > 3,3V pada setiap pin mana pun maka dapat mengakibatkan kerusakan.  

Kerusakan permanen pada Raspberry Pi dapat disebabkan oleh beberapa  

indikator diantaranya adalah terhubungnya pasokan tegangan 5V ke pin apapun, 

terjadinya konstelting pasokan tegangan 3.3V atau 5V ke setiap pin, perangkat lain 

seperti arduino (5V) terhubung dengan Raspberry Pi (3.3V). 

 


