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Abstrak—Pertumbuhan pengguna kendaaraan bermotor di 

lingkungan ITERA semakin berpengaruh terhadap keamanan 

kendaraan bermotor. Sistem parkir yang ada saat ini masih 

bersifat konvensional dengan melakukan pemeriksaan STNK, 

sehingga terdapat banyak kekurangan diantaran seperti 

menimbulkan antrian panjang, pengecekan yang kurang efisien, 

dan kurangnya pengawasan terhadap pengendara yang masuk 

dan keluar area parkir. Saat ini teknologi pintu parkir otomatis 

merupakan pilihan yang tepat dalam masalah keamanan dan 

efektifitas lahan parkir, dalam hal ini penulis mengembangkan 

teknologi pintu parkir otomatis berbasis IoT dengan 

menggunakan QR Code sebagai pengaakuisisi data pengguna. 

Dalam implementasinya pengguna akan mendapatkan data 

berupa gambar kode QR yang diperoleh dari aplikasi POCKET 

ITERA, data ini digunakan untuk mendapatkan akses keluar dan 

masuk pintuk parkir yang telah dirancang, pintu parkir ini 

delengkapi keamanan data berupa enkripsi dan matching data 

waktu. Pintu parkir juga dilengkapi dengan kamera yang dapat 

mengambil gambar pengendara yang keluar area parkir. Hasil 

pengujian pada alat ini memperlihatkan keberhasilan akuisisi 

data yang terlah dirancang, data dapat dikirim dan diterima 

dengan baik, sehingga dari keberhasilan akuisisi data ini admin 

dapat melakukan monitoring pintu parkir dengan baik.  

 
Kata Kunci—Kode, Pintu, Parkir, QR, POCKET, IoT. 

 

I. PENDAHULUAN 

erkembangan teknologi memberikan pengaruh yang sangat 

besar pada hampir di setiap bidang kehidupan. Contohnya 

adalah pada bidang keamanan, yang diterapkannya sistem pintu 

parkir otomatis berbasis IoT dengan menggunakan QR (Quick 

Response) Code dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

kemanan tempat parkir kendaraan bermotor. 

 

Pada masa kini penggunaan sistem parkir otomatis sudah tidak 

asing lagi diperkotaan di seluruh dunia, hal ini dinilai 

memudahkan pemilik lahan parkir dalam mengelola lahan yang 

 

 
 

mereka miliki. Seiring dengan perkembangan teknologi 

penggunaan teknologi QR Code mulai digunakan untuk 

menyimpan data spesifik seperti plat nomor kendaraan, 

identitas pengguna, dsb. Karena teknologi QR Code ini dapat 

menyimpan data dan bentuknya yang sederhana kini QR Code 

mulai banyak dipergunakan pada sistem parkir otomatis. 

 

Saat ini ITERA memiliki kurang lebih sepuluh kawasan parkir 

kendaraan bermotor yang tersebar dibeberapa tempat seperti 

gedung perkantoran, gedung perkuliahan, dan tempat-tempat 

umum lainnya. Pengamanan pada kawasan parkir ITERA 

masih bersifat konvensional dengan pemeriksaan STNK pada 

pengendara yang hendak keluar kawasan parkir, hal ini 

memunculkan beberapa problematika seperti diantaranya 

menimbulkan antrian kendaraan, pengecekan identitas yang 

kurang efisien, dan kurangnya pengawasan terhadap orang 

asing yang memasuki kawasan parkir. Dari permasalahan 

tersebut diperlukan sebuah alat yang dapat melakukan 

pengecekan identitas secara otomatis dalam waktu yang cepat, 

dapat melakukan pengawasan terhadap pengendara yang 

keluar, dan dapat dilakukan monitoring aktifitas keluar masuk 

dari jarak jauh. 

 

Oleh karena itu, dari latar belakang diatas munculah solusi 

berupa rancang bangun pintu parkir otomatis berbasis IoT 

dengan menggunakan QR Code Reader sebagai pengakuisisi 

data pengguna. Alat yang dirancang menggunakan jaringan 

WiFi agar dapat terhubung dengan internet. IoT dalam hal ini 

berguna sebagai data logging identitas mahasiswa ITERA dan 

sebagai monitoring aktifitas keluar masuk area parkir. 

Perancangan tersebut kemudian dilakukan pengujian terhadap 

kondisi area parkir. Sehingga dari hasil yang didapatkan dapat 

diketahui kelayakan alat yang dirancang dalam menyelesaikan 

permasalahan. 
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II. METODE PENELITIAN 

Dalam merancang alat ini adapun metode yang kami gunakan 

seperti pada gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2.1. Metode Penelitian yang digunakan 

 

III. PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

A. Diagram Blok 

Dalam peracangan terdapat diagram blok komponen yang 

digunakan. Diagram blok ini dibuat agar memudahkan kami 

dalam melihat hubungan antara komponen satu dengan lainnya, 

diagram blok sistem dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

Gambar 3.1. Diagram Blok Sistem 

 

B. Flowchart Alat 

Dalam merancang alat flowchart juga dibutuhkan guna 

memudahkan kami dalam menggambarkan proses keberjalanan 

data dalam suatu sistem, selain itu flowchart juga membantu 

dalam pembuatan script sistem. Flowchart alat dapat dilihat 

pada Gambar 3.2 

 

 
(a) 

 

 

 
(b) 

 

Gambar 3.2 Flowchart alat 
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C. Kebutuhan Komponen 

Komponen-komponen yang dibutuhkan dapat dilihat pada 

Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Daftar kebutuhan komponen 

No. Nama Komponen Jumlah 

1 Arduino Mega 2560 1 

2 MFRC-522 3 

3 ESP-32 Cam 1 

4 QR Code Reader GM65 3 

5 Sensor Jarak E18-D80NK 2 

6 Motor Gearbox DC 37GB31ZY 2 

7 Motor Driver BTS7960 2 

8 Limit Switch 4 

9 ESP8266-01 1 

10 MicroSD Card Adapter 1 

11 Adaptor 12 V DC 1 

12 Akumulator YUASA 12N10-3B-A 1 

13 Panel Surya 1 

14 Regulator DC-DC 3 

15 Solar Charge Controller 1 

16 LCD 16x2 1 

17 I2C LCD 1 

18 7-Segment 4 

19 Pilot Lamp 6 

 

 

D. Hasil Implementasi 

Hasil implementasi dari alat ini terdiri dari integrated box 

yang merupakan kotak berwarna hitam berfungsi untuk 

mengintegrasikan keseluruhan komponen dalam satu sistem 

plug-and-play, selanjutnya hasil implementasi juga berupa alat 

bantu yang berfungsi untuk menguji sistem yang telah dibuat. 

Integrated box dan alat bantu pengujian dapat dilihat pada 

Gambar 3.3 dan 3.4. 

 

 
Gambar 3.3. Integrated box APASY 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Gambar 3.4 (a) Alat bantu pengujian sistem tampak belakang; (b) 

Alat bantu pengujian sistem tampak depan. 

 

Pada integrated box terdapat banyak konektor untuk 

menghubungan keseluruhan komponen yang berada diluar box 

integrated box juga digunakan untuk mengatur jumlah slot 

parkir dan WiFi, sebab pada box disediakan menu yang 

memudahkan user dalam berinteraksi dengan alat. Pada alat 

pengujian sistem diberi warna jingga dengan beberapa stiker 

sebagai navigasi sederhana dari alat. Selain untuk alat bantu 

selama pengujian, alat bantu pengujian sistem juga digunakan 

untuk meletakkan beberapa komponen seperti QR Code 

Reader, pilot lamp, motor DC gearbox, dsb.  

APASY terhubung dengan aplikasi database server ITERA 

melalui internet, database server digunakan untuk data logging 

aktivitas keluar masuk pada pintu parkir dan sebagai tempat 

penyimpanan identitas. Identitas yang diimplementasikan pada 

alat berupa gambar kode QR yang merupakan kombinasi antara 

waktu dan NIM, kode QR dapat diperoleh melalui aplikasi 

POCKET ITERA pada bagian menu “Parking”. Tampilan pada 

menu “Parking” dapat dilihat pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Tampilan menu “Parking” 

 

Kode QR yang ditampilkan bersifat sementara, dimana kode 

QR hanya akan tampil selama 30 detik dan akan hilang 

setelahnya. Kode QR juga dilengkapi dengan enkripsi sehingga 

data identitas pengguna tetap aman. 

Untuk memantau aktifitas keluar masuk juga disediakan 

sebuah URL yang menuju ke jendela admin, jendela ini berisi 

rekaman aktifitas keluar masuk pengguna lengkap dengan 

identitas dan waktu akses, update yang dilakukan pada jendela 

admin ini bersifat realtime, jendela admin dapat dilihat pada 

Gambar 3.6. 

 

 
Gambar 3.6 Jendela monitoring akses keluar masuk. 

 

 

  

Secara singkat proses berjalannya data dari user hingga 

jendela admin dapat dilihat pada Gambar 3.6. 

 

 
Gambar 3.6 Diagram alur sistem 

 

Diagram diatas merupakan representasi keberjalanan data 

dari user hingga tampil pada jendela Datalog View. Pada tahap 

pertama user akan membuka QR Code yang didapatkan melalui 

aplikasi POCKET ITERA lalu mengarahkannya pada QR Code 

Scanner yang terpasang pada pintu parkir. Setelah itu sistem 

pada pintu parkir akan melakukan dekripsi pada kode yang 

dibaca, hasil dari dekripsi berupa data identitas pengguna yang 

selanjutnya akan dilakukan proses matching, pada proses 

matching waktu dilakukan pada sistem sedangkan proses 

matching data dilakukan pada database server, untuk sampai ke 

database server data akan melalui access point yang 

sebelumnya telah terkonfigurasi, ketika sampai di database 

server data akan dilakukan proses matching untuk melihat 

apakah identitas terdaftar atau tidak, setelah dinyatakan 

terdaftar maka, database server akan mengisi datalog view 

untuk disajikan kepada ADMIN dalam proses monitoring. 

bagian depan, pada tampilan ini terlihat LCD 16x2 dan 

beberapa buah pushbutton yang digunakan sebagai antarmuka 

sistem kepada user. Integrated box dapat dihubungkan dengan 

WiFi untuk melakukan matching data secara online  

  

IV. PENGUJIAN 

Dalam perancangan ini adapun pengujian yang dilakukan 

untuk memeriksa keberhasilan dari alat yang dirancang, antara 

lain: 

1. Pengujian Enkripsidan Dekripsi 

2. Pengujian Deteksi Kode QR 

3. Pengujian Hasil Baca Sensor Jarak E18-D80NK 

4. Memeriksa Hasil Penangkapan Gambar Oleh Kamera 

ESP-32 CAM 

5. Memeriksa Tegangan dan Arus Konektor Motor 

Gearbox 

6. Memeriksa Keberhasilan ESP8266-01 Dalam 

Mengirimkan Data ke Database Server 

7. Memeriksa Keberhasilan Pengiriman Data Pada 

Database Server 

8. Memeriksa Tampilan dan Fitur Generate QR Code 

Pada Aplikasi POCKET ITERA 
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Pengujian Enkripsi dan Dekripsi 

Pada Sistem APASY akan dilakukan uji ekripsi dan 

dekripsi terhadap data identitas user, uji ini dilakukan 

untuk melihat apakah data yang telah terenkripsi dapat 

didekripsi dengan baik oleh mikrokontroler. Hasil dari 

pengujian ini dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

 
Gambar 4.1 Hasil uji enkripsi dan dekripsi pada data 

identitas 

 

Dari Gambar 4.1 diketahui sebuah plaintext dilakukan 

enkripsi dengan menggunakan AES-128-CBC, lalu 

setelah didapatkan data terenkripsi, data tersebut 

dilakukan dekripsi, hal ini dilakukan untuk 

mengkonfirmasi bahwa hasil keluaran dari proses dekripsi 

sama dengan plaintext yang dimasukkan. Hasil yang 

diperoleh setelah dilakukan uji ialah keluaran dekripsi 

mirip dengan plaintext namun terdapat tiga karakter 

dibelakang yang tidak diketahui, untuk mengantisipasi hal 

ini penulis telah merekayasa data identitas user dengan 

menambahkan simbol ‘$’ sebagai indikator akhir dari 

paket data. Dari pengujian ini dinilai berhasil sebab data 

terdekripsi sama dengan plaintext dan data dapat 

digunakan pada proses selanjutnya dalam akuisisi data. 

 

2. Pengujian Deteksi Kode QR 

Pada pengujian ini kode QR yang telah di-generate 

akan dibaca oleh QR Code Reader GM65, hasil 

pembacaan kemudian akan ditampilkan pada Serial 

Monitor. Hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 4.2 

 

 
Gambar 4.2 Hasil Uji Pembacaan Kode QR Oleh QR 

Code Reader GM65 

 

Pada Gambar 4.2 terlihat hasil dari pembacaan data 

berupa kode QR yang telah terenkripsi oleh database 

server, setelah terbaca oleh GM65 data akan ditampilkan 

pada Serial Monitor. Hasil pengujian ini disimpulkan 

berhasil sebab data dapat terbaca dengan benar. 

 

3. Pengujian Hasil Baca Sensor Jarak E18-D80NK 

Pada pengujian ini dilakukan pengujian terhadap sensor 

jarak yang digunakan. Pengujian dilakukan untuk 

memverifikasi hasil dari pendeteksian menggunakan 

sensor ini terhadap benda didepannya. Pengujian 

dilakukan dengan cara meletakkan benda pada jarak 

tertentu didepan sensor, selanjutnya sensor akan 

dilakukan tunning manual pada trimpot yang terdapat 

pada badan sensor¸ terakhir akan diihat nilai hasil 

pembacaan sensor yang berupa analog dan dilihat juga 

kestabilan nilai tegangan digital pada sensor saat 

mendeteksi halangan. Hasil yang didapatkan pada 

pengujian yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan 

Gambar 4.3. 

 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Sensor Jarak E18-D80NK 

No 

Jarak 

Pada 

Meteran 

(cm) 

Output 

Nilai 

Digital 

Output Tidak 

Sesuai (dalam 

20 data) 

% 

Galat 

1 20 1 0 kali 0% 

2 23 1 0 kali 0% 

3 26 1 0 kali 0% 

4 29 1 0 kali 0% 

5 32 1 0 kali 0% 

6 35 1 1 kali 5% 

7 38 1 0 kali 0% 

8 41 1 0 kali 0% 

9 44 1 2 kali 10% 

10 47 1 2 kali 10% 
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Gambar 4.3 Deteksi halangan pada Serial Plotter 

menggunakan Sensor Jarak E18-D80NK 

 

Pada Gambar 4.3 terlihat bahwa hasil pembacaan 

sensor cukup stabil dengan kondisi awal tidak diberikan 

benda didepannya dan menghasilkan nilai digital HIGH, 

setelah diberikan benda didepannya maka sensor akan 

menghasilkan nilai digital LOW. Namun jika melihat pada 

Tabel 4.1 terlihat bahwa dalam kasus pengambilan 20 

sampel data dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin jauh 

jarak pembacaan maka semakin meningkat nilai % galat 

yang mengakibatkan sensor memiliki output yang tidak 

stabil. 

 

4. Memeriksa Hasil Penangkapan Gambar Oleh Kamera 

ESP-32 CAM 

Pada pengujian ini dilakukan pengambilan gambar 

dengan menggunakan ES-32 CAM. Agar kamera dapat 

mengambil gambar maka perlu terhubung dengan 

mikrokontroler dengan menggunakan komunikasi serial, 

lalu mengirimkan pesan dengan format tertentu, gambar 

yang diambil oleh Kamera ESP32-CAM dapat dilihat 

dengan cara melepas SD card yang terpasang pada kamera 

dan mengaksesnya melalui komputer atau laptop. Hasil 

penangkapan gambar dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

 
Gambar 4.4 Contoh gambar yang terambil oleh ESP-32 

CAM 

 

Gambar yang dihasilkan memiliki format .jpg dengan 

format nama “hh/bb/tt_jj:mm:dd.jpg” dengan rincian 

mm adalah menit, jj adalah jam, hh adalah tanggal, bb 

adalah bulan, tt adalah tahun. Waktu yang digunakan 

dalam penamaan gambar yang diambil merupakan waktu 

yang sama dengan waktu server 

 

5. Memeriksa Tegangan dan Arus Konektor Motor Gearbox 

Pada intergrated box terdapat konektor supply tegangan 

DC untuk motor gearbox. Terdapat dua motor gearbox 

yang tersedia, yaitu untuk bagian pintu masuk dan bagian 

pintu keluar, kedua motor gearbox ini mendapat sumber 

daya yang sama yaitu 12 V DC, daya ini diatur oleh 

sebuah motor driver yang tertanam pada integrated box 

sehingga kabel keluaran motor gearbox dapat langsung 

dipasang pada jack supply. Setelah memasang kabel motor 

gearbox masuk dan keluar sesuai pada jack supply yang 

disediakan, selanjutnya dilakukan pengukuran tegangan 

pada motor gearbox milik pintu keluar pada kondisi 

membuka dan menutup. Hasil pengukuran tegangan pintu 

keluar dapat dilihat pada Tabel 4.2 

 

Tabel 4.2 Tegangan Motor Gearbox Pintu Keluar Kondisi 

Membuka dan Menutup 

No. 
Tegangan Kondisi 

Membuka (V) 

Tegangan 

Kondisi 

Menutup (V) 

1 7.13 -2.45 

2 7.11 -2.45 

3 7.12 -2.44 

4 7.12 -2.45 

5 7.12 -2.45 

Rata-rata Tegangan Kondisi Membuka 7.12 V 

Rata-rata Tegangan Kondisi Menutup -2.44 V 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat hasil tegangan motor 

gearbox ketika kondisi pintu membuka dan menutup 

secara otomatis. Pada saat membuka tegangan rata-rata 

pada konektor sebesar 7.12 V yang artinya ketika dalam 

kondisi membuka, arduino mengirimkan sinyal PWM 

kepada motor driver untuk selanjutnya dikonversi menjadi 

tegangan 0 V hingga 12 V oleh motor driver. Pada saat 

pintu menutup tegangan rata-rata pada konektor motor 

gearbox terukur sebesar -2.44 V. Selanjutnya hasil 

pengukuran tegangan pintu masuk dapat dilihat pada 

Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Tegangan Motor Gearbox Pintu Masuk Kondisi 

Membuka dan Menutup 

No. 
Tegangan Kondisi 

Membuka (V) 

Tegangan 

Kondisi 

Menutup (V) 

1 8.44 -2.26 
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2 8.43 -2.26 

3 8.43 -2.26 

4 8.43 -2.26 

5 8.43 -2.26 

Rata-rata Tegangan Kondisi Membuka 8.43 V 

Rata-rata Tegangan Kondisi Menutup -2.26 V 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat hasil tegangan motor 

gearbox ketika kondisi pintu membuka dan menutup 

secara otomatis. Pada saat membuka tegangan rata-rata 

pada konektor sebesar 8.4 V yang artinya ketika dalam 

kondisi membuka, arduino mengirimkan sinyal PWM 

kepada motor driver untuk selanjutnya dikonversi menjadi 

tegangan 0 V hingga 12 V oleh motor driver. Pada saat 

pintu menutup tegangan rata-rata pada konektor motor 

gearbox terukur sebesar -2.26 V. 

 

Selanjutnya pada pengukuran besar arus dilakukan 

pada kedua motor gearbox pada saat pintu dalam keadaan 

membuka dan menutup. Pertama akan dilakukan 

percobaan pada motor gearbox milik pintu keluar. Hasil 

pengukuran besar arus pada motor gearbox pada pintu 

keluar dalam lima kali pengukuran dapat dilihat pada 

Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 Tegangan Motor Gearbox Pintu Keluar Kondisi 

Membuka dan Menutup 

No. 
Tegangan Kondisi 

Membuka (A) 

Tegangan 

Kondisi 

Menutup (A) 

1 2.72 0.74 

2 2.73 0.75 

3 2.72 0.75 

4 2.73 0.74 

5 2.73 0.75 

Rata-rata Arus Kondisi Membuka 2.72 

Rata-rata Arus Kondisi Menutup 0.74 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat hasil pengukuran besar 

arus motor gearbox ketika kondisi pintu membuka dan 

menutup secara otomatis. Pada saat membuka besar arus 

rata-rata yang lewat pada salah satu kutub sebesar 2.72 A, 

sedangkan pada saat pintu menutup besar arus pada salah 

satu kutub terukur sebesar 0.74 A. Selanjutnya dilakukan 

pengukuran untuk motor gearbox pada pintu masuk 

dengan kondisi membuka dan menutup. Hasil pengukuran 

besar arus pada salah satu konektor motor gearbox pintu 

masuk dalam lima kali percobaan dapat dilihat pada Tabel. 

4.5. 

 

 

Tabel 4.5 Tegangan Motor Gearbox Pintu Keluar Kondisi 

Membuka dan Menutup 

No. 
Tegangan Kondisi 

Membuka (A) 

Tegangan Kondisi 

Menutup (A) 

1 2.64 0.74 

2 2.63 0.73 

3 2.64 0.74 

4 2.64 0.74 

5 2.63 0.74 

Rata-rata Arus Kondisi Membuka 2.63 

Rata-rata Arus Kondisi Menutup 0.73 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat hasil pengukuran besar 

arus motor gearbox ketika kondisi pintu membuka dan 

menutup secara otomatis. Pada saat membuka besar arus 

yang lewat pada salah satu kutub sebesar 2.63 A, 

sedangkan pada saat pintu menutup besar arus pada salah 

satu kutub terukur sebesar 0.73 A. Sehingga dari 

pengukuran data tegangan data dan arus dapat diambil 

kesimpulan bahwa besar tegangan dan arus pada kedua 

motor gearbox untuk masing-masing kondisi memiliki 

rate tegangan dan arus yang berbeda. 

 

6. Memeriksa Keberhasilan ESP8266-01 Dalam 

Mengirimkan Data ke Database Server 

Pada pengujian ini dilakukan dengan cara mengirimkan 

data dalam beberapa kali percobaan, selanjutnya akan 

dilihat respon yang diperoleh, Hasil pengujian dapat 

dilihat pada Gambar 4.5, 4.6, dan 4.7. 

 

 
Gambar 4.5 Hasil pengujian matching data melalui 

ESP8266-01 
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Gambar 4.6 Hasil pengujian pengambilan data waktu 

melalui ESP8266-01 

 

 
Gambar 4.7 Hasil pengujian pengambilan data NIM 

melalui ESP8266-01 

 

Pada Gambar 4.5 dapat dilihat bahwa user 

mengirimkan data berupa NIM melalui link 

http://pop.itera.ac.id/v1/pocket/parkir/masuk?nim=, 

setelah link dikirm maka ESP8266-01 akan membaca 

balasan dari database server, pada Gambar 2.11 database 

server membalas pengiriman data tersebut dengan 

karakter “y” yang berarti Akses Masuk diterima. Dengan 

adanya balasan data yang dilakukan oleh database server 

hal ini membuktikan bahwa database server telah berhasil 

menerima data dari ESP8266-01. 

 

Pada Gambar 4.6 terlihat bahwa ketika integrated box 

meminta data berupa waktu server melalui link 

http://pop.itera.ac.id/v1/pocket/parkir/waktu, setelah link 

dikirim maka ESP8266-01 akan mendapat balasan berupa 

informasi waktu dalam bentuk format parsing data yang 

telah dirancang. 

 

Pada Gambar 4.7 terlihat ketika integrated box meminta 

data berupa NIM mahasiswa ITERA melalui link 

http://pop.itera.ac.id/v1/pocket/parkir/update, setelah link 

dikirim maka ESP8266-01 akan mendapatkan balasan 

berupa data NIM terakhir dari setiap angkatan dai ITERA 

dan selanjtunya akan melakukan update terhadap database 

lokal. 

 

7. Memeriksa Keberhasilan Pengiriman Data Pada Database 

Server 

Validasi terhadap pengiriman data yang dilakukan oleh 

ESP8266-01 adalah dengan melihat data yang sampai 

pada database server melalui link 

http://pop.itera.ac.id/admin/parkir, apakah sama dengan 

data yang dikirimkan oleh mikrokontroler. Hasil dari 

percobaan ini dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 

 
Gambar 4.8 Datalog pada database server 

 

Berdasarkan data tersebut, semua akses keluar dan 

masuk kendaraan tersimpan pada datalog tersebut beserta 

dengan tanggal, NIM, dan proses yang dilakukan. 

Sehingga datalog pada database server berhasil 

melakukan penyimpanan data. 

 

 

8. Memeriksa Tampilan dan Fitur Generate QR Code Pada 

Aplikasi POCKET ITERA 

Untuk melakukan memerikas menu Parking pengguna 

diharuskan memiliki aplikasi POCKET ITERA dan 

memasukkan email beserta password untuk masuk. 

Setelah masuk dengan email dan password pengguna 

dapat mengakses menu Parking untuk mendapatkan kode 

QR. Kode QR yang telah di-generate akan terlihat seperti 

pada Gambar 4.9 

 

http://pop.itera.ac.id/v1/pocket/parkir/masuk?nim=
http://pop.itera.ac.id/v1/pocket/parkir/waktu
http://pop.itera.ac.id/v1/pocket/parkir/update
http://pop.itera.ac.id/admin/parkir
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Gambar 4.9 Hasil generate kode QR pada menu Parking 

 

Kode QR yang telah di-generate memiliki waktu tampil 

selama 30 detik, setelah melewati waktu tampil kode QR 

akan menghilang dan pengguna diharuskan untk men-

generate kembali. 

 

 

9. Pengujian Keseluruhan Bagian Akses Masuk 

Dalam hal ini yang seharusnya menjadi objek pengujian 

adalah motor dengan pengendaranya, namun pada saat 

pengujian kami hanya mengguakan pengendaranya saja 

tanpa motor. Hasil pengujian serta perbandingan dengan 

pintu parkir lainnya dapat dilihat Tabel 4.6. 

 

Tabel. 4.6 Pengujian dan Perbandingan Durasi Proses 

Pintu Parkir Menggunakan Kode QR 

Pintu Parkir APASY 
Pintu Parkir Gramedia Tj. 

Karang 

Aksi Durasi Aksi Durasi 

Baca kode 

QR + 

Matching 

data + Buka 

Pintu 

1.25 s 

Membaca 

penekanan 

tombol tiket 

+ Buka pintu 

1 s 

 

Pada Tabel 4.6 terlihat pengukuran durasi dihitung 

sejak user melakukan interaksi dengan pintu parkir hingga 

pintu terbuka, pada pintu parkir APASY user melakukan 

interaksi terhitung semenjak user megarahkan kode QR 

pada alat begitu juga ketika user menekan tombol tiket 

pada pintu parkir, dari pengujian tersebut didapatkan hasil 

pada pintu parkir APASY sebesar 1.25 sekon dan pada 

pintu parkir Gramedia sebesar 1 sekon, terlihat bahwa 

pintu parkir yang dirancang memiliki 0.25 sekon lebih 

lambat, hal ini disebabkan karena adanya proses dekripsi 

pada data yang terbaca oleh sistem, sebagai mana pada 

pengujian sebelumnya diketahui bahwa proses dekripsi 

juga memiliki durasi kerja. 

 

10. Pengujian Keseluruhan Bagian Akses Keluar 

Dalam hal ini pengujian sama seperti pada akses keluar, 

hanya saja perbedaan terdapat pada pintu parkir yang 

digunakan. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

 

Tabel. 4.7 Pengujian dan Perbandingan Durasi Proses 

Pintu Parkir Menggunakan Kode QR 

Pintu Parkir APASY 
Pintu Parkir Gramedia Tj. 

Karang 

Aksi Durasi Aksi Durasi 

Baca kode 

QR + 

Matching 

data + 

Ambil foto 

+ Buka 

Pintu 

3.25 s 

Memberikan 

uang parkir + 

Operator 

mencari 

kambalian 

uang + Buka 

pintu 

15 s 

 

Pada Tabel. 4.7 dapat terlihat bahwa durasi yang 

dibutuhkan dari pintu parkir Gramedia dimulai saat user 

berinteraksi dengan operator hingga pintu parkir terbuka 

memiliki durasi yang sangat lama hingga 15 sekon, 

sedangakan pada sistem APASY dengan menggunakan 

kode QR hanya membutuhkan 3.25 sekon. Pada sistem 

APASY durasi yang dibutuhkan oleh pintu keluar lebih 

lama dibandingkan pintu masuk, disebabkan karena pada 

pintu keluar dilakukan pengambilan gambar pengendara 

yang keluar kawasan parkir 

 

VI. SIMPULAN 

Pengujian alat APASY dengan menggunakan QR Code 

Reader berhasil dilakukan, hasil dekripsi yang diperoleh cukup 

sesuai dengan plaintext yang diberikan oleh database server. 

Pengiriman data identitas user pada saat proses matching 

berhasil dilakukan tanpa adanya error, dan setelah data berhasil 

terkirim, data user juga berhasil terekan pada datalog di 

database server sehingga admin dapat melakukan monitoring 

aktivitas keluar masuk kendaraan. Pembacaan data dari 

database server berhasil dilakukan dengan baudrate 9600 tanpa 

adanya error, sehingga dengan ini proses pertukaran data antara 

alat APASY dengan database server berjalan dengan baik. 
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