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BAB III 

RANCANGAN PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian eksperimen, dengan 

tahapan penelitian seperti berikut: 

1. Kebutuhan Sistem 

Kebutuhan sistem yang akan digunakan dalam merancang sistem ini, yang 

nantinya akan sebagai gambaran tentang bagaimana kebutuhan sistem itu 

digunakan. 

2. Perancangan Sistem 

Metode yang digunakan adalah penggabungan dari dua metode yang sudah 

sering dipakai yaitu menggunakan metode RFID dan metode OCR. Metode 

yang dikembangkan adalah penggabungan dari kedua metode di atas 

dengan/untuk meminimalisir kekurangan dari masing-masing metode. 

3. Eksperimen dan Metode Pengujian 

Proses pengujian yang dilakukan pertama pada hasil tangkapan dari sensor 

kamera yang berupa foto yang akan diunggah ke cloud service. Kedua pada 

proses unggah dan kembalian JSON. Ketiga pada proses pengecekan saat 

keluar parkir. 

 

3.2 Kebutuhan Sistem 

Kebutuhan sistem yang digunakan dalam sistem ini adalah yang mempunyai 

kemampuan yang diharapkan dapat dengan efisien dan efektif dalam 

menyelesaikan rumusan masalah yang di BAB I, dengan itu rancangan kebutuhan 

sistem sebagai berikut : 

1 Sistem dapat menyimpan data teks pelat kendaraan masuk ataupun keluar 

2 Sistem dapat menampilkan data nomor pelat kendaraan di layar dari kamera 

sistem 

3 Sistem harus mampu mengambil dan mengolah data maksimal 30 detik 
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4 Sistem dapat mengambil gambar dari pelat nomor kendaraan pengguna dan 

terbaca oleh program 

5 Pengguna dapat melakukan tap dengan kartu RFID dengan sistem yang 

dirancang 

6 Operator dapat melihat data pengguna yang masuk dan keluar secara real-

time melalui web aplikasi. 

Berdasarkan kebutuhan sistem yang akan digunakan di atas akan dirangkai menjadi 

sistem pengecekan parkir yang terintegrasi dengan API dan Cloud Service sebagai 

tempat pemrosesan data gambar dari hasil tangkapan foto pada nomor pelat 

kendaraan.  

 

3.2.1 Kebutuhan Perangkat Keras 

Perangkat keras yang dibutuhkan dalam sistem ini berjumlah masing-masing setiap 

nodes adalah 4 buah perangkat dengan nodes yang digunakan adalah 2 buah dengan 

1 buah perangkat kontrol pusat dan 1 buah perangkat komputer.  

Total perangkat keras yang dibutuhkan dalam sistem ini adalah 10 buah perangkat. 

Adapun kebutuhan perangkat keras berdasarkan jenis dan fungsi dari komponen 

dapat dilihat di Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Kebutuhan Perangkat Keras 

No. Jenis Fungsi 

1.  

Papan Mikrokontroler 

dengan Modul Wi-fi 

- Menghubungkan dan mengontrol  

komponen perangkat keras 

- Menghubungkan Sistem dengan server 

menggunakan koneksi internet 

- Menerima data dari server untuk 

ditampilkan di layar monitor 

2.  
Motor Servo - Membuka dan menutup palang pintu parkir 

3.  
Modul Kamera 

- Sebagai media pengambilan foto dari 

kendaraan yang masuk maupun keluar 
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No. Jenis Fungsi 

4.  
Modul Pembaca RFID 

- Sebagai media pengambilan informasi dari 

setiap pengguna yang terdaftar atau 

memiliki kartu RFID parkir ITERA 

5.  
Modul Ultrasonic 

- Sebagai pendeteksi jarak pada tempat parkir 

khusus mobil 

6.  
Kabel Jumper - Sebagai penghubung jalur antar rangkaian 

7.  
Kertas Karton Tebal - Sebagai Tempat alat dan purwarupa 

 

3.2.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Perangkat Lunak yang dibutuhkan dalam sistem ini berjumlah 4 buah yaitu Editor 

Teks, IDE, Framework open-source, dan penyimpanan basis data yang dapat dilihat 

di tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Kebutuhan Perangkat Lunak 

No. Jenis Fungsi 

1.  
Editor Teks - Mempermudah membuka, mengatur, dan 

mengedit kode program 

2.  
IDE - Mengembangkan program aplikasi web 

- Mengembangkan program untuk aplikasi 

mikro kontrolir 

- Mengembangkan program untuk aplikasi 

mobile 

3.  
Framework Open-Source - Mempermudah dalam pembuatan Mock-

Up, Desain, Struktur dari aplikasi web 

4.  
Penyimpanan Basis Data - Untuk penyimpanan lokal data 
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3.3 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 sub-sub bab yaitu 

Perancangan Perangkat Keras dan Perancangan Perangkat Lunak yang masing-

masing menjabarkan rancangan terkait pembuatan sistem dari kebutuhan sistem di 

atas. Adapun rancangan sistem yang digambarkan melalui Skematik Diagram, Blok 

Diagram, dan Entity Relationship Diagram (ERD). 

1. Blok Diagram 

Sistem ini ditujukan untuk pengecekan sistem parkir di ITERA dengan 

penggunanya adalah mahasiswa, pegawai ataupun tamu yang datang ke 

ITERA. 

a. Sistem pengecekan Parkir 

Pengguna dapat menggunakan sistem perangkat keras untuk dapat masuk 

ke dalam kampus ITERA dan data yang masuk akan diproses di cloud 

service selanjutnya data hasil proses akan tampil di layar dengan tampilan 

web aplikasi yang menampilkan data identitas pengguna dan teks pelat 

nomor. Hubungan antar sistem dan pengguna dipresentasikan ke dalam blok 

diagram yang dapat dilihat di lihat pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1. Blok Diagram Sistem Pengecekan Parkir 

b. Sistem pengecekan tempat parkir kosong 

Pengguna dapat menggunakan aplikasi mobile untuk melihat tempat parkir 

kosong khusus mobil secara real-time. Hubungan antar sistem tempat parkir 

kosong khusus mobil dan pengguna dipresentasikan ke dalam blok diagram 

yang dapat dilihat di lihat pada gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Blok Diagram Sistem pengecekan tempat parkir kosong 
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2. Skematik Diagram 

Skematik diagram adalah proses alur kerja antar sistem, pada penelitian ini 

mempresentasikan hubungan antara perangkat keras, cloud service dan 

perangkat lunak yang terhubung melalui konektivitas internet agar dapat 

menggunakan service dari server. Diagram skematik dapat dilihat di gambar 

3.3. 

 

Gambar 3.3. Skematik Diagram 

  



17 

 

 

 

 

3. Perancangan Basis Data Non Relasional  

Struktur basis data non relasional berupa dokumen dengan format JSON. 

Format dari dokumen tersebut dapat dilihat pada gambar 3.4.  

 

Gambar 3.4. Struktur Basis Data Non Relasional 
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3.3.1 Rancangan Perangkat Keras 

Perancangan perangkat keras memiliki desain rancangan tampak luar. Beberapa 

desain rancangan adalah sebagai berikut: 

1. Rancangan Desain Bagian Luar 

c. Rancangan Desain Bagian Luar Palang Pintu + kamera 

 

Gambar 3.5. Rancangan Desain Bagian Luar Palang Pintu + Kamera 

 

d. Rancangan Desain Bagian Luar Pembaca RFID 

 

Gambar 3.6. Rancangan Desain Bagian Luar Pembaca RFID 

  

Kamera 

RFID 

reader 
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e. Rancangan Desain Bagian Luar Pembaca kendaraan kosong 

 

Gambar 3.7. Rancangan Desain Bagian Luar Ultrasonik 

  

Ultrasonik 
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3.3.2 Rancangan Perangkat Lunak 

Perancangan perangkat lunak memiliki desain rancangan Use Case Diagram, 

Activity Diagram dan desain tampilan perangkat lunak berupa Web Aplikasi. 

Beberapa desain rancangan adalah sebagai berikut: 

1. Use case Diagram 

Dalam penelitian ini use case diagram di peruntukan untuk operator atau 

satpam yang menjadi penjaga di pintu masuk parkir. Kebutuhan fungsional 

dalam use case ini adalah : 

a. Melihat identitas pengguna parkir yaitu mahasiswa dan pegawai. Tamu 

diperuntukkan khusus menggunakan RFID khusus tamu yang diberikan 

oleh satpam saat akan masuk ke kawasan kampus ITERA. 

b. Dapat membuka palang pintu parkir atau portal jika terdapat kesalahan 

pada sistem dalam pembacaan pelat nomor ataupun data di RFID 

c. Dapat melihat data identitas pengguna yang telah terintegrasi dengan 

pelat nomor kendaraan dan ID dari kartu RFID 

Adapun use case diagram dapat dilihat pada gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8. Use Case Diagram 
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2. Activity Diagram 

Alur kerja sistem pada penelitian ini akan digambarkan dalam Activity 

Diagram yang dibagi menjadi 3 diagram yaitu diagram masuk, diagram 

keluar dan Diagram tempat parkir kosong. Berikut gambar dan penjelasan 

dari masing-masing diagram. 

a. Activity Diagram Masuk 

 

Gambar 3.9. Activity Diagram Masuk 

Berdasarkan dari gambar 3.9, activity diagram dimulai dari pengguna, 

pengguna yang sudah memiliki kartu RFID dapat langsung 

menempelkan kartu pada tempat yang telah disediakan dan bagi yang 

belum memiliki kartu RFID atau sebagai tamu dapat menggunakan 

kartu yang telah disediakan dan diberikan oleh petugas operator atau 

satpam, kemudian menempelkan ke tempat yang telah disediakan. 

Setelah selesai menempelkan dan lampu indikator berhasil menyala 

maka pengguna dapat masuk ke tempat parkir. 

Proses yang dilakukan adalah setelah dari menempelkan kartu RFID 

maka kode atau ID yang berada di kartu RFID akan disesuaikan atau 

dicari informasi pengguna yang memiliki kode yang dengan yang 
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berada di kartu RFID tersebut, di saat yang bersamaan saat 

menempelkan kartu RFID maka kamera akan mengambil gambar dari 

bagian depan kendaraan yang terdapat nomor polisi atau pelat kendaraan 

dan akan dikirimkan atau diunggah ke dalam basis data cloud dan 

kemudian akan diproses pengenalan gambar yang akan mengubah 

gambar pelat kendaraan menjadi teks dan akan disimpan kembali ke 

dalam basis data pengguna yang menempelkan kartu RFID. 

b. Activity Diagram Keluar 

 

Gambar 3.10. Activity Diagram Keluar 

Berdasarkan gambar 3.10, Proses yang dilakukan tidak jauh berbeda saat 

proses masuk, perbedaannya terdapat metode verifikasi terkait pelat 

kendaraan dengan pelat kendaraan yang sudah ada di dalam basis data 

pengguna saat masuk pertama, dari kedua teks hasil proses pengenalan 

gambar dan yang ada di basis data akan di cocokkan, jika hasilnya cocok 

maka palang pintu atau portal akan terbuka jika gagal petugas operator atau 

satpam akan memeriksa secara manual kendaraannya kemudian petugas 

akan menekan tombol force open untuk membuka paksa palang pintu atau 

portal jika terjadi kesalahan sistem. 
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c. Activity Diagram Tempat Parkir Kosong 

 

Gambar 3.11 Activity Diagram Tempat Parkir Kosong 

Berdasarkan gambar 3.11, Proses yang dilakukan ketika pengguna 

membuka aplikasi tempat parkir kosong, maka aplikasi akan 

menampilkan gedung yang ada di ITERA, kemudian pengguna memilih 

gedung yang di tuju kemudian pengguna dapat melihat tempat mana saja 

yang kosong di sekitar gedung tersebut. Aplikasi ini tidak berhubungan 

dengan sistem keluar masuk parkir ITERA, dan juga aplikasi ini dibuat 

secara real-time. 
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3. Tampilan Perangkat lunak Web Aplikasi 

 

Gambar 3.12. Tampilan Perangkat Lunak Web Aplikasi/Desktop 

Pada Gambar 3.12, Tampilan Perangkat lunak menampilkan identitas dari 

basis data dengan kunci primernya ID RFID yang menampilkan Nama dan 

status (Mahasiswa/Pegawai). Terdapat kamera masuk dan keluar yang 

tampil secara real-time. Tampilan ini hanya memiliki 1 halaman. 
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4. Tampilan Aplikasi Mobile Tempat Parkir Kosong 

  

Gambar 3.13 Tampilan Aplikasi Mobile Tempat Parkir Kosong 

Pada gambar 3.13, gambar kiri menampilkan halaman awal dari aplikasi 

tempat parkir kosong, sedangkan jika kita menekan tombol nama gedung 

maka hasilnya seperti gambar kanan yang menampilkan daftar tempat 

parkir kosong di sekitar gedung tersebut. 
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3.4 Rancangan Pengujian 

Rancangan pengujian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode 

black box, yaitu pengujian yang hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji. 

3.4.1 Pengujian Perbandingan Kecepatan Proses 

Pengujian perbandingan kecepatan proses dilakukan dengan mengukur kecepatan 

pemrosesan dari metode sebelumnya yaitu dengan manual. Pengujian ini bertujuan 

untuk mengetahui perbedaan kecepatan penggunaan metode yang lama dan 

penggunaan metode yang baru. Adapun skenario pengujian perbandingan 

kecepatan yang dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Metode skenario pengujian perbandingan kecepatan 

No. Fungsi Butir Uji 
Parameter 

Keberhasilan 

1 

Pada parkir masuk dihitung 

kecepatan saat pengguna 

motor mengeluarkan kartu 

RFID 

Pengujian dilakukan 

sebanyak 10 kali 

kendaraan masuk 

dengan rentang 

waktu berdekatan 

Purwarupa dapat 

memproses dalam 

waktu rata-rata 

kurang dari 30 detik 

2 

Pada parkir keluar dihitung 

kecepatan saat pengguna 

motor mengeluarkan kartu 

RFID (menggunakan 

metode baru) 

Pengujian dilakukan 

sebanyak 10 kali 

kendaraan masuk 

dengan rentang 

waktu berdekatan 

Purwarupa dapat 

memproses dalam 

waktu rata-rata 

kurang dari 30 detik 

3 

Pada parkir keluar dihitung 

kecepatan saat pengguna 

motor mengeluarkan 

STNK  (menggunakan 

metode lama) 

Pengujian dilakukan 

sebanyak 10 kali 

kendaraan masuk 

dengan rentang 

waktu berdekatan 

Purwarupa dapat 

memproses dalam 

waktu rata-rata 

kurang dari 30 detik 
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3.4.2 Pengujian Fungsionalitas 

Pengujian fungsionalitas dilakukan dengan menggunakan metode skenario 

pengujian sistem yang telah sesuai dengan tujuan dari sistem yang dibuat. yang ada 

agar mendapatkan informasi mengenai jumlah fungsi sistem yang dapat berjalan 

dengan baik. Adapun skenario pengujian sistem yang dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Metode Skenario Pengujian Sistem 

No. Uji Hasil yang Diharapkan 
Parameter 

Keberhasilan 

1 
Mengubah Cahaya 

Ke gelap dan terang 

Teks tetap terbaca dengan baik 

dan jelas 

Foto yang diambil 

dapat terbaca di 

sistem 

2 

Mengubah Warna 

latar belakang dan 

Tulisan 

Teks tetap terbaca dengan baik 

dan jelas 

Foto yang diambil 

dapat terbaca di 

sistem 

3 

Mengubah posisi 

nomor pelat 

kendaraan pada 

kendaraan 

Teks tetap terbaca dengan baik 

dan jelas 

Foto yang diambil 

dapat terbaca di 

sistem 

4 

Menempelkan 

beberapa jenis 

kartu RFID 

Dapat menampilkan pesan 

identitas tidak ada atau kartu 

tidak terdaftar 

Dapat mengenali 

RFID khusus 

parkir ITERA 

5 

Memberikan 

Halangan di depan 

sensor ultrasonik 

Dapat Mengirimkan data ke 

Firebase jika ada halangan 

Data Masuk ke 

Firebase dan di 

tampilkan di 

aplikasi mobile 
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3.4.3 Keterangan Pengujian Purwarupa Perangkat Keras 

Keterangan Pengujian Purwarupa Perangkat Keras dilakukan sebagai bentuk 

penjelasan tentang pengujian yang dilakukan dalam bentuk tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Keterangan Pengujian Purwarupa Perangkat Keras 

No. Pengujian 
Keterangan Pengujian 

Penjelasan 

Purwarupa Sebenarnya 

1 
Perbandingan 

Kecepatan Proses   

Dilakukan dengan 

pengujian menggunakan 

purwarupa untuk metode 

terbaru dan sebenarnya 

untuk metode lama yang 

di lakukan di rumah 

2 
Pengolahan 

Gambar ke Teks   

Dalam pengerjaan 

mengalami kendala 

waktu dan biaya dalam 

pembuatan palang pintu 

dengan besar sebenarnya 

yaitu 1:1, maka akan 

dilakukan pengujian 

dengan memproses 

terpisah pada bagian 

pengambilan gambar dan 

pengecekan teks dengan 

batasan waktu total sama 
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