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2 BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelitian terdahulu, Geri Satria Pratama, Elfizon pada tahun 

2020 yang berjudul “Sistem Loker Penitipan Barang Berbasis Mikrokontroler” 

meneliti tentang sistem suatu loker penitipan barang dengan mengunakan RFID 

sebagai kunci loker untuk mempermudah seseorang dalam menitip barang maupun 

mencari loker yang kosong. Penelitian ini menguji tiga unit loker dengan satu 

sistem dimana pada sistem tersebut terdiri dari LCD sebagai pemberi informasi 

nomor loker, RFID reader sebagai pembaca RFID, tombol. Komponen yang 

digunakan adalah Adaptor, Modul Stepdown, Relay, Arduino, Motor DC, Modul 

RFID MRC522, LCD, dan Selenoid. Dari percobaan yang dilakukan menghasilkan 

bahwa sistem loker dapat membantu pengguna untuk mengetahui loker mana yang 

kosong dan membuka pintu loker secara otomatis, tetapi dari segi keamanan sistem 

ini perlu dikembangkan karena hanya menggunakan RFID sebagai pengenal. Selain 

itu belum ada pihak administrator yang dapat memantau penggunaan loker serta 

tidak ada data yang dihasilkan dan disimpan dari penggunaan loker. [3] 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Salma Mohammed dan Abdul Hakim 

Alkeelani yang berjudul “Locker Security System Using Keypad and RFID” pada 

tahun 2019 meneliti tentang sistem loker berbasis RFID dan dilengkapi dengan 

password. Komponen yang digunakan adalah Microcontroller Atmega16,  Radio 

frequency identification (RFID), Liquid Crystal Display (LCD), Keypad,  DC 

Motor, Light-Emitting Diode (LED), dan Buzzer. Percobaan yang dilakukan 

menghasilkan bahwa sistem keamanan loker menggunakan RFID dan keypad 

berhasil diterapkan sesuai dengan skema yang ditentukan. Peneliti melakukan 

simulasi interface RFID menggunakan terminal virtual. Sistem loker ini dapat 

dijalankan menggunakan sistem keamanan RFID dan password dan pengguna dapat 

mengganti password mereka sendiri. Peneliti menyarankan untuk ada 

pengembangan pada sistem ini yaitu penambahan database yang memuat data 

informasi pengguna dan penggunaan loker. [4] 
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Charisma Dimas Affandhi melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan 

judul “Rancang Bangun Sistem Keamanan Gudang Penyimpanan Menggunakan 

Transmisi LoRa”. Penulis membagi perancangan penelitian menjadi dua bagian. 

Yang pertama yaitu perancangan perangkat keras, dimulai dari perancangan node 

sensor, perancangan gateway, dan perancangan kordinator. Yang kedua yaitu 

perancangan perangkat lunak, dimulai dengan penerapan sistem pada aplikasi 

android, gateway, node sensor, dan kordinator. Komponen yang digunakan adalah 

LoRa, modul wifi, mikrokontroler arduino nano dan NodeMCU, LCD, I2C LCD, 

LED, buzzer, dan seunit aplikasi sebagai penerima notifikasi. Penelitian ini 

menghasilkan bahwa sistem yang dirancang dapat berjalan dengan baik dengan 

melakukan pengujian seluruh sistem. Penggunaan aplikasi menjadikan satu poin 

positif karena menimalisir penggunaan perangkat keras, akan tetapi masih kurang 

maksimal karena aplikasi hanya digunakan untuk menerima notifikasi status pintu 

gudang penyimpanan apakah terbuka atau tertutup. [5] 

Ravi Kishore Kodali, Krishna Yogi Borra, Sharan Sai G. N. dan Jehova 

Honey Domma melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “An IoT based 

Smart Parking System using LoRa”. Sensor ultrasonik yang terletak pada masing-

masing slot parkir terhubung dengan LoRa TTGO ESP32. Komponen yang 

digunakan adalah LoRa TTGO ESP32, Sensor Ultrasonic HC-SR04, Wifi yang 

dapat diakses, dan handphone untuk mengecek informasi slot parkir. Software yang 

digunakan yaitu website Watson dari IBM. Penelitian ini menghasilkan bahwa 

dengan menggunakan teknologi sistem smart parking, pengguna dapat mengecek 

slot parkir yang tersedia dengan mudah menggunakan internet dimanapun. LoRa 

ESP32 dapat memulai mengirimkan data dari sensor ultrasonic ke LoRa receiver 

dan kemudian mengirimkan data ke cloud (Waston IBM) serta server wifi. Data 

yang dihasilkan dapat dilihat dari aplikasi android dengan mengetikkan alamat IP 

dari modul. Sistem parkir ini sudah cukup lengkap tetapi dari sisi developer belum 

dapat merekam dan menyimpan data pengguna parkir dan data penggunaan parkir. 

[6] 

Niaz Mostakima, Ratna R Sarkarb, dan Md. Anowar Hossain melakukan 

penelitian pada tahun 2019 dengan judul "Smart Locker: IOT based Intelligent 

Locker with Password Protection and Face Detection Approach". Komponen yang 
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digunakan adalah mikrokontroler Arduino Atmega328, keypad 4x4, arduino shield, 

LCD, sensor panas, kamera android, handphone, dan aplikasi android. Sistem loker 

ini juga menggunakan pendeteksian wajah menggunakan alat pendeteksi wajah. 

Penelitian ini menggunakan tiga jenis keamanan yaitu RFID, password, dan deteksi 

wajah. Hal ini dapat menjadikan tingkat keamanan loker tinggi. Kekurangan dari 

penelitian ini adalah satu mesin sistem loker digunakan untuk beberapa kotak loker 

sehingga dapat menimbulkan antrian. Selain itu tiga jenis keamanan yang ada di 

sistem loker ini belum saling terhubung. Tingkat keamanan sistem loker akan 

semakin baik apabila data pada developer disinkronkan sehingga dapat 

menciptakan sistem loker yang terintegrasi dengan fitur tiga tahap verifikasi yaitu 

RFID, password, dan pendeteksi wajah. [7] 

Sistem loker yang dirancang penulis menggunakan RFID dan password 

sebagai pengaman loker. Berdasarkan fungsinya, sistem loker dibagi menjadi tiga 

bagian yaitu administrator, pengguna, dan developer. Pengguna loker dapat 

mengatur password sendiri pada perangkat loker. Administrator berfungsi menjadi 

tempat pendaftaran pengguna, pengecekan status ketersediaan loker, pemilihan 

loker yang akan digunakan, pemantau penggunaan loker serta pengatur ulang loker 

yang sudah selesai digunakan dalam tampilan dashboard. Developer bertugas 

menyimpan segala data yang terrekam pada sistem loker pada database MySQL. 

Komponen yang digunakan adalah LoRa RFM95, arduino ATMega 2560, arduino 

nano, arduino ESP32, arduino NodeMCU ESP8266, RFID RC522, LCD 20x4 i2c, 

LCD 16x2 i2c, keypad 4x4, relay, solenoid, buzzer, adaptor 5V, dan adaptor 12V. 

Pada sistem loker terdapat perangkat pendaftaran RFID yang digunakan untuk 

mendaftarkan RFID dan data pengguna, perangkat loker yang digunakan untuk 

mengubah password default menjadi password pribadi pengguna dan untuk 

mengakses loker serta perangkat relay yang bertugas menerima tegangan dari 

perangkat loker dan dialirkan ke solenoid, perangkat sender gateway dan receiver 

gateway, dan perangkat receiver loker. 
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2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Loker 

Menurut KBBI, loker memiliki arti lemari yang dilengkapi dengan kunci, 

atau tempat penyimpanan barang perseorangan. [8] Pada tempat umum, loker 

digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara untuk pengguna yang ingin 

menitipkan barang bawaan. Pada masa pandemi saat ini loker dapat berguna 

sebagai solusi untuk memininalisir penyebaran Virus yang menempel pada barang-

barang bawaan. Dengan adanya loker penyimpanan, pengguna dapat menitipkan 

barang bawaan ke dalam loker sebelum masuk ke ruangan sehingga kebersihan 

ruangan lebih terjaga. Bentuk loker umumnya adalah kotak dan terdiri dari banyak 

kotak yang berjejer. Masing-masing kotak memiliki nomor yang berurutan.   

 

 

Gambar 2. 1 Loker Penyimpanan [9] 

Gambar 2.1 menampilkan loker penyimpanan yang biasanya dipakai di 

tempat umum ataupun perkantoran. Jumlah loker dapat bervariasi sesuai kebutuhan. 

Masing-masing loker memiliki kunci yang berbeda sesuai dengan nomor loker. 
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2.2.2 LoRa RFM95 

LoRa (Long Range) merupakan seunit sistem komunikasi Low Power Wide 

Area Network (LPWAN) yang memiliki kemampuan transmisi jarak jauh, 

didukung pengembangannya oleh IBM, Semtech, Actility, dan lain-lain yang 

tergabung dalam LoRa Alliance. [10] Modulasi yang dihasilkan yaitu modulasi FM. 

Nilai frekuansi pada LoRa bermacam-macam sesuai daerahnya, jika di Asia 

frekuensi yang digunakan yaitu 433 Mhz, di Eropa nilai frekuensi yang digunakan 

yaitu 868 Mhz, sedangkan di Amerika Utara frekuensi yang digunakan yaitu 915 

Mhz. Beberapa fitur dari LoRa antara lain Geolocation, fungsi ini memungkinkan 

lokasi dapat terdeteksi hanya dengan sistem. Penggunaan LoRa tidak memerlukan 

biaya yang banyak sehingga dapat mengurangi biaya infrastruktur, operasional dan 

sensor-sensor yang mempunyai jaringanya sendiri. LoRa dibuat agar dapat 

berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, sehingga dapat cepat 

beradaptasi dengan jaringan dan aplikasi IoT. Daya yang digunakan pada LoRa 

cukup rendah, yaitu berkisar 13 mA hingga 15mA. Satu unit LoRa dapat 

memancarkan hingga 100 km dan bersifat end-to-end enkripsi AES128. Kapasitas 

LoRa Tinggi, mendukung jutaan pesan per base station, ideal untuk operator 

jaringan publik yang melayani banyak pelanggan.  

LoRaWAN dibangun menggunakan topologi star to star yang 

memungkinkan device dapat bekerja menggunakan baterai dalam jangka waktu 

yang lama dibandingkan topologi mesh network. Pada arsitektur LoRaWAN, device 

tidak ter-asosiasi dengan gateway tertentu. Data dari device akan diterima oleh 

beberapa gateway dalam jangkauan network LoRa. Setiap gateway akan 

meneruskan paket yang diterima dari device ke network server yang ada di cloud 

melalui backhaul seperti ethernet, wifi, satelit ataupun seluler. Pemrosesan 

dilakukan di level network server yang mengatur jaringan, memfilter paket yang 

diterima, security check, penjadwalan ACK (acknowledments), dan mengatur 

adaptive data rate (ADR). [11] 

LoRa RFM95 adalah salah satu jenis LoRa yang memiliki karakteristik 

pemakaian daya yang rendah dan merupakan modul tranceiver dan transmitter 

yang bekerja pada frekuensi low-range. Modul Transmitter (Tx modul) berufungsi 

sebagai bagian yang mengirim atau menerima sinyal radio antara dua perangkat. 
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Modul transceiver (Rx modul) merupakan bagian yang berfungsi sebagai jalur 

penerimaan data (perpindahan data) dari satu komputer ke komputer lain. Lora 

RFM95 memiliki sensitivitas yang tinggi yaitu mencapai -148 dBm serta arus 

penerimaan rendah yaitu 10.3 mA. Tegangan yang dibutuhkan untuk 

mengoperasikan LoRa RFM95 adalah 1.8-3.7 V dan suhunya -20 sampai +70 

derajat celcius. Chip LoRa berkomunikasi dengan MCU melalui Serial Peripheral 

Interface (SPI) menggunakan paket radio RadioHead. Modul RF yang digunakan 

yaitu LoRa BEE v1.1 dari Dragino. [12] 

 

 

Gambar 2. 2 LoRa RFM95 

Gambar 2.2 adalah LoRa RFM95. Fitur yang ditawarkan dari salah satu 

jenis LoRa ini antara lain Automated Meter Reading, Home and Building 

Automation, Wireless Alarm and Security Systems, Industrial Monitoring and 

Control, Long range Irrigation Systems.  

 

Tabel 2. 1 Spesifikasi LoRa RFM95 [12] 

No Kategori Spesifikasi 

1 Link Budget mencapai 168 dB 

2 Frequency Band 868/915 MHz 

3 Receive Current 10.3 mA 

4 Sensitivity down to -148 dBm 

5 Transmission Power 240 mA 
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2.2.3 ESP32 

ESP32 merupakan mikrokontroler penerus dari ESP8266 yang dikenalkan 

oleh Espressif System. Keunggulan dari ESP32 adalah tersedianya modul WiFi 

dalam chip, jumlah pin lebih banyak dari jenis mikrokontroler lain, memori lebih 

besar, serta terdapat bluetooth 4.0 low energy. 

                     

 

Gambar 2. 3 Arduino ESP32 

Pada ESP32 terdapat tombol push button yaitu tombol reset dan flash. 

Pada pin out terdiri dari 18 pin ADC (Analog Digital Converter) yang berfungsi 

untuk mengubah sinyal analog ke digital, 2 pin DAC (Digital Analog Converter) 

yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital ke analog, 16 pin PWM (Pulse Width 

Modulation), 10 pin sensor sentuh, 2 pin jalur antarmuka UART, serta pin 

antarmuka I2C, I2S, dan SPI. [13] 

 

Tabel 2. 2 Spesifikasi Arduino ESP32 [13] 

No Kategori Spesifikasi 

1 MCU 
Xtensa Dual-Core 32-bit LX6 with 
600 DMIPS 

2 Wi-Fi 802.11 b/g/n tipe HT40 

3 Bluetooth tipe 4.2 dan BLE 

4 Typical Frequency 160 MHz 
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No Kategori Spesifikasi 

5 SRAM ada 

6 Total GPIO 36 

7 Total SPI-UART-I2C-I2S 4-2-2-2 

8 Resolusi ADC 12bit 

9 Suhu operasional Kerja -40ºC to 125ºC 

10 Sensor di dalam module 
touch sensor, temperature 
sensor, hall effect sensor 

 

2.2.4 NodeMCU 

NodeMCU merupakan mikrokontroler berdasarkan Tensilica 32-bit RISC 

CPU Xtensa LX106. NodeMCU dilengkapi dengan ESP8266 yang memiliki fitur 

jaringan Wi-Fi yang lengkap sehingga dapat digunakan untuk meng-host aplikasi. 

ESP8266 NodeMCU memiliki kemampuan pemrosesan dan penyimpanan on-

board yang baik. [14] 

 

Gambar 2. 4 Arduino NodeMCU 

Gambar 2.4 adalah tampilan dari arduino NodeMCU ESP8266 dengan 

mikrokontroler Tensilica 32 bit. 

 

Tabel 2. 3 Spesifikasi NodeMCU [14] 

No Kategori Spesifikasi 

1 Microcontroller  Tensilica 32-bit RISC CPU Xtensa LX106 

2 Operating Voltage  3.3V 

3 Input Voltage  7-12V 

4 Digital I/O Pins (DIO) 16 

5 Analog Input Pins (ADC) 1 
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No Kategori Spesifikasi 

6 UARTs 1 

7 SPIs 1 

8 I2Cs 1 

9 Flash Memory  4 MB 

10 SRAM  64 KB 

11 Clock Speed  80 MHz 

 

2.2.5 Arduino ATmega 2560 

Arduino ATmega2560 merupakan mikrokontroler berdasarkan 

ATmega2560 (datasheet). Mikrokontroler ini dijalankan menggunakan software 

arduino IDE. Arduino ATmega2560 memiliki 54 pin digital I/O, 16 input analog, 4 

UART, koneksi USB, header ICSP,  tombol reset dan ruang sketsa yang lebih besar, 

sehingga sesuai untuk perangkat yang membutuhkan banyak pin input/output dan 

memori. [10] 

 

Gambar 2. 5 Arduino Atmega 2560 

Tabel 2. 4 Spesifikasi Arduino ATmega2560 

No Kategori Spesifikasi 

1 Tegangan Operasi 5V 

2 Inputvoltage (disarankan) 7-12V 

3 InputVoltage (limit) 6-20V 

4 Jumlah pin I/O digital 54 (15 pin digunakan sebagai output PWM) 

5 Jumlah pin input analog 16 

6 Arus DC tiap pin I/O 40 mA 

7 Arus DC untuk pin 3.3V 50 mA 

8 Flash Memory 256 KB (8 KB digunakan untuk bootloader) 

9 SRAM 8 KB 

10 EEPROM 4 KB 

11 Clock Speed 16 MHz 
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2.2.6 Arduino Nano 

Arduino Nano merupakan mikrokontroler berdasarkan Atmega328. 

Karakteristik dari arduino nano yaitu berukuran kecil yaitu 18x45 mm.  Arduino 

nano membutuhkan arus sebesar 5 V untuk dapat beroperasi dan daya sebesar 19 

mA.  

 

Gambar 2. 6 Arduino Nano 

Arduino Nano memiliki 14 unit pin I/O dengan 6 unit pin memberi output 

PWM dan 8 unit pin input analog. Mikrokontroler yang digunakan yaitu IC Atmel 

ATmega168. Saat operasi membutuhkan tegangan pada pin output sebesar 5VDC 

dengan input tegangan yang dianjurkan 7 sampai 12VDC dan batas input tegangan 

6-20 VDC.  

 

Tabel 2. 5 Spesifikasi Arduino Nano ATmega328 

No Kategori Spesifikasi 

1 Microcontroller ATmega328 

2 Operating Voltage (logic level) 5 V 

3 Input Voltage (recommended) 7-12 V 
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No Kategori Spesifikasi 

4 Input Voltage (limits) 6-20 V 

5 Digital I/O Pins 14 

6 Analog Input Pins 8 

7 DC Current per I/O Pin 40 mA 

8 Flash Memory 32 KB  

9 SRAM 2 KB  

10 EEPROM 1 KB  

11 Clock Speed 16 MHz 

12 Dimensions 0.73" x 1.70" 

 

Masing-masing pin output digital memiliki batas arus DC 40 mA. Flash 

Memory sebesar 32 KB dengan 4 KB digunakan oleh bootloader. Memori SRAM 

sebesar 2 KB serta EEPROM sebesar 1 KB. Proses kecepatan operasi yang dimiliki 

sebesar 16 MHz. Spesifikasi fisik yaitu berdiameter besar fisik 0,73 inchi x 1,70 

inchi dengan panjang 45 mm serta lebar 18 mm dan bobot 5 g. [15] 

 

2.2.7 RFID RC522 

 RFID adalah teknologi pelacakan yang digunakan untuk mengidentifikasi 

dan mengautentikasi tag yang diterapkan pada produk apa pun, individu atau 

hewan. RFID merupakan istilah umum yang digunakan untuk teknologi yang 

memanfaatkan gelombang radio untuk mengidentifikasi objek dan manusia. Tujuan 

dari RFID adalah untuk memfasilitasi transmisi data melalui perangkat portabel 

yang dikenal sebagai tag yang dibaca dengan bantuan RFID reader dan 

memprosesnya sebagai kebutuhan aplikasi. Informasi yang dikirimkan dengan 

bantuan tag menawarkan lokasi atau identifikasi bersama dengan spesifik lainnya 

dari produk yang ditandai: tanggal pembelian, warna, dan harga. Tag RFID 

termasuk microchip dengan antena radio, yang dipasang pada substrat. Tag RFID 

dikonfigurasi untuk merespon dan menerima sinyal dari transceiver RFID. Ini 

memungkinkan tag untuk dibaca dari jarak jauh, tidak seperti bentuk teknologi 

otentikasi lainnya. Sistem RFID telah mendapatkan penerimaan luas dalam bisnis, 
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dan secara bertahap menggantikan sistem barcode . [16] Secara umum, sistem 

RFID terdiri dari 2 bagian, yaitu RFID tag dan RFID reader.  

 

Gambar 2. 7 RFID Card 

Gambar 2.7 menunjukkan RFID card. Pada RFID card terdiri dari chip 

rangkaian sirkuit yang terintegrasi dan seunit antena. Dalam rangkaian tersebut 

terdapat memori yang memungkinkan RFID tag untuk menyiman data.  

 

Gambar 2. 8 RFID RC522 

Gambar 2.8 menunjukkan RFID RC522 yang berfungsi sebagai pembaca 

sinyal yang diberikan oleh RFID Card yang kemudian akan diproses dan disimpan 

datanya serta fungsi write yang dapat memasukkan data dari keypad. 

Tabel 2. 6 Spesifikasi RFID RC522 [16] 

Nomor Pin Nama Pin Deskripsi 

1 Vcc Power modul, umunnya 3.3V 

2 RST Reset pin – mereset modul 
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Nomor Pin Nama Pin Deskripsi 

3 Ground Terhubung dengan Ground 

4 IRQ 
Interrupt pin –membangunkan modul ketika 

perangkat akan menggunakan modul 

5 MISO/SCL/Tx 
MISO pin Ketika komunikasi SPI berperan 

sebagai SCL untuk I2c dan Tx untuk UART 

6 MOSI Master out slave in pin untuk komunikasi SPI 

7 SCK 
Serial Clock pin – untuk memprovide clock 

source 

8 SS/SDA/Rx 

berperan sebagai Serial Input (SS) ketika 

komunikasi SPI, SDA untuk IIC dan RX selama 

UART 

 

Proses penggunaan RFID dimulai dari pengidentifikasian RFID apakah 

terdaftar pada sistem. Setelah dipastikan terdaftar maka pengguna dapat mengatur 

password pada loker. Sistem akan merekam password tersebut sebagai kunci dari 

loker dan hanya dapat dibuka oleh RFID yang sama.  

 

2.2.8 LCD 

LCD (Liquid Crystal Display) atau display elektronik adalah salah satu 

komponen elektronika yang berfungsi sebagai tampilan suatu data, baik karakter, 

huruf ataupun grafik. 
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Gambar 2. 9 LCD 20x4 I2c character 

Gambar 2.9 menampilkan gambar LCD yang akan menunjukkan status 

kecocokan RFID dengan password dan menu tampilan awal. 

 

Tabel 2. 7 Spesifikasi LCD [17] 

No Kategori Spesifikasi 

1 LCD 

Blue backlight I2C 

Display Format 20 Characters x 4 lines 

Supply voltage 5V 

Back lit Blue with White char colo 

Supply voltage 5V 

Pcb Size 60mm99mm 

Contrast Adjust Potentiometer 

Backlight Adjust Jumper 

2 I2c 

Tegangan kerja VCC, GND, DO, AO 

Device Address 0x27 atau 0x3F 

Ukuran 41.5x19x15.3mm 

Kelebihan 

Mendukung protokol I2C 

Dilengkapi Trimpot pengatur lampu dan 
kontras layar 

Hanya 4 pin utk pengendalian (SDA, SCL, VCC 
dan GND) 

Dapat digunakan untuk LCD 16x2 ataupun 
20x4 
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2.2.9 Keypad 4x4 

Keypad 4x4 digunakan untuk memasukkan password yang diatur oleh 

pengguna, serta untuk mereset password ketika loker telah selesai digunakan. Data 

password kemudian diproses oleh mikrokontroler.  

 

 

Gambar 2. 10 Keypad 4x4 

Gambar 2.10 adalah Keypad 4x4. Terdapat 16 tombol yaitu angka 1 (satu), 

2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (Sembilan), 

huruf A, B, C, D, serta tanda * (bintang) dan # (pagar). Tanda * (bintang) digunakan 

untuk perintah hapus (backspace) dan tanda # (pagar) digunakan untuk perintah OK 

(enter). [18] 

 

2.2.10 Relay 

Relay merupakan komponen yang digunakan untuk menggerakkan kunci 

solenoid saat membuka loker pada ketika RFID di-tap dan password berhasil 

dimasukkan. 
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Gambar 2. 11 Relay 

Gambar 2.11 menampilkan modul relay. Cara kerja relay adalah dengan 

mengalirkan arus listrik dan menggerakkan solenoid. Saklar akan terhubung apabila 

dialiri arus listrik dan terputus apabila tak ada aliran listrik. [19] 

 

2.2.11 Solenoid 

Solenoid door lock merupakan perangkat elektronik. Prinsip kerja 

Solenoid menggunakan elektromagnetik dengan menggunakan tegangan kerja 12 

volt. Pada kondisi normal Solenoid dalam kondisi tertutup (pintu terkunci), 

kemudian ketika Solenoid diberi tegangan 12 volt kunci akan terbuka. [20] 

 

Gambar 2. 12 Solenoid 

2.2.12 Adaptor Power  

Adaptor power yang digunakan adalah adaptor dengan tegangan 5V dan 

12V. Pada perangkat receiver gateway menggunakan tegangan 5V sedangkan pada 

perangkat loker menggunakan tegangan 12 V. Adaptor power bekerja mengalirkan 

arus listrik pada perangkat sesuai dengan ukuran tegangan yang sudah diatur pada 

komponen adaptor. [21] 
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Gambar 2. 13 Adaptor Power 

2.2.13 Arduino IDE 

Arduino IDE (Integrated Development Environment) adalah seunit 

software yang sangat berperan untuk menulis program, meng-compile menjadi 

kode biner dan meng-upload ke dalam memory microcontroller.  Arduino IDE 

dibuat dari bahasa pemrograman JAVA yang dilengkapi dengan library C/C++ 

yang membuat operasi input dan output menjadi lebih mudah. Untuk menjalankan 

arduino dibutuhkan program (sketch) yang dituliskan pada software Arduino IDE. 

dan disimpan dengan ekstensi .ino. [22] Untuk menampilkan status (error, compile, 

upload program) pada arduino IDE dapat dilihat pada massage box berwarna hitam. 

Setelah Sketch dituliskan terdapat fitur bernama Verify untuk memastikan tidak ada 

karakter yang salah dan program dapat dijalankan. Apabila proses verify berhasil 

selanjutnya dapat dilakukan proses upload agar program dapat berjalan pada 

Arduino.  
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Gambar 2. 14 Tampilan Arduino IDE 

2.2.14 XAMPP 

XAMPP adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai localhost yang 

memudahkan proses desain, edit, dan pengembangan aplikasi. XAMPP memiliki 

kepanjangan yaitu X (Cross Platform), A (Apache), M (MySQL/MariaDB), P 

(PHP), P (Perl). Fungsi utama dari XAMPP antara lain menjalankan laravel melalui 

computer, mengkonfigurasi pengaturan database pada PhpMyAdmin, serta 

menginstall wordpress secara offline. Untuk menjalankan XAMPP cukup dengan 

menekan tombol start pada software untuk menjalankan modul Apache dan 

MySQL (sesuai dengan kebutuhan database). [23] 
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Gambar 2. 15 Tampilan XAMPP 

2.2.15 Software Wireshark 

Software Wireshark adalah sebuah software yang dapat digunakan untuk 

mengetes banyaknya paket data yang masuk dan tampil pada sebuah layar monitor 

ststus. Penelitian ini menggunakan software wireshark untuk menguji koneksi yang 

digunakan untuk sistem loker. Pengujian dilakukan selama 1 menit dan dengan jeda 

30 detik. 

 

Gambar 2. 16 Tampilan Wireshark 
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2.2.16 Delay 

Delay adalah salah satu parameter Quality of Services yang didefinisikan 

sebagai waktu yang dibutuhkan sebuah paket dari pengirim ke penerima dalam 

sebuah proses transmisi.  Sedangkan pada sisi perangkat keras, delay diartikan 

sebagai waktu yang dibutuhkan oleh solenoid untuk membuka loker setelah 

mendapat tegangan dari perangkat loker. [24] 

 

2.2.17 Packet Loss  

Sebagai salah satu parameter dari Quality of Services, packet loss diartikan 

sebagai kegagalan transmini paket IP mencapai tujuannya yang dapat disebabkan 

oleh overload trafik dan tabrakan (congestion) dalam jaringan, error akibat 

kerusakan media fisik, serta overflow yang terjadi pada buffer. [24] Rumus 

perhitungan packet loss:  

Packet Loss = 
Paket Dikirim - Paket Diterima 

x 100% 
Paket Data Dikirim 

  


