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BAB 3 
METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Analisa Sistem Kebutuhan 
Pada tahap ini juga dilakukan studi terhadap perkembangan interaksi 

sistem dengan entitas luar, dengan hasil analisis ini bisa diketahui komponen 
yang dibutuhkan serta bagaimana pembuatan sistem kerjanya. 
Komponen yang dibutuhkan untuk membuat alat adalah sebagai berikut : 

 Arduino UNO 
 LCD 16x2 
 Kabel Jumper Male to Female 
 Modul Ethernet Shield 
 Router 
 Buzzer 
Software pendukung untuk membangun sistem kerja alat ini 

menggunakan software Arduino, XAMPP, serta hosting berbayar untuk 
menampung data agar perekapan data dapat berjalan secara otomatis setiap 
harinya.. Analisa kebutuhan dilakukan untuk mengetahui spesifikasi dari 
kebutuhan aplikasi yang akan dibangun atau yang dibutuhkan seperti jenis 
perangkat keras dan perangkat lunak untuk pembuatan alat presensi berbasis 
Arduin menggunakan  Ethernet Shield. 

 

3.2.  Analisa Rangkaian Dengan Blok Diagram 

RFID-RC522 ARDUINO UNO
ETHERNET 
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LCD 16x2
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SERVER

INPUT PROSES
PROSES

OUTPUT

OUTPUT
 

 
Gambar 3.1 Blok Diagram Alat 
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Seperti pada Blok Diagram diatas pada bagian memori sudah tersimpan data 
peserta yang sudah terkonfigurasi. Sehingga, jika kartu identitas peserta didekatkan 
ke RFID akan terbaca secara otomatis dan nama peserta akan ditampilkan melalui 
LCD. Tugas dari Ethernet Shield akan mengkoneksikan data peserta langsung ke 
server melalui jaringan ethernet, sehingga staf presensi bisa melihat dan merekap 
data di akhir bulan atau periode secara real time melalui web administrator yang 
telah dibuat. 

 

3.3. Analisa Rangkaian dengan Flowchart 

Mulai
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pada LCD
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Gambar 3.2 Analisa Rangkaian Dengan Flowchart 
 

Berdasarkan alur kerja diatas, maka berikut cara kerja sistem alat : 
1. Inputan mulai presensi dengan mendekatkan kartu ke RFID-RC522. 
2. Setelah itu akan di proses oleh sistem yang akan menginisialisasi data. 
3. RFID membaca ID dan di terima oleh Ethernet shield. 
4. Jika ID sudah terkonfigurasi, maka akan di tampilan LCD 16x2. 
5. Data peserta yang valid akan langsung terkirim ke server melalui bantuan 

Ethernet Shield dan jaringan. 
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3.4. Algoritma Alat 
1. Mulai 
2. Arduino Uno aktif 
3. Arduino Uno menginisialisasi data yang masuk 
4. LCD 16x2 menampilkan karakter yang diperintah oleh Arduino 
5. RFID-RC 522 yang diprogram siap membaca ID dari kartu 
6. Jika RFID-RC522 menerima sinyal dan mendeteksi kode ID maka 

  Yes  
Kirim ke LCD 16x2 dan Web Administrator 

  No  
   Baca lagi kartu ID 

7. Kirim setiap informasi ID melalui Ethernet shield 
8. Kirim data ID melalui router Tenda N300 
9. Kirim data langsung ke server 
10. Selesai 

 
3.5. Analisa Rangkaian dengan Use Case Diagram 

 
Gambar 3.3 Analisa Rangkaian dengan Use Case Diagram 

 
 Seperti pada gambar diatas, entitas dari sistem ini berjumlah 2 buah, yaitu 
penyelenggara ( staf presensi ) dan peserta. Sedangkan proses yang terdapat pada 
sistem ada 3 buah, yaitu insert data peserta ke alat presensi, scan kehadiran dan 
proses data kehadiran. 
 

3.6. Analisa Rangkaian Secara Detail 
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Gambar 3.4 Analisa Rangkaian Alat Secara Detail 

 

3.7.  Desain Ilustrasi Alat 

 
Gambar 3.5 Desain Ilustrasi Alat 

 
Gambar rangkaian dan ilustrasi alat ini bertujuan untuk memudahkan 

pemahaman dan juga pembuatan alat agar hasil yang di peroleh optimal. Rangkaian 
elektronika adalah susunan dari komponen elektronika yang mempelajari ilmu 
tentang alat listrik arus lemah yang di jalankan dengan mengontrol aliran elektron 
atau juga muatan listrik seperti komputer, peralatan elekrtonik, termokabel, 
semikonduktor dan fungsi kelistrikan lainnya. Untuk dapat memahami 
sebuah rangkaian elektronika, kita harus menguasai bentuk desain dan pembuatan 
sirkuit elektroniknya pada bagian teknik elektro dan teknik komputer. 
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3.8. Prototype Alat 

Menurut Raymond McLeod, prototype didefinisikan sebagai alat yang 
memberikan ide bagi pembuat maupun pemakai potensial tentang cara system 
berfungsi dalam bentuk lengkapnya, dan proses untuk menghasilkan sebuah 
prototype sisebut prototyping. 

Prototyping adalah proses pembuatan model sederhana dari bentuk aslinya 
yang mengijinkan pengguna memiliki gambaran dasar tentang program serta 
melakukan pengujian awal. Prototyping memberikan fasilitas bagi pengembang dan 
pemakai untuk saling berinteraksi selama proses pembuatan, sehingga pengembang 
dapat dengan mudah memodelkan hardware maupun software yang akan dibuat. 
Prototyping merupakan salah satu metode pengembangan hardware maupun 
software yang banyak digunakan. 

 
Gambar 3.6 Desain Prototype Alat 

 
3.9. Konsep Jaringan 

Konsep jaringan pada simulasi ini menggunakan jaringan lokal atau juga 
sering disebut dengan ip public. Disini saya menggunakan ip kelas C.  

~  Kelas C : 192.168.0.0 – 192.168.255.255 
IP Public adalah alamat IP Public yang ditugaskan untuk setiap komputer 

yang terhubung pada internet dimana setiap IP adalah unik. Maka tidak akan  bisa 
dua komputer dengan alamat IP Public yang sama dalam seluruh Internet. Sebagian 
besar pengguna internet hanya akan memiliki IP dinamis yang bertugas untuk setiap 
komputer. Ketika terjadi disconected atau jaringan terputus apabila 
menghubungkannya kembali maka otomatis akan mendapat IP baru. 
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Gambar 3.7 desain jaringan 

 
Di dalam setting jaringan ini saya akan menggunakan settingan ip secara 

dinamis atau DHCP (Dynamic Configuration Protocol) adalah layanan yang secara 
otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang 
memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang 
meminta nomor IP disebut sebagai DHCP Client. 

Di dalam jaringan ini leptop saya di buat untuk server dari jaringan tersebut 
dengan cara sebagai berikut : setelah bisa online menggunakan browser anda (IE, 
Firefox, Google Chrome, Opera dll) tetap secara local atau Localhost. untuk 
memastikan programnya berjalan anda bisa memanggilnya di browser anda dengan 
menuliskan "localhost" . jika sudah benar maka di browser akan menampilkan 
informasi dari Fasilitas yang ada pada komputer anda. 

 

3.10. Metode Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam 3 tahap 
sebagai berikut : 
1. Metode Studi Kepustakaan 

Dalam metode ini dilakukan pencarian sebanyak mungkin literatur - 
literatur yang ada. Baik dari internet, jurnal ilmiah, buku - buku penunjang 
ataupun menanyakan langsung ke dosen pembimbing. Setelah semua 
informasi diperoleh, dilakukan pengkajian tentang masalah apa yang 
dihadapi, teknologi apa yang tepat digunakan, kelebihan dan kekurangan 
teknologi - teknologi tersebut. 
2. Metode Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dimulai dengan melakukan perancangan dari 
alat yang akan dibangun. Kemudian melakukan perancangan arus data diagram serta 
perancangan antarmuka. Setelah itu, merancang sistem program yang digunakan dalam 
menyimpan dan menampilkan data peserta yang melakukan presensi. 
3. Metode Pengujian Sistem 
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Pengujian dilakukan untuk melihat kesamaan hasil berdasarkan 
presensi yg dilakukan serta pengumpulan data yang dilakukan oleh sistem  server. 
Untuk input data dilakukan dengan menggunakan RFID dan.kartu presensi. 
Pengujian menggunakan 4 kartu RFID yang tersinkronisasi dengan web 
server. Kartu ID yang berhasil akan ditampilkan pada tampilan di LCD dan 
monitor. 
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