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ABSTRAK 

 
 

Perkembangan teknologi khususnya dalam bidang IoT (Internet of Things), saat ini memberikan 

peran yang besar dalam berbagai bidang. Selain untuk dapat mencapai lingkup kerja yang modern 

dan efisien, IoT juga dapat berperan dalam bidang keamanan yang saat ini telah menjadi 

kebutuhan utama. Salah satu peran IoT dalam bidang keamanan yaitu dapat diterapkan pada 

UTTP (Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dam Perlengkapannya) yang telah ditera. Sehingga dapat 

menjamin kebenaran hasil pengukuran dari UTTP tersebut serta dapat dilakukan pemantauan 

secara terus-menerus agar tidak terjadi tindak kecurangan. Salah satu inovasi dalam hal tersebut 

yaitu smart segel. Penggunaan smart segel diprioritaskan untuk UTTP tetap yang rentan terhadap 

pencurian dan pelanggaran. Sistem ini dirancang berbasis IoT yang terintegrasi dengan layanan 

cloud dan sistem GPS yang memungkinkan penggunaan aplikasi berbasis web untuk pemantauan 

kondisi segel secara daring oleh user. Data dari segel akan dikirimkan ke server melalui jaringan 

WiFi dan disimpan dalam database, untuk dapat ditampilkan dalam suatu web service dengan 

akses user, admin dan penera. Selain memberikan informasi kepada user mengenai lokasi segel, 

penggunaan sistem GPS juga bertujuan untuk mempermudah admin untuk dapat melakukan 

pendeteksian lokasi segel apabila terjadi pelanggaran. 

 

Katakunci: Internet of Things, smart segel, cloud, GPS, web service 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Metrologi merupakan ilmu ukur mengukur secara luas. Hal tersebut didasarkan 

pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Metrologi Legal 

merupakan metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran 

dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan berdasarkan 

Undang-Undang Metrologi Legal. Tujuan diberlakukannya undang-undang tersebut 

adalah untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran pengukuran dan 

adanya ketertiban pengukuran dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, 

standar satuan, metode pengukuran dan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan 

Perlengkapannya (UTTP), dan khususnya dalam rangka untuk mengawasi UTTP yang 

beredar di masyarakat. Hingga saat ini, seringkali terdapat berbagai kecurangan terhadap 

penggunaan UTTP tersebut, hal tersebut tentunya dilakukan oleh oknum-oknum tidak 

bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan. Salah satu bagian dari UTTP yang 

rentan dilakukan kecurangan adalah pada segel tera. Adapun segel metrologi merupakan 

tanda metrologi yang dibubuhkan pada timah plombir dengan kawat yang diikatkan pada 

UTTP, yang mana pada saat terjadi perubahan atau pelanggaran pada UTTP dengan cara 

merusak dari segel tersebut, seringkali tidak dapat diketahui atau terdeteksi. Oleh karena 

itu, dengan perkembangan teknologi saat ini diinteragrasikanlah sistem yang bekerja 

secara otomatis melalui aplikasi nirkabel dalam sebuah jaringan, sehingga 

dikembangkanlah smart segel untuk dapat menanggulangi permasalahan tersebut. 

Perkembangan teknologi menjadikan penggunaan IoT (Internet of Things) 

sangat populer saat ini. Teknologi IoT merupakan suatu upaya untuk dapat mencapai 

lingkup kerja modern yang efektif dan efisien. Hal tersebut dapat diterapkan dalam 

penggunaan smart segel. Smart segel dapat diterapkan pada berbagai jenis UTTP secara 

umum, namun penggunaan smart segel ini lebih diprioritaskan untuk UTTP yang rentan 

terjadi pelanggaran, UTTP yang lokasinya tetap dan UTTP yang rentan terhadap 

pencurian karena memiliki harga jual yang tinggi. Sebagai contoh, smart segel ini dapat 

diterapkan pada meter kwh, meter gas, meter air, pompa ukur bahan bakar minyak dan 
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beberapa UTTP lainnya. Smart segel ini, berfungsi sebagai pengawasan untuk memantau 

kebenaran dan kecurangan yang terjadi pada UTTP. Sistem dari prototipe yang dirancang 

berbasis IoT (Internet of Things) yang terintegrasi dengan layanan cloud, sehingga 

memungkinkan komunikasi secara dua arah dengan menggunakan aplikasi berbasis web. 

Adapun pada prototipe ini, menggunakan jaringan transmisi berbasis WiFi (Wireless 

Fidelity) sebagai media pengiriman data kondisi smart segel. Data dari segel akan 

dikirimkan ke server ketika kondisi terputus atau tersambung. Data yang telah dikirimkan 

ke server tersebut, kemudian akan disimpan dalam database dalam server. Selain itu, 

smart segel dilengkapi dengan sistem GPS (Global Positioning System), sehingga user 

dapat megetahui kondisi dan lokasi dari segel UTTP tersebut melalui web service yang 

dapat dipantau secara daring oleh user. Selain dapat memungkinkan pengguna untuk 

mengetahui lokasi dari smart segel tersebut berada, penggunaan modul GPS juga dapat 

mempermudah admin untuk dapat mendeteksi lokasi UTTP apabila terdapat indikasi 

pelanggaran. 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang penelitian, perumusan masalah dari penelitian ini 

antara lain : 

1. Bagaimana prototipe smart segel dapat mengirimkan kondisi segel (kondisi 

terputus) pada web service melalui jaringan WiFi? 

2. Bagaimana efektifitas dan efisiensi dari penggunaan jaringan WiFi dalam 

proses pengiriman data? 

3. Bagaimana proses integrasi smart segel dengan web service dan database 

sebagai media penyimpanan dan media untuk menampilkan kondisi dari 

segel? 

4. Bagaimana cara membuat antarmuka (interface) yang dapat menampilkan 

data kondisi segel yang telah dikirimkan dan disimpan dalam database 

sebagai akses untuk user? 
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1.3 PEMBATASAN MASALAH 

1. Pembuatan prototipe lebih berfokus pada sistem deteksi kerusakan 

dan kondisi dari smart segel yang berbasis jaringan WiFi dan web 

service menggunakan kabel segel sebagai penerapan sistem 

keamanan. 

2. Pengiriman data kerusakan segel menggunakan mikrokontroler 

ESP32. 

3. Data kondisi dari smart segel dapat diakses pada web service yang 

dapat menampilkan kondisi segel. 

4. Pengembangan web service dengan memanfaatkan modul GPS untuk 

menampilkan data lokasi saat segel terputus secara realtime. 

5. Penggunaan rangkaian arus mikro sebagai rangkaian penguat untuk 

dapat menghasilkan arus listrik dengan besar yang stabil. 

6. Daya pada mikrokontroler ESP32 dan modul GPS di-supply oleh 

baterai Ni-CD melalui rangkaian penguat arus mikro. 

7. Data hasil akuisisi hanya akan disimpan pada penyimpanan cloud 

tanpa menggunakan modul eksternal. 

8. Implementasi penggunaan smart segel dikhususkan untuk UTTP tetap 

seperti pompa ukur bahan bakar minyak, meter air dan lain 

sebagainya. 

9. Pengujian prototipe hanya difokuskan pada pengujian laboratorium. 

10. Jangkauan dan efektivitas prototipe terbatas pada jaringan dan lokasi 

penempatan smart segel. 

 

1.4 TUJUAN 

1. Membuat prototipe smart segel berbasis jaringan WiFi yang diintegrasikan 

dengan mikrokontroler ESP32. 

2. Membuat layanan mekanisme transmisi data untuk mekanisme pengamanan 

dari smart segel berbasis jaringan WiFi. 

3. Mengintegrasikan data dari smart segel ke database MySQL, yang 

tersambung melalui jaringan WiFi. 
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4. Membuat antarmuka (interface) untuk menampilkan data kondisi smart segel 

sebagai akses user. 

1.5 MANFAAT 

1. Prototipe smart segel ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. 

2. Alat ini dapat mengurangi tindak kecurangan terhadap penggunaan UTTP 

(Alat-Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya). 

3. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi landasan dalam pengembangan 

media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut. 

4. Menjadi sebuah nilai tambah khasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang 

pendidikan di Indonesia. 

5. Alat ini dapat digunakan sebagai sistem kemanan pada UTTP yang bersifat 

tetap seperti pompa ukur bahan bakar minyak, meter air dan lain sebagainya, 

guna mengurangi tindak kecurangan yang kemungkinan terjadi. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan laporan projek akhir ini dibagi menjadi lima bagian. 

Adapun rincian penulisan sistematika disajikan sebagai berikut : 

1. Bab I berisi pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dalam penulisan ini, pembatasan 

masalah dan sistematika penulisan. 

2. Bab II memuat tinjauan pustaka yang mmenjelaskan tentang peninjauan 

kembali pustaka-pustaka yang terkait (review of related literature) yang 

berfungsi sebagai peninjauan kembali dari pustaka seperti, laporan penelitian, 

makalah dalam seminar serta jurnal tentang masalah terkait yang tidak selalu 

tepat identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi dan saling berkaitan. 

3. Bab III memuat rancangan bangun, yang berisikan tentang rancangan dari 

alat, mulai dari rangkaian kelistrikan, desain alat sampai interface pada web 

service yang dibuat. 

4. Bab IV menjelaskan tentang hasil dan pembahasan, pada bab ini berisikan 

hasil dari uji coba alat, mulai dari pengujian kompenen penyusun hingga 

pengujian pada alat yang telah selesai dibuat. Selain itu, pada bab ini berisi 
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pula pembahasan faktor yang mempengaruhi kinerja alat sampai dengan 

pehitungan sesuai teori yang berkaitan dengan alat atau prototipe yang dibuat. 

5. Bab V merupakan bab kesimpulan dan saran, yang berisikan kesimpulan yang 

didapat dari penelitian yang dilakukan dan alat yang telah dibuat serta saran 

untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 SEGEL METROLOGI 

Segel metrologi adalah tanda metrologi yang dibubuhkan pada timah plombir 

dengan kawat yang diikatkan pada UTTP (Alat- Alat Ukur, Takar, Timbang dan 

Perlengkapannya). Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia No. 26/M-DAG/PER/2017 Tentang Pengawasan Metrologi Legal. 

Segel ini dibuat dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam 

hal pengukuran, yang dapat dilakukan dengan cara melakukan perubahan hasil 

pengukuran UTTP. Apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran tersebut (pemutusan 

atau perusakan segel) yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka 

pihak tersebut akan dikenai sanksi hukum. 

 

2.2 RANGKAIAN ELEKTRONIK 

Rangkaian elektronik pada smart segel ini merupakan suatu sistem yang dapat 

memenuhi kinerja dari smart segel tersebut. Rangkaian elektronik tersebut akan 

mengalirkan arus listrik pada mikrokontroler dalam pemrosesan data smart segel. Berikut 

merupakan komponen penyusun rangkaian elektronik pada smart segel: 

 

2.2.1 BATERAI NI-CD 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Baterai Ni-CD 

Sumber : Anakteknik.com, 2019 

Baterai Ni-CD merupakan salah satu jenis baterai yang dapat diisi ulang apabila 

muatan listrik pada baterai tersebut telah habis. Kelebihan dari baterai ini adalah dapat 
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diisi ulang dalam bentuk fisik sehingga tidak perlu memodifikasi casing. Selain itu, 

baterai ini memiliki daya tahan diatas baterai pada umumnya. 

Adapun karakteristik dari baterai Ni-CD antara lain : 

a. Harus diisi dengan besar daya yang konstan. 

b. Baterai akan penuh terisi jika mencapai 140% pengisian dari pengisian maksimum 

baterai tersebut. 

c. Tegangan baterai akan berangsur-angsur turun apabila baterai telah mencapai 

pengisian 140% walaupun tetap di charge. 

d. Variasi perubahan tegangan baterai tergantung dari fungsi pengisian dan suhu baterai. 

e. Pada saat pengisian selesai, maka suhu baterai akan naik dengan cepat. 

 
 

2.2.2 RESISTOR 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Resistor 

Resistor adalah komponen elektronika yang selalu digunakan pada setiap 

rangkaian elektronika. Fungsi dari resistor adalah sebagai penghambat agar terjadinya 

beda tegangan. Selain itu, resistor juga dikatakan sebagai pengatur keluaran tegangan dan 

sebagai pembatas aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. Resistor 

merupakan komponen pasif karena supply masih dibutuhkan dalam sistem kerjanya. 

(Sumber : 2017, n.d.) 

Pada umumnya, nilai resistor selain ditentukan dengan cara mengukur langsung 

dengan multimeter dapat juga ditentukan dengan warna gelang yang terdapat pada 

resistor. Nilai resistor tersebut harus ditentukan terlebih dahulu sebelum dirangkai yang 

bertujuan untuk menghindari terjadinya kerusakan pada resistor dan juga sebagai efisiensi 

perancangan rangkaian elektronik. 
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2.2.3 TRANSISTOR 

Transistor merupakan komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan 

semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai saklar, penguat, 

pengendali, penyearah, osilator, modulator dan lain sebagainya. Transistor memiliki tiga 

kaki elektroda, yaitu basis, kolektor dan emitor. Prinsip kerja transistor terletak pada bias 

elektron yang mengalir pada basis ke emitor. Bias basis-emitor yang kecil dapat mengatur 

bias kolektor ke emitor. Dimana transistor memiliki 3 jenis konfigurasi, yaitu common 

emitor (CE), common collector (CC), dan common base (CB). Pada konfigurasi CE kaki 

emitor dihubungkan ke ground. Demikian pula dengan konfigurasi CC dan CB, kaki 

kolektor dan basis dihubungkan ke ground secara berturut-turut. 

Konfigurasi penguatan yang sering digunakan adalah common emitor. Hal ini 

karena CE memiliki respon penguatan tegangan dan arus yang paling besar. Faktor 

penguatan pada konfigurasi CE disebut beta (ß) dan sering disebut hFe. Dapat dirumuskan 

seperti : 

𝛽 = IC 

IB 

...………………………………………………………………(2.1) 

 

Transistor dibagi menjadi 2 jenis yaitu Transistor Bipolar atau BJT (Bipolar 

Junction Transistor) dan Transistor Efek Medan atau FET (Field Effect Transistor). 

Transistor bipolar adalah transistor yang memerlukan perpindahan muatan pembawanya. 

Transistor ini dibagi menjadi dua jenis yaitu : 

• Transistor NPN 

Transistor yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif pada terminal 

basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari kolektor ke 

emitor. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 Transistor NPN 
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• Transistor PNP 

Transistor PNP adalah transistor yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan 

negatif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih 

besar dari emitor ke kolektor. 

 

Gambar 2.4 Transistor PNP 

 

2.2.4 MIKROKONTROLER ESP32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.5 Mikrokontroler ESP32 

Sumber : (Imran & Rasul, 2020) 

ESP32 merupakan mikrokontroler penerus dari mikrokontroler ESP8266. Pada 

mikrokontroler ini sudah tersedia modul WiFi dan bluetooth sehingga sangat mendukung 

dalam pembuatan sistem aplikasi IoT (Internet of Things). ESP32 memiliki 18 ADC 

(Analog Digital Converter), 2 DAC, 16 PWM, 10 sensor sentuh, 2 jalur antarmuka 

UART, pin antarmuka I2C, I2S dan SPI. Dalam melakukan pemrogramannya, ESP32 

dapat diprogram dengan menggunakan Arduino IDE ataupun dengan menggunakan 

Micropython.(Imran & Rasul, 2020) 
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2.2.5 MODUL GPS UBLOX NEO-6M 
 
 

Gambar 2.6 Modul GPS UBLOX NEO-6M 

Sumber : (Elektro et al., 2019) 

Modul GPS (Global Positioning System) APM2.5 NEO-6M berukuran 25 x 35 

mm, dan 25 x 25 mm untuk antena. Modul GPS APM2.5 NEO-6M berfungsi sebagai 

penerima GPS (Global Positioning System Receiver) yang dapat mendeteksi lokasi 

dengan menerima dan memproses sinyal dari satelit navigasi. Aplikasi dari modul ini 

melingkupi sistem navigasi, sistem keamanan terhadap perangkat bergerak, akuisisi data 

pada sistem pemetaan medan, location tracking, dan lainnya. Modul ini kompatibel 

dengan APM2 dan APM2.5 dengan EEPROM (Electrically Erasable Programmable 

Read Only Memory) terpadu yang dapat digunakan untuk menyimpan data konfigurasi. 

Komunikasi antarmuka menggunakan serial TTL (Transistor Transistor Logic) (RX/TX) 

yang dapat diakses dari 10 mikrokontroler yang memiliki fungsi UART (Universal 

Asynchronous Receiver Transmitter) atau emulasi serial TTL (pada Arduino dapat 

menggunakan pustaka komunikasi serial / serial communication library yang sudah 

tersedia dalam paket Arduino IDE). Baud rate diset secara default pada 9600 bps. 

GPS Processor dari modul ini menggunakan U-BLOX NEO-6 GPS Module. 

Modul ini dapat memproses hingga 50 kanal sinyal secara cepat dengan waktu Cold TTFF 

(Cold-Start Time-To-First-Fix), waktu yang diperlukan untuk menentukan posisi dari 

kondisi mati total kurang dari 27 detik.(Elektro et al., 2019) 
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2.3 SISTEM GPS 

Global Positioning System (GPS) merupakan sistem untuk menemukan letak di 

suatu permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan (synchronization) sinyal satelit 

menggunakan gelombang microwave. Gelombang microwave ini diterima receiver GPS 

di permukaan dan digunakan untuk menemukan lokasi, kecepatan, arah, dan waktu. 

Penentuan jarak dengan tiga satelit menggunakan teknik triangulasi untuk menghitung 

dua dimensi, yaitu longitude (garis lintang) dan latitude (garis bujur). Empat satelit 

dengan menghitung tiga dimensi yaitu longitude (garis lintang), latitude (garis bujur) dan 

alitude (ketinggian).(Maurya et al., 2012) 

 

2.4 IOT (INTERNET OF THINGS) 

IoT (Internet of Things) merupakan suatu konsep dimana suatu objek memiliki 

kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi dari 

manusia ke manusia maupun manusia ke komputer. IoT dapat dikembangkan diberbagai 

bidang keilmuan, seperti contohnya penerapan dalam bidang otomasi. Dalam bidang 

otomasi semua sistem bekerja secara otomatis dan bertindak sesuai data yang didapatkan 

dari internet. Contoh penerapannya yaitu sistem pengamanan otomatis yang datanya 

diambil dari internet. 

 
2.5 JARINGAN WIFI 

WiFi (Wireless Fidelity) merupakan teknologi jaringan tanpa kabel yang 

digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat khususnya perangkat komputer. 

Selain itu, WiFi merupakan bentuk pengambangan dari HiFi yang mengacu pada sistem 

jaringan berstandar IEEE – 802.11. Adapun prinsip kerja jaringan WiFi dapat dikatakan 

hampir sama dengan jaringan seluler lainnya yaitu dengan menggunakan gelombang radio 

untuk melakukan komunikasi antar perangkat. Kelebihan penggunaan jaringan WiFi yaitu 

lebih sederhana karena tanpa perlu melakukan instalasi kabel jaringan untuk dapat 

menghubungkan perangkat. Selain itu, proses pengiriman data dapat menjadi lebih cepat. 
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2.6 WEBSITE 

Website merupakan kumpulan halaman-halaman web yang berhubungan dengan 

file yang saling terkait. Selain itu, website juga dapat diartikan sebagain kumpulan 

halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, teks, gambar, animasi, suara atau 

yang lainnya baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian 

bangunan yang saling berkaitan. Dimana, masing-masing dihubungkan dengan jaringan 

halaman (hyperlink).(Novendri et al., 2019) 

 

2.7 XAMPP 

XAMPP merupakan perangkat lunak yang dapat mendukung banyak sistem 

operasi dan merupakan kompilasi dari beberapa program. Seperti Apache, MySQL, PHP 

dan Perl. XAMPP dapat diartikan sebagai tool yang menyediakan paket perangkat lunak 

dalam satu buah paket. Dalam pake XAMPP telah terdapat Apache (Web Server), MySQL 

(Database), PHP (server side scripting), Perl, FTP Server, PhpMyAdmin dan berbagai 

pustaka bantu lainnya. 

Adapun, kepanjangan XAMPP yaitu : 

X : Program ini dapat dijalankan dalam berbagai sistem operasi seperti, Windows, 

Linux, Mac OS dan juga Solaris. 

A : Apache merupakan aplikasi web server. Tugas utama dari Apache adalah 

menghasilkan halaman web yang benar kepada user berdasarkan kode PHP yang 

dituliskan oleh pembuat web atau user. 

M : MySQL merupakan aplikasi data server yang perkembangannya disebut SQL, 

yang merupakan bahasa terstruktur yang digunakan untuk mengolah database. 

P : PHP merupakan bahasa pemrograman web, dimana user dapat menggunakan 

bahasa pemrograman ini untuk membuat web yang bersifat server-side scripting. 

P : Perl merupakan bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk segala 

keperluan. 

 

2.8 PHP (HYPERTEXT PREPOCESSOR) 

PHP merupakan bahasa pemrograman dalam pembuatan website yang bersifat 

server-side scripting. PHP bersifat dinamis, sehingga dapat dijalankan pada berbagai 
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macam sistem operasi seperti Windows, Linux, dan Mac Os. Selain Apache, PHP juga 

mendukung beberapa web server lain, seperti Microsoft ISS, Caudium, dan PWS. PHP 

dapat memanfaatkan database untuk menghasilkan halaman web yang dinamis. Sistem 

manajemen database yang sering digunakan bersama PHP adalah MYSQL. Namun, PHP 

juga mendukung sistem manajemen Database Oracle, Microsoft Access, Interbase, d- 

Base, dan PostgreSQL. Selain itu, PHP adalah salah satu bahasan pemrograman script 

yang dirancang untuk membagun aplikasi web. Ketika dipanggil dari web browser, 

program yang ditulis dengan PHP akan di-parsing di dalam web server oleh interprenter 

PHP dan diterjemahkan ke dalam dokumen HTML, yang selanjutnya akan ditampilkan 

kembali web server. Karena proses program PHP dilakukan di dalam lingkungan web 

browser, PHP dikatakan sebagai bahasa sisi server (server-side). (Novendri et al., 2019) 

 

2.9 HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE) 

HTML merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menampilkan 

dokumen pada browser dalam sebuah web. HTML bertujuan untuk mendefinisikan 

struktur dokumen web dan tata letak tampilan. HTML menggunakan beragam tag dan 

atribut. Sebuah dokumen HTML ditandai dengan tag awal dan diakhiri dengan tag. Secara 

umum, fungsi HTML adalah untuk mengelola serangkaian data dan informasi sehingga 

suatu dokumen dapat diakses dan ditampilkan di Internet melalui layanan web. Adapun 

fungsi HTML yang lebih spesifik yaitu, untuk membuat halaman web, menampilkan 

berbagai informasi di dalam sebuah browser Internet dan membuat link menuju halaman 

web lain dengan kode tertentu (hypertext). (Novendri et al., 2019) 

 
2.10 MySQL 

MySQL adalah sebuah database yang terdiri dari sekumpulan data yang 

terstruktur. MySQL berfungsi untuk menyimpan data yang kemudian data tersebut dapat 

dipanggil untuk melakukan fungsi tertentu sesuai dengan aplikasi yang dikembangkan. 

Data tersebut tersimpan dalam sebuah tabel yang dapat dikategorikan. Masing-masing 

data tersebut disimpan dalam tabel yang berbeda dan dapat dibuat saling terkait, untuk 

menciptakan sebuah fungsi yang lebih kompleks. Struktur MySQL sama seperti bahasa 
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pemrograman lainnya yang memiliki tipe data, diantaranya seperti string, numerik, date 

and time, key dan auto increment. (Novendri et al., 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.7 MySQL Database Smart Segel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 MySQL Database Akun Web Service 
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2.11 METODE POST 

Dalam PHP, variabel $ _POST standar digunakan untuk mengumpulkan nilai 

dalam sebuah form dengan metode = “post”. Variabel $ _POST standar digunakan untuk 

mengumpulkan nilai dari bentuk dikirim dengan metode = “post”. Informasi yang dikirim 

dari formulir dengan metode POST lebih aman dan tidak memiliki batasan pada jumlah 

informasi untuk mengirim. Namun, ada ukuran max 8 Mb untuk metode POST, secara 

default (dapat diubah dengan mengatur post_max_size di file php ini) dan karena variabel 

tidak ditampilkan di URL, maka tidak mungkin untuk penunjuk halaman. 

 

2.12 FUNGSI UPDATE 

Syntax Update berfungsi untuk mengubah data yang salah dari sebuah tabel 

maupun dari beberapa tabel sekaligus. Sintax Update ini bekerja harus sesuai dengan 

kondisi atau dalam SQL sering disebut dengan WHERE. WHERE disini dapat 

diterjemahkan sebagai dimana atau berdasarkan. Fungsi ini berguna untuk membuat 

database menjadi terstruktur pada saat mengirim data lokasi dari modul GPS, dan tidak 

mengubah data dari segel yang lainnya. 
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BAB III 

RANCANG BANGUN 

Dalam rancang bangun ini akan dibahas mengenai hasil perancangan dari 

prototipe smart segel. Hasil perancangan yang dimaksud yaitu antara lain prinsip kerja 

prototipe, komponen penyusun prototipe, mekanisme program yang digunakan dalam 

pengiriman dan pelaporan data, serta prosedur pengujian. Adapun, prosedur pengujian 

tersebut meliputi, pengujian rangkaian penguat arus mikro, pengujian konsumsi arus, 

pengujian pengiriman data dari modul GPS dan pengujian pengiriman dan pelaporan data 

dari prototipe ke web service. 

 
3.1 DESKRIPSI DAN PRINSIP KERJA PROTOTIPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Diagram Blok Prototipe 

 
Prinsip kerja smart segel ini yaitu ketika kabel segel terputus, maka sinyal yang 

berisikan informasi kerusakan segel akan dikirimkan. Dalam prototipe smart segel, 

terdapat rangkaian penguat arus mikro yang terhubung dengan kabel segel. Rangkaian 

penguat arus mikro ini terdiri dari resistor sebagai pembagi tegangan dan transistor 

sebagai penguat arus pada orde mikro. Arus keluaran dari rangkaian penguat arus mikro 

akan berfungsi untuk mengaktifkan mikrokontroler ESP32 dan modul GPS NEO-6M. 

Penggunaan komponen yang relatif sederhana bertujuan untuk mengurangi konsumsi 

daya yang digunakan dalam mekanisme kerja prototipe smart segel tersebut. Dalam 
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pemrosesan data, ESP32 yang berfungsi sebagai mikrokontroler akan mengirimkan data 

berupa kondisi segel. Selain itu, mikrokontroler ESP32 juga akan memberikan supply 

tegangan untuk dapat mengaktifkan modul GPS NEO-6M untuk dapat memberikan 

informasi lokasi dari smart segel tersebut. Data kondisi dan lokasi segel akan dikirimkan 

oleh mikrokontroler ESP32 melalui jaringan WiFi menuju server dan akan dilaporkan 

dalam web service. Sehingga dapat dipantau secara daring oleh user. 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Prinsip Kerja Smart Segel 
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Gambar 3.3 Casing Smart Segel 

 
Casing dari smart segel dibuat secara 3D print, dengan bahan filamen yang 

massanya lebih ringan dibandingkan dengan bahan-bahan lainnya. Casing ini, berbentuk 

balok dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 7,5 cm dan tinggi 4,5 cm dengan massa sebesar 

69 gram. Pada bagian atas casing, terdapat dua buah lingkaran sebagai jalur dan pengait 

dari kabel segel yang berfungsi sebagai pengunci UTTP yang akan disegel. 

Smart segel tersusun dari beberapa komponen elektronik yang berfungsi untuk 

melakukan pelaporan data secara otomatis ketika kondisi segel terputus atau adanya 

indikasi pelanggaran. Ketika dilakukan perusakan atau pelanggaran pada segel, maka 

segel tersebut akan melaporkan kondisi segel secara daring melalui jaringan WiFi ke suatu 

web service. Adapun, terdapat dua kondisi operasi dari prototipe smart segel ini, yaitu : 

1) Kondisi standby 

Kondisi standby merupakan kondisi saat kabel segel dalam kondisi 

tersambung. Kabel segel ini akan menghubungkan baterai ke ground sehingga arus 

listrik dapat mengalir melalui resistor dengan besar hambatan 30 MΩ. Resistor dengan 

nominal besar ini digunakan dengan tujuan untuk melewatkan arus sekecil mungkin, 

sehingga tidak menghabiskan daya baterai yang besar. Baterai yang merupakan supply 

tegangan untuk rangkaian elektronik pada prototipe smart segel ini memiliki voltage 6 

Volt dengan kapasitas daya baterai sebesar 4000 mAh, sehingga arus yang mengalir 

melalui resistor adalah sebesar 0,2 ɥA. Dengan kapasitas baterai tersebut, maka secara 

ideal dalam kondisi standby baterai dapat bertahan lebih dari 1 tahun. Pada rangkaian 

tersebut, semakin besar nilai hambatan dari resistor maka semakin sedikit daya yang 

dikonsumsi oleh baterai, sehingga baterai dapat bertahan lama. 
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Dalam implementasinya, smart segel ini digunakan pada UTTP yang dapat 

digunakan sebagai pengganti dari CTT (Cap Tanda Tera) karena memiliki daya tahan 

lebih dari satu tahun. Selain itu, penggunaan baterai rechargeable memungkinkan 

untuk dilakukannya isi ulang kembali baterai dalam satu kali periode peneraan. 

 
2) Kondisi kabel terputus 

Kondisi kabel terputus merupakan suatu kondisi dimana kabel segel terputus 

atau terlepas dari rangkaian. Ketika kabel segel terputus, arus akan mengalir secara 

otomatis melalui rangkaian penguat arus mikro. Sehingga arus dalam orde mikro 

tersebut dikuatkan sebanyak 3 kali oleh 2 transistor NPN tipe C828 dan 1 transistor 

PNP tipe C9012. Arus keluaran dari rangkaian penguat arus mikro tersebut akan 

mengaktifkan ESP32 sebagai mikrokontroler untuk proses pengiriman data sesuai 

dengan program yang telah diupload. Selain itu, ESP32 juga akan mengaktifkan modul 

GPS NEO-6M yang akan memberikan informasi lokasi dari smart segel tersebut. Data 

dari kondisi dan titik koordinat dari segel akan dikirimkan data ke server database 

MySQL dengan jaringan WiFi yang akan dilaporkan dalam web service berupa peta 

dengan gambar gembok berwarna merah untuk kondisi segel terputus dan gembok 

berwarna biru untuk kondisi segel tersambung. Selain itu, pada web service yang telah 

dibuat, terdapat beberapa fitur widget seperti, menu login, home, lokasi segel, grafik 

segel dan tabel lokasi dan status segel. 

Pengiriman data dari smart segel menggunakan metode POST yang dapat 

menerima informasi dari mikrokontroler, kemudian mengirimkannya ke database 

MySQL secara realtime. 
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3.2 KOMPONEN PENYUSUN PROTOTIPE 
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Gambar 3.4 Skematik Rangkaian Elektronik Smart Segel 

 
Prototipe smart segel disusun oleh beberapa komponen untuk menghasilkan suatu 

sistem kerja yang baik sesuai dengan mekanisme dan algoritma dalam pengiriman dan 

pelaporan data. Adapun komponen penyusun smart segel tersebut antara lain : 

(1) Mikrokontroler ESP32 

(2) Modul GPS UBLOX NEO-6M 

(3) Supply (Baterai Ni-CD 6 Volt) 

(4) Resistor 

(5) Transistor 

 
 

3.2.1 MIKROKONTROLER ESP32 

ESP32 digunakan sebagai mikrokontroler yang berisikan program pengiriman 

data kondisi dan lokasi smart segel melalui jaringan WiFi ke web service. Dalam 

penggunaannya, digunakan pin D4 sebagai TX dan pin D5 sebagai pin RX. Dimana 

masing-masing pin tersebut didefinisikan menggunakan library SoftwareSerial, serta 

digunakan pula pin VIN dan GND yang digunakan sebagai supply. 
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3.2.2 MODUL GPS UBLOX NEO-6M 

Modul GPS APM2.5 NEO-6M pada prototipe ini berfungsi sebagai penerima GPS 

(Global Positioning System Receiver) yang dapat mendeteksi lokasi dengan menerima 

dan memproses sinyal dari satelit navigasi. Baud rate modul GPS ini, di-setting secara 

default pada 9600 bps. GPS Processor dari modul ini menggunakan u-blox NEO-6 GPS 

Module Modul ini dapat memproses hingga 50 kanal sinyal secara cepat dengan waktu 

Cold TTFF (Cold-Start Time-To-First-Fix), waktu yang diperlukan untuk menentukan 

posisi dari kondisi mati total kurang dari 27 detik. 

 

3.2.3 BATERAI NI-CD 

Pada prototipe smart segel digunakan baterai Ni-CD sebagai tegangan supply dari 

keseluruhan komponen. Baterai yang digunakan yaitu baterai Ni-CD bertipe AA dengan 

tegangan masing-masing sebesar 1,2 Volt yang berjumlah 5 buah baterai yang dirangkai 

secara seri sehingga total tegangan supply untuk rangkaian elektronik yaitu sebesar 6 Volt. 

Baterai ini, memiliki kapasitas sebesar 4000 mAh, yang dihubungkan dengan 

menggunakan kabel coaxial RF dengan female SMA connector yang tersolder pada PCB. 

Tegangan supply dari baterai tersebut akan mengaktifkan mikrokontroler ESP32 dan 

Modul GPS melalui rangkaian penguat arus mikro. 

 

3.2.4 RESISTOR 

Pada prototipe smart segel yang dirancang, diupayakan menggunakan resistor 

dengan hambatan sebesar mungkin dengan tujuan untuk dapat menghambat aliran arus 

listrik yang mengalir dari baterai sehingga dapat menghemat konsumsi dari daya baterai 

yang digunakan. Dimana, total besarnya hambatan yang digunakan pada rangkaian 

elektronik ini adalah sebesar 30 MΩ, menggunakan 3 buah transistor dengan hambatan 

masing-masing sebesar 10 MΩ yang tersusun secara seri. 

 
3.2.5 TRANSISTOR 

Smart segel membutuhkan suatu rangkaian penguat arus yang tersusun dari 

transistor. Transistor yang digunakan merupakan transistor dengan jenis BJT (Bipolar 



 

Junction Transistor) sebanyak 3 buah, yaitu 2 buah transistor NPN tipe C828 dan 1 buah 

transistop PNP tipe C9012. Arus pada orde mikro yang merupakan keluaran dari 3 buah 

resistor yang dirangkai secara seri akan dikuatkan oleh 2 buah transistor NPN dan 1 buah 

transistor PNP. 

 

3.3 SPESIFIKASI ALAT 

• ESP32 digunakan sebagai mikrokontroler yang akan di-upload pemrograman 

untuk pengiriman data melalui jaringan WiFi ke web service 

• Modul GPS UBLOX NEO-6M berfungsi untuk memberikan informasi terkait 

lokasi dari smart segel 

• Baterai AA Ni-CD 6V Rechargeable 4000 mAh (milliAmpere-hour) (terdapat 

5 buah baterai dengan masing-masing memiliki tegangan sebesar 1,2V yang 

dihubungkan secara seri). Menggunakan JST PH Connector yang digunakan 

sebagai supply untuk seluruh komponen prototipe smart segel 

• Kabel coaxial RF dengan female SMA connector, yang digunakan sebagai 

kabel segel 

• Rangkaian penguat arus mikro (tersusun dari 2 buah transistor NPN tipe 

C828, 1 buah transistor PNP tipe C9012 dan 3 buah resistor 10 MΩ yang 

tersusun secara seri) 

 

3.4 PEMROGRAMAN 

Pemrograman yang dilakukan adalah dengan melakukan integrasi dari 

mikrokontroler ESP32 dengan modul GPS NEO-6M menggunakan Arduino IDE. 

Adapun, pengiriman data menuju server database MySQL juga menggunakan 

pemrograman yang diprogram melalui Arduino IDE yang disambungkan dengan metode 

POST dengan manggunakan bahasa pemrograman PHP pada Visual Studio Code. 

Terdapat 4 jenis library yang digunakan, yaitu #include <WiFi.h>, #include 

<HTTPClient.h>, #include <TinyGPS++.h>, serta #include <SoftwareSerial.h>. Library 

tersebut berguna untuk menyambungkan jaringan WiFi melalui ESP32, mengintegrasikan 

data yang diterima oleh ESP32 dengan database, mengaktifkan GPS dan mengaktifkan 

pin-pin yang digunakan. 
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Sistem pemrograman yang digunakan untuk mengubah kondisi segel jika terjadi 

kerusakan adalah dengan menggunakan fungsi UPDATE, yang berguna untuk mengubah 

kondisi segel pada database dan untuk membuat data lokasi koordinat lebih rapi. 

Penggunaan fungsi ini hanya merubah nilai pada baris yang telah ditetapkan, sehingga 

tidak mengganggu data segel yang lain. 

Proses pengintegrasian database, ESP32 dan web service dilakukan dengan 

menggunakan IP localhost tanpa menggunakan hosting. Karena apabila menggunakan 

hosting akan memakan biaya yang lebih mahal. PORT yang digunakan pada ESP32 dan 

database harus sesuai dengan web service, yaitu http://IP Addres:8080/segel/. Apabila 

tidak sesuai, maka data tidak akan terkirim ke database sehingga tidak dapat ditampilkan 

pada web service. Sistem ini dapat dikatakan lebih sederhana dan mudah dibandingkan 

pada projek akhir sebelumnya, karena tidak digunakannya API Key atau semacamnya. 

Dimana, pada sistem ini hanya memanfaatkan fungsi POST dan UPDATE untuk 

melakukan pengintegrasian, sehingga pengiriman data akan menjadi lebih cepat. 

 

3.5 PROSEDUR PENGUJIAN 

Prosedur pengujian prototipe smart segel dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

 
3.5.1 PENGUJIAN RANGKAIAN PENGUAT ARUS MIKRO 

Pengujian rangkaian penguat arus mikro bertujuan untuk dapat mengetahui 

besarnya nilai penguatan (hFe) secara aktual dari masing-masing transistor yang 

digunakan dalam penyusunan rangkaian ini. Pengujian ini dilakukan dengan cara 

melakukan pengukuran terhadap arus koletor dan arus basis dari tiap transistor. Pengujian 

ini bertujuan untuk mengetahui besarnya arus listrik awal yang dibutuhkan untuk 

mengaktifkan komponen-komponen lain seperti mikrokontroler ESP32 dan modul GPS 

NEO-6M dari arus yang dikeluarkan atau dihasilkan dari rangkaian penguat yang ada. 

Prosedur pengujian rangkaian penguat arus mikro antara lain : 

1. Kondisi segel dalam keadaan terputus, sehingga arus akan mengalir melewati 

transistor. 

2. Arus basis dan arus kolektor diukur dengan menggunakan amperemeter pada masing- 

masing transistor yang digunakan. 
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3. Pengukuran dilakukan sebanyak 5 kali untuk masing-masing transistor yang 

digunakan. 

4. Penguatan transistor diukur dengan menggunakan rumus perhitungan hFe, kemudian 

dibandingkan dengan nilai hFe pada datasheet transistor yang digunakan. 

5. Bandingkan hasil pengukuran dengan perhitungan teoritis yang didapatkan dari 

datasheet. 

 

 
3.5.2 PENGUJIAN KONSUMSI ARUS 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui arus yang dibutuhkan atau dikonsumsi 

oleh seluruh komponen yang digunakan dalam rangkaian sistem prototipe smart segel. 

Pengujian ini dilakukan pada dua kondisi kabel segel, yaitu pada kondisi standby dan 

kondisi saat kabel segel terputus. Adapun prosedur pengujian konsumsi arus yaitu sebagai 

berikut : 

1. Kondisi segel dalam keadaan terputus, sehingga arus akan mengalir melewati 

transistor. 

2. Pengukuran arus dilakukan pada keseluruhan komponen (rangkaian penguat arus 

mikro, mikrokontroler ESP32 dan modul GPS NEO-6M). 

3. Pengukuran dilakukan sebanyak 5 kali untuk masing-masing komponen. 

4. Hasil pengukuran dibandingkan dengan konsumsi daya yang terdapat pada datasheet 

masing-masing komponen. 

5. Langkah kedua hingga langkah keempat kembali dilakukan dalam kondisi kabel segel 

terputus sehingga rangkaian secara otomatis beroperasi. 

 

3.5.3 PENGUJIAN PENGIRIMAN DATA TITIK KOORDINAT MODUL GPS 

NEO-6M 

Pengujian pengiriman data titik kordinat oleh modul GPS NEO-6M dilakukan 

untuk dapat mengetahui lamanya waktu yang dibutuhkan oleh modul GPS untuk 

melakukan pendeteksian titik koordinat smart segel hingga melakukan pengiriman 

datanya ketika kabel segel dalam kondisi terputus. 

1. Hubungkan modul GPS dengan mikrokontroler ESP32, sesuai dengan pin-pin yang 

telah dideklarasikan sebelumnya. 
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2. Hubungkan mikrokontroler ESP32 dengan PC menggunakan kabel USB (pastikan 

pemrograman telah ter-upload sebelumnya pada mikrokontroler ESP32). 

3. Atur PORT yang akan digunakan, lalu buka serial monitor dan atur baud rate pada 

115200. 

4. Pilih opsi show timestamp untuk dapat menampilkan setiap proses yang berjalan dan 

kemudian dicetak pada serial monitor. 

5. Menghitung selisih waktu untuk masing-masing data pengiriman titik koordinat oleh 

modul GPS yang telah dilaporkan pada serial monitor. 

6. Pengambilan data dilakukan sebanyak 50 kali. 

 
 

3.5.4 PENGUJIAN PENGIRIMAN DATA KE WEB SERVICE 

Pengujian pengiriman data ke web service bertujuan untuk mengetahui performa 

web service yang dibuat dalam menangani setiap permintaan data untuk dapat 

mewujudkan komunikasi data yang sesuai. Pada pengujian ini, didapatkan respon waktu 

rata-rata yang dibutuhkan untuk menangani setiap pengiriman data yang ditransmisikan 

ke server. Adapun prosedur pengujian yang dilakukan antara lain : 

1. Upload pemrograman pada mikrokontroler ESP32. 

2. Siapkan file PHP sebagai penghubung antara ESP32 dan server database. 

3. Aktifkan PORT XAMPP. 

4. Pastikan alamat IP pada Arduino IDE, PHP dan database sama dan telah sesuai. 

5. Perhatikan database pada PhpMyAdmin. 

6. Amati data yang telah diterima oleh server database. 

7. Menghitung selisih waktu untuk masing-masing data yang telah dikirimkan dalam 

server secara realtime. 

8. Pengambilan data dilakukan sebanyak 50 kali. 
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BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 HASIL PROTOTIPE 

Prototipe smart segel telah dibuat, dengan hasil sesuai pada gambar 4.1. Prototipe 

yang dibuat, mampu melakukan mekanisme pengamanan. Data dari smart segel tersebut, 

kemudian dikirimkan ke server melalui transmisi dengan sistem komunikasi melalui 

internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.1 Prototipe Smart Segel 

 
Adapun komponen-komponen penyusun rangkaian elektronika prototipe smart segel ini 

antara lain : 

5 
6 

 

 

 

 

 

2 

4 
3 

 

1 
 

 

Gambar 4.2 Komponen Rangkaian Elektronika Smart Segel 
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(1) Mikrokontroler ESP32 

(2) Modul GPS UBLOX NEO-6M 

(3) Kabel Segel (Kabel coaxial RF dengan female SMA connector) 

(4) JST PH Connector (jalur supply baterai NI-CD) 

(5) Resistor 

(6) Transistor 

 

 
4.2 HASIL PENGUJIAN RANGKAIAN PENGUAT ARUS MIKRO 

Tabel 4. 1 Hasil Pengujian Rangkaian Penguat Arus Mikro 
 

Transistor 1 2 3 4 5 �̅� 

T1 
Ib1 (mA) 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

Ic1 (mA) 0,0687 0,0692 0,0685 0,0686 0,0688 0,0688 
(C828) 

NPN 
Ie1 (mA) 0,0693 0,0691 0,0689 0,0689 0,0694 0,0691 

 hFe1 344,50 346,00 342,50 343,00 344,00 344,00 

T2 
Ib2 (mA) 0,0693 0,0685 0,0693 0,0692 0,0688 0,0690 

Ic2 (mA) 20,900 21,100 20,900 20,900 20,900 20,940 
(C828) 

NPN 
Ie2 (mA) 21,200 21,300 21,300 21,200 21,200 21,240 

 hFe2 301,59 308,03 301,59 302,02 303,78 303,40 

T3 
Ib3 (mA) 21,300 21,200 20,900 20,900 20,900 21,040 

Ic3 (mA) 102,90 103,30 103,30 103,20 103,30 103,26 
(C9012) 

PNP 
Ie3 (mA) 112,20 112,20 112,30 112,20 112,30 112,24 

 hFe3 4,8310 4,8726 4,9426 4,9378 4,9426 4,9053 

 
Pengukuran arus yang dilakukan pada rangkaian penguat arus mikro digunakan 

untuk dapat mengetahui besarnya arus yang dikuatkan oleh masing-masing transistor serta 

besarnya penguatan dari masing-masing transistor dalam penyusunan rangkaian penguat 

arus mikro tersebut. Arus keluaran dari rangkaian penguat ini, akan digunakan sebagai 

supply untuk dapat mengaktifkan komponen-komponen lain seperti mikrokontroler 

ESP32 dan modul GPS NEO-6M. Pengukuran arus dilakukan sebanyak 5 kali pada basis, 

kolektor dan emitor dari tiap-tiap transistor yang digunakan (2 NPN dan 1 PNP). Dari 

hasil pengukuran tersebut, nilai penguatan (hFe) dapat diketahui melalui perhitungan 
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dengan menggunakan persamaan 2.1. Dari hasil perhitungan, diperoleh rata-rata nilai 

penguatan pada transistor NPN (C828), untuk masing-masing transistor T1 dan T2 yaitu 

sebesar 344 dan 303,4. Apabila nilai hFe tersebut dibandingkan dengan nilai hFe 

transistor pada datasheet transistor C828, maka dapat diketahui bahwa transistor T1 dan 

T2 merupakan kategori transistor tipe R, yaitu transistor dengan range hFe 180 sampai 

dengan 360. Sedangkan, apabila nilai hFe pada transistor T1 dan T2 tersebut 

dibandingkan dengan besarnya hFe hasil pengukuran langsung dengan menggunakan 

multimeter maka nilai hFe pada T2 memiliki selisih yang cukup jauh. Hal tersebut 

dikarenakan nilai hFe yang terukur pada multimeter untuk masing-masing transistor T1 

dan T2 yaitu 355 dan 353. Besarnya rata-rata nilai hFe pada transistor PNP (C9012) T3 

yaitu sebesar 4,9053. Besarnya nilai hFe pada transistor T3 tersebut tidak sesuai dengan 

nilai hFe transistor pada datasheet transistor C9012, yang nilai minimumnya yaitu sebesar 

64. Selain itu, nilai tersebut juga tidak sesuai dengan dengan nilai hFe pada hasil 

pengukuran langsung dengan menggunakan multimeter, yaitu sebesar 198. Hal tersebut 

terjadi karena keluaran arus dari transistor akan menyesuaikan beban listrik sehingga arus 

keluaran jauh lebih kecil daripada kapasitas maksimumnya. 

Pengukuran arus basis pada transistor T1 yang secara teoritis merupakan arus pada 

orde mikro, digunakan multimeter dengan resolusi 0,1 ɥA. Arus basis hasil pengukuran 

tersebut didapatkan sebesar 0,2 ɥA. Adapun output rangkaian penguat tersebut ditunjukan 

dari besarnya arus yang terukur pada pengukuran arus kolektor pada transistor T3 dengan 

nilai rata-rata pengukuran sebesar 112,24 mA. Dari pengujian ini, didapatkan bahwa 

transistor dapat menguatkan input arus dari skala mikro Ampere (ɥA) menjadi mili 

Ampere (mA). Transistor dalam rangkaian penguat tersebut dapat difungsikan sebagai 

penguat arus dengan nilai penguatan sesuai dengan hFe (β). 
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4.3 HASIL PENGUJIAN KONSUMSI ARUS 
 

Tabel 4. 2 Hasil Pengujian Konsumsi Arus 
 

 
Kondisi 

Konsumsi Arus 

dari Beban 

Listrik 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
�̅� 

 

 

 
Segel 

Terputus 

Rangkaian 

Penguat Arus 

(mA) 

 
18,68 

 
17,89 

 
17,91 

 
18,57 

 
18,63 

 
18,34 

Mikrokontroler 

ESP32 (mA) 
15,58 16,17 16,42 16,33 16,39 16,18 

Modul GPS 

NEO-6M (mA) 
13,72 11,98 13,52 13,81 12,79 13,16 

Total Konsumsi Arus (mA) 47,98 46,04 47,85 48,71 47,81 47,68 

Total Konsumsi Arus 

Minimum (mA) 
45,45 

Total Konsumsi Arus 

Maksimum (mA) 
48,82 

 
Pengujian konsumsi arus dilakukan untuk dapat mengetahui besarnya arus yang 

dibutuhkan masing-masing komponen penyusun rangkaian elektronika pada smart segel 

untuk dapat aktif sehingga mampu mengirimkan data. Pengujian ini dilakukan dengan 

cara mengukur arus yang dikonsumsi oleh masing-masing komponen penyusun rangkaian 

elektronika (beban listrik) pada smart segel seperti, rangkaian penguat arus mikro, 

mikrokontroler ESP32 dan modul GPS NEO-6M. 

Hasil pengujian konsumsi arus yang digunakan pada saat kondisi segel terputus 

untuk masing-masing komponen penyusun rangkaian elektronika pada smart segel 

tersebut antara lain, rata-rata arus yang dikonsumsi pada rangkaian penguat arus mikro 

adalah 18,34 mA, rata-rata arus yang dikonsumsi pada mikrokontroler ESP32 adalah 

sebesar 16,18 mA, dan rata-rata konsumsi arus pada modul GPS NEO-6M adalah sebesar 

13,16 mA. Sehingga total rata-rata konsumsi arus untuk keseluruhan komponen yaitu 

sebesar 47,68 mA, dengan total konsumsi arus maksimum adalah sebesar 48,82 mA. Rata- 

rata total konsumsi arus pada smart segel yaitu 47,68 mA, dengan menggunakan supply 
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Gambar 4.3 Status Koneksi Jaringan WiFi 

 
Pengujian pengiriman data titik koordinat dilakukan dengan tujuan untuk dapat 

mengetahui lamanya waktu modul GPS dalam melakukan pendeteksian titik koordinat 

lokasi dari smart segel. Pada pengujian ini digunakan mikrokontroler ESP32 dan modul 

GPS NEO-6M, yang terlebih dahulu dihubungkan ke jaringan WiFi sebagai  media 

transmisi data. Apabila mikrokontroler ESP32 dan modul GPS tersebut telah terhubung 
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baterai dengan kapasitas daya sebesar 4000 mAh, secara teori smart segel tersebut akan 

dapat digunakan untuk pengiriman data sebanyak 84 kali. Dalam kondisi standby yaitu 

pada saat kabel segel dalam kondisi tersambung, kabel segel akan tersambung ke ground 

dan arus listrik akan melewati hambatan sebesar 30 MΩ, arus akan dilewatkan sekecil 

mungkin sehingga tidak menghabiskan daya baterai yang besar. Dengan kata lain, dalam 

kondisi ideal arus yang dikonsumsi oleh smart segel adalah mendekati 0 (0,2 ɥA). Dengan 

kapasitas baterai tersebut, secara ideal dalam kondisi standby baterai akan bertahan lebih 

dari 1 tahun. 

 

4.4 HASIL PENGUJIAN PENGIRIMAN DATA TITIK KOORDINAT 

MODUL GPS NEO-6M 

 
 



 

dengan WiFi, maka akan muncul status connected beserta IP Address, Netmask dan 

Gateway dari WiFi yang digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Titik Koordinat Modul GPS NEO-6M 

 
GPS bekerja mendeteksi jarak dari penentuan sejumlah satelit, melalui suatu 

pemrograman untuk dapat mengetahui keberadaan satelit GPS pada waktu tertentu. Satelit 

tersebut akan mengirimkan informasi mengenai posisi dan waktu dalam bentuk sinyal 

radio. Sehingga sinyal tersebut dapat mengidentifikasi lokasi, melalui penentuan jarak 

dan lamanya aktu yang dibutuhkan dalam proses pengiriman sinyal. 

Pada serial monitor yang digunakan untuk menampilkan data koordinat dari lokasi 

smart segel, terlebih dahulu diatur PORT yang akan digunakan yaitu COM 6 dengan baud 

rate 115200, yang dapat mengindikasikan seberapa cepat data akan dikirimkan melalui 

komunikasi serial. Pada timestamp akan ditampilkan setiap proses yang berjalan pada 

serial monitor. Dalam serial monitor, ditampilkan titik koordinat dua dimensi sebagai 

penentuan jarak dari smart segel yang berupa longitude (garis lintang) dan latitude (garis 

bujur). Dari terdeteksinya titik koordinat longitude dan latitude tersebut maka dapat 

diketahui lokasi dari smart segel berada. 
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Data ke- Waktu (ms) 

1 2234 

2 2137 

3 1958 

4 2044 

5 2180 

6 2119 

7 1935 

8 1979 

9 1973 

10 2108 

11 2088 

12 2204 

13 2178 

14 1903 

15 1962 

16 2151 

17 2019 

18 2053 

19 2017 

20 1963 

21 2045 

22 2063 

23 2050 

24 2034 

25 2106 

 

26 2031 

27 2078 

28 2039 

29 2056 

30 2022 

31 2015 

32 2068 

33 2060 

34 2085 

35 2075 

36 2063 

37 1994 

38 1997 

39 2097 

40 2126 

41 2079 

42 2052 

43 2048 

44 2076 

45 2106 

46 2090 

47 2073 

48 2089 

49 2051 

50 2048 

�̅� 2060,42 

 

Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Pengiriman Data Titik Koordinat Modul GPS NEO-6M 
 

 
Pengujian pengiriman data titik koordinat modul GPS NEO-6M, dilakukan 

dengan menghitung selang waktu pengiriman data titik koordinat oleh modul GPS sesuai 

dengan data yang ditampilkan pada serial monitor. 

Hasil pengiriman data titik koordinat oleh modul GPS ini, dilakukan pengambilan 

data sebanyak 50 kali pengiriman. Waktu maksimum pengiriman data titik koordinat oleh 
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modul GPS adalah selama 2234 ms (millisecond) atau 2,234 sekon. Sedangkan, waktu 

minimum pengiriman data titik koordinat oleh modul GPS adalah selama 1903 ms 

(millisecond) atau 1,903 sekon dengan rata-rata waktu pengiriman data selama 2060 ms 

(millisecond) atau 2,060 sekon. Selang waktu pengiriman data titik koordinat oleh modul 

GPS ini sangat dipengaruhi oleh jaringan WiFi yang digunakan. Apabila terdapat 

hambatan atau jaringan WiFi mengalami gangguan, maka proses pengiriman atau 

pendeteksian titik koordinat oleh modul GPS akan berlangsung dengan selang waktu 

yang lebih lama. 

 

4.5 HASIL PENGUJIAN PENGIRIMAN DATA KE WEB SERVICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.5 Pengujian Pengiriman Data Smart Segel Metode POST Menggunakan 

Database MySQL 

 
Pengujian pengiriman data dari mikrokontroler ESP32 menuju database 

dilakukan pada tempat dengan cakupan jaringan sinyal GPS yang besar dan stabil, 

sehingga lokasi yang dideteksi oleh modul GPS mudah terbaca. Pengiriman data ini 

dilakukan dengan koneksi jaringan WiFi. IP pada mikrokontroler ESP32 harus sama dan 

sesuai dengan IP pada web service yang terhubung dengan database MySQL. Dalam 

proses ini, metode yang digunakan merupakan metode POST untuk menerima data dari 
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Data ke- Waktu (ms) 

1 3000 

2 3000 

3 3000 

4 2000 

5 3000 

6 4000 

7 2000 

8 3000 

9 3000 

10 3000 

11 2000 

12 2000 

13 4000 

14 2000 

15 3000 

16 3000 

17 4000 

18 3000 

19 3000 

20 3000 

21 3000 

22 3000 

23 2000 

24 3000 

25 3000 

 

26 3000 

27 3000 

28 3000 

29 2000 

30 3000 

31 2000 

32 2000 

33 2000 

34 3000 

35 3000 

36 3000 

37 3000 

38 4000 

39 3000 

40 2000 

41 2000 

42 3000 

43 3000 

44 2000 

45 3000 

46 2000 

47 3000 

48 3000 

49 3000 

50 3000 

�̅� 2800 
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mikrokontroler ESP32 ke database MySQL. Terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi proses pengiriman data, yaitu jaringan WiFi dan sinyal GPS. Kedua hal 

tersebut dapat mempengaruhi dan menghambat proses pengiriman data, sehingga selang 

waktu pengiriman menjadi lebih lama. Oleh karena itu, diperlukanlah jaringan WiFi dan 

sinyal GPS yang stabil untuk dapat mengatasi hal terebut. 

Tabel 4. 4 Hasil Pengiriman Data ke Web Service 
 

 

 



 

Pengujian pengiriman data ke web service betujuan untuk mengetahui performa 

web service yang dibuat untuk dapat mewujudkan komunikasi data yang sesuai. Dalam 

pengujian ini, didapatkan respon waktu rata-rata dalam setiap pengiriman data yang 

ditransmisikan ke server secara realtime. 

Pengujian pengiriman data ini dilakukan dengan cara menghitung selisih waktu 

untuk masing-masing data yang telah dikirimkan dalam server secara realtime. 

Pengambilan data pada pengujian ini adalah sebanyak 50 data dalam rentang waktu 

tertentu. Hasil dari pengujian pengiriman data smart segel ke web service dalam kondisi 

terputus menggunakan metode POST, menunjukan bahwa waktu maksimum yang 

dibutuhkan dalam pengiriman data kondisi segel ke server yaitu selama 4000 ms 

(millisecond) atau 4 sekon. Sedangkan waktu minimum dalam pengiriman data tersebut 

adalah selama 2000 ms (millisecond) atau 2 sekon dengan rata-rata waktu pengiriman 

yaitu selama 2800 ms (millisecond) atau 2,8 sekon. 

 

4.6 HASIL ANTARMUKA WEB SERVICE PHP 

Web service ini dibuat bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan 

pemantauan kondisi dari smart segel. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam proses 

pembuatan web service ini merupakan bahasa pemrograman PHP, yang berguna untuk 

membuat kerangka web service serta untuk membuat adapter sebagai penghubung antara 

database, web service dan smart segel. Desain web service dibuat dengan menggunakan 

bahasa CSS dan HTML agar tampilan web service menjadi lebih menarik. Pada web 

service ini, terdapat 6 widget antara lain home, lokasi segel, grafik segel, tabel, team dan 

contact us. Untuk lokasi segel (maps) yang digunakan pada web service, menggunakan 

API Key dari google maps. Sehingga dapat selalu ter-update sesuai dengan google maps 

terbaru. Penyimpanan data dari smart segel ini menggunakan database MySQL. 

Selain itu, untuk dapat menyambungkan smart segel dengan database MySQL 

digunakan metode POST dan fungsi UPDATE yang kode programnya dicantumkan atau 

ditulis pada file PHP. Metode POST tersebut berguna untuk menerima dan mengirim data 

dari smart segel ke database dan juga sebaliknya. Sedangkan, fungsi UPDATE digunakan 

untuk mengatur apabila terdapat data yang ingin diubah, sehingga tidak mengganggu data 

yang lainnya. 
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Pada web service yang telah dibuat terdapat halaman khusus untuk admin, penera 

dan halaman untuk user. Tampilan halaman untuk user, terbagi menjadi 6 widget antara 

lain home, lokasi segel, grafik segel, tabel, team dan contact us. Tiap-tiap halaman 

tersebut memiliki fungsinya masing-masing. User mengakses web service untuk dapat 

melakukan pemantauan mengenai kondisi dan lokasi dari smart segel, harus melakukan 

login dengan melakukan pendaftaran dan registrasi terlebih dahulu untuk dapat 

melakukan atau mendapatkan akses login sebagai user. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Widget Lokasi Smart Segel 

 
Pada widget lokasi segel yang merupakan halaman kedua dari web service, dibuat 

dengan memanfaatkan API Key dari google maps yang kemudian data lokasi smart segel 

tersebut, akan disimpan dalam database MySQL. Selain itu, dalam halaman ini dapat 

diketahui kondisi dari smart segel sesuai dengan lokasinya, yang disiimbolkan dalam 

bentuk gambar atau icon gembok. Terdapat tiga kategori kondisi smart segel yang dapat 

dibedakan berdasarkan warnanya, antara lain : 

a. Warna biru 

Segel dalam kondisi tersambung, sehingga dapat mengindikasikan bahwa segel dalam 

kondisi baik tanpa adanya indikasi pelanggaran atau terjadi kerusakan pada segel. 

b. Warna merah 
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Warna merah pada simbol gembok menyatakan kondisi bahwa adanya kerusakan pada 

segel atau adanya indikasi pemutusan segel sebagai bentuk pelanggaran pada UTTP 

oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 

c. Warna kuning 

Gembok dengan warna kuning menandakan bahwa terjadi pemutusan pada segel 

dengan kondisi UTTP dalam proses peneraan (tera atau tera ulang). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Widget Grafik Kondisi Segel 

 
Widget grafik segel berfungsi untuk dapat menampilkan kondisi dari masing- 

masing segel yang dibagi menjadi dua kondisi yaitu kondisi segel baik dan kondisi segel 

rusak. Pada kondisi segel baik, ditentukan berdasarkan segel dalam kondisi tersambung. 

Sedangkan pada kondisi segel rusak didasarkan pada adanya indikasi pelanggaran pada 

segel, berupa pemutusan segel. Dalam grafik tersebut, dapat diketahui pula jumlah UTTP 

beserta segel yang dapat terdeteksi sesuai dengan lokasi masing-masing dari smart segel 

dan UTTP tersebut. 
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Gambar 4.8 Widget Tabel Smart Segel 

 
Pada halaman user keempat yang merupakan widget tabel smart segel, berisikan 

data-data informasi terkait keterangan dari smart segel. Data-data tersebut berupa : 

a. Lokasi smart segel 

Menunjukan lokasi keberadaan dari smart segel dan UTTP secara terpusat berdasarkan 

kota keberadaan dari smart segel tersebut. 

b. Kondisi smart segel 

Menunjukan kondisi terkini dari smart segel, untuk dapat mendeteksi dengan segera 

apabila terdapat indikasi pelanggaran pada smart segel tersebut. 

c. Nama penera 

Identitas penera dicantumkan dengan tujuan untuk dapat mengetahui informasi terkait 

penera yang telah melakukan tera atau tera ulang pada UTTP dan bertanggung jawab 

akan segel yang telah terpasang apabila terjadi suatu permasalahan. 

d. ID penera 

ID penera diperlukan sewaktu dilakukannya pelaksanaan tera atau tera ulang pada 

UTTP dengan smart segel tersebut. 
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Selain halaman user terdapat pula halaman admin yang berfungsi untuk 

menampilkan data dari database smart segel. Data tersebut berupa lokasi (kota) dari smart 

segel, kondisi segel terkini, nama penera yang melakukan peneraan pada UTTP dan 

bertanggung jawab pada segel yang telah terpasang serta ID dari penera tersebut. 

Gambar 4.10 Halaman Admin (Pengeditan Data Smart Segel) 
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Gambar 4.9 Halaman Khusus Admin 

 



 

Pada halaman khusus admin ini, data-data terkait smart segel dapat diubah oleh 

admin sesuai kebutuhan dengan ditambahkan opsi untuk menghapus ataupun mengedit 

data yang ada. Admin dapat menghapus data smart segel dan mengedit data tersebut 

dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti pada saat pelaksanaan tera atau tera ulang. 

Sehingga data akan menyesuaikan kondisi apabila terjadinya pemutusan segel akibat 

adanya pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.11 Halaman Khusus Penera 

 
Pada halaman khusus penera, hanya dapat diakses oleh penera melalui izin dari 

admin. Akses penera ini berguna untuk melakukan tera ataupun tera ulang UTTP dengan 

menggunakan smart segel untuk pengamanannya. Penera dapat melakukan login dengan 

akun yang telah diberikan oleh admin, dan menekan opsi “Ditera” pada tampilan widget 

atau halaman yang ada menyesuaikan dengan UTTP dan lokasi yang akan dilakukan tera 

dan tera ulang. Proses tersebut diperlukan agar tampilan pada peta yaitu warna segel akan 

menyesuaikan kondisi yaitu berubah menjadi warna kuning karena sedang dilakukan 

proses peneraan pada UTTP dan smart segel tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

1. Telah dibuat prototipe smart segel berbasis jaringan WiFi yang diintegrasikan 

dengan mikrokontroler ESP32. 

2. Layanan mekanisme transmisi data untuk pengamanan smart segel, 

menggunakan media pengiriman data dari prototipe smart segel ke web 

service yaitu melalui jaringan WiFi sebagai implementasi dari IoT (Internet 

of Things) dengan mikrokontroler ESP32. 

3. Pada proses penggabungan atau integrasi data dari prototipe smart segel 

dengan database MySQL menggunakan jaringan WiFi yang digunakan 

sebagai media transmisi data dengan memanfaatkan IP Address dari jaringan 

WiFi tersebut. Setelah data kondisi segel dikirimkan, maka data tersebut akan 

diterima oleh database dan akan diolah sesuai dengan kode program untuk 

dapat ditampilkan dalam web service yang telah dibuat. 

4. Antarmuka (interface) berupa bentuk tampilan grafis yang berhubungan 

langsung dengan user. Antarmuka yang dibuat berupa web service yang 

berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dengan sistem operasi. 

Interface ini berisikan data dari database MySQL yang telah terhubung 

dengan prototipe smart segel, sehingga dapat secara otomatis memberikan 

respon pada web service apabila terjadi perubahan pada data. 

 

5.2 SARAN 

Terdapat beberapa saran untuk pengembangan prototipe smart segel ini antara 

lain : 
 
 

1. Perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan desain prototipe terutama untuk 

dimensi prototipe sehingga penggunaanya dapat lebih portable dan efisien. 

2. Perlu dilakukannya pengujian dilapangan secara langsung untuk UTTP 

Metrologi Legal. 
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3. Prototipe dapat dikembangkan untuk UTTP secara umum sebagai perangkat 

tambahan yang berfungsi sebagai pengaman UTTP. 

4. Penambahan fitur pelengkap dalam penyempurnaan web service seperti, fitur 

untuk dapat mengetahui sisa daya baterai, fitur spesifikasi yang berisi 

informasi mengenai UTTP dengan smart segel serta penambahan sistem 

notifikasi. 
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