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ABSTRAK 

 

 
Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan pada Alat-alat Ukur, Takar, Timbang 

dan Perlengkapannya (UTTP) untuk memberikan tanda sah, tanda batal, tanda jaminan, 

tanda pegawai yang berhak dan/atau tanda daerah pada UTTP atau pada surat 

keterangan tertulis bagi UTTP yang tidak dapat dibubuhi tanda tera, yang telah ditera 

dan atau ditera ulang, yang bentuk, dimensi, material dan kegunaannya diatur oleh 

peraturan perundang undangan yang berlaku. Kegiatan pengawasan dan pengujian 

metrologi terhadap (UTTP) telah diatur sesuai Undang-Undang Metrologi Legal. Salah 

satu kegiatannya adalah identifikasi yang dilakukan dengan melihat segel tera/tera ulang 

UTTP. 

Penggunaan lemping timah sebagai penanda pada UTTP memliki kelemahan dan 

potensi akan pemalsuan. Selain itu metode identifikasi yang digunakan untuk 

mengidentifikasi tanda tera berpotensi tinggi akan kesalahan paralaks. Tanda tera/tera 

ulang yang selama ini diberikan secara fisik pada UTTP yang telah teruji perlu 

diintegrasikan dengan hal lain untuk mendapatkan fungsi elektronik dan digital untuk 

mempermudah dan meningkatkan validasi kemetrologian di Indonesia. Perlu dilakukan 

pengembangan Tanda Tera dengan penggunaan Radio Frequency Identification (RFID) 

dan QR Code untuk mengidentifikasi tanda tera pada UTTP. 

Sistem identifikasi tanda tera pada UTTP dengan metoda RFID dan QR Code 

berhasil dibuat dan integrasi hasil pembacaan ke database berhasil dilakukan. Namun, 

penggunaan material untuk bahan dan desain plombir pada Tanda Tera yang disisipi 

RFID yang digunakan belum dapat bekerja dengan optimal. Hasil performa pembacaan 

RFID berada pada rata-rata jarak baca maksimal 2 cm pada 14 titik sudut pembacaan 

yang berbeda. 

Katakunci: UTTP, RFID, QR Code, Database, Tanda Tera. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Penggunaan segel tanda tera/tera ulang pada Alat Ukur, Takar, Timbang dan 

Perlengkapannya (UTTP) sangat berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap UTTP yang telah dibubuhi segel. Segel yang selama ini digunakan di 

Indonesia berupa lemping timah yang dibubuhi tanda atau kode daerah, inisial pegawai 

berhak yang melakukan pengujian, dan tahun pelaksanaan pengujian tera atau tera 

ulang. Dengan perkembangan industri yang ada proses identifikasi dan pelacakan segel 

yang digunakan sampai saat ini akan memakan waktu dan sumber daya yang tidak 

efisien. Terlebih adanya potensi pemalsuan segel atau tanda tera/tera ulang yang 

diberikan karena penggunaan segel yang hanya berdasarkan fisiknya. Berdasarkan 

peraturan yang berlaku sampai saat ini, segel atau tanda tera/tera ulang hanya berlaku 

pada UTTP yang telah diuji dan tidak dapat dirusak oleh orang lain selain yang 

diberikan hak untuk melakukan pengujian oleh Undang-Undang. 

Dalam hal kegiatan pengawasan kemetrologian selama ini masyarakat masih 

awam terhadap kesadaran akan metrologi. Terbatasnya akses masyarakat untuk 

mengetahui kebenaran pengukuran di sekitarnya juga menjadi salah satu alasan 

mengapa perkembangan metrologi sampai saat ini masih lambat. Dengan 

mengintegrasikan segel elektronik dengan menggunakan QR Code untuk 

mengidentifikasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), 

masyarakat akan lebih mudah untuk mengetahui secara langsung kebenaran pengukuran 

suatu UTTP. 

Beberapa tahun terakhir teknologi identifikasi berbasis Radio Frequency 

berkembang sangat pesat. Hal ini dikarenakan Radio Frequency Identification (RFID) 

merupakan teknologi penangkapan data yang dapat digunakan secara elektronik untuk 

mengindentifikasi, melacak dan menyimpan informasi yang tersimpan dalam tag RFID 

(Wilhusen,2005). Selama ini sistem otomatis yang dikenal salah satunya adalah system 
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barcode yang mempunyai keterbatasan dalam penyimpanan data serta yang tersimpan 

didalamnya (Tarigan,2004). Teknologi RFID merupakan bagian dari RF (Radio 

Frequency) yang digunakan sebagai media identifikasi secara wireless yang terdiri dari 

dua komponen yaitu RFID Tag dan RFID Reader (Karigianes,2007). 

Atas dasar ini pengembangan yang dilakukan dimaksudkan untuk 

menyederhanakan sistem identifikasi Tanda Tera dan juga untuk menjaga keaslian 

Tanda Tera. Dengan memanfaatkan segel atau tanda tera/tera ulang yang ditanamkan 

chip RFID yang dapat menyimpan informasi yang dibutuhkan oleh penera maupun 

Direktorat Metrologi maka sistem peneraan akan lebih terintegrasi dan efisien dalam 

pelaksanaan, serta mengurangi adanya resiko pencatutan/pemalsuan Tanda Tera oleh 

pihak lain. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka akan dibahas 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana merancang aplikasi yang dapat membaca RFID sekaligus QR 

Code. 

2) Bagaimana mengintegrasikan RFID Reader dan QR Code dengan basis 

data internet. 

3) Bagaimana pengaruh segel elektronik terhadap pendataan alat ukur yang 

telah di tera/tera ulang. 

4) Bagaimana pengaruh segel elektronik pada proses tera/tera ulang. 

 
 

1.3 Tujuan Proyek Akhir 

 
1) Merancang sistem identifikasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan 

Perlengkapannya (UTTP) berbasis IoT (Internet of Things). 

2) Membuat sistem alat pembacaan segel atau Cap Tanda Tera yang dapat 

diakses untuk identifikasi segel elektronik. 
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3) Mengintegrasikan sistem identifikasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan 

Perlengkapannya (UTTP) dengan cerapan hasil pengujian (E-Cerapan). 

1.4 Batasan Masalah 

 
Berikut adalah batasan masalah yang ada pada proyek akhir: 

 
1) Perancangan segel elektronik atau tanda tera/tera ulang elektronik, 

menggunakan plumbir logam yang dimasukkan RFID. 

2) Keamanan Tag RFID pada rancangan Tanda Tera diabaikan. 

3) RFID yang digunakan adalah RFID dengan UID sebanyak 10 bit. 

4) Perancangan alat pembacaan segel elektronik atau tanda tera/tera ulang 

elektronik dengan menggunakan mikrokontroller. 

5) Antarmuka yang dibuat menggunakan AppInventor untuk membaca 

pembacaan dari RFID & QR Code. 

6) Pembuatan database pengujian UTTP dengan penambahan QR Code. 

7) Perancangan antarmuka android untuk integrasi alat identifikasi UTTP ke 

internet dengan media smartphone. 

8) Untuk melihat keterpakaian alat dilapangan dilakukan survei tertutup ke 

penera di beberapa daerah. 

9) Hasil identifikasi berupa identitas yang dibutuhkan minimal Nama dan 

atau tanda pabrik pembuat, Kapasitas Maksimum, Kapasitas Minimum, 

Nomer Seri. 

 
1.5 Metodologi 

1) Studi literatur mengenai cara kerja, jenis, spesifikasi, dan kemampuan dari 

Tag dan Reader RFID. 

2) Perancangan alat dan aplikasi. 

3) Desain dan pemrograman database. 

4) Pengujian alat. 

5) Kuisioner. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 
BAB 1 : Pendahuluan 

 
Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang, tujuan proyek akhir, rumusan 

masalah, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan. 

BAB 2 : Tinjauan Pustaka 

 
Bab tinjauan pustaka berisi tentang konsep dasar dan perangkat yang akan 

digunakan untuk pembuatan proyek akhir. 

BAB 3 : Rancang Bangun 

 
Bab rancang bangun berisi tentang prinsip kerja alat, pembuatan Hardware dan 

Software. 

 
BAB 4 : Pengujian Alat dan Pembahasan 

 
Bab pengujian alat dan pembahasan berisi tentang hasil pengujian alat dan 

analisis hasil pengujian alat dan kuisioner. 

BAB 5 : Penutup 

 
Bab penutup berisi kesimpulan dan saran. 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
2.1 Identifikasi Radio Frekuensi 

 
Radio Frequency Identification (RFID) merupakan teknologi yang menggunakan 

gelombang radio untuk mengidentifikasi suatu benda secara otomatis. Setiap sistem 

RFID bertujuan untuk menangkap data yang dapat digunakan secara elektronik untuk 

mengindentifikasi, melacak dan menyimpan informasi yang tersimpan dalam tag RFID 

(Wilhusen,2005). Selama ini sistem identifikasi otomatis yang dikenal salah satunya 

adalah system barcode yang mempunyai keterbatasan dalam penyimpanan data 

(Tarigan,2004). Teknologi RFID merupakan bagian dari RF (Radio Frequency) yang 

digunakan sebagai media identifikasi secara wireless yang terdiri dari dua komponen 

(Karigianes,2007) yaitu RFID Tag dan RFID Reader. RFID dapat membaca data pada 

waktu dan tempat yang tepat serta sangat dibutuhkan untuk beberapa aplikasi tertentu, 

RFID merupakan salah satu teknologi yang paling diadopsi oleh dunia industri dan 

pendidikan. 

2.1.1 Tag RFID 

 
Merupakan tag elektronik yang dapat bertukar data dengan RFID Reader 

melalui gelombang radio. RFID Tag dapat dibagi menjadi dua kelas yaitu: tag 

aktif dan tag pasif. 

 

Tag aktif membutuhkan power supply karena, biasanya terhubung dengan 

infrastruktur bertenaga atau baterai yang terintegrasi. Masa hidup tag aktif ini 

tergantung dari energi yang diberikan, salah satu contohnya adalah transponder 

yang terpasang pada pesawat terbang yang mengidentifikasikan asal negara 

pesawat terbang tersebut. 

 

Sedangkan RFID Tag pasif tidak memiliki power supply sendiri sehingga 

harganya lebih murah namun jangkauan bacanya lebih dekat atau pendek 
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dibandingkan dengan tag yang aktif. Dengan induksi listrik pada antenna yang 

disebabkan adanya pemindaian frekuensi radio yang masuk dapat memberikan 

kekuatan yang cukup pada RFID Tag untuk mengirimkan respon balik. 

2.1.2 Reader RFID 
 

Reader RFID merupakan perangkat yang digunakan untuk 

mengumpulkan informasi dari tag RFID, digunakan untuk melacak objek 

individual. Gelombang radio digunakan untuk mentransfer data dari tag ke 

reader. Reader RFID tergantung pada desain dan teknologi yang digunakan, bisa 

berupa perangkat baca (read) atau tulis/baca (write/read) yaitu perangkat yang 

hanya dapat membaca data atau perangkat yang bisa membaca dan menulis data. 

 

Reader RFID biasanya berisi modul radio frekuensi yang teridiri dari 

transmitter dan receiver, sebuah control unit dan elemen yang penyambung ke 

transponder (Tag RFID). Selain itu, umumnya reader dilengkapi dengan 

perangkat interface tambahan yang dapat meneruskan data yang diterima ke 

sistem lain seperti PC, robot control system, dll. 

2.1.3 Rentang Kerja Frekuensi RFID 

 
Karakteristik utama yang paling penting untuk sistem RFID adalah 

frekuensi operasi pembacaan (John Wiley & Sons, Ltd ;2010). Sistem RFID 

dioperasikan pada rentang frekuensi yang berbeda-beda, mulai dari rentang 

frekuensi 135 kHz hingga 5,8 GHz. Dengan memanfaatkan transmisi lewat 

medan listrik, magnetik, dan elektromagnetik. Rentang frekuensi juga menjadi 

penentu jangkauan jarak optimal yang dapat digunakan dari variasi frekuensi 

yang ada dari beberapa milimeter hingga di atas 15 m. 

2.2 QR-Code 

 
Quick Response Code (QR Code) merupakan barcode 2 dimensi yang 

dikenalkan oleh perusahaan Jepang, Denso-Wave pada tahun 1994. QR Code 

merupakan kode matriks yang dikembangkan dan di rilis untuk menjadi sebuah simbol 
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yang dapat diinterpretasikan dengan mudah oleh alat pemindai dengan kecepatan tinggi, 

contohnya kamera. Kode ini berisi informasi dua arah yaitu vertikal dan horizontal, dan 

juga merupakan pengembangan dari barcode dimana hanya memiliki satu arah data. QR 

Code dapat menampung informasi yang lebih besar dari pada barcode yaitu : 7.089 

karakter numeric, 4.296 karakter data alfanumerik, 2.953 byte biner (8 bit) dan 1.817 

karakter simbol Kanji Jepang/Kana Jepang. Selain itu, QR Code juga memiliki 

kemampuan koreksi kesalahan, data yang ada di dalamnya dapat diperbaiki sampai 30% 

walaupun sebagian besar kode terdistorsi atau rusak. Oleh karena itu, walaupun simbol 

QR Code kotor atau rusak, data tetap tersimpan dan dapat dibaca. Tiga tanda berbentuk 

persegi di tiga sudut memiliki fungsi agar simbol dapat dibaca dengan hasil yang sama 

dari sudut manapun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 1 QR Code 

Sumber : (Anita Rahmawati, 2011) 

 
 

2.2.1 Versi Simbol QR Code 
 

Versi simbol QR Code terdiri dari versi 1 (modul 21 × 21) sampai versi 

40 (modul 177 × 177). Setiap versi memiliki konfigurasi modul atau jumlah 

modul yang berbeda. Modul ini mengacu pada titik-titik hitam dan putih yang 

membentuk simbol QR Code. Setiap tingkatan versi terdapat tambahan 4 modul 
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per sisi. Setiap versi simbol memiliki kapasitas data maksimum sesuai dengan 

jumlah data, tipe karakter dan level koreksi kesalahan (error correction). 

Gambar 2. 2 Versi 1 simbol QR Code 

Sumber : (Widayati, 2017) 

Gambar 2. 3 Versi 2 simbol QR Code 

Sumber : (Widayati, 2017) 

Gambar 2. 4 Versi 40 simbol QR Code 

Sumber : (Widayati, 2017) 
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2.3.1 Basis Data 

Basis data adalah sebuah objek yang komplek untuk menyimpan 

informasi yang terstruktur, yang diorganisir, dan disimpan dalam suatu cara yang 

memungkinkan informasi diakses secara cepat (E. Petroutsos, 2002). Basis data 

(database) terdiri dari dua kata yaitu Basis dan Data. Basis adalah representasi 

fakta dari dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, 

hewan, peristiwa, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, 

9nergy, teks, gambar, bunyi atau kombinasinya. 

Sistem Basis Data merupakan suatu sistem penyusun dan pengelola 

rekaman data menggunakan computer untuk menyimpan atau merekam data 

operasional sebuah organisasi atau perusahaan sehingga dapat menyediakan 

infirmasi secara optimal. Database Management System (DBMS) merupakan 

sistem software yang memungkinkan seorang user dapat mendefinisikan, 

membuat, memelihara serta menyediakan akses control pada data 

2.3.2 Hosting 

Hosting atau biasa disebut dengan web hosting merupakan tempat yang 

digunakan untuk menyimpan data-data dalam berbagai bentuk sehingga data- 

data tersebut dapat ditampilkan pada sebuah situs ataupun website di Internet. 

Hosting lebih cenderung kepada layanan dan perusahaan hosting merupakan 

perusahaan penyedia layanannya. 

 

2.3.3 Website 

Website adalah dokumen-dokumen web yang terkumpul menjadi satu 

kesatuan yang memiliki Unified Resource Locator (URL)/domain dan biasanya 

dipublish di internet yang dapat diakses oleh semua pengguna internet dengan 

cara mengetikkan alamatnya.. Atau dengan kata lain, website adalah sekumpulan 

folder dan file yang mengandung banyak perintah dan fungsi fungsi tertentu, 

seperti fungsi tampilan, fungsi menangani penyimpanan data, dsb. 

2.3.4 Hypertext preprocessor 
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Hypertext preprocessor atau PHP merupakan salah satu bahasa 

pemrograman open source yang dikhususkan untuk pengembangan web dan 

dapat ditanamkan pada sebuah skripsi HTML. PHP merupakan bahasa scripting 

server – side, dimana pemrosesan datanya dilakukan pada sisi server. 

Sederhananya, serverlah yang akan menerjemahkan skrip program kemudian 

hasilnya akan dikirim kepada client yang melakukan permintaan. 

Pengertian lain PHP adalah suatu bahasa pemrograman berbasiskan kode 

– kode (script) yang digunakan untuk mengolah suatu data dan mengirimkannya 

kembali ke web browser menjadi kode HTML”. Menurut Kustiyaningsih 

(2011:114), “PHP (atau resminya PHP: Hypertext preprocessor) adalah skrip 

bersifat server – side yang ditambahkan ke dalam HTML”. 

 

 

2.3 Mikrokontroller Arduino Nano 

 
Arduino Nano merupakan mikrokontroller dengan basis pemrograman 

ATMEGA328P. Arduino dikatakan sebagai sebuah platform dari physical computing 

yang bersifat open source. Physical computing adalah sebuah sistem atau perangkat fisik 

buatan dengan menggunakan software dan hardware yang sifatnya interaktif yaitu dapat 

menerima rangsangan dari lingkungan dan merespon balik. Arduino tidak hanya sekedar 

sebuah alat pengembangan, tetapi adalah kombinasi dari hardware, bahasa 

pemrograman, dan Integrated Development Environment (IDE) yang canggih. IDE 

adalah sebuah software yang sangat berperan untuk menulis program, meng-compile 

menjadi kode biner dan meng-upload ke dalam memory microcontroller 

 

Arduino yang digunakan memiliki spesifikasi tegangan operasi 5 V, 6 pin analog 

input, arus DC per analog I/O 40 mA, arus DC pin 3,3 V 150 mA dan frekuensi 16 

MHz. arduino Nano memiliki karakteriksik yang serupa dengan Arduino Nano, tetapi 

dikemas dalam bentuk yang lebih compact. 

 

2.4.1 Modul MFRC522 
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Modul MFRC522 merupakan modul yang berfungsi sebagai reader/writer 

untuk tag RFID pada rentang kerja frekuensi hingga 13,56 MHz. Modul 

MFRC522 dapat diintegrasikan sebagai modul eksternal dengan serial 

komunikasi seperti SPI, serial UART, maupun I2C Interface. Modul ini bekerja 

dengan cara memberikan frekuensi transmisi ke Tag RFID untuk melakukan 

read/write, yang akan diberikan feedback dari Tag RFID menuju modul 

MFRC522 kembali. Optimalnya modul ini dapat dioperasikan dengan 

menggunakan mikrokontroller dengan rentang jarak pembacaan maksimum 

sekitar 5 cm tanpa adanya interferensi bahan metal disekitar tag RFID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. 5 Modul MFRC522 

Sumber : (COMPANY PUBLIC, 2016) 
 
 
 

2.4.2 Modul Bluetooth HC-05 

Bluetooth adalah sebuah teknologi komunikasi wireless (tanpa kabel) 

yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz unlicensed ISM (Industrial, 

Scientific and Medical) dengan menggunakan sebuah frequency hopping 

tranceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara 

real-time antara host bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas 

(sekitar 10 meter). Bluetooth sendiri dapat berupa card yang bentuk dan 

fungsinya hampir sama dengan card yang digunakan untuk wireless local area 

network (WLAN) dimana menggunakan frekuensi radio standar IEEE 802.11, 

hanya saja pada bluetooth mempunyai jangkauan jarak layanan yang lebih 

pendek dan kemampuan transfer data yang lebih rendah. 
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Gambar 2. 6 Modul Bluetooth HC-05 
 

 
 

2.4 App Inventor 

Sumber : (ITead Studio, 2010) 

 

AppInventor adalah aplikasi inovatif yang dikembangan Google dan MIT untuk 

mengenalkan dan mengembangkan pemrograman android dengan mentrasformasikan 

bahasa pemrograman yang kompleks berbasis teks menjadi berbasis visual (drag and 

drop) berbentuk blok-blok. 

Bahasa yang digunakan berbasis teks yang lebih tradisional (mudah). Awalnya 

dikembangkan oleh Profesor Hal Abelson dan timnya dari Google Education pada saat 

sedang cuti di Google. App Inventor berjalan sebagai layanan Web yang dikelola oleh 

staf di MIT Center for Mobile Learning – sebuah kolaborasi dari MIT Computer 

Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) dan MIT Media Lab. MIT App 

Inventor mendukung komunitas di seluruh dunia 12 nergy dua juta pengguna yang 

mewakili 195 negara di seluruh dunia. Lebih dari 85 ribu pengguna aktif setiap 

minggunya. Tool ini telah membuat lebih dari 4,7 juta aplikasi android. 

Aplikasi yang telah disusun dengan menggunakan AppInventor dapat dijalankan 

dengan membuat program dengan beberapa cara: 

a. Membangun aplikasi dengan perangkat Android dan WiFi Connection 

b. Menggunakan Emulator 

c. Membangun aplikasi dengan perangkat Android dan Kabel USB 
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2.5 Tanda Tera 

Bedasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69/M- 

DAG/PER/10/2012 tentang Tanda tera dinyatakan bahwa tanda tera merupakan tanda 

yang dibubuhkan dan/atau dipasangkan pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis 

yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP untuk digunakan setelah dilakukan 

Pengujian. Berdasarkan fungsinya masing-masing, tanda tera juga terbagi atas lima jenis 

tanda yang berbeda antara lain: 

1. Tanda Sah yang merupakan tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang 

pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang 

memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang. Yang memiliki 

spesifikasi bentuk segi lima beraturan yang didalamnya terdapat angka 

arab yang menunjukkan kode tahun tanda sah. Dan tiga jenis dimensi 

berbeda masing-masing 2mm, 4mm, dan 6mm. 

2. Tanda batal yang merupakan tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang 

pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak 

memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang. Yang memiliki 

spesifikasi bentuk segitiga sama sisi yang didalamnya terdapat tiga belas 

garis sejajar tegak lurus pada satu sisi. Dan tiga jenis dimensi berbeda 

masing-masing 2mm, 4mm, dan 6mm. 

3. Tanda jaminan yang merupakan tanda yang dibubuhkan dan/atau 

dipasang pada bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada 

waktu ditera atau ditera ulang, untuk mencegah penukaran dan/atau 

perubahan. Yang memiliki spesifikasi bentuk lingkaran yang didalamnya 

terdapat gambar bunga teratai berdaun sebanyak delapan helai. Dan 

empat jenis dimensi berbeda masing-masing 2mm, 4mm, 5mm, dan 

8mm. 

4. Tanda daerah yang merupakan tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang 

pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang, untuk 

mengetahui tempat dimana tera dilakukan. Yang memiliki spesifikasi 

bentuk ellips yang didalamnya terdapat angka arab yang menunjukkan 

kode UPT atau UPTD Metrologi Legal yang melaksanakan pelayanan 
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tera dan/atau tera ulang UTTP. Dan dua jenis dimensi berbeda yaitu 

untuk sumbu pendek 3mm dan sumbu panjang 4mm, serta untuk sumbu 

pendek 3mm dan sumbu panjang 4mm. 

5. Tanda pegawai berhak yang merupakan tanda yang dibubuhkan dan/atau 

dipasangkan pada UTTP yang disahka pada waktu ditera atau ditera 

ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera atau tera 

ulang. Yang memiliki spesifikasi bentuk lingkaran yang didalamnya 

terdapat huruf latin inisial pegawai berhak. Dan tiga jenis dimensi 

berbeda masing-masing 4mm, 5mm, dan 8mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 7 Tanda Tera Sah 

Sumber : (PERMENDAG, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. 8 Tanda Batal 

Sumber : (PERMENDAG, 2012) 
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Gambar 2. 9 Tanda Jaminan 

Sumber : (PERMENDAG, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. 10 Tanda Daerah 

Sumber : (PERMENDAG, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. 11 Tanda Pegawai Berhak 

Sumber : (PERMENDAG, 2012) 
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Di Indonesia, tanda tera diproduksi oleh Perum PERURI. Dengan menggunakan 

spesifikasi, material, bentuk, dan dimensinya diatur oleh menteri. Terdapat lima jenis 

tanda tera yang digunakan saat ini sebagai bentuk pendifinisian alat ukur di masyarakat 

oleh pemerintah yaitu Tanda Sah, Tanda Batal, Tanda Jaminan, Tanda Daerah, dan 

Tanda Pegawai Berhak. 

Penggunaan tanda tera di Indonesia menggunakan bahan timah hitam dengan 

dimensi yang sedemikian rupa yang kemudian akan dibubuhi sesuai dengan desain yang 

telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. 

Tanda tera dibubuhkan pada material dan tempat yang berbeda untuk tiap UTTP, 

berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69/M- 

DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera. Penggunaan tanda tera dibedakan menjadi : 

1. Sah Logam disingkat SL untuk membubuhkan Tanda Sah pada logam; 

2. Sah Kayu disingkat SK untuk membubuhkan Tanda Sah pada kayu; 

3. Sah Plombir disingkat SP untuk membubuhkan Tanda Sah pada timah 

plombir; 

4. Batal Logam disingkat B untuk membubuhkan Tanda Batal pada logam 

dan kayu; 

5. Jaminan Logam disingkat J untuk membubuhkan Tanda Jaminan pada 

logam; 

6. Jaminan Plombir disingkat JP untuk membubuhkan Tanda Jaminan pada 

timah plombir; 

7. Daerah Logam disingkat D untuk membubuhkan Tanda Daerah pada 

logam; 

8. Pegawai Berhak Logam disingkat H untuk membubuhkan Tanda Pegawai 

Berhak pada logam; dan 

9. Pegawai Berhak Plombir disingkat HP untuk membubuhkan Tanda 

Pegawai Berhak pada timah plombir. 
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2.6 Kuisioner 

 
Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memperi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Kuisioner merupkanteknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu 

dengan pasti variable yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari 

responden terhadap suatu penelitian (Arikunto, 2016) 

penggunaan kuisioner merupakan salah satu metoda untuk mengetahui 

bagaimana sikap masyaakat terhadap suatu hal, yang kemudian diukur untuk melihat 

bagaimana ukuran sikap tersebut berdasarkan suatu penilaian. Dalam mengukur sikap 

tersebut, dapat digunakan skala pengukuran yang berbeda. 

2.6.1. Skala Likert 

 
Skala linkert pertama kali dikembangkan oleh Rensis Linkert pada 

tahun 1932 dalam mengukur sikap masyarakat. Dalam skala ini hanya 

menggunakan item yang secara pasti baik dan secara pasti buruk. Item yang 

pasti disenangi, disukai, yang baik, diberi tanda negatif (-). Total skor 

merupakan penjumlahan skor responsi dari responden yang hasilnya ditafsirkan 

sebagai posisi responden. Skala ini menggunakan ukuran ordinal sehingga dapat 

membuat ranking walaupun tidak diketahui berapa kali satu responden lebih 

baik atau lebih buruk dari responden lainnya. 

a. Kelebihan skala linkert: 

1) Dalam menyusun skala, item-item yang tidak jelas korelasinya 

masih dapat dimasukkan dalam skala. 

2) Lebih mudah membuatnya dari pada skala thurstone. 

3) Mempunyai reliabilitas yang relatif tinggi dibanding skala 

thurstone untuk jumlah item yang sama. Juga dapat 

memperlihatkan item yang dinyatakan dalam beberapa responsi 

alternatif. 

4) Dapat memberikan keterangan yang lebih nyata tentang 

pendapatan atau sikap responden. 
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b. Kelemahan skala linkert: 

1) Hanya dapat mengurutkan individu dalam skala, tetapi tidak dapat 

membandingkan berapakali individu lebih baik dari individu 

lainya. 

2) Kadang kala total skor dari individu tidak memberikan arti yang 

jelas, banyak pola responsi terhadap beberapa item akan 

memberikan skor yang sama. Validitas dari skala linkert masih 

memerlukan penelitian empirik. 

 
2.6.2. Skala Guttman 

 
Skala Guttman dikembangkan oleh Louis Guttman. Skala ini 

mempunyai ciri penting, yaitu merupakan skala kumulatif dan mengukur satu 

dimensi saja dari satu variabel yang multi dimensi, sehingga skala ini termasuk 

mempunyai sifat undimensional. Skala Guttman yang disebut juga metode 

scalogram atau analisa skala (scale analysis) sangat baik untuk menyakinkan 

peneliti tentang kesatuan dimensi dari sikap atau sifat yang diteliti, yang sering 

disebut isi universal (universe of content) atau atribut universal (universe 

attribute). 

2.6.3. Sematic Defferensial 

 
Skala diferensial yaitu skala untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya 

bukan pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum 

di mana jawaban yang sangat positif terletak dibagian kanan garis, dan jawaban 

yang sangat negative terletak dibagian kiri garis, atau sebaliknya. 

Data yang diperoleh melalui pengukuran dengan skala semantic 

differential adalah data interval. Skala bentuk ini biasanya digunakan untuk 

mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang. 
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2.6.4. Rating Scale 

 
Rating Scale adalah salah satu alat untuk memperoleh data yang 

berupa suatu daftar yang berisi tentang sifat / ciri-ciri tingkah laku yang ingin 

diselidiki yang harus dicatat secara bertingkat. Dari ketiga skala penguuran 

seperti yang telah dikemukakan, sifat pengukuran yang digunakan merupakan 

ukuran kualitatif. Dengan rating scala maka ukuran tersebut ditafsirkan dalam 

bentuk kuantitatif 



 

BAB III 

RANCANG BANGUN 

 

 
3.1 Penggunaan Tanda Tera pada Lingkungan Metrologi Legal 

 
Pada ruang lingkup Metrologi Legal, setiap UTTP yang digunakan untuk 

kegiatan jual-beli atau transaksi diwajibkan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang. 

Hal ini bertujuan untuk melindungi penjual dan pembeli dari kerugian yang mungkin 

ditimbulkan akibat hasil pengukuran UTTP yang tidak terjamin keakuratannya. Setiap 

UTTP yang telah dilakukan tera atau tera ulang akan dibubuhi sebuah tanda tera 

sebagai bukti sah bahwa UTTP telah dilakukan pengujian. 

Setiap UTTP memiliki rentang waktu tera ulang yang berbeda, rata-rata tera 

ulang dilakukan satu tahun sekali. Dalam waktu satu tahun tersebut dilakukan 

pengawasan pada tanda tera UTTP dengan tujuan untuk menghindari terjadinya tindak 

pelanggaran dari pemilik UTTP. Pengawasan ini dilakukan oleh Pengawas 

Kemetrologian dengan cara mengidentifikasi tanda tera pada UTTP tersebut. 

Pada saat ini, metode untuk mengidentifikasi tanda tera pada UTTP masih 

manual yaitu dengan cara melihat dengan mata telanjang pada plombir dan kawat tanda 

tera. Jika plombir mengalami kerusakan atau kawat segel terputus maka tanda tera 

dinyatakan tidak sah dan dikategorikan sebagai pelanggaran. Selain itu, jika gambar 

yang ada pada plombir tanda tera tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 

tentang Tanda Tera, maka tanda tera dinyatakan tidak sah. 

3.2 Prinsip Kerja Alat 

 

Prinsip kerja alat secara umum diperlihatkan pada gambar 3.1 
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Gambar 3. 1 Prinsip kerja alat 

1. Segel Elektronik didalamnya akan terdapat RFID Tag yang memiliki UID 

khusus. 

2. RFID Reader dibuat dengan menggunakan modul RFID MFRC 522 

dengan mikrokontroller Arduino Nano ATMEGA328p yang ditambahkan 

modul Bluetooth HC-05 sebagai koneksi wireless ke smartphone. 

3. Kode atau UID yang dimiliki oleh segel elektronik akan terbaca oleh 

RFID Reader dan ditransmisikan ke media smartphone dengan 

menggunakan aplikasi. Untuk menjalankan transmisi data, maka antara 

RFID Reader dengan smartphone yang digunakan harus terlebih dahulu 

dihubungkan koneksi antar Bluetooth yang dimiliki. 

4. Aplikasi yang dipasangkan di smartphone dapat melakukan pembacaan 

terhadap QR-Code yang didalamnya memiliki data yang telah dibuat 

sedemikian rupa menyerupai UID. 
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5. Hasil pembacaan UID yang didapat lewat pembacaan dari segel 

elektronik maupun QR-Code kemudian dapat digunakan untuk 

mengakses data lewat internet untuk memperoleh atau merubah informasi 

yang ada di database. 

 

 
3.3 Spesifikasi Alat 

 

1. Jenis RFID yang digunakan untuk prototype pembuatan reader dan juga 

segel elektronik memiliki rentang frekuensi yang bekerja pada frekuensi 

13,56 MHz (ISO14443 A). 

2. RFID Reader dilengkapi dengan modul Bluetooth untuk dapat melakukan 

transmisi data ke aplikasi di smartphone. 

3. RFID Reader menggunakan baterai sebagai sumber 22 nergy sehingga 

pemakaian alat akan lebih compact dan portable. 

 

 
3.4 Pembuatan Perangkat Keras 

 

3.4.1 Perancangan RFID Reader 

 
Perancangan perangkat keras untuk RFID Reader menggunakan 

mikrokontroller Arduino Nano ATMEGA 328p, modul RFID MFRC522, mdoul 

Bluetooth HC-05, baterai, dan casing. 

A. Modul RFID MFRC522 

Pembuatan perangkat keras RFID Reader pada proyek akhir ini 

dibuat dengan menggunakan modul RFID MFRC522. Sensor ini bekerja 

pada rentang frekuensi 13,56 MHz. sensor RFID berbentuk seperti IC, 

memiliki beberapa pin koneksi yang dihubungkan ke Arduino. Pin TX 

sensor dihubungkan ke pin RX di Arduino. Artinya sensor ini 

menggunakan komunikasi serial dalam mengirimkan data ke Ardunio. 

Modul MFRC522 telah menggunakan antenna internal yang mendukung 
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pembacaan tag RFID dengan format data ASCII, ISO/IEC 14445 

A/MIFARE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. 2 Skematik Sensor RFID MFRC522 

Sumber : (COMPANY PUBLIC, 2016) 
 
 

 
Modul RFID MFRC522 dapat bekerja atau membaca ketika 

didekatkan dengan tag RFID yang memiliki spesifikasi yang sesuai 

dengan modul yang dipakai. Yaitu pada rentang frekuensi 13,56 MHz 

(ISO/IEC 14443 A.). Gelombang elektronik akan dipancarkan oleh 

reader yang apabila didekatnya terdapat tag RFID yang sesuai maka akan 

ditangkap oleh antenna pada tag, yang kemudian akan dijadikan media 

untuk mentransmisikan data atau informasi yang ada. Data yang diterima 

kemudian akan diolah di mikrokontroller yang digunakan menggunakan 

mikrokontroller Arduino Nano Atmega 328p 



24  

Tegangan input antara 3.6 ~ 6V, jangan menghubungkan dengan 

sumber daya lebih dari 7V. Arus saat unpaired sekitar 30mA, dan saat 

paired (terhubung) sebesar 10mA. 4 pin interface 3.3V dapat langsung 

dihubungkan ke berbagai macam mikrokontroler (khusus Arduino, 8051, 

8535, AVR, PIC, ARM, MSP430, etc.). Jarak efektif jangkauan sebesar 

10 meter, meskipun dapat mencapai lebih dari 10 meter, namun kualitas 

koneksi makin berkurang. 

  
 
 

Gambar 3. 3 Prinsip kerja Modul RFID MFRC522 

Sumber: (COMPANY PUBLIC, 2016) 
 
 
 

B. Modul Bluetooth HC-05 

Bluetooth Module HC-05 merupakan modul komunikasi nirkabel 

pada frekuensi 2.4GHz dengan pilihan koneksi bisa sebagai slave, 

ataupun sebagai master. Modul ini sangat mudah digunakan dengan 

mikrokontroler untuk membuat aplikasi wireless. Interface yang 

digunakan adalah serial RXD, TXD, VCC dan GND. Built in LED 

sebagai indikator koneksi Bluetooth. 

 

 
ISO/IEC 14443 A CARD 

 
BATERAI 

MFRC522 
 

MIKROOKONTROLLER 
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Gambar 3. 4 Konfigurasi Pin HC-05 

Sumber : (ITead Studio, 2010) 
 

 Spesifikasi :  
 

• Bluetooth protocal: Bluetooth Specification v2.0+EDR 
 

• Frequency: 2.4GHz ISM band 
 

• Modulation: GFSK(Gaussian Frequency Shift Keying) 
 

• Emission power: 4dBm, Class 2 
 

• Sensitivity: -84dBm at 0.1% BER 
 

• Speed:Asynchronous: 2.1 Mbps(Max)/160 kbps, Synchronous: 

1Mbps/1Mbps 

 

• Security: Authentication and encryption 
 

• Profiles: Bluetooth serial port 
 

• Power supply: +3.3VDC 50mA 
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• Working temperature: -20 ~ +75 Centigrade 
 

• Dimension: 3.57cm x 1.52cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 5 Bluetooth to Serial HC-05 

Sumber : (ITead Studio, 2010) 
 

Konfigurasi pin modul Bluetooth HC-05 dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 3. 1 Konfigurasi pin Module Bluetooth CH-05 

 

No Nomor Pin Nama Fungsi 

1 Pin 1 Key - 

2 Pin 2 Vcc Sumber Tegangan 5V 

3 Pin 3 GND Ground Tegangan 

4 Pin 4 TXD Mengirim Data 

5 Pin 5 RXD Mengirim Data 

6 Pin 6 STATE - 

Suumber : (ITead Studio, 2010) 

 
Module Bluetooth HC-05 merupakan module Bluetooth yang bisa 

menjadi slave ataupun master hal ini dibuktikan dengan bisa memberikan 

notifikasi untuk melakukan pairing keperangkat lain, maupun perangkat 

lain tersebut yang melakukan pairing ke module Bluetooth CH-05. Untuk 

mengeset perangkat Bluetooth dibutuhkan perintah-perintah AT 
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Command yang mana perintah AT Command tersebut akan di respon oleh 

perangkat Bluetooth jika modul Bluetooth tidak dalam keadaan 

terkoneksi dengan perangkat lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. 6 Rancangan Packaging Alat 

 

 
3.5 Pembuatan Perangkat Lunak 

 

3.5.1 Program Mikrokontroller 

Modul RFID Reader membutuhkan mikrokontroller yang telah 

deprogram untuk dapat beroperasi sebagai RFID Reader untuk dapat 

mengindentifikasi tiap tag RFID yang digunakaan. Pemrograman yang 

digunakan untuk dapat menjalankan reader sendiri digunakan dengan metode 

looping untuk pembacaan RFID dan transmisi data secara terus menerus ke 

smartphone. Gambar 3.6 menunjukkan bagaimana program pada reader berjalan 
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Transmisi data ke 

aplikasi 

MULAI 

 

 

 

Initialize Program 

 

 

 
Tidak 

 

 

 

Tidak 
 

Koneksi bluetooth 
 

Ya 

 

 

Matikan program 
 

Ya 
 

SELESAI 

 
 

Gambar 3. 7 Diagram alir program mikrokontroller 

 

 
3.5.2 Program Aplikasi Smartphone 

Pemrograman aplikasi pada proyek akhir ini digunakan dengan 

memanfaatkan aplikasi AppInventor, aplikasi dibuat dengan menyusun blok 

program sedemikian rupa sehingga program dapat berjalan untuk menjalankan 

fungsi program yang diinginkan. Dalam proyek akhir ini terdapat beberapa 

bagian program yang memiliki fungsi program yang berbeda. Yang disusun 

berdasarkan bagian screen untuk dapat mengakses perintah dan database yang 

telah dibagi sesuai program. Pemrosesan data untuk ke database dalam proyek 

akhir ini terbagi atas 3 akses yang berbeda yaitu guest, user, dan admin. yang 

masing-masing memiliki hak akses berbeda beda sesuai dengan tingkatannya. 

Pada program aplikasi yang dibuat fitur yang digunakan antara lain 

adalah dengan memanfaatkan kamera dan Bluetooth yang ada pada smartphone. 

Deteksi Tag RFID 
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Penggunaan kamera pada smartphone lewat aplikasi dimaksudkan untuk 

membaca langsung QR-Code sebagai metoda pencarian dan penggunaan 

Bluetooth adalah untuk mengambil data secara langsung dari reader RFID yang 

telah melakukan pembacaan terhadap segel elektronik. 

 
3.5.3 Program Basis Data Internet 

 
Basis data yang digunakan dalam proyek akhir ini adalah dengan 

menggunakan space hosting yang dapat diakses dengan pemrograman PHP. 

Sesuai yang dijelaskan pada Bab II, maka pemrograman untuk akses internet dari 

aplikasi ke database memerlukan beberapa script pemrograman untuk dapat 

merubah dan melihat data yang terdapat didalam database. Perintah 

pemrograman yang digunakan terdiri dari Create, Read, Update, & Delete 

(CRUD). Sehingga penggunaan aplikasi yang telah dipasangkan pada 

smartphone dapat berjalan sesuai dengan program yang disusun. Dari beberapa 

gambar diagram alir berikut akan terlihat bagaimana proses akses data menuju 

database ketika suatu perintah dijalankan. 
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Halaman menu 

utama 

 

Peroleh data uttp 
 

Pemberitahuan 

 

MULAI 
 

 

 
 

Login 
 

 

 

 
 

Berhasil Login 
 
 

ya 
 

 

 

 

 

 

Tidak 
 

Verifikasi data UTTP 

 

Tidak 
 
 

Ya 
 

Output (tampilkan data 

UTTP) 
 

 

 

SELESAI 
 

 

Gambar 3. 8 Diagram alir akses guest 
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Halaman menu utama 

 

Peroleh data uttp 
 

Pemberitahuan 

 

MULAI 

 
 
 

Login sebagai user 

 
 

 
Berhasil Login 

 
Ya 

 

 
 
 

Verifikasi data UTTP Tidak 

 
Data Tersedia 

 

Output (tampilkan data 
UTTP) 

 

Data belum digunakan 
 

Lakukan perubahan data Tidak 

 
Ya Tidak 

 

Ya 
Login permission (ubah data) 

 
Ya 

 

Pengisian Data 
 

Tidak 

 
 

Update data 

 
Tidak 

 

SELESAI 

 
 

Gambar 3. 9 Diagram alir akses user 
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MULAI 

 

 

Login sebagai admin 

 

 
 

Berhasil Login 

 

Ya 

 

Halaman menu utama 

 

Kelola Database 

 

   

 

 

 
 

 

Kelola data UTTP 

 
Kelola Database 

 

 
 

Kelola data User 

 

 

 
Tidak 

Tidak
 

 
Verifikasi data UTTP 

baru 

 

 

 
Update database UTTP 

 
Verifikasi data User 

baru 

 

 

 
Update database UTTP 

 

 

 

 
selesai 

 

Ya Ya 

 

Tidak 

 
 

Simpan 

 

 

Logout 
 

Ya 
 

SELESAI 

 

 

 

Gambar 3. 10 Diagram alir akses admin 

 

Pengisian data 

Tampilan Data 

User dan UTTP 

 

Pengisian data 

 

Simpan 



 

BAB IV 

PENGUJIAN ALAT DAN PEMBAHASAN 

 

 
4.1 Pengujian Perangkat Reader RFID 

 
Untuk mengetahui performa alat pembaca RFID yang dirancang, maka dalam 

penelitian ini dilakukan pengujian yang berpatokan pada angka keberhasilan 

berdasarkan percobaan yang dilakukan. Nilai keberhasilan pada percobaan pembacaan 

tag maupun akses database yang digunakan merupakan nilai rasio sukses dengan 

banyaknya percobaan yang dilakukan yang dinyatakan dalam bentuk presentase. 

4.1.1. Pengujian performa reader RFID 

 
Pengujian Reader RFID dilakukan dengan melakukan uji pembacaan 

reader terhadap RFID yang dilihat dari jarak pembacaan, sudut pembacaan, 

pengaruh material penghalang terhadap pembacaan, dan juga waktu pembacaan 

tag. Pengujian yang dilakukan bertujuan untuk melihat bagaimana karakteristik 

pembacaan dari modul RFID yang digunakan terhadap situasi pembacaan yang 

berbeda. 

a. Uji Jarak Pembacaan 

1. Sensor RFID diletakkan pada posisi tetap dan sejajar terhadap 

tag yang digunakan. 

2. Tentukan titik pembacaan reader RFID terhadap tag yang 

digunakan ( x=0cm;1,5cm;2cm;2,5cm x=3cm). 

3. Lakukan pengujian dengan cara mendekatkan tag hingga jarak 

terjauh dari reader terhadap titik percobaan. 

4. Lakukan pengujian sebanyak tiga puluh kali (30x) pengulangan 

untuk tiap titik percobaan. 
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RFID 

READER 

y= … ˚ 

Muka sensor 
 

Tag Rfid 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4. 1 Ilustrasi pengujian jark pembacaan 

 

 

b. Uji Sudut Pembacaan 

1. Sensor RFID diletakkan pada posisi tetap dan sejajar terhadap 

tag yang digunakan. 

2. Tentukan titik pembacaan reader RFID terhadap tag yang 

digunakan ( x=10˚ sampai x=170˚). 

3. Lakukan pengujian dengan cara mendekatkan tag hingga jarak 

terjauh dari reader terhadap titik percobaan sesuai dengan sudut 

pengujian. 

4. Lakukan pengujian sebanyak tiga puluh kali (30x) pengulangan 

untuk tiap titik percobaan. 

 

 
 

 

 

 
Gambar 4. 2 Ilustrasi pengujian sudut pembacaan 

Muka sensor 
 

Tag Rfid 
 
 

RFID 

READER 

X= … cm 

X= … cm 
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X= … cm 

 

 

c. Uji Pengaruh Material Penghalang 

1. Sensor RFID diletakkan pada posisi tetap dan sejajar terhadap 

tag yang digunakan. 

2. Tentukan titik penghalang yang didekatkan pada tag RFID. 

3. Lakukan pengujian dengan cara mendekatkan tag hingga jarak 

terjauh dari reader terhadap titik percobaan sesuai dengan sudut 

pengujian. 

4. Lakukan pengujian dengan variasi material penghalang yang 

berbeda. 

 

Muka sensor 
 

Tag Rfid 

Penghalang 

 
 
 

 

Gambar 4. 3 Ilustrasi pengujian material penghalang 

d. Uji Waktu Pembacaan Tag RFID 

1. Sensor RFID diletakkan pada posisi tetap dan sejajar terhadap tag 

yang digunakan. 

2. Lakukan pengujian dengan melakukan perubahan pada program di 

arduino uno untuk melihat bagaimana kecepatan pembacaan 

reader terhadap tag RFID. 

3. Arahkan tag rfid ke reader dengan variasi kecepatan berbeda 

untuk melihat respon pembacaan terhadap tag RFID. 

 
4.1.2. Pengujian program aplikasi 

 
Pengujian pada program aplikasi dilakukan dengan cara melihat kondisi 

keberjalanan program ketika dijalankan. Terdapat tiga bagian yang akan 

 

RFID 

READER 
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dilakukan pengujian pada program aplikasi yang dijalankan yaitu pada menu 

guest, user, & admin. Tiap bagian pada program memiliki sub-menu yang 

memiliki fungsi yang berbeda yang dapat menghubungkan langsung antara 

aplikasi ke database dan juga antara reader ke aplikasi. 

a. Pembacaan dan Pengaksesan Data Informasi UTTP ke Database 

 
Pengujian pembacaan dan pengaksesan data informasiUTTP ke 

database dilakukan secara terpisah. Pengujian pembacaan data informasi 

UTTP dilakukan dengan menggunakan metode pembacaan melauli QR- 

Code dan pembacaan melalui reader RFID, dengan melakukan 

percobaan langsung lewat aplikasi untuk melihat informasi UTTP yang 

diinginkan. Dan yang kedua adalah pengujian pengaksesan data 

informasi UTTP ke database, terdapat tiga (3) akses berbeda yang 

diterapkan pada program dimana tiap akses memiliki batasan dalam 

memperoleh informasi di database. Tiga akses tersebut antara lain 

guest,user, dan admin dimana masing-masing akses memiliki fungsi ke 

database sebagai berikut; 

1. Guest    : 

• mengakses data informasi UTTP yang telah memuat informasi 

UTTP 

2. User      : 

• mengakses data informasi UTTP yang telah memuat informasi 

UTTP, 

• melakukan perubahan data pada informasi UTTP yang telah 

disimpan, 

• mengakses data UTTP yang tersedia untuk digunakan memuat 

informasi UTTP yang baru. 

3. Admin : 

• Mengakses data informasi UTTP yang digunakan pada 

database 
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• Mengakses data informasi user pada database 

• Membuat data UTTP dan user pada database. 

b. Pembaharuan data Informasi UTTP ke Database 

 
Pengujian pembaruan data informasi UTTP ke database 

dilakukan pada akses user dan admin, dengan melakukan penambahan 

data lewat program aplikasi kemudian dilihat langsung kesesuaian data 

yang ada pada database dengan yang sudah dimasukkan sebelumnya. 

4.2 Hasil Pengujian Alat 

4.2.1. Pengujian Performa Reader RFID 

a. Pengujian Jarak Pembacaan 

Dari prosedur pengujian yang telah diberikan didapatkan data 

yang menggambarkan rata-rata tingkat keberhasilan pembacaan tag 

pada jarak pembacaan yang berbeda yang diberikan pada gambar 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 4 Grafik pengujian jarak dan sudut pembacaan 
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Dari grafik yang diperoleh, dapat diketahui bahwa performa 

pembacaan reader RFID terhadap tag RFID pada jarak yang berbeda 

memiliki tingkat rata-rata keberhasilan yang berbeda. Pengujian 

maksimum hanya dapat mencapai titik 2,5 cm dimana tingkat 

keberhasilang tertinggi adalah pada sudut 90˚, sedangkan ketika tag 

sudah digeser ±30˚ maka tingkat operasionalnya menurun pada titik 2 

cm dengan persentase keberhasilan yang masih cukup tinggi. 

Performa yang didapatkan dari reader terhadap spesifikasi yang 

dijelaskan pada datasheet hanya mencapai 50% dari yang diharapkan, 

hal ini dapat disebabkan beberapa hal yaitu karena kualitas antenna 

yang sudah tidak baik karena terlalu lama disimpan atau karena adanya 

penurunan sumber tegangan masukan pada modul yang digunakan pada 

reader. 

b. Pengujian Sudut Pembacaa 

 
Hasil pengujian sudut pembaacan reader RFID terhadap tag 

dapat dilihat pada gambar 4.4 yang menunjukkan tren data pembacaan 

ketika sudut pembacaan digeser. Pada pengujian yang dilakukan, titik 

ekstrem yang diambil berada pada titik kemiringan ±70˚ dari sumbu 

sejajar dari reader RFID. Dari grafik yang diberikan terlihat bahwa 

performa pembacaan menurun disetiap dilakuka pergeseran sudut 

pembacaan (khususnya pada jarak 2,5 cm). 

c. Pengujian Pengaruh Material Penghalang 

 
Pada pengujian pengaruh material penghalang data yang 

didapat bernilai konsisten untuk tiap material yang dicoba pada 

percobaan yang berulang. Sehingga dapat ditabulasikan pada Tabel 4.1 
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Tabel 4. 1 Tabel pengujian pengaruh material penghalang 
 

Material 
Ketebalan 

(cm) 
Daya baca 

 
Alumunium 

0,5 - 

1 - 

2 - 

 
Besi 

0,5 - 

1 - 

1,5 - 

 
Tembaga 

0,5 - 

1 - 

1,5 - 

 
Kuningan 

0 - 

1 - 

1,5 - 

 
Akrilik 

0,5 ✓ 

1 ✓ 

1,7 ✓ 

Kertas 2 ✓ 

 

 
Dari data pada tabel 4.1 terlihat bahwa material dengan 

karakteristik logam tidak dapat atau menghalangi kinerja dari rfid yang 

digunakan. Berdasarkan dari data spesifikasi dan datasheet yang 

digunakan, kemampuan RFID yang digunakan memang tidak dapat 

melakukan pembacaan yang baik apabila didekatkan pada material yang 

dapat mengganggu gelombang elektromagnetik yang dipancarkan. 
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d. Pengujian waktu pembacaan tag 

 
Percobaan untuk menentukan waktu pembacaan tag dilakukan 

dengan melakukan perubahan waktu delay pembacaan sensor pada 

program yang dijalankan, dan didapatkan performa pembacaan reader 

mencapai hingga 200 ms. 

4.2.2. Pengujian Program Aplikasi 

 
Pengujian program aplikasi dilakukan dengan menjalankan program 

yang telah dibuat dengan melakukan pembacaan dan juga pembaharuan data 

yang dibuat pada database. 

a. Pembacaan dan Pengaksesan Data Informasi UTTP ke Database 

 
Percobaan dalam pengaksesan data melalui program aplikasi 

dilakukan lewat dua metoda yaitu dengan menggunakan reader RFID 

dan QR-Code. Keduanya akan menghasilkan tampilan yang sama pada 

aplikasi ketika data yang tersimpan pada tag RFID dan QR-Code dapat 

teridentifikasi lewat aplikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 5 Akses admin 
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Gambar 4. 6 Perubahan database dengan oleh User dan Admin 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 7 Perubahan database UTTP dengan akses User 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 8 Akses UTTP database user dan guest 

 

 

b. Pembaharuan data informasi UTTP ke database 

 
Dalam melakukan pembaruan data dari program aplikasi 

proses perubahan data dapat dilihat dari perbedaan yang terdapat di tiap 

gambar pada pembahasan sebelumnya. sebelum melakukan 

pembaharuan data program akan memasitikan terlebih dahulu “status” 

yang tersimpan pada database yang hanya dapat diakses admin dan user. 

Kemudian apabila terdapat data yang sesuai dengan status yang dapat 

dimasukkan informasi UTTP yang baru. Maka penambahan data baru 

dapat dimasukkan, yang secara otomatis pula akan merubah “status” 

yang terpadat pada tabel akses admin berubah dari kondisi sebelumnya. 
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4.3 Kuisioner 

4.3.1 Profil Responden Kuisoner 

a. Profil Responden Kuisioner Penera dan Pengawas 

Kemetrologian 

Dalam penelitian proyek akhir ini, diambil sampel dari PNS 

Penera dari berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia berjumlah 17 

orang, dengan profil responden tertera pada Tabel 4.2. 

Tabel 4. 2 Tabel Profil Responden Penera 
 

Kriteria Subkriteria Jumlah 

Jenis Kelamin  

Laki-laki 

 
Perempuan 

 

12 

 
5 

 

Unit Metrologi 
 

Direktorat Metrologi 
 

1 

Legal  

UPTD Metrologi Legal Kota Cimahi 
 
1 

 
UPTD Balai Metrologi Provinsi Sumatera 1 

 Barat  

 
UPTD Metrologi Legal Kota Semarang 2 

 
UPTD Metrologi Legal Provinsi DKI 1 

 Jakarta  

 
UPT Metrologi Legal Kota Cirebon 1 

 
UPT Metrologi Legal Kota Samarinda 5 

 
UPT Metrologi Legal Kota Palu 1 

 
UPT Metrologi Legal Kabupaten tabanan 1 
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Unit Metrologi Legal Kabupaten Tulang 
 

1 

Bawang  

Balai Metrologi Wilayah Magelang 1 

 

 

b. Profil Responden Kuisioner Masyarakat Umum 

 
Dalam penelitian proyek ini diambil sampel dari 29 Kecamatan 

yang ada di Kota Bandung dengan profil responden tertera pada Tabel 

4.3. Jumlah minimal sebaran sample dihitung berdasarkan ketentuan 

sampel minimum dengan menggunakan metode slovin (Arikunto,2010). 

Tabel 4. 3 Profil Responden Kuisioner Masyarakat Umum 
 

Kriteria Subkriteria Jumlah 

 

Jenis Kelamin 
 

Laki-laki 

 
Perempuan 

 

219 

 
207 

 

Asal Daerah 
 

Andir 
 

15 

 
Antapani 15 

 
Arcamanik 15 

 
Astanaanyar 16 

 
Babakan Ciparay 19 

 
Bandung Kidul 10 

 
Bandung Kulon 23 
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Bandung Wetan 
 

5 

Batununggal 20 

Bojongloa Kaler 20 

Bojongloa Kidul 14 

Buah Batu 16 

Cibeunying Kaler 12 

Cibeunying Kidul 18 

Cibiru 14 

Cidadap 10 

Cicendo 16 

Cinambo 4 

Coblong 21 

Gedebage 6 

Kiaracondong 23 

Lengkong 12 

Mandala Jati 12 

Penyileukan 6 

Rancasari 12 

Regol 14 
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Sukajadi 
 

19 

Sukasari 17 

Sumur bandung 10 

Ujung berung 12 

 

Usia 
 

17-24 Tahun 
 

88 

 
25-34 Tahun 92 

 
35-44 Tahun 114 

 
45-54 Tahun 83 

 
55-64 Tahun 36 

 
≥ 65 Tahun 9 

 

Pekerjaan 
 

Tidak Bekerja 
 

9 

 
Ibu Rumah Tangga 56 

 
Pelajar/Mahasiswa 60 

 
Pegawai Swasta 63 

 
PNS/TNI POLRI 11 

 
Lainnya 225 

 

Pendidikan Terakhir 
 

Tidak Sekolah 
 

3 

 
SD atau Sederajat 57 

 
SMP atau Sederajat 88 
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SMA atau Sederajat 
 

216 

Sarjana atau Sederajat 52 

Pasca Sarjana atau Sederajat 2 

 

 

4.3.2 Analisis Hasil Kuisioner 

a. Analisis Hasil Kuisioner Penera dan Pengawas Kemetrologian 

Hasil analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa 

manfaat dari prototipe sistem identifikasi tanda tera menggunakan RFID 

dan QR Code bagi penera dan pengawas kemetrologian. Dalam 

penelitian ini digunakan analisis deskriptif berdasarkan tanggapan- 

tanggapan atas pertanyaan pada kuisioner. Pertanyaan-pertanyaan yang 

ada di dalam kuisoner digambarkan dalam bentuk deskripsi dan 

tanggapan yang tertuang pada Tabel 4.4. 

Tabel 4. 4 Deskripsi Kuisioner Penera dan Pengawas Kemetrologian 
 

No Pertanyaan Skor Persentase Kategori 

1. Seberapa sering 

melakukan tera ulang pada 

UTTP ? 

43 63,24% Baik 

Ket. Untuk mengetahui 

seberapa sering responden 

melakukan tera/tera ulang 

sehingga dapat diketahui 

pemahaman responden 

mengenai tera/tera ulang. 
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2 Apakah terdapat kesulitan 

saat mengidentifikasi tanda 

tera pada UTTP? 

55,99 82,35% Sangat Baik 

Ket. Untuk mengetahui 

kemudahan  sistem 

identifikasi yang 

digunakan saat ini. 

3 Seberapa sering anda 

menemukan  tanda  tera 

yang dipalsukan ? 

32 47,06% Cukup 

Baik 

Ket Untuk mengetahui 

seberapa  banyak 

pemalsuan pada tanda tera 

yang ditemukan oleh 

penera maupun pengawas 

kemetrologian. 

4 Bagaimana penilaian anda 

terhadap sistem identifikasi 

tanda tera pada UTTP yang 

dilakukan sampai saat ini ? 

45,34 66,67% Baik 

Ket. Untuk mengetahui berapa 

penilaian sistem 

identifikasi tanda tera yang 

saat ini digunakan. 

5 Apakah metode 

identifikasi yang dilakukan 

cukup efisien untuk 

menentukan keaslian tanda 

tera? 

34,67 50,98% Cukup 

Baik 
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Ket. Untuk mengetahui 

seberapa efisien sistem 

identifikasi tanda tera yang 

saat ini digunakan. 

   

6 Menurut anda, apakah 

masyarakat perlu informasi 

tentang UTTP yang 

beredar? 

64 94,12% Sangat 

Baik 

Ket. Untuk mengetahui 

pendapat penera dan 

pengawas kemetrologian 

tentang  perlunya 

masyarakat tahu informasi 

tentang UTTP yang 

beredar dan digunakan 

secara umum. 

7 Menurut anda, apakah 

masyarakat umum tahu 

cara membedakan UTTP 

yang telah ditera/tera ulang 

dengan yang belum? 

28 41,18% Cukup 

Baik 

Ket. Untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan masyarakat 

umum tentang UTTP yang 

telah di tera dan belum 

ditera menurut penera dan 

pengawas kemetrologian. 

8 Apakah ada cara khusus 

bagi masyarakat untuk 

mengidentifikasi tanda tera 

36 52,94% Cukup 

Baik 
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 pada UTTP?    

Ket. Untuk mengetahui sudah 

adakah cara khusus bagi 

masyarakat umum untuk 

mengidentifikasi tanda 

tera, menurut penera dan 

pengawas kemetrologian. 

9 Apakah diperlukan akses 

identifikasi tanda tera pada 

UTTP yang bisa digunakan 

oleh umum ? 

48 70,59% Baik 

Ket. Untuk mengetahui 

seberapa  penting 

masyarakat umum harus 

punya akses khusus untuk 

mrngidentifikasi tanda tera. 

 

 

Rekapitulasi   hasil   jawaban   responden   dicari rata-ratanya 

dengan perhitungan sebagai berikut: 

 

 

Rata-rata skor = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 

 

Rata-rata skor = 
387

 
9 

 

Rata-rata skor = 43 

 

 

 
Selanjutnya ditentukan dalam bentuk persentase dengan 

perhitungan sebagai berikut : 
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Persentase skor =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 

 

Persentase skor = 
498,53% 

9 
 

= 55,39% 

 

 

 
Dari perhitungan tersebut diperoleh persentase skor nilai 

55,39% sehingga apabila dibandingkan dengan tabel persentase menurut 

Arikunto, yaitu: 

Tabel 4. 5 Kategori Persentase 
 

Sangat Baik 81 % - 100 % 

Baik 61 % - 80 % 

Cukup Baik 41 % - 60 % 

Kurang Baik 21 % - 40 % 

Tidak Baik Kurang dari 20 % 

 

 
Maka kebutuhan sistem identifikasi tanda tera pada UTTP 

menurut penera dan pengawas kemetrologian termasuk dalam kategori 

cukup baik. Ditinjau dari deskripsi frekuensi, dapat didefinisikan 

tanggapan responden terhadap item-item pertanyaan sebagai berikut: 

 

1. Kebanyakan responden mencantumkan sering melakukan 

tera/tera ulang pada UTTP dan tidak mengalami kesulitan saat 
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melakukan identifikasi tanda tera pada UTTP. Selain itu, 

banyakan dari responden setuju akan adanya peningkatan 

dalam hal identifikasi tanda tera pada UTTP dengan basis 

teknologi dan melibatkan masyarakat. Namun beberapa belum 

pernah melakukan tera/tera ulang dikarenakan bekerja sebagai 

pengawas kemetrologian. 

2. Tanggapan responden terhadap pertanyaan No. 1 yaitu, 

“Seberapa sering melakukan tera ulang pada UTTP?”, 63,24% 

responden menjawab Sering dengan skor 43 dan masuk pada 

kategori baik. Hal ini berarti bahwa kebanyakan dari responden 

sering melakukan tera/tera ulang. 

3. Tanggapan responden terhadap pertanyaan No. 2 yaitu, 

“Apakah terdapat kesulitan saat mengidentifikasi tanda tera 

pada UTTP?”, 82,35% responden menjawab Tidak dengan 

skor 55,99 dan masuk pada kategori sangat baik. Hal ini 

berarti bahwa kebanyakan dari responden tidak mengalami 

kesulitan saat mengidentifikasi tanda tera pada UTTP dengan 

sistem identifikasi yang sekarang. 

4. Tanggapan responden terhadap pertanyaan No. 3 yaitu, 

“Seberapa sering anda menemukan tanda tera yang 

dipalsukan?”, 47,06% responden menjawab Sering dengan 

skor 32 dan masuk pada kategori cukup. Hal ini berarti bahwa 

hampir setengah dari responden pernah menemukan tanda tera 

yang dipalsukan. Dapat disimpulkan bahwa pemalsuan tanda 

tera sering terjadi dan kebanyakan dari penera dan pengawas 

kemetrologian pernah mengalaminya. 

5. Tanggapan responden terhadap pertanyaan No. 4 yaitu, 

“Bagaimana penilaian anda terhadap sistem identifikasi tanda 

tera pada UTTP yang dilakukan sampai saat ini?”, 66,67% 

responden menjawab Perlu Dikembangkan dengan skor 45,34 

dan masuk pada kategori baik. Hal ini berarti bahwa 
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kebanyakan dari responden menginginkan sistem identifikasi 

tanda tera dikembangkan. 

6. Tanggapan responden terhadap pertanyaan No. 5 yaitu, 

“Apakah metode identifikasi yang dilakukan cukup efisien 

untuk menentukan keaslian tanda tera?” 50,98% responden 

menjawab Ya dengan skor 34,67 dan masuk pada kategori 

cukup. Hal ini menunjukkan bahwa responden menilai metode 

identifikasi saat ini cukup efisien, namun setengah dari 

responden menilai metode yang digunakan saat ini kurang 

efisien untuk memastikan keaslian tanda tera pada UTTP. 

7. Tanggapan responden terhadap pertanyaan No. 6 yaitu, 

“Menurut anda, apakah masyarakat perlu informasi tentang 

UTTP yang beredar?” 94,12% responden menjawab Perlu 

dengan skor 64 dan masuk pada kategori sangat baik. Hal ini 

berarti bahwa hamper semua responden sependapat jika 

masyarakat umum perlu tau mengenai info UTTP yang merka 

gunakan untuk transaksi perdagangan sehari-hari. 

8. Tanggapan responden terhadap pertanyaan No. 7 yaitu, 

“Menurut anda, apakah masyarakat umum tahu cara 

membedakan UTTP yang telah ditera/tera ulang dengan yang 

belum?” 41,18% responden menjawab Tidak Tahu dengan skor 

28 dan masuk pada kategori cukup. Hal ini berarti bahwa 

kebanyakan responden sependapt bahwa masyarakat pada 

umunya tidak tahu cara untuk membedakan UTTP yang telah 

di tera/tera ulang dan yang belum ditera/tera ulang. 

9.  Tanggapan responden terhadap pertanyaan No. 8 yaitu, 

“Apakah ada cara khusus bagi masyarakat untuk 

mengidentifikasi tanda tera pada UTTP?” 52,94% responden 

menjawab Ya dengan skor 36 dan masuk pada kategori cukup. 

Hal ini berarti bahwa setengah dari responden mencantumkan 

adanya cara khusus untuk mengidentifikasi tanda tera UTTP 
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oleh masyarakat umu, sedangkan setengah dari responden 

mengatakan tidak ada cara khusus untuk mengidentifikasi 

tanda tera pada UTTP. 

10. Tanggapan responden terhadap pertanyaan No. 9 yaitu, 

“Apakah diperlukan akses identifikasi tanda tera pada UTTP 

yang bisa digunakan oleh umum?” 70,59% responden 

menjawab Perlu dengan skor 48 dan masuk pada kategori naik. 

Hal ini berarti bahwa kebanyakan responden menyatakan perlu 

diadakan akses identifikasi tanda tera pada UTTP khusus bagi 

masyarakat umum. 

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

secara umum diperlukan sistem identifikasi tanda tera pada UTTP yang 

baru bagi penera dan pengawas kemetrologian serta untuk masyarakat 

umum. Sistem identifikasi tanda tera yang baru diharapkan lebih efisien 

dalam menjamin keaslian tanda tera pada UTTP. 

b. Analisis Hasil Kuisioner Masyarakat Umum 

Hasil analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa 

manfaat dari prototipe sistem identifikasi tanda tera menggunakan RFID 

dan QR Code bagi masyarakat umum. Dalam penelitian ini digunakan 

analisis deskriptif berdasarkan tanggapan-tanggapan atas pertanyaan 

pada kuisioner. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuisoner 

digambarkan dalam bentuk deskripsi dan tanggapan yang tertuang pada 

Tabel 4.6. 

Tabel 4. 6 Deskripsi Kuisioner Masyarakat Umum 
 

No Pertanyaan Skor Presentase Kategori 

1 Anda mengetahui tentang metrologi  
549 

 
26,39% 

Kurang 

Baik Ket. 
Untuk mengetahui tingkat pengetahuan 

masyarakat terhadap Metrologi. 
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2 

Anda mengetahui/mengenal tanda tera 

(tanda yang menjamin timbangan yang 

digunakan sudah sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku). 

 

 

 
591 

 

 

 
28,41% 

 

 

Kurang 

Baik 

Ket. 
Untuk mengetahui tingkat pengetahuan 

masyarakat tentang tanda tera. 

 
3 

Anda mengetahui hak-hak konsumen terkait 

kebenaran timbangan dalam transaksi 

perdagangan. 

 

 

 

 
1138 

 

 

 

 
54,71 

 

 

 

 
Cukup Baik  

 
Ket. 

Untuk mengetaui tingkat pengetahuan 

masyarakat tentang hak-hak konsumen 

terkait kebenaran pengukuran saat 

melakukan transaksi perdagangan. 

 
4 

Anda mengetahui bahwa alat ukur yang 

digunakan oleh produsen/pedagang diawasi 

oleh Pemerintah. 

 

 

 
1036 

 

 

 
49,81 

 

 

 
Cukup Baik 

 
Ket. 

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan 

masyarakat tentang  pengawasan 

kemetrologian. 

 

 
5 

Anda yakin dengan kebenaran hasil 

pengukuran (dalam hal ini 

timbangan/takaran/meteran) yang digunakan 

oleh produsen/pedagang. 

 

 

 

 
 

1267 

 

 

 

 
 

60,91% 

 

 

 

 
 

Baik 
 

 
Ket. 

Untuk mengetahui tingkat keyakinan 

masyarakat terhadap kebenaran hasil 

pengukuran yang digunakan oleh 

produsen/pedagang. 

 
6 

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap 

alat-alat ukur yang digunakan di Masyarakat 

untuk mencegah timbulnya praktek 

 
1342 

 
64,52 

 
Baik 
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 kecurangan terkait pengukuran.    

Ket. Untuk mengetaui tingkat keyakinan 

masyarakat terhadap pengawasan 

kemetrologian yang dilakukan demi 

mencegah terjadinya kecurangan terkait 

pengukuran. 

 

 

Rekapitulasi   hasil jawaban   responden   dicari rata-ratanya 

dengan perhitungan sebagai berikut: 

 

 

Rata-rata skor = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 

 

Rata-rata skor = 
5923

 
6 

 

Rata-rata skor = 987,16 

 

 

 
Selanjutnya ditentukan dalam bentuk persentase dengan 

perhitungan sebagai berikut : 

 

 

Persentase skor =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 

 

Persentase skor = 
284,75% 

6 
 

= 47,46% 
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Dari perhitungan tersebut diperoleh persentase skor nilai 

47,46% sehingga apabila dibandingkan dengan tabel persentase menurut 

Arikunto, pengetahuan masyarakat umum akan sistem identifikasi tanda 

tera pada UTTP termasuk dalam kategori cukup baik. Ditinjau dari 

deskripsi frekuensi, dapat didefinisikan tanggapan responden terhadap 

item-item pertanyaan sebagai berikut: 

1. Kebanyakan responden mencantumkan tidak mengetahui 

tentang metrologi dan tanda tera. Namun mereka mengetahui 

jika konsumen memiliki hak-hak untuk mendapatkan hasil 

pengukuran yang benar. Kebanyakan dari responden 

mempercayai hasil pengukuran saat transaksi perdagangan dan 

meyakini jika pemerintah melakukan pengawasan pada alat- 

alat yang digunakan untuk transaksi perdagangan. 

2. Tanggapan responden terhadap pertanyaan No. 1 yaitu, “Anda 

mengetahui tentang metrologi”, 26,39% responden menjawab 

Tahu dengan skor 549 dan masuk pada kategori kurang baik. 

Hal ini berarti bahwa masyarakat umum pada umumnya tidak 

mengetahui apa itu metrologi. Dan tingkat pengetahuan 

terhadap metrologi masuk dalam kategori kurang baik. 

3. Tanggapan responden terhadap pertanyaan No. 2 yaitu, “Anda 

mengetahui/mengenal tanda tera (tanda yang menjamin 

timbangan yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku).”, 28,41% responden menjawab Tahu dengan 

skor 591 dan masuk pada kategori kurang baik. Hal ini berarti 

bahwa masyarakat umum pada umumnya tidak 

mengetahui/mengenal apa itu tanda tera. Dan tingkat 

pengetahuan terhadap tanda tera masuk dalam kategori kurang 

baik. 

4. Tanggapan responden terhadap pertanyaan No. 3 yaitu, “Anda 

mengetahui hak-hak konsumen terkait kebenaran timbangan 
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dalam transaksi perdagangan.”, 54,71% responden menjawab 

Tahu dengan skor 1138 dan masuk pada kategori cukup. Hal 

ini berarti bahwa masyarakat cukup mengetahui hak-hak 

konsumen terkait dengan kebenaran pengukuran saat transaksi 

perdagangan. 

5. Tanggapan responden terhadap pertanyaan No. 4 yaitu, “Anda 

mengetahui bahwa alat ukur yang digunakan oleh 

produsen/pedagang diawasi oleh Pemerintah.”, 49,81% 

responden menjawab Tahu dengan skor 1036 dan masuk pada 

kategori cukup. Hal ini berarti bahwa hamper setengah dari 

responden mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh 

Pemerintah terhadap alat ukur yang digunakan oleh 

produsen/pedangang untuk melakukan transaksi perdagangan. 

6. Tanggapan responden terhadap pertanyaan No. 5 yaitu, “Anda 

yakin dengan kebenaran hasil pengukuran (dalam hal ini 

timbangan/takaran/meteran) yang digunakan oleh 

produsen/pedagang.”, 60,91% responden menjawab Yakin 

dengan skor 1267 dan masuk pada kategori baik. Hal ini berarti 

bahwa kebanyakan dari responden meyakini bahwa hasil 

pengukuran yang digunakan oleh produsen/pedagang benar dan 

dapat dipercaya sehingga responden tidak akan mengalami 

kerugian saat melakukan transaksi perdagangan. 

7. Tanggapan responden terhadap pertanyaan No. 6 yaitu, 

“Pemerintah melakukan pengawasan terhadap alat-alat ukur 

yang digunakan di Masyarakat untuk mencegah timbulnya 

praktek kecurangan terkait pengukuran.”, 62,52% responden 

menjawab Yakin dengan skor 1342 dan masuk pada kategori 

baik. Hal ini berarti bahwa umumnya responden meyakini 

bahwa Pemerintah melakukan pengawasan terhadap alat-alat 

ukut yang digunakan dimasyarakat sehingga responden tidak 
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akan mengalami kerugian saat melakukan transaksi 

perdagangan. 

 

 

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

secara umum masyarakat tidak mengetahui tentang metrologi dan tanda 

tera namun meyakini bahwa hak-hak responden sebagai konsumen 

untuk mendapatkan hasil pengukuran yang benar saat transaksi 

perdagangan dilindungi oleh Pemerintah. 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil pengerjaan dan pengujian yang dilakukan pada proyek akhir 

ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Prototipe alat identikasi menggunakan RFID hanya dapat melakukan 

pembacaan pada desain plombir bermaterial plastik. 

2. Prototipe alat identifikasi menggunakan RFID memiliki performa yang baik 

dengan rata-rata jarak baca 2 cm di beberapa sudut yang berbeda. 

3. Prototipe alat pembacaan reader, yang dapat diakses menggunakan 

smartphone dengan dua metode yaitu RFID dan QR Code. Dinilai dapat 

mempermudah identifikasi tanda tera pada UTTP sebesar 52,54% oleh 

masyarakat dan 44,61% oleh para penera.. 

 
5.2 Saran 

 
Pada dasarnya tujuan pembuatan prototype sistem identifikasi tanda tera pada 

UTTP ini adalah untuk memudahkan proses indentifikasi dan memastikan keabsahan 

tanda tera dengan cara yang lebih efisien. Beberapa saran yang dapat diberikan untuk 

pengembangan alat ini antara lain: 

1. Penggunaan sensor RFID dengan frekuensi kerja yang dapat bekerja pada 

material logam dan jarak yang lebih jauh. 

2. Penggunaan modul kamera pada reader untuk pembacaan QR-Code. 
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