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ABSTRAK  

 
Seiring berjalannya zaman, kemudahan dan kepraktisan karena kecanggihan teknologi sistem otomasi 

semakin dirasakan. Salah satu contoh pengendalian secara otomatis adalah menggunakan Radio Frequency 

Identification atau yang lebih dikenal dengan RFID. Hotel sebagai salah satu tempat yang penuh dengan kamar 

hotel perlu dimonitor sehingga setiap orang yang memasuki kamar dapat diketahui. Dengan penggabungan 

keduanya, akan dibentuk suatu sistem untuk merekam data orang-orang yang mengakses kamar hotel ke web.  

Prinsip kerja dari sistem ini adalah sebagai berikut. Terdapat model kamar hotel sebanyak 3 buah yang 

telah terpasang RFID reader di setiap kamarnya dan 5 buah RFID card yakni Penyewa 1, 2, dan 3, Resepsionis, 

dan Office Boy (OB). Setiap penyewa hanya dapat memasuki kamar yang sesuai selama waktu check in hingga 

check out-nya. Resepsionis dapat memasuki setiap kamar sepanjang hari bila ada orang yang ingin menyewa. 

OB dapat memasuki setiap kamar pada jam tertentu saja. Namun, ketika ada orang yang telah mengakses 

kamar maka tidak ada orang yang dapat mengakses kamar tersebut. Setiap pengaksesan kamar, maka data yang 

didapat pada RFID card akan dikirim ke web. 

Hasil akhir dari penelitian ini adalah dapat dilakukannya perekaman data akses kamar hotel ke web. 

Data yang direkam tersebut mengacu pada aturan yang telah dibuat. 

 

Kata kunci : perekaman data akses kamar hotel, RFID, perekaman dengan web, kamar hotel dengan RFID 

 

I. Pendahuluan 

 

I.1. Latar Belakang 

Seiring berjalannya zaman, kemudahan dan kepraktisan karena kecanggihan teknologi semakin dirasakan. 

Kecanggihan teknologi yang ada membuat hampir segala sesuatunya dikendalikan secara otomatis. Lampu 

otomatis, pembuat kopi otomatis, bahkan pintu yang dapat dibuka secara otomatis. Dalam bidang elektronika, 

sistem otomasi biasanya memanfaatkan penggunaan sensor, elektromagnetik, dan sebagainya. 

Salah satu contoh penggunaan elektromagnetik adalah Radio Frequency Identification atau yang lebih 

dikenal dengan RFID. RFID menggunakan medan magnet atau elektromagnet sebagai media pertukaran data 

antara RFID Tag dengan RFID Reader. RFID biasanya diaplikasikan untuk presensi pada beberapa kantor 

bahkan hotel. Hotel memiliki banyak kamar. Tiap kamar hotel dapat dimasuki oleh penyewa kamar, resepsionis, 

dan Office Boy (selanjutnya disebut OB). Namun, ketiganya hanya dapat memasuki kamar hotel pada waktu 

tertentu saja. Setiap kali ada yang mengakses kamar tersebut, data akan direkam ke web. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui orang yang memasuki kamar tersebut. 

Berdasarkan referensi-referensi tersebut diputuskan untuk menggabungkan penggunaan RFID [1] untuk 

mendeteksi identitas pengguna kamar hotel dan penggunaan modul ethernet [2] untuk merekam identitas 

pengguna melalui web. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan perekaman data akses kamar hotel 

dengan RFID berbasis web. Penelitian ini memberikan beberapa manfaat, yaitu mengembangkan penggunaan 

RFID untuk memonitor pengguna kamar hotel, dan dapat dikembangkan dan diterapkan lebih lanjut pada bisnis 

hotel. 

 

II. Landasan Teori 

 
II.1. RFID SL018 [3] 

Salah satu jenis RFID adalah jenis Mifare. RFID (reader dan tag) ini bekerja pada frekuensi tinggi (high 

frequency) yakni 13,56 MHz. Dalam penelitian ini, digunakan modul RFID reader dari stronglink dengan seri 

SL018. Gambar 1 merupakan RFID SL018. 

 

II.2. Mifare 4K 4-byte UID [4] 

Dalam penelitian ini, digunakan RFID Card berjenis Mifare 4K yang memiliki UID (Unique ID) 4 byte 

menyesuaikan jenis tag  yang dapat dibaca modul RFID SL018. RFID Card berjenis tag pasif yang bekerja pada 

frekuensi 13,56 MHz ini memiliki EEPROM sebesar 4 KiloByte. Berikut ini adalah penampakannya. 
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II.3. Arduino UNO [5] 

Arduino UNO merupakan salah satu produk Arduino yang berbasis mikrokontroler Atmega328. Arduino 

UNO memiliki 14 buah input/output digital (6 di antaranya bisa digunakan sebagai keluaran Pulse Width 

Modulation atau PWM), 6 buah input analog, sebuah osilator keramik 16 MHz, sebuah koneksi USB, sebuah 

power jack, sebuah ICSP header, dan sebuah tombol reset. Berikut ini adalah penampakan Arduino UNO. 

 

 
Gambar 1. RFID SL018 

 
Gambar 2. Board Arduino UNO 

 
 

Gambar 3. Modul Ethernet Shield 

 

II.4. RTC (Real Time Clock) [6] 

RTC (Real Time Clock) merupakan IC (integrated circuit) yang memiliki peran sebagai jam elektronik. 

RTC memiliki memori untuk menyimpan waktu berupa detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun pada 

registernya. Salah satu contoh RTC adalah DS1307. RTC DS1307 dioperasikan melalui komunikasi I2C melalui 

mikrokontroler. Saat dioperasikan atau dibaca DS1307 akan mengirimkan data berupa sandi BCD (Binary-

Coded Decimal).  

 

II.5. Software XAMPP [7] 

XAMPP adalah program aplikasi pengembang yang berguna untuk pengembangan website berbasis PHP 

dan MySQL. Perangkat lunak komputer ini memiliki kelebihan untuk bisa berperan sebagai server web Apache 

untuk simulasi pengembangan website. Tool pengembangan web ini mendukung teknologi web populer seperti 

PHP dan MySQL. XAMPP juga dilengkapi fitur manajemen database PHPMyAdmin seperti pada server hosting 

sungguhan, sehingga pengembang web dapat mengembangkan web berbasis database dengan mudah. Fungsi 

XAMPP adalah sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program Apache HTTP Server, 

MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl.  

 

II.6. Modul Ethernet Shield [8] 

Gambar 3 merupakan modul Ethernet Shield yang digunakan. Arduino ethernet shield memungkinkan 

Arduino untuk terkoneksi ke internet. Dalam penggunaannya, digunakan Ethernet Library yang merupakan salah 

satu standard library Arduino untuk membantu penggunaannya. Tiap port pada ethernet shield ini, terdapat 

semacam pin-head yang panjang sehingga dapat menancap dengan baik pada board Arduino dan tentunya masih 

dapat digunakan seperti biasa.  

 

III. Rancangan Penelitian 

 

III.1. Diagram Alir Program Utama  
Gambar 4 menunjukan diagram alir program utama. Proses dimulai dengan pembacaan RFID Card oleh 

RFID SL018. Data yang diterima oleh RFID SL018 diterima oleh mikrokontroler. Mikrokontroler akan 

mengecek identitas dari RFID Card, kamar yang digunakan beserta waktu kunjung. Pengecekan ini berlaku 

untuk setiap RFID yang terpasang. Jika identitas RFID Card, kamar yang digunakan dan waktu kunjung telah 

sesuai, maka pengguna diperbolehkan mengakses kamar hotel. Namun, jika tidak sesuai, maka pengguna tidak 

dapat mengakses kamar hotel. Data-data dari hasil pengecekan tersebut akan dikirimkan ke server untuk 

kemudian ditampilkan pada halaman web. Pengiriman data ini diproses oleh mikrokontroler yang berkomunikasi 

dengan Modul Ethernet. 
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Gambar 4. Diagram alir program utama 

 

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

IV.1 Hasil Penelitian 

Setelah semua perancangan perangkat lunak telah memberikan hasil yang diharapkan, selanjutnya adalah 

menggabungkan semuanya ke dalam program utama. Untuk mendapatkan hasil perancangan persyaratan akses 

kamar, dilakukan pengujian terhadap perancangan persyaratan akses kamar dengan perlakuan sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Daftar Penyewa Kamar Hotel 

Nama 
Kamar yang 

disewa 

Tanggal 

Check In 

Tanggal 

Check Out 

Jam 

Check In 

Jam 

Check Out 

Anna 1 23 Juli 2015 24 Juli 2015 13.00 12.00 

Doni 2 24 Juli 2015 25 Juli 2015 13.00 12.00 

Ryan 3 23 Juli 2015 24 Juli 2014 13.00 12.00 

Jessy 1 24 Juli 2015 25 Juli 2015 13.00 12.00 

 

Tiap penyewa akan mendapat RFID Card yang sesuai dengan kamar yang disewa, misalnya kamar yang 

disewa adalah Kamar 1 maka penyewa kamar 1 akan mendapatkan RFID Card Penyewa 1 dan seterusnya.  

Penyewa yang telah melakukan check out maka akan dilakukan pembaharuan data pada mikrokontroler 

dengan mengirimkan data penyewa selanjutnya ke mikrokontroler. Misalnya, dalam tabel 1, jika Anna telah 

melakukan check out, maka server akan mengirimkan data baru dari Jessy. Data baru yang dikirimkan adalah 

kamar yang disewa, tanggal dan jam check in, dan tanggal dan jam check out.  

Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian yang telah dilakukan. Pada tanggal 24 Juli 2015 jam 13.00-16.00 

terlihat bahwa penyewa 1 dapat memasuki Kamar 1. Hal ini diartikan bahwa penyewa sebelumnya (Anna) telah 

melakukan check out terlebih dahulu kemudian diganti dengan penyewa selanjutnya (Jessy). Dengan demikian, 

RFID Card Penyewa 1 dapat digunakan untuk memasuki Kamar 1. 
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Keterangan: 

- : tidak bisa mengakses kamar 

v : dapat mengakses kamar 

 

Untuk membantu dalam melakukan check out, dibuat halaman web untuk proses check out. Halaman ini 

berguna untuk menghapus data penyewa yang telah check out dan memberikan data penyewa yang baru (jika ada) 

ke mikrokontroler dengan meng-klik pilihan Check Out pada kolom Status. Penampakan dari halaman check out 

ini dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Halaman Check Out 

 

Data orang yang mengakses kamar dikirimkan ke halaman web. Misal, Penyewa 1 belum atau tidak dapat 

memasuki kamar 1, maka pada halaman web akan ditampilkan “Mencoba Memasuki Kamar 1”. Berikut ini 

adalah contoh hasilnya. 
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Gambar 6. Tampilan web Penyewa 1 tidak dapat memasuki Kamar 1 

 

IV.2 Pembahasan 

Tanggal check in dan check out diberikan melalui halaman pendaftaran. Data ini kemudian disimpan pada 

database server. Halaman check out membantu dalam proses check out penyewa. Jika penyewa sebelumnya 

telah melakukan check out, maka server akan memberikan data baru untuk kamar yang bersangkutan ke 

mikrokontroler. 

Pada mikrokontroler, data RFID Card yang terbaca oleh RFID Reader akan diproses mengenai hak untuk 

mengakses kamar. Jika kamar kosong dan waktunya sesuai maka diperbolehkan masuk, jika tidak, maka tidak 

dapat memasuki kamar. Saat ada pengaksesan kamar ini, data-data berupa pengguna, waktu, dan kamar yang 

dimasuki, dikirimkan ke halaman web. Dengan adanya sistem ini, maka aktivitas pengaksesan kamar hotel dapat 

dipantau. 

 

V. Kesimpulan 

Setiap proses yang ada pada sistem ini telah dapat dilakukan dengan baik seperti pembacaan identitas RFID 

Card, pembacaan waktu RTC, pemrosesan syarat hak akses, penerimaan data dari web, dan pengiriman data ke 

web. 
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