
Prosiding Seminar Nasional Teknik Tahun 2021 (SENASTIKA 2021) 
Universitas Islam Kalimantan MAB 

  ISBN : 978-623-7583-57-8 
 16 Oktober 2021 

 

147 
 

Perancangan Parking Gate Pass System (PGPS) Berbasis Radio 
Frequency Identification (RFID) 

 
Ariep Jaenul1,a*, Sinka Wilyanti2,a, Arisa Olivia3,a, Febria Anjara4,b, Galuh Andhana Sari5,a 

a Program Studi Teknik Elektro. Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Universitas Global Jakarta. 
b Program Studi Bisnis Digital. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Global Jakarta. 

 
Abstrak 

Penggunaan kartu RFID sebagai tanda pengenal untuk masuk ke dalam tempat parkir sudah banyak 
diterapkan diberbagai tempat seperti di institusi, mall, dan perkantoran. Salah satu penerapan dapat 
dilakukan di institusi kampus. Institusi kampus memerlukan sistem yang dapat meminimalisir orang 
lain dapat masuk ke area kampus dengan mudah dan mengefisiensikan waktu keluar masuk 
kendaraan. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan perancangan Parking Gate 
Pass System (PGPS) Berbasis Radio Frequency Identification (RFID). Penelitian ini menggunakan 
RFID sebagai sistem pengenal dan pengaman ketika memasuki area parkir. Hasil dari penelitian ini 
adalah waktu yang diperlukan untuk memproses data (tapping) dan keakuratan database terhadap 
pembacaan RFID. Dari hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan RFID dapat 
menghemat waktu untuk keluar masuk kendaraan dan RFID card sesuai dengan database. 
 
Keyword: Parking Gate Pass System (PGPS), Radio Frequency Identification (RFID), Jakarta 
Global University    
 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Tahun 2020 (SENASTIKA 2020) 
Universitas Islam Kalimantan MAB 

ISBN : 978-623-7583-57-8 
 16 Oktober 2021 

 
 
 

148 
 
 
 

Pendahuluan 
Pintu gerbang pada tempat parkir merupakan 
salah satu cara pengamanan kendaraan 
bermotor kendaraan yang diparkir di dalam 
[1]. Cara kerjanya yaitu setiap kendaraan 
yang akan masuk harus berhenti dulu untuk 
memindai kartu identitas agar pintu gerbang 
dapat dibuka [2].  
Kartu identitas biasanya merupakan kartu 
RFID diberikan kepada setiap karyawan atau 
anggota sah dari sebuah lembaga [3]. Tidak 
seperti kartu ID biasa, kartu RFID bersifat 
elektrik. Ini berfungsi sebagai penyimpanan 
mikro yang memiliki frekuensi radio dengan 
kemampuan komunikasi dan dapat 
berkomunikasi dengan sebuah sistem 
database jika dipasangkan dengan pembaca 
kartu yang kompatibel [4], [5]. Penyimpanan 
mikro ini dapat menghemat sejumlah kecil 
data, salah satunya contohnya Unique 
Identifier (UID) [6].  
Permasalahan yang ada pada sistem ini 
adalah ketika terdapat barisan kendaraan 
yang hendak memasuki area parkir pada 
jam-jam sibuk dan arus kendaraan masuk 
atau keluar yang tinggi tentu dapat 
menimbulkan antrian panjang karena proses 
pembayaran yang membutuhkan waktu lama 
[7]. Antrian gerbang masuk atau keluar yang 
menyebabkan kemacetan pasti tidak 
diinginkan oleh siapapun. Dalam kasus 
normal, kendaraan masuk membutuhkan 
waktu tercepat yaitu 5-8 detik untuk 
melewatinya melalui gerbang 2 parkir. 
Dalam kasus tertentu lainnya, pengemudi 
mungkin bisa berhenti lebih lama hanya 
untuk menemukan kartu ID yang sulit 
ditemukan, mengakibatkan rata-rata waktu 
tunggu yang lebih lama dan antrian yang 
lebih panjang [8]. 
Untuk mengurangi panjang antrian dari 
proses yang disebutkan di paragraf 
sebelumnya [9], maka dari itu skripsi ini 
melakukan simulasi perbandingan antara 
gerbang konvensional dengan gerbang 
otomatis. Gerbang otomatis ini 
menggunakan teknologi RFID pasif yang 
memiliki kemampuan membaca dalam jarak 
dekat. Hasil pembacaannya sangat bagus, 
hampir tidak ada kesalahan yang terjadi 
selama pembacaan. Secara hipotetis, waktu 
untuk berhenti, buka jendela, dan 
menjangkau untuk tap kartu RFID pembaca 

bisa dipersingkat. Yang tersisa adalah waktu 
menunggu gerbang terbuka. 
Permasalahan berikutnya adalah proses 
pembayaran parkir yang juga menguras 
banyak waktu. Gerbang parkir dalam 
penerapannya masih menggunakan uang 
tunai untuk proses transaksi. Proses ini 
mengharuskan para pengendara berhenti 
sejenak di gerbang untuk membayar biaya 
parkir mereka. Proses ini cukup memakan 
waktu sehingga dapat menjadi penyebab 
antrean kendaran di gerbang. Gerbang parkir 
juga masih menggunakan bukti pembayaran 
yang konvensional yaitu kertas tercetak. 
Kebanyakan kertas tersebut dibuang oleh 
pengendara sehingga banyak sampah kertas 
berserakan di jalan. 
Beberapa penelitian sudah dilakukan untuk 
layanan gardu tol. Diantaranya adalah 
dengan menerapkan teknologi Radio 
Frequency Identification (RFID) sebagai 
ganti kartu debit. Sistem kendali diteapkan 
pada modul mikrokontroler berbasis ARM-7 
dan ARM [10][11]. Penggunaan RFID 
memungkinkan kendaraan dapat dideteksi 
ketika memasuki daerah cakupan RFID 
reader sehingga tidak perlu lagi memindai 
kartu debit. Hal ini mempersingkat waktu 
layanan gardu tol. Untuk mengurangi 
kebutuhan kertas,  notifikasi pembayaran 
dikirimkan ke telepon genggam 
menggunakan teknologi 2G, yaitu Global 
System for Mobile Communications (GSM).  
Sedangkan penggunaan tiket elektronik pada 
gardu tol otomatis untuk sistem transportasi 
jalan diusulkan oleh [12]. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengevaluasi 
dan meminimalisir waktu layanan di pintu 
keluar saat menggunakan sistem gerbang 
otomatis. Tujuan ini bisa tercapai jika 
dilakukan simulasi model yang mewakili 
dua sistem yang dibandingkan dapat dibuat 
sebelumnya. Sistem dapat 
diimplementasikan jika sebuah prototype 
dari gerbang otomatis dapat dibuat. Pada 
penelitian ini pula penulis ingin membuat 
sistem pembayaran parkir yang mudah dan 
dapat selalu diakses. 
Agar penelitian ini lebih terarah sesuai 
dengan tujuan dan rumusan masalah yang 
dijelaskan sebelumnya, perlu dilakukan 
pembatasan masalah. Batasan yang harus 
diperhatikan dalam desain Smart Parking ini 
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adalah jenis kendaraan yang digunakan yaitu 
kendaraan roda dua. Sistem yang dibuat 
dalam penelitian ini dilampirkan pada 
gerbang yang telah ditetapkan menggunakan 
RFID pasif sebagai sistem yang sudah 
dirancang sebelumnya. 
 
Metode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variabel yang diamati 
Pada penelitian ini, ada hal yang menjadi 
variabel untuk diamati dan dianalisa sebagai 
berikut : 
1.Delay tapping atau waktu yang diperlukan 
untuk memproses data 
2.Keakuratan database terhadap rfid 
3.6 Teknik Pengambilan Data 
Disini peneliti menggunakan Stopwatch 
untuk menghitung delay waktu dan 
penggaris/mistar untuk pengujian jarak baca 
RFID reader. 
 
Cara Kerja Sistem 
Untuk mendapatkan akses keluar masuk 
kampus Jakarta Global University perlu 
mendaftarkan atau meregistrasikan kartu 
terlebih dahulu. Registrasi kartu dapat 
dilakukan di bagian keamanan kampus. 
Berikut tampilan form registrasi untuk 
user/pengguna baru. 

 

Setelah kartu diregistrasikan dan telah diisi 
dengan saldo, kartu sudah langsung dapat 
digunakan. Berikut tampilan form untuk 
parkir masuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada saat user melakukan tapping pada 
RFID Reader, operator akan menginput 
waktu masuk kendaraan.dan juga nomor plat 
kendaraan. Setelah itu kendaraan dapat 
masuk. Jika kendaraan ingin keluar user 
akan melakukan tapping kembali dan 
operator akan melakukan input waktu akhir 
parkir kendaraan. Berikut form parkir 
keluar. 

Mulai 

Terdaftar/Registered 

Ada Saldo 

Proses Tapping 

Website 

Terbaca 

Palang Terbuka 

Selesai 

Gambar 1. Flowchart Kerja Sistem 

Gambar 2. Form Registrasi Pengguna Baru 

Gambar 3. Tampilan Form Parkir Masuk 
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Gambar 4. Tampilan Form Parkir Keluar 
Pada form parkir akan tertera saldo akhir 
pengguna atau user. Berikut tampilan tabel 
data pelanggan. 

 
Hasil 
Hasil Pengujian Alat 
Pengujian alat dilakukan dengan cara 
melakukan percobaan terhadap 8 sample 
yang telah direkayasa sebelumnya. Ada 4 
kondisi sample rfid card yang akan 
digunakan untuk uji coba sebagai berikut ; 
1.Kartu 1 dan 2 : Berisi saldo, terdaftar di 
database 
2.Kartu 3 dan 4 : Tidak berisi saldo, terdaftar 
di database 
3.Kartu 5 dan 6 : Berisi saldo, tidak terdaftar 
di database 
4.Kartu 7 dan 8 : Tidak berisi saldo, tidak 
terdaftar di database 
 
Pengukuran Jarak Baca RFID Reader   
Tujuan dari pengukuran ini adalah 
mengetahui jarak maksimal pembacaan 
RFID reader terhadap kartu. Hasil 
pengukuran jarak deteksi RFID reader 
dengan RFID card adalah sebagai berikut: 
a. Pengujian Tanpa Halangan 
Pengujian ini dilakukan dengan cara 
menghitung jarak yang mampu dibaca oleh 
RFID reader tanpa ada penghalang. 
Pengujian ini digunakan untuk menentukan 

jarak yang efektif terhadap penggunaan tag 
RFID. Pengujian menggunakan sebuah tag 
pasif. Dari pengujian tanpa halangan 
mendapatkan hasil bahwa tag pasif dapat 
dibaca oleh RFID pada jarak sekitar 5cm 
sampai 7cm. 
b. Pengujian dengan Halangan 
Pengujian dengan halangan ini dilakukan 
dengan cara percobaan berulang pada jarak 
yang berbeda. Penghalang yang digunakan 
adalah dengan kertas. Pengujian ini 
dilakukan untuk menentukan kemampuan 
RFID reader dalam membaca tag dengan 
suatu penghalang. Berikut ini merupakan 
tabel hasil pengujian RFID dengan halangan 
yang sebelumnya sudah penulis uji. 
 
Tabel 2. Data Jarak Deteksi RFID Reader 

 
 
Hasil Pengujian terhadap Saldo RFID Card   
Pengujian dilakukan antara alat yang dibuat 

dengan rfid card yang telah diberi saldo dan 
tidak diberi saldo sebelumnya. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1. Data Pelanggan 

Tabel 3. Pengujian Alat Terhadap Saldo 
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Hasil Pengujian terhadap Database   
Pengujian dilakukan antara alat yang dibuat 
dengan rfid card yang telah terdaftar di 
database dan belum terdaftar sebelumnya. 
 
Tabel 4. Pengujian Alat Terhadap Database 

 
 
Hasil Pengujian Delay RFID dengan Sistem   
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 
berapa delay yang dibutukan antara RFID 
dengan sistem. Penguji melakukan 
percobaan berulang. Alat yang digunakan 
yaitu stopwatch. 
 
Tabel 5. Pengujian Waktu Delay antara 
RFID dengan Sistem 

 
 
Hasil Pengujian Waktu Transaksi   
Penguji melakukan perhitungan waktu 
tunggu yang dibutuhkan pengguna pada saat 
di pintu masuk dan pintu keluar. Disini 
penguji melakukan percobaan berulang. 
 
Tabel 6. Pengujian Waktu Tunggu 
Kendaraan 

 
Kemudian penguji melakukan percobaan 

perbandingan antara sistem parkir 
konvensional yang masih menggunakan 
karcis parkir dengan sistem parkir 
menggunakan RFID. 
 
Tabel 7. Perbandingan Waktu Tunggu 

 
 
Analisa Hasil Pengujian Alat 
Analisa Hasil Pengukuran Jarak Baca RFID 
Reader   
Pengukuran jarak antara RFID reader 
dengan RFID tag dibagi menjadi dua bagian. 
Pengukuran pertama yaitu pengukuran tanpa 
penghalang. Dari pengujian tanpa halangan 
mendapatkan hasil bahwa tag pasif dapat 
dibaca oleh RFID pada jarak sekitar 5cm 
sampai 7cm. Pengukuran kedua yaitu 
pengukuran dengan penghalang. Penghalang 
yang digunakan adalah kertas. Dari 
pengujian dengan penghalang mendapatkan 
hasil bahwa tag pasif dapat dibaca oleh 
RFID pada jarak sekitar 7cm. 
 
Analisa Hasil Pengujian terhadap Saldo 
RFID Card dan Terdaftar di   Database    
Pada pengujian dari alat terhadap RFID yang 
berisi saldo atau tidak dan juga telah 
terdaftar dan belum terdaftar mendapatkan 
hasil walaupun berisi saldo namun tidak 
terdaftar di database tetap tidak bisa masuk 
ke gerbang. Begitu pula sebaliknya 
walaupun terdaftar di database namun tidak 
memiliki saldo tidak bisa pula masuk ke 
gebang. Pengguna rfid card harus memiliki 
saldo dan telah terdaftar di database. 
 
Analisa Hasil Pengujian Delay RFID 
dengan Sistem   
Penguji melakukan pengujian untuk mencari 
delay antara RFID dengan sistem. Disini 
penguji menggunakan stopwatch sebagai 
alat ukur. Hasil dari pengujian didapatkan 
bahwa delay antara RFID dengan sistem 
adalah 2 sampai 3 detik. 
 
Analisa Hasil Pengujian Waktu Transaksi   
Pada pengujian ini peneliti menghitung 
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waktu tunggu yang diperlukan suatu 
kendaraan untuk masuk atau keluar gerbang. 
Perhitungan ini sudah termasuk transaksi 
digital untuk pembayaran parkir. Hasil dari 
perhitungan didapatkan waktu tunggu yang 
diperlukan adalah 5 detik, pada pintu masuk 
maupun pintu keluar. 
Peneliti juga membandingkan waktu tunggu 
yang diperlukan parkir RFID dengan parkir 
konvensional yang masih menggunakan 
karcis. Hasil yang didapatkan adalah 
penggunaan RFID lebih memudahkan dan 
mempersingkat waktu karena tidak perlu 
menunggu karcis parkir pada saat masuk dan 
pembayaran parkir lebih cepat dilakukan 
karena tidak perlu menunggu operator parkir 
untuk memberitahu berapa biaya parkir 
suatu kendaraan. 
Hasil Analisa Alat dengan Database   
Setelah diuji dengan database, alat dapat 
bekerja dengan baik dan sesuai dengan data 
yang ada. 
 
Kesimpulan 
Dari perancangan dan pengujian alat 
diperoleh kesimpulan penelitian Tugas 
Akhir ini adalah sebagai berikut : 
1.Jarak baca RFID Reader dengan RFID 
Card hanya berjarak ±7 cm. 
2.Pengujian yang dilakukan terhadap 
beberapa kondisi RFID Card sesuai dengan 
database. 
3.Penggunaan RFID Card terbukti lebih 
efisien menghemat waktu yang diperlukan 
untuk keluar masuk kendaraan. 
 
 
Saran 
Dari penelitian Tugas Akhir ini ada beberapa 
saran yang diajukan penulis unuk 
pengembangan selanjunya antara lain 
sebagai berikut : 
1.Pada pengukuran jarak baca RFID Reader 
pada Tugas Akhir ini hanya dapat membaca 
pada jarak ±7 cm, ada baiknya dilakukan 
cara agar bisa membaca RFID Card lebih 
jauh lagi. 
2.Pada percobaan selanjutnya ada baiknya, 
dilakukan pengujian lagi dengan lebih 
banyak kondisi agar didapatkan fitur RFID 
Card yang lebih bagus 
3.Ada baiknya perlu dicari lagi keuntungan-
keuntungan yang bisa didapatkan dari 

penggunaan RFID agar lebih memudahkan 
dan membantu pekerjaan manusia. 
4.Dibuat aplikasi database lokal yang 
memungkinkan untuk tetap dapat diakses 
walaupun dalam keadaan offline. 
5.Dibuat sistem yang lebih kompleks lagi, 
semua otomatis. 
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