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ABSTRAK 

Terjadi perpindahan barang dari satu ruangan ketempat yang lain pada 

Politeknik Negeri Bengkalis, hal tersebut membuat admin kesulitan dalam 

menemukan lokasi awal barang dan data barang tersebut. Untuk mempermudah 

dalam mencari data barang tersebut, maka pada penilitian ini di bangun satu 

aplikasi penerapan QR Code untuk Sistem Informasi Aset Barang Politeknik 

Negeri Bengkalis Berbasis Web. Dengan menerapkan QR Code untuk membaca 

data dari hasil scan kode tersebut. QR Code akan di tempelkan pada barang 

seperti komputer, meja, PC dan lain sebagainya. dari hasil scanner nanti akan di 

jelaskan semua data dari barang tersebut, seperti tahun pembelian barang tersebut, 

letak lokasi barang, dan petugas yang bertanggung jawab dengan aset barang. 

Luaran dari pelitian ini yaitu Penerapan QR Code untuk sistem informasi aset 

barang perguruan tinggi politeknik negeri bengkalis. 

 

Kata Kunci : Informasi Aset barang, QR Code, Politeknik Negeri Bengkalis, dan 

web. 
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ABSTRACT 

 There was a movement of goods from one room to another at the 

Bengkalis State Polytechnic, this made it difficult for the admin to find the initial 

location of the goods and the data of the goods. To make it easier to find data on 

these items, in this research, an application for the application of QR Code is built 

for the Web-Based Bengkalis State Polytechnic Asset Information System. By 

applying the QR Code to read data from the scanned code. The QR Code will be 

attached to items such as computers, desks, PCs and so on. From the results of the 

scanner, all data from the item will be explained, such as the year of purchase of 

the item, the location of the item, and the officer in charge of the item's assets. 

The output of this research is the application of the QR Code for the goods asset 

information system of the Bengkalis State Polytechnic College. 

 

Keywords: Asset information, QR Code, Bengkalis State Polytechnic, and web. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal itu menjadi lebih 

efisien pada semua jenis informasi transmisi. Pemrosesan dan penyimpanan 

melalui barcode dua dimensi, dapat menghubungkan dunia virtual dan kenyataan 

yang merupakan kode batang dua dimensi yang paling umum kode QR 

Teknologi dalam bidang informasi sudah banyak mengalami kemajuan tiap 

tahunnya. Mulai dari informasi yang langsung bisa dibaca seperti berita di 

internet, koran majalah dan masih banyak lagi, ada pula informasi yang harus di 

olah terlebih dahulu seperti Bar-Code, QR-Code, enkripsi data dan masih banyak 

lagi. Teknologi informasi ini dapat dimanfaatkan untuk memberi kenyamanan 

dalam bidang bisnis seperti ecommerce yang terdapat di dalam toko sebagai 

media promosi dan di manfaatkan pada bagian lain. (Irawan & Adriantantri, 

2018) 

Politeknik Negeri Bengkalis merupakan satu perguruan tinggi yang 

memiliki aset barang di setiap labor atau ruangan. Dari penilitian dan hasil 

wawancara dengan pengurus inventaris Politeknik Negeri Bengkalis. Penulis 

melihat sering terjadinya perpindahan barang  dari tempat semula ke tempat lain. 

Hal tersebut terjadi karena barang tersebut di ambil sepengetahuan pemilik labor 

atau orang yang bertanggung jawab atas barang tersebut. pada saat barang 

tersebut tidak berada pada lokasi awal barang tersebut berada, itu akan 

menimbulkan kesulitan dalam pengecekan data barang tersebut dan 

pengumpulan data. dari hasil survei yang  penulis lakukan, data yang ada pada 

barang tersebut berupa nomor-nomor tentang data barang Politeknik Negeri 

Bengkalis. Jika admin membutuhkan data tersebut admin harus mencari data 

tersebut dengan mencari nomor tersebut pada aplikasi untuk mengetahui data 

barang. Untuk mempermudah dan menghemat waktu dalam pengecekan data 

barang tersebut.  
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 penulis mengambil tugas akhir yang berjudul penerapan QR Code untuk 

Sistem Informasi Aset Barang Politeknik Negeri Bengkalis Berbasis Web 

dengan menerapkan Qr Code untuk mendapatkan informasi data barang tersebut 

secara cepat dan realtime, dengan tujuan untuk mempermudah pekerjaan admin 

dalam melakukan pekerjaan seperti melakukan pengecekan data awal barang 

tersebut dan untuk mempermudah dalam melihat tahun pembelian barang 

tersebut. data tersebut dapat di peroleh dengan  cepat, dengan cara scan Qr Code 

yang sudah tertempel pada barang, untuk mendapatkan informasi seperti nama 

operator, lokasi barang, tahun pembelian dan lain sebagainya.  

Qr Code merupakan kepanjangan dari Quick Response Code, Qr Code 

mampu menampung  jenis informasi secara langsung. Untuk membuka informasi 

yang di berikan oleh Qr Code di perlukan scanner untuk membukanya. Scaner 

merupakan aplikasi yang berfungsi untuk membaca simbol matrik dua di mensi 

atau yang di sebut Qr Code untuk di link kan kepada data barang. (Musthofa, 

dkk, 2018)  

jika admin ingin melihat data tersebut seperti data lokasi awal barang 

tersebut jika barang berpindah, admin melakukan scan pada kode Qr Code yang 

ada tertempel pada barang untuk melihat data secara cepat dan realtime. Scaner 

merupakan aplikasi yang berfungsi untuk membaca simbol matrik dua di mensi 

atau yang di sebut Qr Code untuk di link kan kepada website. 

1.2. Rumusan masalah 

Adapun rumusan masalah dari penilitian ini adalah bagaimana admin 

mendapatkan data aset barang politeknik negeri bengkalis secara cepat dan 

realtime. 

1.3. Batasan masalah 

Adapun batasan masalah pada penilitian Penerapan QR Code Untuk Sistem 

informasi Aset Barang Politeknik Negeri Bengkalis Berbasis Web sebagai 

berikut: 

1. Aplikasi sistem informasi ini menampilkan data awal dari data barang 

Politeknik Bengkalis tersebut. 
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2. Pada saat terjadi perpindahan barang, perpindahan dari lokasi satu ke 

tempat yang lain data tersebut terlihat di hasil scaner di tampilan web, jika 

melakukan perpindahan barang yang menetap pada lokasi maka harus 

melakukan update kode Qr Code. 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari penilitian ini adalah membuat satu aplikasi yang dapat untuk 

memberikan informasi dari aset barang Politeknik Negeri Bengkalis dan 

mempermudah dalam pengecekan data barang jika berpindah yang tidak ada 

berada pada lokasi awal barang tersebut. 

1.5. Manfaat 

Adapun manfaat dari penilitian ini adalah: 

1. Mendapatkan  informasi data aset barang Politeknik Negeri Bengkalis 

secara cepat menggunakan scan QR Code. 

2. Memberikan informasi lokasi awal peruntukan aset barang Politeknik 

Negeri Bengkalis jika barang tidak berada pada posisi awal. 

3. Mempermudah dan memperhemat waktu  dalam proses pencarian data 

untuk melihat tahun pembelian dan data barang tersebut. 

1.6. Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaian yang di lakukan penulis dalam penyelesaian masalah 

penerapan QR Code untuk Sistem Informasi Aset Barang Politeknik Negeri 

Bengkalis Berbasis Web adalah menggunakan metode observasi dan wawancara. 

Metode observasi merupakan metode penilitian yang di lakukan secara langsung 

ke lokasi penilitian dan mencatat secara sistematis tentang permasalahan yang 

terjadi. Sedangkan metode wawancara adalah metode penilitian yang di tanyakan 

langsung kepada pihak Politeknik Negeri Bengkalis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Terdahulu 

Dasar atau acuan berupa teori-teori melalui hasil dari penelitian sebelumnya 

merupakan hal yang sangat penting dan dapat digunakan sebagai data pendukung 

pembuatan melakukan penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan, kajian 

terdahulu yang menjadi acuan adalah aplikasi yang berhubungan aset barang dan 

QR Code. Oleh karena itu, penulis mengambil referensi dari beberapa jurnal 

penelitian terdahulu. Berikut hasil perbandingan penelitian tersebut. 

Merujuk pada penilitian yang di lakukan oleh Musthofa, dkk, (2016) yaitu 

Implementasi Quick Response ( QR ) Code Pada Aplikasi Validasi Dokumen 

Menggunakan Perancangan Unified Modelling Language ( uml ). Hasil akhir 

aplikasi Validasi Dokumen berupa QR Code yang digunakan untuk menyimpan 

URL yang menunjukkan bahwa dokumen memang benar-banar dokumen yang 

resmi (bukan ilegal) dari suatu instansi. Pada uji coba penelitian ini juga 

dilakukan perbandingan kinerja dengan 3 aplikasi yang sejenis, 3 aplikasi 

pembanding tersebut dipilih karena memiliki hasil visual QR Code yang hampir 

mirip, namun jika dilakukan scanning memiliki hasil yang berbeda, karena 

fiturnya juga berbeda. 

 Aini, dkk, (2018) Penerapan QR Code sebagai media Pelayan untuk 

Absensi pada Website Berbasis PHP Native. Absensi memiliki peran penting 

dalam kehidupan sehari-hari terutama di lingkungan sekolah, universitas, pabrik, 

perkantoran, rumah sakit dan tempat lain yang membutuhkan Absensi. Di dalam 

kegiatan perkuliahan pastinya menjadi sangat penting bagi mahasiswa yang 

mengikuti pembelajaran dan pertanda mengikuti kegiatan perkuliahan dan banyak 

beberapa device untuk absensi.  

Merujuk pada beberapa penilitian di atas dan jurnal yang di jelaskan di 

atas, maka penulis membuat Penerapan QR Code Untuk Sistem informasi Aset 
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Barang Politeknik Negeri Bengkalis Berbasis Website, bagaimana applikasi bisa 

membaca kode QR pada barang politeknik negeri bengkalis untuk mempermudah 

melihat data aset barang politeknik negeri bengkalis secara cepat dan realtime. 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. QR Code 

QR Code adalah syimbol matriks dua dimensi yang terdiri dari sebuah 

untaian kotak persegi yang disusun dalam sebuah pola persegi yang lebih besar. 

Kotak persegi ini kemudian disebut sebagai modul . Luasnya pola persegi ini akan 

menentukan versi dari QR Code. Qr Code merupakan kepanjangan dari Quick 

Response Code, Qr Code mampu menampung  jenis informasi secara langsung. 

Untuk membuka informasi yang di berikan oleh Qr Code di perlukan scanner 

untuk membukanya. (Musthofa, dkk,  2018) 

 

 

Gambar 2.1 QR Code 

(sumber :google) 

2.2.2. Informasi  

Perkembangan teknologi informasi kini semakin pesat tidak terkecuali di 

Indonesia, dengan berkembangnya teknologi informasi hampir semua kebutuhan 

manusia yang berkaitan dengan pekerjaan di suatu perusahaan, perdagangan serta 

perguruan tinggi sangat membutuhkan teknologi informasi dan seiring 

berjalannya waktu sekolahan juga memiliki peran penting terhadap teknologi 

informasi. Pengguna teknologi informasi terus meningkat dengan adanya internet. 



6 

 

Teknologi internet dapat mendukung pengguna teknologi informasi sebagai 

sarana pembelajaran. (Pratiwi, dkk, 2020) 

 

2.2.3. Aset barang 

Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan yang digunakan untuk 

mencatat, menghitung aset yang ada pada instansi, pengelolaan aset dan pelaporan 

aset Penggunaan Sistem Informasi saat ini sudah menjadi keharusan di berbagai 

instansi. Sistem komputerisasi merupakan cara untuk meningkatakan informasi 

yang akurat, relevan dan tepat waktu yang dapat digunakan sebagai pertimbagan 

dalam pengambilan keputusan. Peran serta teknologi menjadikan pengolahan 

informasi menjadi semakin mudah karena pengolahan sangat di perlukan agar 

informasi yang di hasilkan dapat bermanfaat bagi penggunanya. (Usnaini, dkk,   

2021) 

 

2.2.4. Database 

Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer 

secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer 

untuk memperoleh informasi. Database digunakan untuk menyimpan informasi 

atau data yang terintegrasi dengan baik di dalam komputer.Untuk mengelola 

database diperlukan suatu perangkat lunak yang disebut DBMS (Database 

Management System). (Siregar & Alfina, 2020) 

 

2.2.5. MySQL 

MySQL merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data 

SQL (bahasa Inggris: database management system) atau DBMS yang 

multithread, multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL 

AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis dibawah lisensi 

GNU General Public License (GPL), tetapi mereka juga menjual dibawah lisensi 

komersial untuk kasus-kasus dimana penggunaannya tidak cocok dengan 

penggunaan. GPL. Relational Database Management System (RDBMS). 

(Amanah, & Hidayat, 2020) 
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Gambar 2.2 MySQL 

(sumber : google) 

2.2.6. laravel 

Laravel adalah salah satu framework yang membantu untuk 

memaksimalkan penggunaan php di dalam proses pengembangan website. 

Laravel fokus di bagian end-user, yang berarti fokus pada kejelasan dan 

kesederhanaan, baik penulisan maupun tampilan, serta menghasilkan 

fungsional aplikasi website yang bekerja semestinya. Selain itu, laravel juga 

mempermudah proses pengembangan website dengan bantuan beberapa fitur 

seperti template engine, Routing, Modularity. (Hermiati, dkk, 2021) 

 

2.2.7. Website 

Website adalah  sebuah kumpulan halaman website yang saling 

berhubungan antara halaman satu dengan halaman lainnya. web atau website 

sering di gunakan untuk berbagai kebutuhan di zaman saat ini contohnya sebagai 

media promosi di dalam bisnis dan sebagai media untuk penyimpanan data yang 

berupa teks, angka, dan lain sebagainya. (Artalia & Prasetyo, 2020) 

 

2.2.8. Flutter 

           Flutter adalah sebuah teknologi open-source yang dikembangkan oleh 

Google untuk membangun antarmuka (User Interface/UI) aplikasi Android dan 

iOS sekaligus dalam satu frame yang sama dengan menggunakan bahasa 

pemrograman Dart. (Amanah, & Hidayat, 2020) 
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2.2.9. Visual studio code 

Visual studio code adalah sofware yang sangat ringan, namun kuat editor 

kode sumbernya yang berjalan dari dekstop. Muncul dengan built-in dukungan 

untuk javaScript, naskah dan Node.js dan memiliki array beragam ekstensi yang 

tersedia untuk bahasa lain, termasuk C ++, C #, python, dan PHP. Editor ini 

adalah fitur lengkap lingkungan pengembangan terpadu (IDE) di rancang untuk 

pengembangan yang bekerja dengan teknologi cloud yang terbuka microsoft. 

Aplikasi ini bisa di gunakan siapa saja untuk membangun aplikasi untuk 

Website.(Balqis, 2020) 

 

2.2.10. Bootstrap 

Bootstrap adalah adalah framework open source yang mengatur dan 

mengelola layout website. HTML mengatur konten dan struktur halaman 

website, sedangkan CSS berurusan dengan layout situs. Oleh karena itu, kedua 

struktur ini harus bekerja bersama-sama untuk melakukan tindakan tertentu. 

(Fakhri, 2019) 
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BAB III 

PERANCANGAN 

3.1. Bahan dan alat penilitian 

Bahan dan alat yang di gunakan dalam pembuatan aplikasi Penerapan QR 

Code Untuk Sistem informasi Aset Barang Politeknik Negeri Bengkalis Berbasis 

Web sebagai berikut : 

3.1.1. Bahan penilitiian 

Bahan yang di perlukan dalam penilitian Penerapan QR Code Untuk 

Sistem informasi Aset Barang Politeknik Negeri Bengkalis Berbasis Web adalah 

data tentang aset barang yang di miliki Politeknik Negeri Bengkalis seperti : 

a. Nama barang. 

b. Id barang. 

c. Nama karyawan yang bertanggung jawab atas barang tersebut(operator). 

d. Lokasi barang yang sebenarnya. 

3.1.2. Alat penilitian 

Alat yang di gunakan dalam penilitian Penerapan QR Code Untuk Sistem 

informasi Aset Barang Politeknik Negeri Bengkalis Berbasis Web terdiri 2 bagian 

yaitu perangkat lunak (sofware) dan perangkat keras (hardware). Perangkat lunak 

yang di gunakan yaitu laragon sebagai pembuatan database, visual studio code 

sebagai text editor,dan flutter sebagai pembuatan scanner di android, dan bahasa 

pemogramanan php sebagai pembuatan kode QR, dan google chrome dan mozilla 

sebagai aplikasi untuk menjalankan program dan aplikasi. Sedangkan perangkat 

keras yang di gunakan adalah satu unit laptop asus ultrabook inspired by intel, 

dengan RAM 10 Gb, dan sistem operasi type 64 -bit. 
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3.2. Prosedur penilitian 

Adapun tahapan atau prosedur dalam penilitian ini  di jelaskan pada gambar 

3.1 prosedur penilitian di bawah ini. 

 

 

Gambar 3.1 prosedur penilitian 

(Sumber : data olahan) 

3.2.1. Identifikasi masalah 

Identifikasi masalah dari penilitian ini adalah dengan menentukan masalah 

yang terjadi dan akan di teliti dalam penilitian ini. Setelah identifikasi selesai 

selanjutnya langkah yang di lakukan adalah merumuskan masalah yang terjadi 

dan menyelesaikannya. 

3.2.2. Pengumpulan data 

Pengumpulan data yang di lakukan dalam penilitian ini menggunakan 

beberapa metode yaitu : 

1. Wawancara 

Wawancara di lakukan untuk mendapatkan informasi yang di cari seperti 

data dari aset barang Politeknik Negeri Bengkalis. 

2. Kajian pustaka 

Kajian pustaka di lakukan untuk mendapatkan data, dari referensi jurnal- 

jurnal dari internet dari sumber yang terpercaya. Kajian pustaka di gunakan untuk 

membandingkan penilitian yang terdahulu dengan membandingkan penilitian 

yang sedang di lakukan. 
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3.2.3. Analisa sistem 

Analisa sistem di lakukan untuk menentukan sistem yang perlu di buat 

dalam aplikasi Penerapan QR Code Untuk Sistem informasi Aset Barang 

Politeknik Negeri Bengkalis Berbasis Web. 

3.2.4. Perancangan web dan android 

Perancangan web adalah merancang bentuk atau tampilan web dan android 

yang akan di buat dari penilitian Penerapan QR Code Untuk Sistem informasi 

Aset Barang Politeknik Negeri Bengkalis Berbasis Web. 

3.2.5. Pembuatan aplikasi web dan android 

Pada tahap ini  pembuatan Aplikasi Penerapan QR Code Untuk Sistem 

informasi Aset Barang Politeknik Negeri Bengkalis Berbasis Web akan di 

kerjakan, sesuai dengan kebutuhan aplikasi. 

3.2.6. Pengujian aplikasi 

Setelah proses pembuatan aplikasi telah selesai maka selanjutnya akan di 

lakukan proses pengujian sistem aplikasi Penerapan QR Code Untuk Sistem 

informasi Aset Barang Politeknik Negeri Bengkalis Berbasis Web. 

3.2.7. Pembuatan laporan 

pembuatan laporan akan di kerjakan jika telah menyelesaikan pembuatan 

aplikasi dan pengujian aplikasi. Semua pengujian akan di laporkan dalam satu 

laporan tugas akhir. 
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3.3. Perancangan Sistem 

3.3.1. Sistem yang sedang berjalan 

 
Gambar 3.2 sistem sedang berjalan 

(Sumber : data olahan) 

 

Alur sistem yang sedang berjalan tentang aset barang yang ada di kampus 

Politeknik Negeri Bengkali admin melakukan login dan jika berhasil masuk 

kehalaman utama dan melakukan input, edit, hapus. setelah berhasil maka data 

akan di tampilkan pada halaman data dan mencetak di kertas pada barang. Jika 

admin membutuhkan data yang ada pada barang maka admin harus melakukan 

pencarian data melalui aplikasi. 
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3.3.2. Alur sistem yang di rancang 

Alur sistem yang di rancang merupakan gambaran yang menunjukan alur 

sistem kerja yang di usulkan oleh peniliti seperti pada gambar 3.3 di bawah ini. 

 

Gambar 3.3 sistem yang di rancang 

(Sumber : data olahan) 
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Pada gambar diatas admin melakukan login pada aplikasi, kemudian 

admin melakukan input data edit, hapus, pada halaman data barang, setelah di 

inputkan maka semua data seperti id barang, nama barang, nama karyawan, dan 

lain sebagainya. Maka admin masuk kehalaman generate QR Code untuk 

mencetak kode QR dengan memasukkan id barang kemudian submit dan cetak. 

QR Code berfungsi sebagai penghubung untuk ke data di  aplikasi web lalu 

tempelkan pada barang tersebut agar bisa mendapatkan data secara cepat. 

kemudian jika admin butuh data tersebut admin tinggal scan kode QR tersebut 

dengan mengarahkan kode QR ke tampilan scan dan akan tampil data barang 

tersebut.  

3.3.3. Perancangan sistem menggunakan UML 

UML  di notasikan sebagai diagram untuk menggambarkan atau 

menentukan, membangun, dan mendokumentasikan aplikasi. Dalam pembuatan 

aplikasi ini menggunakan pemodelan UML yang di gunakan yaitu activity 

diagram. 

1. Perancangan activity diagram 

activity diagram merupakan diagram yang menggambarkan aliran dari 

aktivitas, aktivitas yang ada dalam sistem yang akan dirancang dalam penilitian 

Penerapan QR Code Untuk Sistem informasi Aset Barang Politeknik Negeri 

Bengkalis Berbasis Web ini. 
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TabeL 3.1 perancangan activity diagram 

 

Dari tabel di atas admin buka aplikasi scanner dan melakukan scanner 

pada QR Code untuk mendapatkan informasi dari barang tersebut. Jika proses 

scanner berhasil atau valid, akan masuk pada halaman Web dengan 

mengimputkan username dan password admin, jika tidak berhasil maka akan 

kembali ke proses scanner. Setelah admin melakukan registrasi input username 

dan password, jika berhasil maka akan di tampilkan biodata dari barang seperti 

nama barang, tanggal pembelian, id ruangan, nama ruangan, nama operator yang 

bertanggung jawab atas barang tersebut. Jika username dan password salah maka 

tidak akan masuk ke biodata barang dan tidak di proses.  
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3.3.4. Perancangan basis data (database) 

Dalam perancangan penilitian tentang Penerapan QR Code Untuk Sistem 

informasi Aset Barang Politeknik Negeri Bengkalis Berbasis Web  ini penulis 

membuat  tabel sebagai berikut : 

1. Tabel Admin. 

tabel 3.2 tabel admin 

Nama vield Type data Panjang nilai indeks 

Username Int 20 Primary key 

Password varchar 20 - 

2. Tabel Barang 

tabel 3.3 tabel barang 

Nama vield Type data Panjang nilai indeks 

Id_barang Int 20 Primary key 

Nama_barang varchar 20 - 

Tahun_pembelian varchar 20 - 

Nama_ruangan varchar 20 - 

 

3. Tabel Operator. 

tabel 3.4 tabel Operator 

Nama vield Type data Panjang nilai indeks 

Id_ Operator Int 20 Primary key 

Nama_ Operator varchar 20 - 

Jabatan varchar 20 - 

Alamat varchar 20 - 

Agama varchar 20 - 

Jenis kelamin varchar 20 - 

3.3.5. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram merupakan suatu model untuk menjelaskan 

data-data yang saling berhubungan dalam suatu basis data. Pembuatan ERD 

dilakukan untuk memudahkan dalam menganalisis pada suatu sistem atau basis 

data dengan cara yang tepat dan mudah serta dapat menjelaskan hubungan 
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hubungan antar data berdasarkan objek dasar data dengan menggunakan relasi. 

(Zakaria, dkk 2020) 

 Pada tabel 3.5  di bawah tabel admin membangun relasi dengan tabel 

barang yaitu one to many, karena satu admin menginputkan banyak barang, dan 

banyak barang di inputkan oleh satu admin. Dan hubungan atau relasi dari tabel 

barang ke tabel karyawan adalah many to one. Karena banyak barang di miliki 

oleh satu karyawan yang bertanggung jawab atas barang tersebut. 

Tabel 3.5 ERD 

 

3.3.6. Perancangan interface 

Gambaran hasil berupa aplikasi informasi Penerapan QR Code Untuk 

Sistem informasi Aset Barang Politeknik Negeri Bengkalis Berbasis Web. aplikasi 

ini menghasilkan informasi dari barang yang memiliki QR Code pada Politeknik 

Negeri Bengkalis. Sehingga admin bisa melihat biodata barang yang di ingikan 

secara realtime dengan scanner QR Code. Salah satu hal yang terpenting dari 

sebuah sistem informasi adalah desain interface (desain antar muka) dari aplikasi 

yang di rancang ,berikut user interface dari aplikasi yang di racang sebagai 

berikut: 
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1. Tampilan Login 

Halaman ini merupakan tampilan login untuk admin yang memiliki hak 

akses sepenuhnya terhadap aplikasi untuk melakukan input data dan 

sebagainya. 

 

Gambar 3.4 Login 

(sumber : data olahan) 

2. Tampilan Data barang 

Pada tampilan ini di gunakan untuk melihat data yang di miliki pada 

barang dan pada tampilan data barang ini admin menginputkan data barang 

baru yang ingin di buat. 

 

Gambar 3.5 input data 

(sumber : data olahan) 
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3. Tampilan Generate QR Code 

Pada tampilan ini adalah proses untuk pembuatan kode QR Code pada 

barang, admin memasukkan id yang di miliki barang yang telah di buat 

pada halaman data barang, setelah di masukkan id tersebut maka 

melakukan submit, maka akan tampil kode Qr dan print.  

 

Gambar 3.6 Generate QR Code  

(sumber : data olahan) 

 

4. Tampilan Scan QR Code 

Tampilan ini di gunakan untuk proses scan kode Qr yang telah di buat. 

 

Gambar 3.7 Scan QR Code 

(sumber : data olahan) 
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3.4. Gambaran hasil penilitian 

gambaran hasil dalam penilitian ini aplikasi informasi Penerapan QR Code 

Untuk Sistem informasi Aset Barang Politeknik Negeri Bengkalis Berbasis Web 

ini menggunakan 2 versi scan yaitu dengan android dan bisa juga menggunakan 

scaner pada tampilan halaman web. data akan tampil pada web jika di lakukan 

scan melalui scanner web, dapat di lihat pada gambar 3.8 dan 3.9 berikut. 

 

Gambar 3.8 scan android 

(sumber : data olahan) 

 

 

Gambar 3.9 hasil scan web 

(sumber : data olahan) 
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BAB IV 

HASIL DAN PENGUJIAN 

4.1. Hasil penilitian 

Pada penilitian menghasilkan satu aplikasi website penerapan QR Code 

untuk sistem informasi aset barang politeknik negeri bengkalis. Aplikasi 

memberikan kemudahan untuk menentukan lokasi barang politeknik negeri 

bengkalis secara cepat dan realtime. Di dalam aplikasi ini juga terdapat menu print 

untuk kode QR Code yang memudahkan admin untuk mencetak jumlah kode yang 

harus di tempelkan ke pada aset barang tersebut. 

Aplikasi penerapan QR Code untuk sistem informasi aset barang politeknik 

negeri bengkalis ini memiliki tampilan home atau tampilan utama dari suatu 

aplikasi. menu home menampilkan halaman awal untuk admin masuk ke aplikasi 

untuk menambambahkan data pengguna, data operator dan manajemen barang 

inventaris. Di dalam manajemen barang inventaris terdapat menu data barang 

yang di gunakan untuk menambahkan data barang seperti nama barang, kode 

barang, tahun pembelian, nama karyawan dan aksi untuk merubah data barang 

jika di perlukan update barang. 

Berikut tampilan halaman utama aplikasi penerapan QR Code untuk sistem 

informasi aset barang Politeknik Negeri Bengkalis Berbasis Web pada gambar 4.1 

tampilan utama aplikasi. 
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Gambar 4.1 tampilan utama aplikasi 

(Sumber : Data Olahan) 

 Pada halaman utama terdapat gambar foto profil admin yang berfungsi 

untuk tampilan profil dan logout aplikasi, berikut gambar profil admin dan 

tampilan logout pada gambar 4.2 dan 4.3 berikut ini. 
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Gambar 4.2 Tampilan Profil 

(sumber : Data Olahan) 

 

Gambar 4.3 tampilan logout 

(Sumber : data olahan) 
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4.1.1 Tampilan aplikasi web 

a. Tampilan login 

Tampilan login merupakan antar muka yang di gunakan oleh  admin atau 

pengguna aplikasi untuk masuk kehalaman utama aplikasi, dapat di lihat pada 

gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 tampilan Login 

(Sumber : Data Olahan) 

b. Tampilan data pengguna 

Tampilan data pengguna merupakan tampilan yang berisi nama-nama 

penguna yang menggunakan aplikasi, pada halaman ini admin bisa menambahkan 

penguna aplikasi dengan mengisi persyataratan yang di minta seperti nama 

pengguna, email dan passsword. nama dan password tersebut di gunakan untuk 

masuk ke halaman utama dengan memaskan email dan password pada halaman 

login. 
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Gambar 4.5 tampilan data pengguna 

(Sumber : data pengguna) 

c. Tampilan data operator 

Data operator merupakan data yang berisi data orang seperti NIK/NIP 

,nama lengkap operator, jabatan, alamat, agama dan jenis kelamin. Data tersebut 

adalah orang yang bertanggung jawab atas barang yang ada di laboran tersebut. 

 

Gambar 4.6 tampilan data operator 

(sumber :data olahan) 
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d. Tampilan data barang 

Tampilan data barang merupakan data yang berisi data aset barang 

Politeknik Negeri Bengkalis. Seperti data nama barang, kode barang, tahun 

pembelian, nama ruangan dan nama karyawan atau operator. Dapat di lihat pada 

gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 tampilan data barang 

(sumber : data olahan) 

e. Tampilan generete QR Code 

Tampilan generate QR Code merupakan tampilan untuk membuat QR 

Code atau mengambil QR Code dari data barang yang ada pada halaman data 

barang. Pada halaman ini juga untuk mengeprint QR Code. Dapat dilihat pada 

gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 tampilan generate QR Code 

(sumber : data olahan) 

f. Tampilan Scanner QR Code 

Tampilan scanner QR Code merupakan tampilan untuk scan QR Code 

yang di gunakan untuk membaca QR Code data barang yang di gunakan untuk 

menampilkan data. 

 

Gambar 4.9 tampilan scanner QR Code 

(sumber : data olahan) 
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g. Tampilan hasil scanner 

Hasil scan dari QR Code merupakan hasil berupa data yang di miliki oleh 

QR Code tersebut. Seperti pada pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.10 tampilan hasil scan 

(Sumber : data olahan) 

4.1.2. Tampilan aplikasi android 

a. Tampilan scanner android 

Tampilan hasil scan android memiliki fungsi yang sama yaitu untuk 

menampilkan hasil scan kode QR Code berupa data barang Politeknik Negeri 

Bengkalis. 
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Gambar 4.11 tampilan scan android 

(sumber : data olahan) 

b. Tampilan hasil scan android 

Tampilan hasil scan android memiliki fungsi yang sama yaitu 

menampilkan data yang di miliki QR Code  untuk memberikan informasi dari data 

barang tersebut. 
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Gambar 4.12 tampilan hasil scan android 

(sumber : data olahan) 
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4.2. Pengujian 

Untuk melihat tingkat keberhasilan pada aplikasi ini, maka perlu di lakukan 

pengujian untuk mengetahui apakah setiap item ada error atau tidak. Hal tersebut 

dapat di lihat pada tabel berikut ini 

Tabel 4.1 Tabel pengujian fungsional pada sisi admin 

No Item pengujian Hasil dan keterangan 

1. Login. 

 

Admin berhasil masuk ke 

halaman utama denga masukan 

username dan password yang 

benar. 

 

2. Menambahkan data pengguna. 

 

Berhasil menambahkan data 

pengguna. 
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3. Menambahkan data operator. 

 

Berhasil menambahkan data 

operator. 

 

4. Menambahkan data barang. 

 

Berhasil menambahkan data 

barang. 

 

5. Membuat QR Code. 

 

 

 

 

 

Hasil QR Code dari data barang 

yang di jadikan sebuah kode QR 

Code. 
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6. Scanner pada QR Code. 

 

Hasil yang telah di lakukan scan 

pada kode QR Code. 

 

 

Tabel 4.2 Tabel pengujian fungsional pada android 

No Item pengujian Hasil pengujian 

1 Login tampilan android dengan 

memasukkan username dan password. 

 

Berhasil masuk kehalaman scan 

QR Code versi android. 
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2 

 

Scan QR Code pada barang Politeknik 

Bengkalis pada barang kursi. 

 

 

 

Berhasil data QR Code terbaca 

dan menerima informasi data 

barang papan tulis. 

 

3 Scan QR Code pada barang Politeknik 

Bengkalis pada barang kursi. 

 

 

 

 

 

Berhasil data QR Code terbaca 

dan menerima informasi data 

barang kursi. 
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4 Scan QR Code pada barang Politeknik 

Bengkalis pada barang meja. 

 

 

Berhasil data QR Code terbaca 

dan menerima informasi data 

barang meja. 

 

 

Tabel 4.3 tabel pengujian pada admin bagian umum 

No Gambar Penilaian pengujian 

1 

 

Keterangan: 

Dengan aplikasi ini admin 

dapat mudah dalam mencari 

data barang pada aset barang 

Politeknik Negeri Bengkalis 

secaara realtime jika terjadi 

perpindahan barang yang tidak 

di ketahui admin. 
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2 

 

Keterangan: 

Admin memberikan saran 

untuk pengembangan aplikasi 

yang penulis buat. Yaitu 

dengan menambahkan fitur 

untuk operator untuk pelaporan 

barang yang yang harus di 

servis atau yang harus di ganti 

jika terjadi kerusakan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian Aplikasi Penerapan QR Code Untuk Sistem 

Informasi Aset Barang Politeknik Bengkalis Berbasis Web dapat di simpulkan 

bahwa aplikasi dapat di jalankan di beberapa Web browser, seperti pada Google 

Chrome dan Mozilla Firefox. 

Aplikasi ini di gunakan untuk membaca data barang secara realtime dengan 

menggunakan QR Code. QR Code akan mempermudah dalam pengecekan data 

barang jika barang tersebut  tidak berada pada lokasi awal barang tersebut. 

Aplikasi ini memudahkan admin mendapatkan informasi data aset barang secara 

cepat da realtime untuk mempermudah pekerjaan admin dalam pengecekan 

barang. 

5.2. Saran  

Adapun saran dari penulis mengenai aplikasi penerapan QR Code untuk 

sistem informasi aset barang politeknik berbasis web ini adalah menambahkan 

fitur untuk operator atau laboran untuk proses pelaporan  barang jika ada kendala  

atau rusak pada barang apakah layak untuk di lakukan pergantian. Sehingga 

admin bisa meneriman laporan barang yang bermasalah seperti rusak, perbaikan 

atau service. sehingga admin bisa menerima laporan barang yang rusak atau di 

lakukan perbaikan pada barang tersebut melalui aplikasi untuk di data. 
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LAMPIRAN 

a. Lampiran Sour Code aplikasi Web 

1. Source Code tampilan login 
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2. Sour Code tampilan index 
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3. Source Code tampilan pengguna 
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4. Sour Code tampilan operator 
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5. Sour Code  tampilan data barang 
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6. Sour Code  tampilan generate 
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7. Sour Code tampilan scan  

z 
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8. Sour Code hasil scan 
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b. Tampilan Sour Code pada aplikasi android 

1. Sour Code login 

 

class _MyAppState extends State<MyApp> { 

  bool loginStatus = false; 

 

  Future<bool> getLoginStatus() async { 

    SharedPreferences prefs = await 

SharedPreferences.getInstance(); 

    return prefs.getBool('login') ?? false; 

  } 

 

  @override 

  void initState() { 

    super.initState(); 

    getLoginStatus().then((value) { 

      setState(() { 

        loginStatus = value; 

      }); 

    }); 

    print(loginStatus); 

  } 

 

  @override 

  Widget build(BuildContext context) { 

    return MaterialApp( 

      debugShowCheckedModeBanner: false, 

      routes: { 

        '/': (context) => loginStatus ? Home() : Login(),  

        '/login': (context) => Login(), 

      }, 

    ); 

  } 

} 

 

 

2. Sourcode halaman index 

void main() { 

  initializeDateFormatting().then((_) => runApp( 

    MaterialApp( 

      home: CustomSplash( 

          imagePath: 'assets/login.png', 

          backGroundColor: Colors.white, 

          animationEffect: 'zoom-in', 

          logoSize: 500, 

          home: MyApp(), 

          duration: 2500, 

          type: CustomSplashType.StaticDuration 

      ), 

    ), 

  ), 
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  ); 

} 

 

class MyApp extends StatefulWidget { 

  @override 

  _MyAppState createState() => _MyAppState(); 

} 

 

class _MyAppState extends State<MyApp> { 

  bool loginStatus = false; 

 

  Future<bool> getLoginStatus() async { 

    SharedPreferences prefs = await 

SharedPreferences.getInstance(); 

    return prefs.getBool('login') ?? false; 

  } 

 

  @override 

  void initState() { 

    super.initState(); 

    getLoginStatus().then((value) { 

      setState(() { 

        loginStatus = value; 

      }); 

    }); 

    print(loginStatus); 

  } 

 

  @override 

  Widget build(BuildContext context) { 

    return MaterialApp( 

      debugShowCheckedModeBanner: false, 

      routes: { 

        '/': (context) => loginStatus ? Home() : Login(),  

        '/login': (context) => Login(), 

      }, 

    ); 

  } 

} 

 

 

3. Sour Code halaman  fungsi scanner 

Future _scan() async { 

    String barcode = await scanner.scan();  

    if (barcode == null) { 

      

      print('nothing return.'); 

    } else { 

      print('gatcha.'); 

     

      Navigator.push( 

        context, 

        MaterialPageRoute( 
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          builder: (context) => Hasil(id: barcode,), 

        ), 

      ); 

    } 

  } 

 

  void _logout() async { 

    SharedPreferences prefs = await 

SharedPreferences.getInstance(); 

    await prefs.setInt('id', 0); 

    await prefs.setBool('login', false); 

    await prefs.setString('name', ''); 

    await prefs.setString('nim', ''); 

    await prefs.setString('api_token', ''); 

    Navigator.pushReplacement(context, 

MaterialPageRoute(builder: (context) { 

      return Login(); 

    })); 

  } 

} 
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