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BAB 1  

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang     

Jasa pengiriman dapat mengirimkan segala jenis barang, mulai dari barang 

berat, ringan, dan juga barang dalam ukuran besar. Hal ini sangat bermanfaat bagi 

seluruh masyarakat untuk mengirimkan barang. Barang-barang yang dikirimkan 

oleh masyarakat memiliki berat yang berbeda. Berat barang dibagi menjadi 2 jenis 

yaitu berat aktual dan berat volume (Sari, AC., dan H. Budi, 2019). 

Berat aktual yang merupakan berat asli dari barang tersebut dan biasanya 

memiliki berat yang lebih berat dari ukurannya. Sedangkan berat volume 

merupakan berat yang memiliki ukuran volume yang lebih besar dari nilai berat 

aslinya. Makin besar dan berat barang yang akan dikirim, juga dapat menentukan 

harga pengiriman barang tersebut. Harga barang dengan berat volume biasanya 

digunakan bila mana barang memiliki nilai volume yang lebih besar dari berat 

aktual. Hal ini diterapkan karena jika diterapkan penentuan harga berdasarkan berat 

aktual, maka pihak jasa pengiriman akan merasa dirugikan (Sari, AC., dan H. Budi, 

2019). 

Ukuran paket yang besar akan memakan tempat cukup banyak dan resikonya 

lebih besar. Dalam kasus ini, pihak jasa pengiriman akan menerapkan tarif 

berdasarkan volume. Pada saat ini, untuk mengetahui voleme barang dan berat asli 

barang harus menggunakan cara manual yaitu manusia menggunakan timbangan 

analog untuk mendapatkan berat asli barang dan penggaris agar dapat memperoleh 

nilai panjang, lebar, tinggi dari barang tersebut. Data dan perhitungan berat volume 

yang di berikan pada data base jasa pengiriman saat ini juga dilakukan secara 

manual dan masih menggunakan kalkulator untuk mendapatkan hasil berat volume 

tersebut (Sari, AC., dan H. Budi, 2019). 

Membutuhkan waktu yang lama bila harus mengitung dan membandingkan 

secara manual antara berat volume dan berat aktual agar dapat ditentukan harga tiap 

kotanya. Dengan menggunakan cara manual tersebut, banyak operator yang 

membandingkan pengukuran dari barang tersebut menggunakan felling mereka 

untuk mengambil berat pada barang. Hal ini dapat menimbulkan kesalahan yang 
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diakibatkan karena kurang telitinya operator. Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu 

saja karena dapat menimbulkan kerugian baik besar maupun kecil.  Berdasarkan 

latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya akan dibuat inovasi dalam proses 

penentuan harga yaitu pembuatan miniature “Otomatisasi Penentuan Harga 

Berdasarkan Berat Dan Volume pada Jasa Pengiriman”. Pada sistem ini dapat 

menggunakan sensor Strain Gauge dan sensor utrasonik untuk mengetahui berat 

dan volume pada barang.   

Sistem ini menjadikan  pekerjaan menjadi  lebih mudah untuk usaha jasa 

pengiriman. Dengan hanya meletakkan barang pada sistem ini maka, nilai berat, 

panjang, lebar, tinggi, dan perhitungan volume akan secara otomatis didapat untuk 

mengetahui apakah barang termasuk jenis berat aktual atau jenis berat volume tanpa 

harus membuang waktu. Setelah itu, proses penentuan harga berat barang pada tiap 

kota akan segera didapatkan untuk di tampilkan pada LCD.  

1.2. Tujuan  

Tujuan dalam pembuatan Proyek Akhir ini antara lain : 

1. Membuat sistem pengukur dan berat barang agar memudahkan dalam 

penginputan data pengiriman pada ekspedisi. 

2. Mengurangi waktu pengukuran oleh admin. 

3. Mengurangi jumlah antrian konsumen. 

4. Mempercepat pelayanan terhadap konsumen. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan yang tercantum pada latar belakang, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu: 

Bagaimana cara merancang dan membuat prototype sistem pengukuran dimensi 

barang menggunakan sensor HCSR04, Loadcell dan NodeMCU DevKit yang 

terintegrasi dengan database Mysql. 

1.4. Batasan Masalah  

Batasan Masalah dalam pembuatan Proyek Akhir ini antara lain:  

1. Prototype yang diimplementasikan terdiri dari tiga buah sensor 

ultrasonik ,loadcell dan lcd 12x6. 

2. Sistem ini hanya berjalan secara online. 
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3. Sementara system ini belum dilakukan pengujian dilapangan. 

4. Data pengukuran diperoleh dari sensor ultrasonik dan loadcell.  

5. Database yang digunakan database MySQL. 

6. Penempatan barang saat ingin melakuan pengukuran harus berada dipojok. 

7. Alat yang dibuat saat ini memiliki batas ukur. 

8. Batas maksimal dimensi barang dengan ukuran panjang 55 cm, lebar 35 cm, 

dan tinggi 30 cm.   


