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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Barcode adalah data dalam bentuk blok baris yang dapat dibaca oleh 

barcode reader. Informasi pada barcode dapat dibaca melalui barcode reader 

dengan membaca lebar balok dan spasi yang terdapat pada barcode. Dalam sebuah 

industry retail, barcode sering digunakan sebagai identitas dari suatu produk. 

Barcode berisi kode berupa angka, yaitu identitas dari produk. Barcode digunakan 

untuk memudahkan proses memasukkan data produk ke dalam komputer, 

meningkatkan akurasi dan menambah efisiensi dalam proses tersebut. 

Beberapa tahun belakang, sepatu sudah bukan hanya menjadi kebutuhan 

untuk melindungi kaki selama melakukan aktifitas sehari hari lagi, namun sudah 

menjadi bagian dari fashion dan bahkan menjadi investasi bagi beberapa kalangan 

seperti sneakerhead. Rayi (dalam Febriani, 2019) “Kalau misalnya slotnya sudah 

penuh dan memang harus ada yang dikeluarkan dan kadang yang sudah sering aku 

pakai, aku jual aja dan ngejualnya bahkan di atas dari harga ritel. Sudah macam-

macam banget karena sudah banyak yang aku jual juga. Bisa sampai 3-4 kali lipat 

dari harga tokonya”. Tidak sedikit brand besar seperti NIKE bersaing dalam 

memunculkan inovasi sepatu yang lebih dari sekedar alas kaki, mulai dari 

pembuatan desain yang mewah, sepatu yang memberikan kenyamanan lebih saat 

digunakan, sampai sepatu yang dapat mengencangkan talinya sendiri (auto
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lacing). Tidak sedikit dari sepatu seperti di atas yang memiliki harga yang mahal 

karena memang nama dari brand besar yang sudah berpengalaman dan 

berkompeten dalam produksi sepatu. 

Tentunya bagi penikmat sepatu membeli produk yang tidak resmi 

bukanlah hal yang diinginkan. Seiring berjalannya waktu banyak sepatu tiruan yang 

mulai sulit dilakukan check keresmian dengan hanya dilihat. Perbedaan yang 

signifikan adalah produk resmi memiliki barcode yang telah terdaftar secara resmi 

dan produk tiruan tidak akan memiliki barcode yang sama dengan produk resmi.  

Untuk itu aplikasi ini dibuat, agar pengguna dapat dimudahkan dengan 

hanya menggunakan smartphone pribadi sudah dapat melakukan pengecekan pada 

barcode dan kode sepatu apakah keduanya berhubungan dan juga terdaftar secara 

resmi, sebagai acuan untuk mendukung pengguna dalam mengidentifikasi. Karena 

pada beberapa kasus terdapat kotak sepatu yang barcodenya tidak sesuai dengan 

kode sepatu di dalamnya, untuk itu kode sepatu digunakan agar dapat memastikan 

jika sepatu dan kotaknya berhubungan. Dari hasil scan dan juga autentikasi kode 

sepatu pengguna dapat mencocokkan data yang ditampilkan dari aplikasi dengan 

sepatu yang dimiliki, apakah sepatu yang dimiliki pengguna sudah sesuai dengan 

informasi sepatu yang ditampilkan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas sebelumnya dapat 

diambil rumusan masalah yaitu : 
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1. Bagaimana membangun aplikasi autentikasi barcode dan kode sepatu 

dengan menggunakan teknologi barcode reader berbasis android? 

2. Apakah kekurangan dan kelebihan dari aplikasi autentikasi barcode dan 

kode sepatu dengan menggunakan teknologi barcode reader berbasis 

android? 

 

1.3. Ruang Lingkup 

 Untuk memperjelas pembahasan dibutuhkan ruang lingkup yang jelas. 

Adapun beberapa hal yang menjadi batasan masalah dalam pembuatan aplikasi 

diantaranya adalah : 

1. Sample sepatu yang digunakan adalah brand NIKE, karena pada sepatu dan 

kotaknya terdapat kode yang menandakan bahwa sepatu dan kotak tersebut 

berpasangan. 

2. Aplikasi akan melakukan autentikasi berupa barcode dan kode sepatu 

3. Sample kotak sepatu yang akan digunakan berjumlah 5 kotak sepatu dengan 

kriteria sebagai berikut : 

- Kotak sepatu resmi, barcode terdaftar dan kode sepatu cocok 

- Kotak sepatu tiruan, barcode terdaftar dan kode sepatu tidak cocok 

- Kotak sepatu resmi, barcode terdaftar tetapi memiliki scratch pada 

barcode 

- Kotak sepatu resmi, Barcode tidak terdaftar dan kode sepatu cocok 

- Kotak sepatu tiruan, Barcode tidak terdaftar dan kode sepatu tidak 

cocok 
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4. Aplikasi berbasis android. 

5. Aplikasi menggunakan teknologi barcode reader. 

6. Aplikasi hanya dapat dijalankan menggunakan internet. 

7.Aplikasi akan menampilkan hasil berupa keterangan detail sepatu. 

8.Aplikasi hanya akan menampilkan keterangan detail sepatu jika kedua 

autentikasi berhasil. 

9.  Pengambilan data barcode dilakukan pada kotak sepatu dan 

barcodespider.com. 

10.  Teknologi yang digunakan pada aplikasi adalah barcode reader dari 

Android Studio Library. 

11. Pengujian akan dilakukan dengan variable jarak scan aplikasi 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Membangun aplikasi autentikasi barcode dan kode sepatu dengan 

menggunakan teknologi barcode reader berbasis android. 

2. Menganalisa kekurangan dan kelebihan dari aplikasi autentikasi barcode 

dan kode sepatu dengan menggunakan teknologi barcode reader berbasis 

android. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penyusun Sebagai suatu hasil karya dari ilmu yang didapat selama 

masa perkuliahan dimana karya tersebut dapat bermanfaat untuk orang lain. 

b. Bagi Masyarakat khusunya penggemar sepatu namun belum memiliki akses 

untuk mendapatkan sepatu melalui store resmi. 

c. Bagi STMIK Akakom dapat menjadi bahan referensi untuk lebih 

dikembangkan lagi ke depannya. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui gambaran umum mengenai isi dari penelitian ini maka 

penulisan pada penelitian ini dibagi dalam tiga bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut ini: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian tentang deskripsi umum skripsi yang meliputi yang 

meliputi latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan 

BAB 2 TINJUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Bab ini berisi dasar teori yang menjelaskan mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan judul penelitian yakni gambaran umum tentang Java dan 

Kotlin serta komponen yang mendukung penelitian. 

BAB 3 METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang penyajian secara lengkap setiap langkah eksperimen 

yang dilakukan dalam penelitian yang meliputi bahan/data, peralatan, prosedur dan 
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pengumpulan data serta analisis dan perancangan sistem. 

BAB 4 PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang implementasi yang sesuai dengan rancangan 

dan berdasarkan bahasa pemrograman yang digunakan. 

BAB 5 PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan 

dan saran penelitian yang membangun untuk pengembangan lebih lanjut. 


