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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber pustaka. 

Pustaka yang digunakan ditinjau dari segi topik penelitian, teknologi yang 

digunakan, kasus yang diambil, serta hasil dan kesimpulan yang diperoleh dalam 

penelitian tersebut. 

Tabel 2.1 Perbandingan Hasil Penelitian 

Penulis Topik Teknologi Kasus Hasil 

I Made Dharma 

Susila 

(2013) 

Sistem absensi 

mahasiswa 

menggunakan 

metode barcode 

berbasis android 

Barcode 

reader 

Absensi 

mahasiswa 

Aplikasi mampu 

melakukan absensi 

dengan 

menggunakan 

barcode 

Irahmani 

(2016) 

Rancang bangun 

aplikasi 

pengecekan 

keamanan produk 

makanan 

berdasarkan 

aturan badan pom 

dengan 

menggunakan 

barcode berbasis 

android 

Barcode 

Reader 

Makanan Aplikasi mampu 

menampilkan hasil 

pengecekan 

keamanan makanan 

sesuai standar 

BPOM 
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Dalam tabel 2.1 pada penelitian I Made Dharma Susila (2013) dapat 

dibuktikan bahwa aplikasi dapat melakukan scan barcode pada kartu mahasiswa 

untuk melakukan absensi, barcode mampu menyimpan data diri mahasiswa untuk 

kemudian diproses menjadi laporan absensi. Persamaan dengan penelitian yang 

akan dirancang yakni sama – sama menggunakan teknologi barcode reader untuk 

mendapatkan informasi dari objek. Adapaun perbedaanya yaitu pada aplikasi 

I Putu Alit Putra 

Yudha, Made 

Sudarma, Putu 

Arya Mertasana 

(2017) 

Perancangan 

Aplikasi Sistem 

Inventory Produk 

Menggunakan 

Barcode Scanner 

Berbasis Android 

Barcode 

scanner 

Produk 

Barang 

Aplikasi mampu 

menginput produk  

produk ngan 

menggunakan 

android 

Aris, Betty 

Manalu, Kezia 

Caroline, Iis 

sholicha, Diana 

Bahri 

(2017) 

Aplikasi Sistem 

Informasi 

Persediaan 

Barang Pada PT 

Sumber Alfaria 

Trijaya Berbasis 

Barcode Scanner 

Android 

Barcode 

scanner 

Produk 

Barang 

Aplikasi mampu 

melakukan stocking 

produk dengan 

menggunakan 

barcode reader 

android 

Helma Widya, 

Syafrawali, Rizka 

Salsabila 

(2019) 

Aplikasi Barcode 

Scanner Food 

Halal Pada 

Produk Makanan 

Impor Berbasis 

Android 

Barcode 

Scanner 

 

Makanan Aplikasi mampu 

menampilkan hasil 

pengecekan apakah 

makanan yang 

dilakukan scan halal 

Brian Duen Rakly 

(2019) 

Aplikasi 
Autentikasi 
Barcode Sepatu 
Menggunakan 
Teknologi 
Barcode Reader 
Berbasis 
Android 

Barcode 

reader 

Sepatu Aplikasi 

Menampilkan Hasil 

Pengecekan barcode 

pada sepatu berupa 

gambar dan teks 
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tersebut barcode reader digunakan untuk melakukan absensi pada mahasiswa 

dengan melakukan scan pada barcode yang terdapat pada kartu mahasiswa. 

Pada penelitian Irahmani (2016) dapat dibuktikan bahwa aplikasi mampu 

melakukan scan pada barcode produk makanan, kemudian hasil tangkapan barcode 

oleh kamera android akan melalui proses pencocokan barcode pada database yang 

sebelumnya telah diinput oleh admin untuk proses pencocokan. Persamaan dengan 

penelitian yang akan dirancang yakni sama – sama menggunakan teknologi 

barcode reader untuk mendapatkan informasi dari objek. Adapaun perbedaanya 

yaitu pada aplikasi tersebut barcode reader digunakan untuk melakukan 

pengecekan kemanan makanan berdasarkan aturan Badan POM, sedangkan pada 

aplikasi ini digunakan untuk melakukan autentikasi barcode pada produk sepatu. 

Pada penelitian I Putu Alit Putra Yudha, Made Sudarma, Putu Arya 

Mertasana (2017) dapat dibuktikan bahwa aplikasi mampu melakukan stok 

inventory dengan melakukan scan pada barcode produk menggunakan barcode 

reader berbasis android. Persamaan dengan penelitian yang akan dirancang yakni 

sama – sama menggunakan teknologi barcode reader untuk mendapatkan informasi 

dari objek. Adapaun perbedaanya yaitu pada aplikasi tersebut barcode reader 

digunakan untuk melakukan pengecekan inventori produk, sedangkan pada aplikasi 

ini digunakan untuk melakukan autentikasi barcode pada produk sepatu 

Pada penelitian Aris, Betty Manalu, Kezia Caroline, Iis sholicha, Diana 

Bahri (2017) dapat dibuktikan bahwa aplikasi mampu melakukan scan pada 

barcode produk produk untuk melakukan stok inventori dengan menggunakan 

barcode reader berbasis android. Persamaan dengan penelitian yang akan 
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dirancang yakni sama – sama menggunakan teknologi barcode reader untuk 

mendapatkan informasi dari objek. Adapaun perbedaanya yaitu pada aplikasi 

tersebut barcode reader digunakan untuk melakukan pengecekan inventori produk, 

sedangkan pada aplikasi ini digunakan untuk melakukan autentikasi barcode pada 

produk sepatu 

Pada penelitian Helma Widya, Syafrawali, Rizka Salsabila (2019) dapat 

dibuktikan bahwa aplikasi mampu melakukan scan pada barcode produk makanan 

dengan label halal, aplikasi mencocokan nomor barcode yang telah dilakukan scan 

pada database dengan menggunakan algoritma boyer moore yaitu algoritma 

pencarian yang melakukan perbandingan dari kanan. Persamaan dengan penelitian 

yang akan dirancang yakni sama – sama menggunakan teknologi barcode reader 

untuk mendapatkan informasi dari objek. Adapaun perbedaanya yaitu pada aplikasi 

tersebut barcode reader digunakan untuk melakukan pengecekan status makanan 

yang sudah diberi label halal. 

Pada penelitian yang dilakukan, penulis akan membangun aplikasi 

autentikasi barcode kotak sepatu untuk melakukan pengecekan apakah barcode 

terdaftar secara resmi dan memiliki kecocokan dengan kode sepatu. Pada aplikasi 

ini akan digunakan database dari barcodespider.com yang menyediakan layanan 

berupa database barcode sepatu NIKE. Pencocokan yang dilakukan pada database  

menggunakan metode querry yang disediakan oleh barcodespider.com.   

2.2 Dasar Teori 

2.2.1. Barcode 

Barcode adalah sekumpulan data optic yang hanya dapat dibaca oleh 
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barcode reader, barcode berisikan data berupa angka yang didapat melalui 

pengumpulan data dari lebar baris dan jarak pada setiap batang. Barcode akan 

mengembalikan cahaya ketika dipindai melalui barcode reader, cahaya yang 

dikembalikan akan dibaca decoder dan akan diteruskan ke komputer untuk 

ditampilkan informasi dari barcode. 

Barcode biasanya sering dijumpai pada produk retail seperti sepatu, kaos, 

celana, makanan, minuman dan masih banyak lagi. Barcode pada industri retail 

biasanya digunakan agar mempermudah para pekerja dalam memasukkan data 

sebagai laporan stok barang atau dalam melakukan transaksi dengan pelanggan. 

Barcode menambah akurasi dalam melakukan input barang ke dalam database, 

meminimalisir kesalahan dalam memasukkan kode barang, dan meningkatkan 

efisiensi dalam bekerja. 

Terdapat banyak sekali jenis barcode, beberapa yang sering digunakan 

dalam industri retail adalah UPC-A dan UPC-E seperti gambar berikut : 

 

 

Gambar 2. 1 Barcode UPC-A dan UPC-E 

 

Untuk NIKE sendiri menggunakan barcode UPC-A pada setiap sepatunya 

yang juga dilengkapi dengan kode sepatu sebagai identitas jika sepatu dan kotaknya 

saling berhubungan agar sepatu dan kotaknya tidak dimanipulasi. Untuk barcode 

sendiri akan sangat sulit mencocokkan barcode yang terdapat pada kotak dengan 

barcode yang terdapat pada sepatu tanpa alat bantu, tetapi dengan adanya kode 
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sepatu akan lebih mudah mencocokkan sepatu dengan kotaknya apakah saling 

berpasangan. Untuk setiap model sepatu memiliki barcode berbeda, perbedaan 

barcode pada setiap sepatu dipengaruhi oleh model, warna, ukuran, dan kode 

sepatu. Berikut adalah contoh sepatu dengan model dan ukuran yang sama dengan 

ukuran berbeda. 

 

Tabel 2.2 Contoh Sample Barcode NIKE 

Model Warna Ukuran Kode Barcode 

Air Jordan 1 Biru 10 555088005 887223088653  

Air Jordan 1 Gold 10 555088007 883412152433 

Air Jordan 1 Orange 10 555088009 885259842287 

Untuk barcode sendiri terdapat pada salah satu sisi kotak sepatu dan pada 

sepatu terletak pada bagian lidah sepatu, untuk kode sepatu sendiri pada bagian 

kotak sepatu terdapat pada bagian bawah barcode dan pada sepatu juga terdapat 

pada bagian bawah tag barcode. Kode sepatu hanya dipengaruhi oleh model dan 

warna, kode sepatu tidak dipengaruhi oleh ukuran sepatu. 

2.2.2. Barcode Reader 

Dalam hal ini komputer tidak secara langsung dapat membaca data yang 

terkandung dalam kode bar tersebut, oleh karena itu sebelumnya kode yang ada 

harus ditangkap dan diterjemahkan ke dalam format data yang dapat dibaca oleh 

komputer. Alat yang dapat membaca dan mengirimkannya ke dalam komputer 

itulah yang disebut Barcode reader (Yolanda, 2018). Barcode reader bekerja 

dengan menembakkan seberkas cahaya seperti laser searah diagonal memotong 

barcode, cahaya akan dikembalikan ke barcode reader dan diidentifikasi oleh 

decoder sehingga hasil terjemahan dari barcode dapat diteruskan ke komputer 

dalam bentuk angka dan huruf. Terdapat banyak jenis barcode reader yaitu : 
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• A Pen Wand 

• Slot Scanner 

• CCD Scanner 

• Laser Scanner 

• Image Scanner 

 

Barcode reader yang sering dijumpai adalah CCD Scanner, biasanya 

digunakan pada pedagang eceran ataupun industri retail untuk melakukan transaksi 

atau memasukkan barang ke dalam database. 

Untuk barcode reader yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 

barcode reader library dari Android Studio, cara kerjanya dengan mengambil 

gambar dari barcode melalui smartphone pengguna lalu memprosesnya menjadi 

bilangan biner agar dapat terbaca menjadi kode berbentuk angka.  

 

2.2.3. Android 

Android merupakan sebuah sistem operasi yang bersifat open source yaitu 

memberikan kebebasan bagi developer untuk mengembangkan sebuah aplikasi. 

Dengan kelebihan dari sistem operasi android, akan banyak membantu pengguna 

smartphone berbasis android untuk dapat menikmati beragam aplikasi. 

 

2.2.4. Android SDK (Software Development Kit) 

Android SDK adalah tools API (Application Programing Interface) yang 

diperlukan untuk mengembngkan aplikasi pada platform Android, Android SDK 

menggunakan bahasa pemrograman Java, untuk lebih mengembangkan aplikasi 

Android, Android SDK disediakan untuk sistem operasi Mac Os X10.4.8 atau lebih, 

Windows XP, Vista, 7,8, dan 10 serta Linux yang telah direalese oleh pihak goo


