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ABSTRACT 

Goods delivery or commonly called expedition service is one of many activities frequently performed by humans. 
Problems that can occur in goods delivery are inefficiency path in goods delivery, decentralized logistics information lost 
delivery receipt and others. To overcome these problems, the use of RFID (radio frequency identification) technology 
and Dijkstra's algorithm can be a solution. RFID technology along with minimum system microcontroller circuits can 
serve as an electronic identity of goods to be shipped, while Dijkstra's algorithm is used to find the shortest routes for 
goods delivery so that the shipping can be peformed efficiently. Programming languages used are the Visual Basic 
programming language, .Net, and MySQL. The combination of RFID technology and Dijkstra's algorithm provides more 
benefits such as more efficient shipping costs, faster and better goods administrative processes, and  better estimated 
delivery time. 
Keywords: RFID, Dijkstra, Delivery, Expedition, Microcontroller. 
 
1. Pendahuluan 
Pengiriman barang dan jasa merupakan salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan 
sehari-hari misalnya mengirimkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui perusahaan jasa pengiriman 
barang atau ekspedisi juga berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor[1]. Pengiriman barang terdiri dari dua macam yaitu: 
pengiriman barang dalam negeri dan luar negeri. Rata-rata pengiriman barang per bulan sebagai contoh propinsi Jawa 
Barat mencapai 1.315 kg (dalam negeri) dan 102 kg (luar negeri)[2]. Cara pengiriman barang dalam negeri terbagi tiga 
macam yaitu: pengiriman melalui laut (biasa), udara, kombinasi udara dan darat. Sedangkan cara pengiriman barang luar 
negeri terbagi dua macam yaitu: pengiriman melalui laut (biasa) dan udara[2]. Permasalahan yang menyebabkan barang 
lama sampai tujuan atau tidak sampai tujuan dapat berupa: 
• Paket tertahan lama di kantor cabang atau pusat atau tertahan di transportasi udara, darat dan laut[3] 
• Konsumen tidak mengetahui estimasi waktu yang dibutuhkan dalam pengiriman barang, 
• Jalur yang dilalui untuk pengiriman barang tidak efisien,   
• Berkas resi pengiriman hilang atau penulisan alamat pengiriman salah karena data tidak dalam bentuk digital, 
• Barang rusak atau hilang saat pengiriman karena tidak diamankan atau disimpan dalam logistik,  
• Pendataan informasi logistik tidak terpusat, dan 
• Lonjakan pengiriman barang pada saat-saat tertentu[4]  
 
Untuk mempermudah perusahaan jasa pengiriman barang dalam mengatasi masalah-masalah tersebut dan meningkatkan 
pelayanan pelanggan, penggunaan teknologi RFID (radio frequency identification) dan algoritma Dijkstra merupakan 
salah satu solusi terbaik. Tag RFID yang dilekatkan pada barang sebagai identitas elektronik untuk memudahkan petugas 
mengidentifikasikan barang secara cepat kemudian informasi barang dapat disimpan secara digital dalam sistem database 
terpusat. Sedangkan algoritma Dijkstra digunakan untuk mempermudah pencarian jalur terpendek yang dilalui dalam 
pengiriman barang lalu menganalisa jalur yang dilalui dan mengestimasi waktu yang ditempuh dalam pengiriman barang. 
Selain itu, penggunaan algoritma Dijkstra juga memberitahukan informasi kepada konsumen estimasi waktu yang 
dibutuhkan dalam pengiriman barang dan efisiensi ongkos produksi perusahaan dalam mengirimkan barang.  
 
2. Landasan Teori 
RFID (radio frequency identification) atau merupakan suatu teknologi untuk mengidentifikasikan objek dengan 
menggunakan komponen elektronik melalui frekuensi radio. RFID biasa digunakan untuk identifikasi unik dan otomasi. 
Secara garis besar sebuah sistem RFID terdiri atas tiga komponen utama, yaitu tag, reader dan basis data (database) 
(lihat Gambar 1(a)). Secara ringkas, mekanisme kerja yang terjadi dalam sebuah sistem RFID adalah bahwa sebuah 
reader frekuensi radio melakukan scanning terhadap data yang tersimpan dalam tag, kemudian mengirimkan informasi 
tersebut ke sebuah basis data yang menyimpan data yang terkandung dalam tag tersebut.  
  
2.1 Tag RFID 
Sebuah tag RFID atau transponder (singkatan dari transmitter dan responder), terdiri atas sebuah mikro (microchip) dan 
sebuah antena (Gambar 1(b)). Chip mikro itu sendiri dapat berukuran sekecil butiran pasir, seukuran 0.4 mm. Chip 
tersebut menyimpan nomor seri yang unik atau informasi lainnya tergantung kepada tipe memorinya. 
 
Pemilihan frekuensi radio merupakan kunci kerakteristik operasi sistem RFID yang menentukan kecepatan komunikasi 
dan jarak baca terhadap tag. Secara umum, semakin tinggi frekuensi mengindikasikan semakin jauh jarak pembacaan. 
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                                  (a)                                                     (b)                                    (c)                                  (d) 

Gambar 1. Sistem dan Tag RFID (a) Komponen Utama Sistem RFID, (b) Tag RFID yang Berisi Chip dan Antena, (c) 
Tag RFID Gelas Yang Berukuran 32mm dan 23mm Digunakan Untuk Penulusuran (tracking) Binatang , (d) Tag Smart 

Label, Tag Fleksibel Bisa Ditempelkan ke Benda 
 
Tag RFID sangat bervariasi dalam hal bentuk dan ukuran, salah satu tag yang digunakan untuk tracking hewan yang 
ditanam di bawah kulit berukuran tidak lebih besar dari bagian lancip dari ujung pensil yang ditunjukkan pada Gambar 
1(c). Selain itu ada tag yang fleksibel sehingga bisa ditempelkan pada benda (lihat Gambar 1(d)). Berdasarkan 
penggunaan sumber daya listrik, tag dibagi menjadi 3 jenis yang ditunjukkan pada Tabel 1 yaitu: tag pasif (tag paling 
sederhana), tag semi pasif, dan tag aktif. 
 

Tabel 1. Karakteristik Umum Tag RFID 
 Tag pasif Tag semipasif Tag aktif 

Catu daya eksternal (dari reader) baterai internal baterai internal 

Rentang baca mencapai 20 kaki mencapai 100 kaki mencapai 750 kaki 

Tipe memori umumnya read-only read-write read-write 

Harga $.20 hingga beberapa dolar $2 hingga $10 $20 atau lebih 

Usia tag mencapai 20 tahun 2 sampai 7 tahun 5 sampai 10 tahun 
 
2.2 Reader 
Sebuah reader menggunakan antenanya sendiri untuk berkomunikasi dengan tag. Ketika reader memancarkan 
gelombang radio, seluruh tag yang dirancang pada frekuensi tersebut serta berada pada rentang bacanya akan 
memberikan respon. Sebuah reader juga dapat berkomunikasi dengan tag tanpa line-of-sight secara langsung, tergantung 
kepada frekuensi radio dan tipe tag (aktif, pasif atau semipasif) yang digunakan. Reader dapat memproses banyak item 
sekaligus. Menurut bentuknya, reader dapat berupa reader bergerak seperti peralatan genggam, atau stasioner seperti 
peralatan point-of-sale di supermarket seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2(b). 

               
                                                                                    (a)                                 (b)        

Gambar 2 (a)  Handheld Reader (b) Reader Dalam Ukuran Besar 
 
2.3 Algoritma Dijkstra 
Algoritma yang dinamai menurut penemunya, Edsger Dijkstra pada tahun 1959, adalah sebuah algoritma rakus (greedy 
algorithm) dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah (directed graph) ataupun graph 
tidak berarah (undirected graph). Algoritma ini akan mencari jarak terpendek sebuah simpul terhadap semua simpul 
dalam himpunan simpul. Berikut ini pseudocode algoritma Dijkstra[10]: 

1.  function Dijkstra(G, w, s) 
2.  for each vertex v in V[G] // Initializations 
3. d[v] := infinity 
4. previous[v] := undefined 
5. d[s] := 0 // Distance from s to s 
6. S := empty set 
7. Q := V[G] // Set of all vertices 
8. while Q is not an empty set // The algorithm itself 
9. u := Extract_Min(Q) 
10. S := S union {u} 
11. for each edge (u,v) outgoing from u 
12. if d[u] + w(u,v) < d[v] // Relax (u,v) 
13. d[v] := d[u] + w(u,v) 
14. revious[v] := u 
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3. Perancangan Sistem  
Penggunaan teknologi RFID digunakan untuk identitas elektronik barang untuk mempermudah administrasi dalam 
pengiriman barang. Kombinasi penggunaan teknologi RFID dan algoritma Dijkstra mempunyai tujuan efisiensi waktu 
administrasi barang, analisa rute terdekat dalam pengiriman barang, efisiensi biaya operasional, barang tepat waktu 
sampai di tujuan, penggunaan teknologi informasi dalam manajemen perusahaan, dan database informasi paket terpusat. 
Ada tiga komponen utama yang dibutuhkan yakni: tag RFID terkandung informasi paket, reader RFID, dan sistem 
database informasi paket. Gambar 3(a) menunjukkan skenario administrasi barang (kantor cabang) dengan tag RFID. 
Pertama kali, tag RFID dilekatkan pada barang kemudian tag tersebut dibaca oleh reader lalu petugas perusahaan 
pengiriman barang di kantor cabang memasukkan informasi barang yakni: nama dan alamat pengirim, nama dan alamat 
penerima, no telepon, jam dan tanggal pengiriman, jenis jasa pengiriman-kilat atau tidak, sifat barang yang dikirim- 
mudah pecah belah atau tidak, biaya pengiriman, data tag RFID kemudian mengirimkan informasi tersebut ke komputer 
server database terpusat (kantor pusat). Komputer client di kantor cabang juga mengestimasi rute terdekat yang akan 
dilalui dalam pengiriman barang lalu mengirimkan rute pengiriman barang dan estimasi waktu dibutuhkan pengiriman 
barang ke komputer server di kantor pusat. Setelah itu, barang siap dikirim ke alamat tujuan. Kantor pusat hanya 
berfungsi sebagai manajemen dan database informasi paket terpusat. Sedangkan, kantor cabang berfungsi sebagai 
layanan pengiriman, administrasi, dan analisa rute pengiriman barang. 
 
3.1 Perancangan Perangkat keras 
Perancangan perangkat keras akan menggunakan beberapa komponen yaitu: Tag RFID, Reader RFID, IC (integrated 
circuit) Regulator tegangan, komputer, dan Mikrokontroller seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3(b). 
 
3.1.1 Tag RFID 
Tag RFID digunakan sebagai identitas elektronik barang dan identifikasi infomasi barang dalam bentuk digital. Dalam 
penelitian ini, tag RFID ditentukan mempunyai karakteristik pasif, hanya bisa dibaca (read only), jarak pembacaan sejauh 
5-10 cm, dan frekuensi kerja rendah. Selain itu, tag RFID tersebut mudah didapatkan, tahan lama, dan murah.  Tag RFID 
EM9962 (lihat Gambar 4(a)) dengan spesifikasi: jarak pembacaan 8 cm menggunakan reader RFID ID-12, teknologi 
chip GK4001 (64 bit, read only), frekuensi kerja 125 KHz, tahan terhadap air, dan mudah didapatkan. Tag RFID tersebut 
dilekatkan atau diikatkan pada barang yang akan dikirim. Setelah barang sampai di tempat tujuan, tag tersebut dilepas 
untuk digunakan kembali.  
 
3.1.2 Rangkaian Reader RFID 
Reader RFID digunakan untuk membaca tag yang mendekati reader dalam jangkauan pembacaan. Dalam rangkaian ini, 
reader yang digunakan ID-12 sesuai tag RFID yang digunakan. ID-12 (lihat Gambar 4(b)) mempunyai spesifikasi 
tegangan catu daya 5V, jarak pembacaan 12 cm, dan frekuensi kerja 125 KHz. Rangkaian reader ditunjukkan pada 
gambar (lihat Gambar 5 – U4 ID-12). 
 
3.1.3 Rangkaian Catu Daya 
Rangkaian catu daya memberikan catu daya listrik ke rangkaian reader, rangkaian driver motor, dan rangkaian 
mikrokontroller. IC regulator tegangan yang digunakan LM7805 (lihat Gambar 5- U1 LM7805 ). 
 

              
                                  (a)                                                                                             (b) 

Gambar 3. (a)  Skenario Administrasi Pengiriman Barang (b) Blok Diagram Sistem 
 

         
                                                                       (a)                                  (b) 

Gambar 4. Komponen RFD (a)  Tag RFID (b) Reader RFID 
 
 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2010; Bali, November 13, 2010              KNS&I10-028 

166 

3.1.4 Rangkaian Mikrokontroller 
Mikrokontroller yang digunakan untuk mengolah sinyal hasil pembacaan tag RFID dari reader, mengirim data yang 
sudah diolah ke komputer client. Mikrokontroller yang digunakan dalam penelitian ini adalah ATMega32 seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 5.- U2. 
 
3.1.5 Komputer Server dan Client 
Komputer Server yang berjumlah 1 buah (lihat Gambar 6(b)) digunakan untuk menyimpan database informasi 
pengiriman barang. Komputer Client yang berjumlah 1 buah (lihat Gambar 6(b)) digunakan untuk administrasi informasi 
barang yang akan dikirim, menganalisa rute terdekat pengiriman barang, menampilkan hasil identifikasi tag RFID yang 
dilekatkan pada barang, menghitung transaksi pengiriman barang, dan mengirim informasi pengiriman barang ke 
komputer server. Komputer yang digunakan mempunyai spesifikasi Pentium 4 Clock 1,7GHz, Memori sebesar 1GB, dan 
kapasitas Hardisk 320GB. 
 
3.2 Perancangan Perangkat Lunak 
Perangkat lunak digunakan untuk memprogram mikrokontroller dan komputer agar dapat bekerja sesuai yang diinginkan. 
 
3.2.1 Pemrograman Mikrokontroller 
Pemrograman Mikrokontroller dilakukan agar dapat memproses sinyal TTL hasil pembacaan tag RFID dari reader dan 
mengirimkan data pembacaan tag RFID ke komputer client melalui RS-232 (lihat Gambar 6(a)). Bahasa program yang 
digunakan adalah bahasa basic untuk AVR. 
 
3.2.2 Pemrograman Komputer Server dan Client 
Pemrograman komputer server dilakukan agar dapat menyimpan database informasi pengiriman barang seperti nama dan 
alamat pengirim, nama dan alamat penerima, no telepon, jam dan tanggal pengiriman, jenis jasa pengiriman-kilat atau 
tidak, sifat barang yang dikirim-mudah pecah belah atau tidak, biaya pengiriman, data tag RFID, dan rute pengiriman 
barang. Sedangkan komputer client digunakan untuk administrasi informasi barang yang akan dikirim dan menampilkan 
informasi barang, menghitung biaya pengiriman, menganalisa rute terdekat pengiriman barang, memproses hasil 
pembacaan tag RFID. Bahasa program yang digunakan adalah bahasa Visual Basic.Net pada perangkat lunak Visual 
Studio 2008™ dan SQL (Stuctured Query Language) pada perangkat lunak MySQL Server versi 5.1 dan MySQL 
Workbench Versi 5.2.24. Agar bahasa MySQL dapat berintegrasi dengan bahasa Visual Basic.Net terutama komponen 
ADO.Net, diperlukan suatu komponen antarmuka yakni MySQL Connector Net Versi 6.2.3. 

U2
ATMEGA

PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7

RE
SE
T

VC
C

GN
DXTAL1

XTAL2

PD0
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
PD7 PC0

PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7

AV
CC

AG
ND

AR
EF

PA7
PA6
PA5
PA4
PA3
PA2
PA1
PA0

U1
LM7805CT

LINE VREG

COMMON

VOLTAGE

C1
100nF

C2
100nF R1

330Ω
LED1

5V

5V

5V
5V 5V

5V

X1
11,0592MHz

C4
22pF

C3
22pF

C6
1uF

C7
1uF

C8

1uF

C9
1uF

U3
MAX232E

C1+
C1-
C2+
C2-

T1IN
T2IN

R1OUT
R2OUT

GND

R2IN
R1IN

T2OUT
T1OUT

V+

V-VCC

J2

DSUB9M

U4
RFIDreader
ID-12

GND
RST
ANT1
ANT2
CP Future

SE
LE
CT
(+
/-
)

DATA 1
DATA 0

LED
VCC R3

1.0kΩ

R4
330Ω

LED2

Q1

2N2222

R5
1.0kΩ

U5
SONALERT
200 Hz 

12V

 
Gambar 5. Perancangan Skematik Rangkaian Perangkat Keras 
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Gambar 6. Modul Pemrograman Mikrokontroller dan Komputer 

Mikrokontroller (b) Komputer Server (c) Komputer Client 
 
4. Pengujian dan Analisa 
Tahap terakhir adalah implementasi, pengujian, dan analisa pada sistem yang sudah dirancang. Hasil rangkaian 
elektronik minimum sistem mikrokontroller yang sudah dirancang ditunjukkan pada Gambar 7(a). Sedangkan rangkaian 
reader RFID yang digunakan untuk membaca tag RFID ditunjukkan pada Gambar 7(b). Kemudian, langkah selanjutnya 
adalah melakukan pengujian. Pengujian yang dilakukan terdapat dua macam yaitu: pengujian perangkat keras dan 
perangkat lunak. Perangkat keras dilakukan pengujian proses pembacaan tag RFID oleh reader sedangkan perangkat 
lunak dilakukan pengujian perhitungan biaya kirim, pencarian jalur terdekat dan sistem database pada komputer server. 
 

            
                                                 (a)                                            (b)   

Gambar 7. Perangkat Keras (a) Rangkaian Minimum Sistem ATMega32 (b) Rangkaian Reader ID-12 
 
4.1 Pengujian dan Analisa Perangkat Keras 
Pengujian perangkat keras yang dilakukan berupa proses pembacaan tag RFID oleh reader. Pengujian Reader RFID ID-
12 dilakukan dengan pembacaan tag RFID EM9962 yang mempunyai spesifikasi jangkauan pembacaan sejauh 12cm. 
Indikasi tag RFID dapat terbaca dengan baik oleh reader RFID adalah adanya bunyi buzzer dan lampu led yang menyala. 
Berdasarkan pengujian pembacaan tag RFID, hasil jangkauan pembacaan didapatkan tanpa penghalang maksimal sejauh 
7,5 cm dan dengan menggunakan penghalang maksimal sejauh 6,8 cm seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2. 
Penghalang yang digunakan berupa benda plastik, kayu, dan besi.  
 
Berdasarkan pengujian pembacaan tag RFID, pengaruh posisi tag RFID sangat berpengaruh dalam kinerja pembacaan. 
Sebagai contoh hal ini bisa dilihat dari posisi pembacaan tag RFID secara horizontal dan vertikal terhadap reader RFID  
menghasilkan kinerja pembacaan reader berbeda yang sangat jauh. Hal ini disebabkan posisi arah medan magnet yang 
dihasilkan oleh reader tidak tegak lurus (saat tag RFID dalam posisi vertikal terhadap reader) dengan antena tag RFID 
sehingga arus listrik yang dihasilkan oleh tag RFID sangat kecil mengakibatkan chip dalam tag RFID tidak dapat bekerja. 
Selain jarak dan posisi pembacaan tag RFID, penghalang antara reader dan tag RFID juga mempengaruhi pembacaan. 
Pembacaan tag RFID yang dilekatkan pada barang harus diperhatikan secara baik oleh petugas administrasi kantor 
cabang agar proses administrasi barang dapat berjalan dengan lancar. Pengiriman data pembacaan tag RFID dari 
mikrokontroller ke komputer client bekerja dengan baik. Lama waktu yang dibutuhkan untuk pembacaan satu tag RFID 
(sejak indikasi buzzer berbunyi) dan tampilan data tag RFID pada komputer client berkisar antara 1 sampai 2 detik. 
 

Tabel 2. Pembacaan Tag RFID 
Tanpa Penghalang Dengan Penghalang 

Posisi Tag Jangkauan Pembacaan (cm) Jenis Penghalang  
(posisi horizontal) Jangkauan Pembacaan (cm) 

Posisi Vertikal  2 Plastik  6,8 
Posisi 45 derajat  4,5 Kayu  6,1 
Posisi Horizontal   7,5 Besi   (tidak terbaca) 

  
4.2 Pengujian dan Analisa Perangkat Lunak 
Pengujian perangkat lunak yang dilakukan pengujian pengiriman data tag RFID dari mikrokontroller ke komputer client, 
tampilan administrasi barang pada komputer client, tampilan perhitungan biaya kirim, tampilan pencarian rute 
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pengiriman barang terdekat (lihat Gambar 8.). Gambar 8. menunjukkan suatu contoh suatu perusahaan jasa pelayanan 
pengiriman barang yang memiliki beberapa kantor cabang (singkatan KC) dan sebuah kantor pusat (singkatan KP) yang 
tersebar di propinsi Jawa Barat. Seorang konsumen ingin mengirimkan barang seberat 5 kg dengan layanan pengiriman 
kilat dari kabupaten Sukabumi ke Subang. Kemudian petugas administrasi melekatkan tag RFID pada barang lalu 
melakukan proses pembacaan tag dengan reader. Selanjutnya petugas memasukkan informasi barang  dan menandai 
posisi asal yakni KC.AC (kantor cabang AC yang terletak di kabupaten Sukabumi), tempat dimana konsumen 
mengirimkan barang dan menandai posisi tujuan yakni KC.BF (kantor cabang BF yang terletak di kabupaten Subang). 
Selanjutnya petugas menekan tombol “route” yang akan mencari rute terpendek pengiriman barang dengan 
menggunakan algoritma Dijkstra. Perangkat lunak akan menampilkan jalur-jalur dengan warna merah yang dilalui untuk 
pengiriman barang: KC.AC – KC.AD – KC.BB – KC BG – KC.BE – KC.BF. Perangkat lunak juga menghitung lama 
waktu pengiriman dengan cara menghitung bobot jarak yang dilalui untuk pengiriman barang hasil algoritma Dijkstra. 
Bobot jarak terpendek didapat dari kantor cabang AC ke kantor cabang BF sebesar 34 (8+8+7+5+6) yang mempunyai 
arti jarak yang dilalui pengiriman barang sejauh jumlah bobot jarak dikalikan lima atau 34*5 = 170 km (jarak asumsi 
bukan sebenarnya). Jika kecepatan perjalanan pengiriman barang diasumsikan 60 km/jam, waktu yang dibutuhkan dalam 
perjalanan adalah sekitar 3 jam ditambahkan 1 jam untuk proses bongkar angkut maka waktu total dibutuhkan sebanyak 
4 jam.  

 
 

 
Gambar 8. Tampilan Pengujian Perangkat Lunak Pada Komputer Client 

 
5. Kesimpulan dan Saran 
Gabungan Teknologi RFID dan algoritma Dijkstra sangat membantu perusahaan pengiriman barang atau ekspedisi dalam 
proses administrasi barang, efisiensi biaya pengiriman, dan meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. Dalam proses 
pembacaan tag RFID, petugas administrasi sebaiknya memperhatikan posisi pembacaan tag RFID serta ada tidaknya 
suatu penghalang antara tag RFID dan reader agar proses administrasi dapat berjalan lancar. Saran pengembangan 
penelitian berupa penggunaan smart label sebagai tag RFID dan analisis jumlah barang yang dikirim yang berhenti sesaat 
pada kantor cabang agar beban kerja setiap kantor cabang terbagi rata. 
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