
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



8 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Studi Fisibilitas 

 Menurut Overton (2007), studi fisibilitas, atau dikenal juga sebagai studi 

kelayakan, merupakan langkah pertama pada siklus pengembangan layanan atau 

produk. Tahap ini dapat dilakukan dengan melakukan suatu investigasi awal untuk 

mendapatkan suatu gambaran terhadap masalah dan menilai secara kasar terhadap 

ide solusi yang diajukan sebelum menetapkan sumber daya ke proyek. Overton 

(2007) juga menyatakan bahwa studi fisibilitas berguna untuk dilakukan ketika 

ingin memulai bisnis baru atau mengidentifikasi peluang dari bisnis yang telah ada. 

Claase (2012) menjelaskan bahwa melakukan studi fisibilitas dapat 

mengidentifikasi dua hal, yaitu jawaban atas layak atau tidak layak dan wawasan 

terhadap keberhasilan atau kegagalan dari ide yang ingin dilakukan. 

 Thompson (2005) menjelaskan bahwa studi fisibilitas dapat digunakan 

untuk mendapatkan berbagai pengetahuan yang sebelumnya tidak nampak, seperti 

rekomendasi dan limitasi. Berbagai pengetahuan ini akan mendukung tahap 

perancangan sehingga dapat mengurangi waktu dan biaya penelitian yang 

dibutuhkan. Jika hasil studi fisibilitas menunjukkan bahwa ide proyek nampak 

layak untuk dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perancangan 

proyek secara keseluruhan.  

2.2 Pengukuran Efektivitas Sistem Informasi 

Adapun beberapa teori terkait pengukuran efektivitas sistem informasi, 

yaitu faktor pengukuran sistem informasi dan alat ukur yang dapat digunakan. 
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2.2.1 Faktor Pengukuran Efektivitas 

O’Brien (2003) menyatakan bahwa sistem informasi adalah kumpulan 

manusia, prosedur, dan sumber daya yang mengumpulkan, mengubah, dan 

menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Pengukuran efektivitas suatu 

sistem informasi telah menjadi masalah yang menimbulkan debat dan penelitian, 

baik bagi kaum akademisi, maupun praktisi (Cyrus, 1991). Berbagai variasi 

pendekatan telah dilakukan untuk mengukur efektivitas suatu sistem informasi. 

Cyrus (1991) memilih enam pendekatan yang paling lazim digunakan dalam 

literatur sistem informasi, yaitu kepuasan pengguna, tingkat penggunaan, 

produktivitas, performa, analisis keuntungan secara biaya, dan nilai dari sistem 

informasi itu sendiri. Tiga dari enam pendekatan ini dapat digunakan sebagai 

landasan teori dalam pengukuran efektivitas mading, yaitu kepuasan pengguna, 

tingkat penggunaan, dan performa sistem informasi. Gambar 2.1 menunjukkan 

faktor-faktor pengukuran efektivitas suatu sistem informasi yang diajukan oleh 

Cyrus (1991). 

Kepuasan pengguna merupakan faktor penting dalam pengukuran 

efektivitas suatu sistem informasi karena memiliki potensi untuk mempengaruhi 

tujuan organisasi, kenyamanan pengguna, dan kerelaan untuk menggunakan sistem 

tersebut (Cyrus, 1991). Pengukuran kepuasan pengguna juga memungkinkan untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sistem. Kepuasan pengguna juga dapat 

dihubungkan dengan tingkat penggunaan sistem. Cyrus (1991) berpendapat bahwa 

kepuasan pengguna merupakan sikap terhadap sistem informasi, sedangkan 

penggunaan sistem adalah sebuah perilaku. Fishbein dan Ajzen’s (1975) berkata 

bahwa sikap terhadap sebuah objek, dimana pada kasus ini adalah sebuah sistem 
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informasi, akan mempengaruhi niat dan perilaku hormat pada objek tersebut, yaitu 

penggunaan sistem. 

 

Gambar 2.1 Ke-Enam Faktor Pengukuran Efektivitas Sistem Informasi (Cyrus, 
1991) 

Lucas (1975) juga berpendapat bahwa evaluasi suatu sistem informasi harus 

melihat hubungan antara penggunaan sistem dengan performa yang diberikan. 

Tingkat penggunaan yang tinggi menunjukkan bahwa sistem memberikan performa 

baik. Performa yang baik berarti sistem informasi dapat melakukan hal yang 

seharusnya dilakukan. 

Faktor kemudahan penggunaan sistem informasi juga turut menjadi 

pendekatan yang digunakan untuk mengukur efektivitas. Teori semiotik membahas 

penggunaan tanda atau simbol untuk membantu penyampaian informasi (Shanks 

dan Corbitt, 1999). Salah satu tingkat pada teori semiotik adalah pragmatik, yaitu 

dimensi yang berfokus pada kegunaan data, dimana tujuan dari tingkat ini adalah 

usability dan usefulness (Shanks dan Corbitt, 1999). Usability berarti tingkat 
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dimana pengguna dapat mengakses dan menggunakan informasi secara efektif 

melalui simbol yang digunakan. Usefulness adalah tingkat dimana pengguna 

didukung oleh simbol tersebut untuk menyelesaikan tugas dalam suatu organisasi. 

Faktor lainnya yang digunakan dalam pengukuran efektivitas sistem 

informasi mading adalah kemudahan dalam penyebaran informasi. Dewi (2013) 

menyatakan bahwa salah satu fungsi mading adalah sebagai media informasi di 

lingkungan pendidikan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Santoso (2011) 

bahwa mading memiliki fungsi pokok sebagai media informasi dan komunikasi. 

Oleh karena itu, kemudahan penyebaran informasi menjadi salah satu faktor 

penting dalam pengukuran tingkat efektivitas dari sistem informasi mading.  

2.2.2 Alat Pengukur Efektivitas Sistem Informasi 

Pengukuran terhadap seluruh faktor yang telah dijelaskan sebelumnya 

dilakukan dengan menggunakan Skala Likert. Jenis skala pengukuran ini dipilih 

karena merujuk pada penelitian serupa sebelumnya oleh Platisa dan Balaban (2009) 

yang melakukan evaluasi fungsionalitas performa dan kesuksesan dari suatu sistem 

informasi menggunakan Skala Likert lima tingkat. Skala Likert juga telah banyak 

dipakai dalam kuesioner untuk mengukur sikap, karakter, dan kepribadian 

seseorang agar nilai kualitatif ini dapat dikonversikan menjadi kuantitatif sehingga 

analisis terhadap data dapat dilakukan (Junior dan Boone, 2012). 

Statistics Netherlands (SN) telah menggunakan Skala Likert untuk 

mengukur faktor tingkat kesejahteraan yang bersifat subjektif, seperti kebahagiaan 

dan kepuasan hidup (Beuningen dkk., 2014). Oleh karena penelitian-penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya, Skala Likert cocok untuk digunakan dalam 

mengukur berbagai faktor pengukuran efektivitas suatu sistem informasi. Sugiyono 
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(2012) menjelaskan bahwa penarikan kesimpulan dari data Skala Likert dapat 

dilakukan dengan mengalikan jumlah penjawab tiap kategori terhadap nilai dari 

masing-masing skala. Hasil yang didapat dari perhitungan tersebut dicari nilai rata-

rata lalu dipetakan ke dalam kategori interpretasi nilai Skala Likert.  

2.3 Pengukuran Kegunaan Piranti Lunak 

Adapun beberapa teori terkait pengukuran kegunaan (usability) suatu piranti 

lunak, mulai dari variabel yang diukur hingga metode dalam pengukuran kegunaan 

tersebut. 

2.3.1 Kajian Kegunaan 

Kegunaan, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai usability, merupakan 

bagian dari bidang ilmu multi disiplin Human Computer Interaction (Rahadi, 2014). 

Usability berasal dari kata Usable yang secara umum berarti dapat digunakan 

dengan baik. Nayebi dkk. (2012) menjelaskan ada tiga aspek umum yang dapat 

digunakan untuk mengukur kegunaan seluruh tipe piranti lunak, yaitu efficiency, 

learnability, dan satisfaction. Efficiency berbicara mengenai kecepatan waktu yang 

dapat diberikan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu. Learnability adalah faktor 

kemudahan pembelajaran pengguna terhadap penggunaan sistem untuk 

menjalankan tugas. Satisfaction berbicara mengenai tingkat pencapaian sistem 

terhadap ekspektasi pengguna. 

2.3.2 Metode Pengukuran Kegunaan Sistem 

 Nayebi dkk. (2012) menjelaskan tiga metode untuk mengukur kegunaan 

dari sistem berbasis mobile, yaitu sebagai berikut. 
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1) Eksperimen Laboratorium 

Pengukuran kegunaan dilakukan di suatu laboratorium, dimana pengguna 

melakukan pembelajaran sekaligus berinteraksi dengan aplikasi mobile untuk 

melakukan evaluasi kegunaan. Metode ini memungkinkan untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap seluruh aspek kegunaan dengan mengatur lingkungan dan 

memberikan tugas yang harus dilakukan pengguna. Eksperimen laboratorium juga 

memungkinkan untuk mengisolasi pengguna terhadap kondisi yang tidak relevan 

terhadap eksperimen. Hal ini membuat metode eksperimen laboratorium cocok 

digunakan untuk membandingkan desain dan antarmuka mobile yang berbeda-

beda. Namun, metode ini membuat pengguna tidak merasakan dampak dari faktor-

faktor umum dari lingkungan dunia nyata yang dapat mempengaruhi penggunaan 

aplikasi. Selain itu, metode ini memerlukan biaya yang mahal karena membutuhkan 

tempat dan peralatan khusus. 

2) Studi Lapangan 

Metode studi lapangan merupakan cara umum untuk mengumpulkan data 

tentang kebutuhan dari pengguna maupun produk yang melibatkan observasi dan 

wawancara. Metode ini cocok digunakan untuk pengembangan produk tahap awal 

untuk mengumpulkan kebutuhan dari pengguna. Studi lapangan juga berguna untuk 

mempelajari tugas dan proses yang sedang dieksekusi. Kegunaan dari aplikasi 

mobile diukur berdasarkan pengalaman pengguna yang melakukan suatu tugas 

tertentu di lingkungan nyata. Namun, metode ini tidak dapat memastikan kontrol 

yang cukup terhadap pengguna. 
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3) Pengukuran secara Hands-on 

Pengukuran secara hands-on dibuat untuk mengukur kegunaan aplikasi 

mobile secara kuantitatif. Metode ini membutuhkan standar pendekatan yang 

didefinisikan oleh ISO 15939.  Standar ini menjelaskan proses pengukuran yang 

diperoleh dari penggunaan metode dan fungsi khusus untuk mendapatkan ukuran 

dasar. 

2.4 Near Field Communication (NFC) 

Adapun beberapa teori mengenai teknologi NFC, mulai dari definisi, model 

operasi, perbandingan dengan teknologi lain, hingga penerapan NFC di kehidupan 

sehari-hari. 

2.4.1 Definisi NFC 

Near Field Communication, atau sering diakronimkan sebagai NFC, adalah 

teknologi nirkabel jarak pendek yang dikembangkan oleh Philips Electronics dan 

Sony Corp di tahun 2004 (Kalapala, 2013). NFC merupakan bagian dari Radio 

Frequency Identification (RFID), tetapi dengan jarak konektivitas yang lebih 

pendek, yaitu maksimum sekitar 20 sentimeter (Patel dan Kothari, 2013).  NFC 

beroperasi pada frekuensi 13,56 MHz dan memungkinkan kecepatan transfer data 

sampai 424 Kbits per detik. Selanjutnya, karakteristik lain dari teknologi NFC 

adalah rendahnya pemakaian energi akibat penggunaan kopling magnetik. Allied 

Business Intelligence (ABI) Research memperkirakan bahwa perangkat yang 

didukung NFC akan mencapai dua miliar unit di tahun 2017 (LitePoint, 2014). 

Teknologi NFC dapat diimplementasikan ke dalam objek fisik, yang disebut 

NFC Tag. Gambar 2.2 menunjukkan contoh dari NFC Tag. NFC Forum 
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mendefinisikan empat tipe NFC Tag (Igoe dkk., 2014). Tipe 1, 2, dan 4 dibuat 

berdasarkan ISO-14443A, sedangkan tipe 3 dibuat berdasarkan ISO-18092. Tipe 1 

dan tipe 2 memiliki kapasitas penyimpanan mulai dari 96 Bytes sampai 2 

KiloBytes. Tipe 3 dapat memiliki kapasitas penyimpan sampai 1 MegaBytes, 

sedangkan tipe 4 hanya memiliki pilihan kapasitas penyimpanan, yaitu 192, 768, 

atau 3.584 Bytes. Igoe dkk. (2014) melakukan perbandingan kompatibilitas antara 

keempat tipe NFC Tag ini. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa NFC Tag tipe 

2 merupakan tipe yang paling kompatibel terhadap semua perangkat ponsel 

dibandingkan ketiga tipe lainnya.  

 
Gambar 2.2 Contoh NFC Tag (Patel dan Kothari, 2013) 

NFC memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan mudah dan 

intuitif. Hal ini dapat terjadi karena teknologi NFC memungkinkan perangkat 

elektronik untuk saling berkomunikasi secara instan, tanpa harus melakukan 

pengaturan terlebih dahulu (Kalapala, 2013). Selain kemudahan interaksi, NFC 

juga menggunakan protokol koneksi peer-to-peer tunggal sehingga dapat 

membatasi kemungkinan interupsi saat komunikasi sedang berlangsung antar 

perangkat elektronik. Hal ini membuat NFC tidak hanya cocok diimplementasikan 

pada aplikasi hiburan dan sosial, seperti Smart Advertisement dan Smart Poster, 

tetapi juga untuk proses pembayaran ataupun pembelian tiket (Garrido dkk., 2010). 
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Gambar 2.3 menunjukkan salah satu penerapan teknologi NFC untuk pembayaran 

biaya parkir. 

 

Gambar 2.3 Penerapan Teknologi NFC untuk Pembayaran Biaya Parkir (Patel dan 
Kothari, 2013) 

2.4.2 Model Operasi NFC  

Salah satu keuntungan dari NFC adalah kenyataan bahwa teknologi tersebut 

cocok untuk digunakan dengan infrastuktur RFID yang telah ada karena dibuat 

berdasarkan standar ISO, termasuk ISO/IEC 14443 (Burkard, 2014).  Tidak seperti 

RFID, teknologi NFC tidak membatasi antara pembaca dan penulis. NFC 

memungkinkan perangkat elektronik, tidak hanya membaca dan menulis dari atau 

ke sebuah tag, tetapi juga memungkinkan untuk menerima serta mengirimkan data 

ke perangkat NFC lain secara langsung. Menurut Burkard (2014), terdapat tiga 

model operasi NFC, yaitu reader/writer, Peer-to-Peer (P2P), dan emulasi kartu. 

Dalam model reader/writer, perangkat NFC berperan sebagai pembaca dan 

penulis aktif (Burkard, 2014). Energi akan dikirimkan melalui kopling induksi 

magnetik ketika perangkat NFC tersebut sudah berada dekat dengan suatu tag pasif. 

Energi tersebut akan menghidupkan tag dan memungkinkan untuk melakukan 

komunikasi tanpa kontak antar perangkat. Komunikasi yang terjadi, tidak hanya 

dapat membaca informasi yang disimpan dalam tag, tetapi juga memungkinkan 
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perangkat NFC untuk menulis data ke dalam memori tag tersebut. Model Peer-to-

Peer (P2P) memungkinkan dua perangkat NFC, seperti ponsel dan sebuah terminal, 

dapat bertukar informasi antar satu sama lain dengan hanya mendekatkan kedua 

perangkat tersebut (Burkard, 2014). Dalam model emulasi kartu, perangkat NFC 

bertindak sebagai tag pasif. Perangkat lain dapat membaca data yang disimpan 

dalam tag tersebut. Model operasi ini biasanya digunakan untuk aplikasi 

pembayaran, pembelian tiket, ataupun penyedia kontrol akses (Burkard, 2014). 

Dalam semua model operasi NFC, sebuah NFC Data Exchange Format, atau 

sering disebut sebagai NDEF, digunakan untuk pengiriman data, baik antara dua 

perangkat aktif NFC, maupun dengan perangkat pasif seperti tag (Burkard, 2014). 

Sebuah pesan NDEF dapat memiliki satu atau lebih record. Struktur dari NDEF 

ditunjukkan pada Gambar 2.4. Setiap record berisi data yang ingin disimpan pada 

perangkat tersebut. Burkard (2014) menjelaskan ada empat tipe data yang dapat 

disimpan dalam NDEF Record, yaitu Text Record Type, URI Record Type, 

Signature Record Type, dan Smart Poster Record Type. 

Text Record Type merupakan jenis data teks, termasuk skema character 

encoding dan bahasa dari teks tersebut. URI Record Type merupakan pesan yang 

berisi Uniform Resource Identifier, seperti alamat surat elektronik atau situs 

tertentu. Pesan yang diterima dapat langsung diproses ke aplikasi penjelajah situs 

oleh perangkat NFC. Signature Record Type adalah pesan yang memberikan 

mekanisme keamanan dengan menyediakan kemungkinan untuk menandai pesan 

NDEF secara keseluruhan. Smart Poster Record Type merupakan tipe pesan yang 

memungkinkan untuk melakukan augmentasi pada objek fisik, seperti poster iklan, 
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untuk ditambahkan dengan sebuah NFC Tag yang berisi konten visual sebagai 

langkah dalam mengimplementasikan konsep Internet of Things.  

 

Gambar 2.4 Struktur Pesan NDEF (NFC Forum, 2006) 

2.4.3 Perbandingan NFC dengan Teknologi Lain 

Patel dan Kothari (2013) melakukan perbandingan antara NFC dengan 

teknologi sejenis lainnya, seperti RFID, Barcode, dan QR Code. Teknologi RFID 

mengharuskan pengguna untuk membawa beberapa kartu fisik yang berbeda sesuai 

kebutuhan lingkungan tempat teknologi tersebut diimplementasikan, sedangkan 

NFC memungkinkan pengguna membawa beberapa kartu dalam satu buah 

perangkat, atau biasa disebut kartu virtual. Dari sisi penerapan teknologi, teknologi 

Barcode lebih mudah diterapkan dibandingkan NFC karena hanya membutuhkan 

kertas untuk mencetak kode tersebut. Namun, Barcode lebih sulit untuk dibaca 

karena harus berada di sudut yang tepat, sedangkan NFC dapat melakukan inisiasi 

komunikasi hanya dengan melakukan tapping ke perangkat pembaca (reader) NFC.   

Teknologi NFC mendukung pembayaran berbasis ponsel dan 

memungkinkan NFC Tag untuk diprogram sehingga dapat melakukan suatu tugas 

tertentu sesuai keinginan pengguna, contohnya adalah untuk menyalakan Wifi 

ketika berada di rumah, sedangkan QR Code hanya merupakan versi kode dari 

informasi yang terkandung di dalamnya sehingga tidak dapat mendukung 

pembayaran berbasis ponsel. Kalapala (2013) menambahkan bahwa NFC 

memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dibandingkan QR Code karena 
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tidak memerlukan akses kamera dan scanning ke kode, tetapi cukup dengan 

melakukan tapping ke perangkat NFC lain. 

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Kalapala (2013) dalam 

perbandingan NFC dengan Bluetooth. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

NFC lebih mudah digunakan karena tidak memerlukan pengaturan pairing terlebih 

dahulu seperti yang dibutuhkan teknologi Bluetooth. Selain alasan kemudahan, 

kelebihan NFC dibandingkan Bluetooth adalah dukungan pembayaran untuk suatu 

transaksi yang dilakukan. Hal ini membuat NFC menjadi lebih mudah dan nyaman 

digunakan dibandingkan Bluetooth. 

2.4.4  Penerapan NFC 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu penerapan teknologi 

NFC adalah pada pembayaran berbasis ponsel (Burkard, 2014). Secara tradisional, 

pembayaran terhadap suatu transaksi mengharuskan pembeli menggunakan uang 

kontan atau kartu debit-kredit. Pembayaran dengan uang kontan menimbulkan 

permasalahan karena pembeli harus selalu membawa uang dalam jumlah cukup, 

sedangkan pembayaran menggunakan kartu debit kredit hanya dapat dilakukan 

dengan penggunaan jenis kartu yang tepat. Dengan teknologi NFC, pembayaran 

dapat dilakukan hanya dengan mendekatkan ponsel yang didukung NFC ke 

perangkat pembaca. Salah satu aplikasi buatan Google yang menerapkan teknologi 

NFC untuk melakukan pembayaran transaksi adalah Google Wallet. 

Selain untuk melakukan pembayaran, teknologi NFC juga dapat digunakan 

untuk meningkatkan pemerolehan dan penyebaran informasi. Kristanda dan Lee 

(2014) telah berhasil menciptakan suatu model arsitektur sistem dengan penerapan 

teknologi NFC ke dalam museum untuk menciptakan suatu pameran yang lebih 

Rancang bangun..., Audy, FTI UMN, 2016



 
  

20 

interaktif dan ramah pengguna. Teknologi NFC yang diimplementasikan berperan 

sebagai inisiator dalam menampilkan informasi pameran. Selain teknologi NFC, 

sistem yang dirancang juga diintegrasikan dengan media sosial. Hal ini bertujuan 

agar pemerolehan informasi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan 

meningkatkan ketertarikan dari jejaring sosial terhadap informasi yang dibagikan 

oleh pengguna (Kristanda dan Lee, 2014). 

2.5 Smart Poster 

Adapun teori terkait Smart Poster, yaitu definisi dan penerapan Smart Poster 

di kehidupan sehari-hari. 

2.5.1 Definisi 

 Garrido dkk. (2010) menyatakan bahwa Smart Poster adalah salah satu 

kunci penggunaan teknologi NFC. Smart Poster adalah objek yang diberikan suatu 

NFC Tag untuk dibaca oleh pengguna (NFC Forum, 2011). Pembuatan Smart 

Poster berawal dari ide untuk membuat suatu objek menjadi “pintar”, yaitu dapat 

menyimpan informasi tambahan mengenai objek tersebut dalam bentuk NFC Tag 

(Garrido dkk., 2010). Sebuah Smart Poster dapat memiliki berbagai bentuk, seperti 

poster, papan iklan, halaman majalah, bahkan objek tiga dimensi. NFC Tag yang 

diletakkan pada Smart Poster berisi sebuah pesan dalam format NDEF. Smart 

Poster merupakan teknologi yang menarik bagi pedagang eceran, agen transportasi, 

penyedia kesehatan, dan entitas yang ingin menyebarkan suatu informasi (NFC 

Forum, 2011). Smart Poster memungkinkan bisnis atau organisasi lain untuk 

menyebarkan informasi ke pengguna dengan cara yang lebih interaktif daripada 

poster biasa (Wu dkk., 2012).  
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Smart Poster memiliki beberapa keuntungan yaitu biaya yang lebih murah 

dibandingkan alat komunikasi dinamis lainnya, implementasi teknologi mudah 

dalam skala besar, konten dapat diperbarui, dan fleksibel dari segi ukuran maupun 

kegunaan (NFC Forum, 2011). Smart Poster juga dapat digunakan sebagai penyedia 

saluran bagi pengguna dalam memberikan feedback yang diimplementasikan dalam 

wujud survei. Berdasarkan keuntungan yang diberikan, NFC Forum (2011) 

menjelaskan lima hal yang membuat pengguna tertarik dengan teknologi Smart 

Poster, yaitu sebagai berikut. 

1) Ketepatan 

 Sebuah Smart Poster dapat menyediakan informasi penjelajahan situs 

berdasarkan lokasi. Dengan mendekatkan perangkat NFC ke Smart Poster, maka 

pengguna dapat memperoleh informasi yang sesuai, contohnya adalah pembeli 

yang mendekatkan perangkat NFC ke tag dari sebuah pakaian akan mendapatkan 

informasi yang sesuai dengan pakaian tersebut, seperti ukuran yang tersedia, lama 

waktu diskon, bahkan dapat melakukan pemesanan ke rumah.  

2) Kemudahan dalam Penggunaan 

 Banyak layanan digital sulit untuk digunakan. Dengan menggunakan NFC 

Smart Poster, pengalaman pengguna dapat disederhanakan. Contohnya adalah 

pengguna hanya cukup mendekatkan perangkat NFC ke Smart Poster untuk 

mengunjungi suatu situs secara otomatis dibandingkan harus mengetik alamat situs 

secara manual.  

3) Ramah Lingkungan 

Dengan Smart Poster, pengaksesan informasi dapat dilakukan secara digital. 

Pengaksesan informasi secara digital merupakan hal yang bersifat ramah 
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lingkungan. Smart Poster memungkinkan pembeli untuk mendapatkan kupon, 

penawaran spesial, atau informasi suatu perusahaan tanpa harus membawa brosur. 

Informasi juga dapat diakses dengan mudah dari layar ponsel tanpa membutuhkan 

tambahan percetakan.  

4) Kenyamanan 

Perangkat NFC dapat menyimpan berbagai jenis informasi yang dapat 

diakses dengan mudah. Hal ini membuat pengguna dapat membawa berbagai kartu 

poin, kartu keanggotaan, dan kupon dari pengaksesan Smart Poster dalam jumlah 

yang hampir tidak terbatas. 

5) Kesenangan 

Penggunaan Smart Poster merupakan hal yang menyenangkan karena 

bersifat intuitif dan mudah dipahami. Dalam NFC, tidak dibutuhkan menu untuk 

membuat suatu koneksi. Hal ini membuat pengaksesan Smart Poster sesederhana 

mengambil sebuah objek untuk dilihat oleh pengguna. 

2.5.2 Penerapan Smart Poster 

 Penerapan NFC Smart Poster telah dilakukan untuk berbagai tujuan di 

banyak negara (NFC Forum, 2011).  Negara Monaco telah menggunakan Smart 

Poster di Parcours Princesse Grace untuk memungkinkan pengguna mendapatkan 

informasi dan pengarahan dalam kerajaan Monaco seperti yang ditunjukkan 

Gambar 2.5. Proyek ini membuktikan bahwa teknologi NFC yang diwujudkan 

dalam Smart Poster dapat mengurangi biaya brosur cetak dalam industri turis, 

sekaligus menyediakan informasi secara interaktif dan real-time hanya dengan 

sentuhan. Penerapan yang serupa juga dilakukan dalam museum Monaco dengan 

meletakkan Smart Poster di dekat pameran pada Desember 2008. Penerapan Smart 
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Poster di museum ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih detail 

terhadap pameran yang bersangkutan, termasuk foto, komentar audio, dan konten 

video. 

 

Gambar 2.5 Penerapan Smart Poster di Parcours Princesse Grace, Kerajaan 
Monaco (NFC Forum, 2011) 

 

Gambar 2.6 Penerapan NFC Smart Poster dalam Pemesanan Makanan di Rumah 
Makan (NFC Forum, 2011) 

 Dalam dunia bisnis, Smart Poster telah digunakan untuk membeli makanan 

dari rumah hanya dengan menyentuh bagian touchpoint dari tiap item pada daftar 

belanja ke perangkat NFC (NFC Forum, 2011). Setiap makanan ditampilkan pada 
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sebuah kartu, dimana pada kartu tersebut tersimpan informasi nama, detail, dan 

gambar dari produk yang bersangkutan. Hal yang serupa juga diterapkan di rumah 

makan Pannu di kota Oulu, Finlandia. Rumah makan ini menyediakan cara 

pemesanan makanan dengan menggunakan perangkat NFC ketika jam makan 

siang. Smart Poster diimplementasikan ke daftar menu dan nomor meja yang ada 

di rumah makan tersebut sehingga pengguna dapat memesan makanan hanya 

dengan menyentuh NFC Tag yang disediakan. Gambar 2.6 menunjukkan 

pemesanan makanan yang menggunakan teknologi NFC Smart Poster. Selain 

pemesanan makanan, kupon makan siang elektronik juga dapat digunakan dengan 

menggunakan sistem pemesanan berbasis NFC.  

Konsep Smart Poster juga dapat diimplementasikan dalam dunia 

pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Garrido dkk. (2010) berhasil 

menerapkan Smart Poster di dalam lingkungan pendidikan. Menurut Garrido dkk. 

(2010), Smart Poster adalah salah satu kunci dari penggunaan teknologi NFC. 

Garrido dkk. (2010) juga menjelaskan bahwa konsep Smart Poster adalah membuat 

suatu objek menjadi pintar, yaitu dapat menyimpan informasi tambahan ke dalam 

NFC Tag. Penelitian tersebut menerapkan Smart Poster yang berisikan foto dari 

dosen suatu departemen, dimana di balik setiap foto tersebut terdapat suatu NFC 

Tag. Siapapun yang mendekatkan perangkat NFC ke Smart Poster dapat mengakses 

informasi mengenai guru yang bersangkutan, seperti nomor telefon, alamat surel, 

dan tanggal mengajar. Gambar 2.7 menunjukkan implementasi Smart Poster yang 

dilakukan oleh Garrido dkk. (2010) dalam lingkungan pendidikan. 
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Gambar 2.7 Smart Poster dalam Lingkungan Pendidikan (Garrido dkk., 2010) 

2.6  Tokenisasi 

Adapun teori-teori terkai metode Tokenisasi yang digunakan, yaitu definisi 

dan metode pembuatan token. 

2.6.1  Definisi 

Tokenisasi, atau disebut juga sebagai tokenization, adalah metode untuk 

menggantikan nomor akun utama (primary account number) dengan sebuah nilai 

pengganti yang unik dan dibuat dari kumpulan angka acak (TSYS, 2015). Nilai 

pengganti ini disebut sebagai token. Nilai dari token terbatas, yaitu tidak memiliki 

arti di luar ruang lingkup sistem informasi yang dibuat. Hal ini membuat metode 

Tokenisasi dapat mencegah terjadinya kesalahan pengarahan pengguna ketika 

terdapat dua atau lebih aplikasi yang memiliki nilai data yang sama sehingga faktor 

keamanan terjamin. Tokenisasi telah banyak digunakan dalam dunia nyata, 

terutama untuk transaksi kartu kredit (Mogull dan Lane, 2010). Metode ini telah 

berhasil menghapus kebutuhan pedagang, situs e-commerce, dan pengguna mobile 
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wallets untuk menyimpan data kartu pembayaran sensitif di dalam jaringan (TSYS, 

2015). Gambar 2.8 menunjukkan proses Tokenisasi yang menghasilkan suatu token 

untuk menggantikan data nomor kartu kredit.  

 
Gambar 2.8 Proses Pembuatan Token untuk Menggantikan Nomor Kartu Kredit 

(Horton dan McMillon, 2011) 

Selain digunakan untuk pembayaran, token yang dihasilkan dari metode 

Tokenisasi juga dapat digunakan untuk merepresentasikan suatu informasi digital 

(Holmquist dkk., 1999). Hal ini merujuk pada sejarah panjang dari penggunaan 

objek fisik untuk merepresentasikan informasi tanpa harus menyimpan informasi 

sebenarnya pada objek tersebut. Suvenir dan foto merepresentasikan informasi 

mengenai tempat, kejadian, dan orang yang ditemui di masa lalu. Berbagai objek 

dalam permainan papan berperan untuk merepresentasikan pemain dan aksi yang 

dapat dilakukan. Di dalam dunia interaksi manusia-komputer, token berperan 

sebagai trigger untuk menampilkan informasi yang disimpan di luar token 

(Holmquist dkk., 1999). Holmsquist dkk. (1999) menyatakan bahwa sesuatu 

disebut sebagai token apabila informasi digital yang diasosiasikan dengan objek 

tersebut direfleksikan ke dalam properti fisik sehingga dapat membuat token 
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tersebut terikat dengan informasi yang direpresentasikannya. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Holmsquist dkk. (1999), penggunaan token untuk 

pengaksesan informasi merupakan paradigma interaksi yang valid untuk digunakan 

dalam mendukung akses informasi dalam lingkungan komputer terdistribusi.  

Tokenization Taskforce (2011) menjelaskan tiga contoh dari format token 

yang dapat dibuat. Namun, ketiga contoh ini tidak mencakup keseluruhan 

kemungkinan dari format token yang dapat dibuat. Ketiga contoh tersebut 

dijelaskan dalam Tabel 2.1. Token dapat digunakan untuk sekali (single-use) 

ataupun banyak pemakaian (multi-use). Token sekali pakai biasanya digunakan 

untuk merepresentasikan sebuah transaksi khusus tertentu. Token banyak pakai 

merepresentasikan sebuah nomor akun utama tertentu yang dapat digunakan untuk 

melacak suatu akun terhadap banyak transaksi (Tokenization Taskforce, 2011).  

Tabel 2.1 Tipe Format Token (Tokenization Taskforce, 2011) 

Nomor Akun Utama Token Penjelasan 

3124 005917 23387 7aF1Zx118523mw4cwl5x2 
Token terdiri atas 
karakter alfabet dan 
numerik 

4959 0059 0172 3389 729129118523184663129 Token hanya terdiri dari 
karakter numerik saja 

5994 0059 0172 3383 599400x18523mw4cw3383 

Token dibuat dengan 
menggabungkan enam 
digit angka pertama dan 
terakhir dari nomor 
akun utama dengan 
karakter alfanumerik 
acak. 

2.6.2  Metode Pembuatan Token 

Setelah mengetahui format data dan kegunaan dari token, tentu harus 

dipertimbangkan cara pembuatan token yang baik dan aman untuk diterapkan ke 
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sistem informasi. Kuo (2011) merekomendasikan cara dalam pembuatan token, 

baik token single-use maupun multi-use. Untuk token sekali pemakaian atau single-

use, Kuo (2011) merekomendasikan melakukan hashing dari nomor akun utama 

dengan sebuah nilai transaksi unik, biasanya menggunakan sequence number. Cara 

lain yang direkomendasikan adalah dengan menggunakan algoritma enkripsi ISO 

atau ANSI dengan sebuah nilai kunci transaksi (Kuo, 2011). Untuk token banyak 

pemakaian atau multi-use, pembuatan token dapat dilakukan dengan 

mengombinasikan One-Way Hash Function dan nilai unik pada tiap merchant, atau 

disebut juga sebagai Salt. Metode ini membuat token menggunakan fungsi Hash 

melalui operasi matematika yang tidak dapat dikembalikan (Mogull dan Lane, 

2010) dan menambahkan suatu nilai statis tapi unik pada data sebelum proses 

hashing dilakukan (Kuo, 2011). Dengan metode ini, token dapat diformat untuk 

dicocokkan ke tipe data apapun dan performa yang baik dapat diberikan (Mogull 

dan Lane, 2010). Penambahan nilai Salt sebelum proses hashing juga berguna untuk 

mencegah penyerangan dictionary attacks (Patel dkk., 2013).  

2.7  Salt 

Adapun teori terkait mengenai pembuatan token dengan menggunakan Salt, 

yaitu definisi dan metode pembuatan Salt. 

2.7.1 Definisi Salt 

Penggunaan kata “salt” merujuk pada aktivitas perang di waktu lampau, 

dimana orang-orang akan menggarami sumur ataupun lahan pertanian sehingga 

tanah tersebut tidak nyaman untuk ditinggali (Patel dkk., 2013). Hal ini dilakukan 

oleh orang Roma terhadap kota Carthage di tahun 146 sebelum masehi. Di dalam 

konteks kata sandi, sebuah sandi yang “digaramkan” menjadi lebih sulit diretas 
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(Patel dkk., 2013). Salt merupakan sebuah kumpulan data acak yang digunakan 

untuk memodifikasi suatu kata sandi (Patel dkk., 2013). Salt juga dapat digunakan 

untuk menambah data sandi sebelum dilakukan hashing agar dapat mencegah 

terjadinya collision karena adanya data sandi yang sama. Dengan menambahkan 

Salt ke dalam kata sandi, maka collision antar data tidak dapat terjadi walaupun ada 

dua atau lebih pengguna menggunakan sandi yang sama. 

Selain untuk mencegah collision, Salt dapat digunakan untuk membuat 

penyerang lebih sulit masuk ke dalam sistem dengan menggunakan strategi 

pencocokan Hash. Hal ini dapat dilakukan karena penambahan Salt ke dalam kata 

sandi dapat mencegah penyerang melakukan percobaan peretasan sistem dengan 

menggunakan kata-kata yang ada di kamus (Rajesh dkk., 2014).  Penyerang harus 

menghasilkan setiap kemungkinan nilai Salt, dimana hal ini akan memakan waktu 

dan tenaga yang banyak. Panjang dan kompleksitas dari nilai Salt berpengaruh 

secara langsung terhadap waktu yang dibutuhkan dalam penyerangan rainbow table 

(Rajesh dkk., 2014). Nilai Salt yang lebih panjang dan kompleks akan 

membutuhkan waktu yang lebih banyak agar penyerangan dapat dilakukan dengan 

sukses. 

2.7.2  Cara Membuat Salt 

Secara umum, Salt adalah sebuah data String atau Bytes acak (Patel dkk., 

2013). Bahasa pemrograman menyediakan berbagai class dan function yang dapat 

digunakan untuk menghasilkan suatu angka secara acak. Namun, class dan function 

tersebut tidak dapat menghasilkan angka acak yang aman secara kriptografi. Oleh 

karena itu, algoritma Cryptographically Secure Pseudo Random Number 

Generator, atau biasa diakronimkan sebagai CSPRNG, dibutuhkan untuk 
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menghasilkan suatu angka acak yang statis dan tahan terhadap serangan (Rajesh 

dkk., 2014). Setelah berhasil menciptakan suatu nilai Salt yang sungguh-sungguh 

acak, langkah selanjutnya adalah menggabungkan nilai tersebut dengan teks biasa 

sebelum dilakukan hashing sehingga terbentuk Salted Hash, atau Hash yang telah 

digaramkan. Jika diimplementasikan dalam kata sandi, maka Salt Hash Password 

dapat dibuat dengan cara berikut (Patel dkk., 2013). 

1. Dapatkan kata sandinya 

2. Buat Salt dengan menggunakan fungsi atau metode penghasil nilai acak. 

3. Tambahkan nilai Salt ke kata sandi. 

4. Buat Salt Hash Password menggunakan fungsi Hash yang sesuai. 

5. Simpan Salt dan Salt Hash ke dalam sistem basis data. 

Arsitektur web service yang dibuat dalam sistem menggunakan bahasa 

pemrograman PHP. Patel dkk. (2013) memberikan potongan kode dalam bahasa 

PHP untuk pembuatan kata sandi dengan diberikan nilai Salt lalu dilakukan proses 

hashing seperti yang ditunjukkan Gambar 2.9. 

 

Gambar 2.9 Potongan Kode Pembuatan Salted Hashed Password Menggunakan 
PHP (Patel dkk., 2013) 
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