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6.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan maka terdapat beberapa saran 

yang harus diperhatikan untuk merubah menjadi lebih baik, meliputi : 

1. Pada saat melakukan percobaan disarankan pada saat menempelkan tag 

RFId ke RFID reciever menempel dengan sempurna agar RFID dapat 

mendeteksi dengan akurat. 

2. Disarankan pada saat melakukan percobaan menunggu beberapa detik agar 

camera dapat bekerja lebih maksimal karna proses penginputan gambar ke 

hmi memakan waktu 5 detik. 

 

Demikian laporan Tugas Akhir yang berjudul Palang pintu parkir otomatis 

menggunakan RFID dengan saldo berbasis Rapsberry PI. Semoga laporan ini dapat 

bermanfaat. Terima kasih. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perancangann, pembuatan, dan pengujian alat pada Tugas 

Akhir ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pemrograman Raspberry Pi pada perangkat ini dilakukan dengan 

menggunkan Node RED untuk memberikan kontrol pada outputnya. 

2. Perangkat ini dirancang untuk mengontrol kerja palang parkir dengan sensor 

RFID dengan sistem prabayar. 

3. Pembacaan Sensor RFID RC522 memiliki tingkat hasil pengujian pada 

masing-masing jarak pengukuran adalah sebagai berikut ; 

-Jarak 1 mm kesalahannya adalah 50 % 

- Jarak 1,5mm kesalahannya adalah 75% 

4. Dari data di atas dapat dianalisis bahwasannya kesalahan hasil ukur akan 

semakin tinggi apabila tag RFID yang diukur semakin jauh dengan RFID 

Reciver.  

5. pada prinsip kerja RFID gelombang elektromagnetik, dimana Komponen 

utama dari RFID tag adalah chips dan tag-antena yang biasa disebut dengan 

inlay, dimana chip berisi informasi dan terhubung dengan tag-

antena.Informasi yang berada/tersimpan dalam chip ini akan 

terkirim/terbaca melalui gelombang elektromagnetik setelah tag antena 

mendapatkan/menerima pancaran gelombang elektromagnetik dari reader-

antena. 


