
 
 

 
 

  
 61 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 

Kesimpulan di dalam bab ini berdasarkan penulisan “Pemodelan Sistem 

Monitoring Penyimpanan Benda Menggunakan Infrared dengan pemancar  Radio 

Frekuensi Identification”. Adapan kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut : 

1. Catu daya pada komponen utama menggunakan power supply adaptor sebesar 

DC12V . Namun Setelah dilakukan pengukuran maka diperoleh besarnya 

tegangan power supply adaptor 11,98V, Arduino uno 6,20V, RFID 3,50V, LCD 

16x2 4,97, IC LM 324 (Op-Amp) 4,6V. Dari hasil tegangan yang dihasilkan 

tidak murni dikarenakan terdapat beberapa faktor penyebab yaitu, ketidak 

murnian bahan yang digunakan dalam rangkaian, tiap komponen mempunyai 

impedansi batas bawah/batas atas yang tidak sama, dan alat ukur yang 

digunakan juga mempunyai nilai yang tidak selalu murni. 

2. Dalam pengujian sensitivitas RFID yaitu mengukur jarak jangkau tag RFID 

dengan RFID reader, hasil yang diperoleh adalah dengan cara meletakkan 

penghalang pada RFID reader. Dalam pengujian tersebut dapat diperoleh hasil 

yang dimana tidak semua benda dapat terbaca oleh reader, Benda yang 

bersifat logam, handphone serta kartu yang memilki chip seperti kartu ATM, 

kenapa demikian karena jika benda bersifat logam akan terjadi pemantulan 

gelombang yang akan mempersulit pembacaan dan penulisan pada tag, sama 

hal nya dengan media handphone yg dimana memiliki komponen yang bersifat 

logam dan elektromagnetik sehingga reader sangat sulit membaca tag 

tersebut. 

3. Dalam pengujian sensitivitas sensor yaitu mengukur ketinggian pada jarak 

Infrared  dengan Photodioda, hasil yang diperoleh adalah dengan cara 

meletakkan benda yang berdiameter 2 cm sampai dengan 4 cm, kenapa 

demikian dikarenakan pada pemodelan ini menggunakan berdiameter kurang 

lebih 6,5 x 13 cm ini pada setiap kamar memiliki kriteria yang sama yaitu 

terdapat infrared dan photodioda yg dimana pada pengaplikasiannya 

diletakkan berada ditengah setiap kamar yang diamana ketinggiannya kurang 

lebih 4 cm. Sensor akan bekerja dengan baik bila mana benda yang masuk 

pada masing-masing kamar memiliki ketinggian lebih dari 4 cm. 

 



62 
Pemodelan Sistem Monitoring Penyimpanan Benda Menggunakan Infrared dengan 
pemancar Radio Frekuensi Identification 

 
 

 

 AKADEMI TELKOM JAKARTA 
 
 

5.2 Saran  
 

Dengan dibuatnya Proyek Akhir ini, Penulis mengharapkan agar “Pemodelan 

Sistem Monitoring Penyimpanan Benda Menggunakan Infrared dengan pemancar  

Radio Frekuensi Identification”. Dengan memandang dari segi penggunaan dan 

sistem kerja alat tersebut, maka penulis mempunyai beberapa saran untuk 

pengembangan alat yang dibuat apabila ada pihak yang berminat mengembangkan 

sekaligus memasarkan secara luas antara lain : 

1. Pada proyek akhir ini menggunakan pemanfaatan RFID sebagaai sistem 

keamanannya, alangkah baiknya menggunakan finger print sebagai aksesnya 

atau teknologi yang terbarukan agar pengambilan data lebih akurat serta 

tingkat keamanan yang jauh lebih baik lagi. 

2. Diperlukan komponen dan perancangan yang lebih baik lagi agar rangkaian ini 

dapat bekerja lebih sempurna. 


