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BAB V 

KESIMUPULAN 

 

5.1. kesimpulan 

Penulis mencoba menjelaskan mengenai hasil kesimpulan yang dapat di ambil dari tugas 

akhir ini sebagai berikut : 

 

1. Sistem akan bekerja pada saat di jalan tol terjadi sesuatu seperti ada mobil yang 

berhenti di bahu jalan, kecelakaan, kemacetan yang terjadi karena kecelakaan, ada 

mobil pecah ban, atau kemacetan karena hambatan di pintu keluar tol atau kejadian 

lain, sistem akan dapat mengirimkan SMS secara otomatis kepada petugas jasa 

marga sehingga petugas dapat langsung menuju ke tempat kejadian dan masalah 

dapat segera diatasi.  

2. sensor ultrasonic akan mendeteksi dan mengetahui berapa jarak mobil yang berhenti  

dari sensor. Setelah mobil berhenti di bahu jalan selama lebih dari 30 detik, akan 

mengirimkan SMS bahwa ada mobil yang berhenti di jarak yang sudah di deteksi 

oleh sensor ultrasonik tersebut. Dan  

Sensor mengirimkan gelombang ultrasonik ke sepanjang bahu jalan lalu gelombang 

ultrasonik tersebut memantul setelah terkena mobil atau terkena pembatas jalan tol, 

tunggu sampai gelombang ultrasonik kembali diterima. 

3. LED hijau untuk indikator yang menginformasikan kondisi jalan tol lancar. 

LED merah untuk indikator yang menginformasikan kondisi jalan tol macet. 

LED kuning untuk indikator yang menginformasikan ada mobil yang berhenti di bahu 

jalan. 

4. GSM Shield SIM900A yang bertugas untuk mengirimkan SMS pada saat terjadi 

kemacetan di jalan tol dan ada mobil yang berhenti di bahu jalan. 
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5.2. SARAN  

Jika alat ini di kembangkan harus menambahkan satu buat komponen yaitu GPS 

(Global positioning sytem) kenapa menambahkan kompenen GPS supaya bisa 

mengetahui kondisi jalan tol atau memantau dimana saja letak terjadi nya kemacetan 

atau kecelakaan atau juga mobil mobil yang bermasalah dan terjadi kerusakan yang 

berenti  di bahu jalan. Supaya petugas jasa marga bisa melaksanakan tugasnya.dan 

bisa mengetahui dimana saja yg terjad letaknyai kemacetan,kecelakan,dan yang 

berenti bahu jalan. 
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