
48 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan di dalam bab ini berdasarkan penulisan “Rancang Bangun 

Sistem Keamanan Kendaraan Bermotor Menggunakan SIM (Surat Izin 

Mengemudi) yang Terintegrasi dengan Radio Frequency Identification”. Adapan 

kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut : 

1. Catudaya utama menggunakan battery DC12V (aki) dari sistem 

kelistrikan sepeda motor. Setelah pengukuran tegangan catu daya 

didapatkan hasil yaitu 12,47 Volt. Perbedaan antara nilai tegangan 

desain dengan nilai pengukuran terjadi dikarenakan adanya 

pengukuran bawaan pabrik yang kurang tepat ataupun disebabkan 

tingkat sensitivitas dari perangkat pengukur tegangan yang lebih 

sensitif . Setalah itu dilakukan penurunan tegangan sehingga tegangan 

yang masuk ke sistem arduino adalah sebesar 5,95 Volt. Pada 

tegangan dibawah tegangan desain yaitu >6V, maka regulator 

berfungsi sebagai penurun tegangan dan sebagai stabilizer tegangan. 

Teganga yang dipakai untuk mengaktifkan sistem rancang bangun ini 

adalah sebesar 5,95 V. 

2. Identifikasi RFID yang benar akan mengalirkan tegangan sebesar 3,3 

volt dari arduino untuk mengaktifkan relay untuk menyalakan mesin 

sepeda motor. Identifikasi yang di Blacklist akan mengalirkan tegangan 

sebesar 3,3 volt sebagai pengaktif relay untuk membunyikan alarm 

dalam hal ini penulis menggunakan klakson sepeda motor sebagai 

alarm. 

3. Jarak jangkauan RFID tag yang dapat terbaca di RFID reader adalah 

sejauh 5 cm tanpa halangan. Jarak jangkauan RFID tag yang dapat 

terbaca di RFID reader yang terhalang adalah sejauh 4 cm (dengan 

halangan Mica setebal 1 cm) dan 5 cm (dengan halangan buku setebal 

1 cm). 

 

5.2 Saran 

Dengan dibuatnya Proyek Akhir ini, Penulis mengharapkan agar ”Rancang 

Bangun Sistem Keamanan Kendaraan Bermotor Menggunakan SIM (Surat Izin 

Mengemudi) yang Terintegrasi dengan Radio Frequency Identification” dapat 
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diaplikasikan ke semua kendaraan bermotor untuk meningkatkan keamanan 

pengendara dan kendaraan bermotor. Identifikasi yang digunakan untuk 

keamanan kendaraan bermotor menggunakan SIM (Surat Izin Mengemudi) dan 

RFID sebagai media dasar kemanan kendaraan, oleh sebab itu penulis 

mengharapkan kepada SATLANTAS POLRI untuk dapat menerbitkan SIM (Surat 

Izin Mengemudi) yang sudah ditanamkan RFID didalam SIM tersebut. 

Dengan adanya sistem keamanan kendaraan bermotor menggunakan SIM 

(Surat Izin Mengemudi) Penulis juga berharap agar jumlah pengendara yang 

cacat kelengkapan berkendara menjadi berkurang, mengurangi angka 

kecelakaan dijalan, dan dapat mengurangi tingkat kejahatan khususnya kasus 

curanmor. 

 

 

 


