
 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Dari serangkaian penelitian, pengujian, dan analisa yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Model Sistem Pintu Otomatis Mengggunakan Barcode Berbasis PC 

(Personal Computer) berhasil dibuat dengan bahasa pemrograman visual 

basic .Net sebagai antarmuka sistem dan untuk pengendali motor servo 

dilakukan dengan menambahkan mikrokontroler yang  menggunakan bahasa 

pemrograman AVR Studio 4. 

2. Pengujian respon time didapatkan nilai standar deviasi untuk scanner adalah 

x = 9.07 ± 0.35 dan galat standar  nya adalah senilai 0.117 atau    11.7 %.  

Sedangkan untuk push button didapatkan nilai deviasi sebesar x = 6.07 ± 

0.245 dan galat standar pada push button sebesar 0.24 atau 24.5 %.  Hal ini 

berarti secara keseluruhan model sistem kendali pintu otomatis memiliki 

respon time yang baik dan tingkat keakuratan yang baik. 

3. Setelah melakukan pengujian, Model Pintu Otomatis ini dapat memasukkan 

data mahasiswa yang melakukan scanning dan perangkat lunak 
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menyesuaikan dengan data mahasiswa yang sesuai dengan data yang ada di 

database.  Data absensi yang direkam meliputi jam masuk, tanggal masuk. 

4. Setelah dilakukan pengujian sistem pintu otomatis dapat disimpulkan  bahwa 

barcode bisa dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif sistem otomasi dan 

juga proses identifikasi lainnya.  

5. Perangkat ini dapat menjadi model untuk jurusan sebagai langkah untuk 

mengatasi masalah penertiban mahasiswa yang melakukan kegiatan di luar  

jam kerja. 

6. Sistem yang dibuat masih terdapat beberapa kendala, seperti kartu dengan 

label barcode yang sudah rusak, hal ini mengakibatkan proses scanning 

sedikit memakan waktu. 

 

 

B.  Saran 

Untuk memberikan masukan dan memudahkan dalam penelitian berikutnya berikut 

ini merupakan saran-saran yang perlu diperhatikan: 

 

1. Mengaplikasikan model pintu secara otomatis di laboratorium teknik elektro 

UNILA  agar permasalahan tentang penertiban mahasiswa dapat teratasi. 

2. Menambah sensor kamer agar dapat diketahui berapa jumlah mahasiswa yang 

masuk ke laboratorium ketika sekali scan agar tidak terjadi lagi adanya 

kecurangan bagi mahasiswa yang tidak memiliki kartu. 
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3. Memberikan suatu jaringan komunikasi antara komputer server dengan 

komputer di jurusan agar jurusan dan komputer server bisa berkomunikasi 

sehingga pihak jurusan dapat langsung melihat laporan tanpa harus 

menghubungi administrator terlebih dahulu. 

4. Pada penelitian ini model barcode masih menggunakan model barcode 1 

dimensi diharapkan pada penelitian selanjutnya menggunakan model atau tipe 

barcode yang lain seperti tipe barcode dua dimensi atau 3 dimensi, agar 

proses identifkasi semakin bervariatif.  

 


