
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Pada bab VI akan membahas mengenai kesimpulan yang merupakan hasil dari 

analisis yang telah di bahas pada bab I hingga bab V dan saran yang merupakan 

masukan dari pengembang untuk aplikasi yang nantinya akan dikembangkan 

kedepannya. 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dihasilkan dalam penulisan tugas akhir yang berjudul : 

“Smart Car Parking System Pada Apartemen Menggunakan Teknologi Near Field 

Communication (NFC)” ini mulai dari tahap analisa, perancangan hingga 

implementasi dan desain, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Aplikasi Smart Car Parking System dengan menggunakan Near Field 

Communication (NFC) yang telah dibuat, merupakan sistem yang dapat mem-

filter antara penghuni dan bukan penghuni yang akan memarkirkan 

kendaraanya di area parkir apartemen, sehingga dapat dibedakan antara 

penghuni dan yang bukan penghuni yang mengakses area parkir apartemen. 

2. Sistem yang dibuat dapat membedakan antara penghuni dan bukan penghuni 

yang memarkirkan kendaraannya di area parkir apartemen, sehingga tamu 

yang akan menggunakan area parkir bisa dibatasi dan hal tersebut dapat 

mencegah kesalahpahaman yang bisa saja muncul akibat penghuni yang tidak 

mendapat lahan parkir akibat dari lahan parkir yang digunakan oleh tamu. 

3. Sensor ultrasonic yang terdapat pada setiap lot parkir memungkinkan 

penghuni maupun tamu yang akan memarkirkan kendaraanya, dapat 

mengetahui sebelumnya lot parkir mana yang masih tersedia, sehingga 

mencegah terjadinya kebingungan yang muncul dikarenakan penghuni 

maupun tamu yang akan parkir harus mencari terlebih dahulu lot parkir yang 

masih kosong. 



6.2 Saran 

Penulisan tugas akhir dengan judul “Smart Car Parking System Pada 

Apartemen Menggunakan Teknologi Near Field Communication (NFC)” dapat 

dikembangkan lebih lanjut. Adapun saran dari pengembang agar pengembangan 

terhadap aplikasi Smart Parking ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Aplikasi smart parking ini masih membutuhkan bantuan petugas dalam 

pengimplementasianya, khususnya dalam hal masuk tamu, verifikasi keluar 

dan pembayaran. Untuk pengembangan kedepanya penggunaan sumber daya 

manusia dapat diminimalisir dengan menggunakan card dispenser sebagai 

pengganti petugas pada saat tamu masuk, security cam sebagai pengganti 

petugas pada saat verifikasi keluar penghuni. 

2. Pada sistem alokasi parkir belum ada verifikasi kendaraan, sehingga siapa saja 

bisa memarkirkan kendaraanya di lot parkir mana saja. Untuk pengembangan 

kedepannya, setiap lot parkir diperuntukan untuk setiap penghuni tertentu, jadi 

apabila ada pihak yang memarkir kendaraan di lot yang bukan haknya, sistem 

dapat memberi peringatan sehingga, setiap penghuni tidak perlu khawatir 

tidak kebagian lahan untuk memarkir kendaraanya. 

3. Pada pengembangan selanjutnya, bisa ditambahkan face recognition sebagai 

fitur tambahan. Fitur ini berfungsi untuk peningkatan keamanan di area parkir 

pada saat penghuni akan meninggalkan area parkir. 


