BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
I. Berdasarkan pengujian dan pengukuran alat, maka dapat disimpulkan
bahwa alat yang diraneang mempunyai karakteristik yang handal,
sederhana, hanya membutuhkan satu orang operator untuk sistem pintu tol
dengan satu pintu masuk dan dua pintu keluar. Sistem ini juga mampu
meneatat sal do biaya to1 para pemakai.
2. Hasil pengukuran

Ie

LM7805 menunjukkan hasil yang baik, karena

tegangan pengukuran telah sesuai dengan yang dikehendaki yaitu 5 volt.
3. Berdasarkan hasil percobaan pada sensor eahaya, infra merah merupakan
sensor yang memiliki tingkat kepekaan yang bagus, dengan jarak 1Oem
infra merah masih dapat terbaea.
4. Supaya terjadi pembaeaan data, jarak reader dengan transponder
maksimal 7 em. Bila jarak lebih dari 7 em, maka reader tidak mampu
membaea data tramponder.
5. Kartu yang dibaea pada pintu masuk dan pintu keluar harns sarna, bila
berbeda, dimungkinkan pengguna bisa keluar jalan tol dengan gratis,
karena pintu keluar tidak mendeteksi saldo kartu .
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5.2. Saran
1.

Untuk pengembangan lebih lanjut disarankan untuk menambah Reader

RFJD pada operator, sehingga bila pengguna jalan tol ingin mengisi saldo
kartu, operator tidak perlu mengetik nom or kartunya.
2.

Pengembangan lain yang perlu dilakukan adalah bagaimana sistem pintu
jalan tol otomatis inijuga membedakan tarifjalan tol sesuai denganjenis
kendaraannya.

3.

Hal lain yang perin dikembangkan adalah bagaimana mengendalikan suatu
sistem jalan tol yang mempunyai lebih dari 2 buah pintn keluar.
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