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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini berisikan kesimpulan yang didapat dari perancangan, realisasi dan 

pengujian Prototipe Sistem Pencatatan Keluar Masuk Barang Menggunakan RFID ISO 

18000-6 dan Pembayaran Menggunakan NFC ISO 14443A. Pada bab ini juga berisikan 

saran yang digunakan untuk pengembangan lebih lanjut. 

5.1. Kesimpulan 

Hasil pengujian dan analisa pada bab IV, ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. RFID reader dapat membaca 10 Tag RFID sekaligus dalam waktu 1 detik. 

Sedangkan untuk membaca 20 Tag sekaligus membutuhkan waktu 4 detik dengan 

persentase 100%. Jika Tag dilewatkan pada gerbang maka RFID reader dapat 

membaca 50 Tag sekaligus, dengan persentase keberhasilan 100%. 

2. RFID reader tidak dapat membaca Tag RFID yang ditempelkan pada logam. Hal 

tersebut dikarenakan Tag RFID yang ditempelkan pada logam dapat 

menyebabkan interferensi dan terjadi hubungan pendek yang dapat menyebabkan 

penurunan kualitas RFID. Namun RFID reader dapat membaca pada benda 

seperti busa hati, buku, dan Acrylic dengan persentase keberhasilan 100%. Begitu 

pula dengan Tag NFC yang ditempelkan pada logam tidak dapat dibaca oleh NFC 

reader karena logam dapat menyebabkan interferensi pada Tag NFC. Namun 

NFC reader dapat membaca Tag NFC yang ditempelkan pada plastik dengan 

persentase keberhasilan 100%. 

3. Interferensi yang terjadi antara logam dan Tag RFID dapat berkurang dengan 

menambahkan perantara kertas yang memiliki ketebalan lebih dari atau sama 

dengan 4 mm dengan persentase keberhasilan antara75%. Sedangkan interferensi 

yang terjadi antara Tag NFC dengan logam dapat dihilangkan. Caranya adalah 

dengan menambahkan perantara kertas di antara Tag NFC dan logam dengan 

ketebalan kertas lebih besar dari atau sama dengan 3 mm dengan persentase 

keberhasilan 100%. 

4. Jarak optimal pembacaan yaitu 240 cm jarak vertikal dan 100 cm jarak horizontal. 

5. RFID reader dapat membaca Tag RFID ditumpukkan kertas sampai dengan 

ketebalan 10 cm dengan persentase keberhasilan 89%. Ketebalan optimal 

pembacaan RFID reader yaitu kurang dari atau sama dengan 5 cm. Sedangkan 
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Tag NFC dapat dibaca walaupun terhalang kertas dengan ketebalan kurang dari 

atau sama dengan 1 cm dengan persentase 100%. 

6. RFID reader dapat membaca banyak Tag secara bersamaan dan juga dapat 

membaca tiga Tag secara bertumpukan dengan persentase keberhasilan 100%. 

Sedangkan NFC reader tidak dapat membaca banyak Tag NFC secara bersamaan 

karena ISO 14443A memiliki anti-collision. Namun, NFC reader dapat membaca 

Tag NFC secara bergantian. 

7. Rata-rata waktu pencatatan barang yang dibutuhkan untuk menyimpan data dari 

Tag RFID ke dalam database adalah 2,52 detik. Sedangkan rata-rata waktu yang 

dibutuhkan program pembayaran dalam melakukan transaksi ialah 14,41  detik. 

8. Sistem pencatatan barang berhasil membaca ID dan isi dari Tag RFID, kemudian 

memasukkan data tersebut ke database. Begitu juga dengan sistem pembayaran 

yang dapat melakukan pembacaan rekaman dan memasukkannya ke database, 

yang kemudian hasil dari transaksi yang dilakukan dapat dicetak dengan 

menggunakan printer thermal. Hasil keuntungan juga dapat diunduh dalam 

bentuk format “.xls”. Persentase keberhasilan pengujian sistem secara 

keseluruhan yaitu 100%. 

5.2. Saran 

Selama perancangan ini dilakukan, diperoleh saran untuk pengembangan sistem 

ini menjadi lebih baik. Beberapa saran pengembangan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Diperlukan penambahan User Interface untuk API yang telah dibuat, baik itu 

aplikasi web ataupun mobile. 

2. Pada sistem pembayaran, Arduino dapat digantikan dengan Raspberry Pi supaya 

pembayaran tidak terpaku pada NFC saja. Pembayaran dapat ditambahkan dengan 

metode lain seperti pembayaran menggunakan scan QR code. 

3. Penambahan authentication pada pembayaran berguna untuk mengetahui bahwa 

pengguna alat pembayaran berstiker NFC tersebut juga merupakan pemiliknya. 

4. Untuk menjaga keamanan pada jaringan, disarankan menggunakan protocol yang 

sudah secure seperti HTTPS. 

  


