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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Untuk mengotomasi sistem pendataan taksi pada pangkalan, alat ini dapat 

membawa kemudahan yang cukup berarti, mengingat bahwa sistem pendataan 

yang ada saat ini masih manual dan memakan waktu. Melalui pengujian, 

diketahui bahwa modul ZigBee ETRX2 tetap dapat mengirimkan data dengan 

baik walaupun terhalang tembok. Latensi pengiriman data juga tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap proses transmisi data. Sesekali data yang 

terkena latensi diterima tidak sesuai dengan urutannya, namun masih terkirim 

seluruhnya, sehingga tidak menimbulkan masalah yang berarti. Kinerja 

jaringannya juga baik, setelah terputus dengan pangkalan, modul ETRX2 pada 

taksi dapat terkoneksi kembali dalam waktu yang cukup cepat dengan modul 

ETRX2 pada pangkalan. 

Dengan adanya RTC pendataan waktu akan lebih mudah dan akurat 

dibandingkan dengan pendataan waktu yang dilakukan secara manual oleh 

manusia. RTC sendiri pun memerlukan energi yang sangat kecil untuk dapat 

bekerja. Untuk proses penyimpanan dan pengiriman data, diperlukan penampung 

data sementara yang cukup besar, sehingga dibutuhkan kapasitas RAM 

mikrokontroler yang besar, dan C8051F340 memenuhi kebutuhan tersebut. Selain 

itu dengan adanya memori flash di dalam alat ini, membuat alat ini lebih fleksibel 
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untuk digunakan di berbagai aplikasi yang membutuhkan data logging, sehingga 

kemungkinan pengembangan fungsionalitasnya menjadi lebih luas. 

 

B. Saran 

Alat ini didesain sebagai sebuah prototype yang dapat menjalankan 

fungsinya secara sederhana dan dengan asumsi kondisi yang ideal. Terbuka 

kemungkinan untuk dilakukan pengembangan lanjutan terhadap topik penelitian 

ini, terutama dalam pemanfaatan fitur-fitur ZigBee yang masih belum digunakan 

secara maksimal pada penelitian ini. 

Saran untuk penelitian lanjutan  untuk topik ini adalah  dengan 

memanfaatkan kemampuan ZigBee untuk melakukan komunikasi secara Mesh. 

Jika jaringan Mesh berhasil dikembangkan dengan baik, alat ini dapat 

dikembangkan secara luas dengan fungsi-fungsi baru yang belum mampu untuk 

diimplementasikan pada penelitian kali ini, misalnya seperti position tracking. 

Pada alat ini, yang dirasa masih cukup lemah adalah jaminan keaslian data 

pengendara, serta jumlah penumpang yang melakukan transaksi dengan taksi 

tersebut. Selain itu juga dapat ditambahkan kemampuan untuk mendiagnostik 

kondisi mobil dan mencatatnya ke dalam memori, serta dapat menambahkan antar 

muka untuk keperluan-keperluan lain, misalnya untuk menampilkan hasil 

diagnostik kondisi mobil. 
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