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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara keseluruhan sistem mampu 

bekerja sesuai yang diharapkan. Perangkat keras yang digunakan mampu untuk 

mendeteksi label RFID pada barang tetapi ada beberapa kasus dimana jika label 

ditempelkan pada barang yang memiliki bungkus aluminium foil tidak dapat 

terbaca. Perangkat keras juga mampu mengirimkan hasil pembacaan ke server dan 

mendeteksi jika terjadi kejanggalan saat ada barang lebih masuk ke dalam 

keranjang tetapi tidak dapat mengecek dua barang bersamaan. 

Sensor yang digunakan memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada RFID 

reader RC522 jarak kemampuan membaca sangat pendek bahkan harus 

ditempelkan ke modul untuk dapat dibaca dan membutuhkan banyak pin untuk 

koneksi. Tetapi dengan pembacaannya yang pendek dapat mencegah pembacaan 

ulang RFID. Untuk pembacaan berat terkadang salah dan kurang stabil. Untuk 

menstabilkannya user harus menunggu beberapa menit agar stabil dan apabila 

masih tidak stabil kodingan harus dikirim ulang ke mikrokontroler maka akan 

normal. Hal ini sering terjadi saat mikrokontroler tidak digunakan cukup lama. 

Untuk aplikasi yang digunakan petugas kasir juga berjalan dengan sesuai 

dengan yang diharapkan. Aplikasi dapat mengambil data dari server, 

menampilkannnya ke daftar tagihan pada mesin kasir dan mencetak bon 

pembayaran. 
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5.2 Saran 

Saran untuk penelitian berikutnya adalah sebagai berikut. 

 menggunakan RFID reader EM-18 untuk pembacaan karena berdasarkan 

spesifikasinya jarak membaca mencapai 10 cm dan tidak membutuhkan 

banyak pin untuk koneksinya. 

 Memperbaiki rangkaian agar sensor berat dapat lebih stabil dan jika masih 

tidak berhasil dapat mengganti sensor berat yang lebih baik. 

 Jika supermarket atau toko memiliki banyak kasir lebih baik memberikan 

suatu  id pada keranjang dapat dengan menggunakan label RFID  jadi saat 

sampai ke meja kasir RFID reader pada meja kasir akan membaca RFID pada 

keranjang untuk mengetahui identitas keranjang hingga dapat mengetahui 

tabel tempat data dikirim oleh keranjang. 
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