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BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan.
Setelah melewati tahap-tahap dalam penyelesaian proyek Tugas Akhir, dari mulai penemuan ide, perancangan perangkat keras (Hardware) dan perancangan perangkat lunak (Software), maka dapat disimpulkan bahwa :
1.	Rangkaian Phone Password dapat melakukan Proteksi terhadap penggunaan telepon keluar.
2.	Rangkaian phone password ini tidak dapat melakukan proteksi pada mode pulse.
3.	Perancangan perangkat keras dari Phone Password terdiri dari 6 bagian, yaitu Papan Tombol 4x4 yang berfungsi sebagai media input, mikrokontroler AT89C51 berfungsi sebagai pengendali keseluruhan rangkaian, MT8870 berfungsi sebagai DTMF decoder, LCD HITACHI sebagai penampil, SEEPROM sebagai media penyimpan, , dan yang terakhir adalah rangkaian phone line interface yang berfungsi sebagai rangkaian antar muka antara alat dengan jaringan telepon
4.	Mikrokontroler memiliki keunggulan-keunggulan, antara lain pengaplikasiannya yang tidak terlalu rumit, kompatibel terhadap komponen-komponen pendukung yang ada di pasaran, memiliki kemampuan yang memadai untuk menyimpan data, hanya memerlukan daya kecil, pengisian dan penghapusan 1000 siklus, dan harganya relatif terjangkau di banding mikrokontroler lain.
5.	Rangkaian Phone Password ini tidak berfungsi pada saat power alat Phone Password dimatikan.
6.	Rangkaian Phone Password ini akan memutus relay bila lawan bicara pada telepon melakukan pemutusan hubungan terlebih dahulu, sehingga jalur terputus dan untuk menghubungkan kembali harus memasukan password terlebih dahulu. 
7.	Sebaiknya pada perogram dilakukan pengecekan terhadap sinyal panggilan dari luar, hal ini untuk mengetahui apakah terjadi panggilan masuk atau tidak. 

5.2. Saran – saran.
Mengingat beberapa kekurangan dari Tugas akhir ini, berikut beberapa kemungkinan yang harus diperhatikan untuk mengembangkan dan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kesempatan perangkat keras maupun perangkat lunak alat ini diantaranya :
1.	Alat Phone Password ini masih sangat sederhana, bagi yang berminat dengan alat ini, bisa dikembangkan lebih jauh lagi yaitu dengan menambahkan rutin program untuk menyimpan password pada SEEPROM sehingga password bisa dihapus dan diganti secara mudah.
2.	Mengingat alat Phone Password ini masih menggunakan catu daya dari luar, bagi yang berminat dapat mengembangkan alat ini dengan memanfaatkan daya  yang ada pada jalur telepon sehingga alat Phone Password ini bisa lebih berdaya guna.
3.	Password yang telah dimasukan melalui input papan tombol sebaiknya di bersihkan terlebih dahulu dari memori, sehingga pada pemakaian selanjutnya password yang lama telah hilang dari konstanta penyimpan sementara.
4.	Media masukan yang digunakan pada alat Phone Password ini masih menggunakan media masukan bantu yaitu Papan Topmbol 4x4, bagi yang berminat dapat langsung mengembangkan alat ini sehingga tidak perlu melakukan penambahan keypad bantu (cukup menggunakan keypad telepon saja).






