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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian sistem keamanan pintu menggunakan 

modul Radio Frequency Identification (RFId) sebagai kunci untuk membuka pintu 

berbasis NodeMCU, yang terintegrasi dengan sosial media Telegram 

menggunakan fitur Telegram Bot, dapat disimpulkan bahwa dalam pemakaian tag 

RFID kondisi optimal pembacaan tag RFID pada pintu adalah dengan jarak 0 - 10 

mm. sedangkan hasil uji coba 1 – 5 kali akses membuka pintu dengan tag RFID 

mendapatkan hasil proses optimal/terbaca saat pemrosesan data dengan jeda 4-5 

detik secara bergantian.  

Provider jaringan internet menggunakan 2 (dua) provider yaitu IndiHome 

dengan langganan 10 Mbps dan Smartfreen GSM pada tethering melaui 

smartphone. Kondisi optimal berbagi data pengiriman teks dan gambar dari alat 

mendapatkan hasil dengan jeda 3-4 detik pada jaringan IndiHome dengan lokasi 

pengujian di Bantul, D.I. Yogyakarta, sedangkan hasil yang diperoleh 

menggunakan jaringan Smartfren dengan jeda 4-5 detik berdasarkan lokasi 

pengujian di Bantul, D.I. Yogyakarta. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian sistem keamanan pintu menggunakan 

modul Radio Frequency Identification (RFId) sebagai kunci untuk membuka pintu 

berbasis NodeMCU, yang terintegrasi dengan sosial media Telegram 

menggunakan fitur Telegram Bot, masih terdapat kekurangan dan akan lebih baik 

jika ada pengembangan lanjut. Adapaun saran pengembangan yang perlu dil-

akukan sebagai berikut. 

1. Pendaftaran Tag atau Card RFID dan ID Telegram pengguna belum secara 

otomatis masuk dalam database, dan dilakukan secara manual pemindahan ID 

Tag atau Card RFID dan ID Telegram pengguna, ke dalam tabel database ID 

Telegram dan tabel database RFID pada aplikasi. 

2. Identifikasi tag RFID yang belum terdaftar pada sistem pintu tidak ada notifi-

kasi berupa suara misal “TAG RFID BELUM TERDAFTAR” atau dalam ben-

tuk notifikasi pada layar LCD 16x12. 

3. Fungsi membuka pintu pada saat pintu tertutup masih belum ada pengem-

bangan untuk membuka pintu dari dalam. 

4. Pintu masih dibuka secara manual dengan menarik gagang pintu, akan lebih 

baik jika penerapan berikutnya menggunakan pegas servo yang otomatis, ter-

buka otomatis dan tertutup otomatis jika tidak di tutup dalam waktu yang 

ditentukan. 

5. Pengiriman paket pesan terutama foto yang dikirimkan ke pengguna aplikasi 

media sosial Telegram masih tedapat jeda atau lagging. Kemungkinan ada 

kompresi data akan memungkinkan pengiriman foto bisa lebih cepat. 
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6. Webcam hanya berfungsi sebagai pengambilan foto dan tidak lebih, akan lebih 

baik jika webcam difungsikan sebagai pengenalan wajah untuk menambah sis-

tem keamaanan yang optimal pada pengembangan berikutnya. 

 

  


