
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan  dari proses awal yaitu tahap 

perancangan dan pengujian serta analisa, terdapat beberapa poin yang dapat 

peneliti simpulkan, diantara adalah sebagai berikut : 

1. Self  Parking Car adalah robot yang dapat mencari sendiri untuk tempat 

parkirnya dengan input sensor ultrasonik yang ada pada badan robot dan 

kemudian parkir secara otonom dengan mempelajari data train pola parkir 

sesuai dengan pola yang terbentuk dari persamaan non-holonomic kinematic. 

2. Robot ini hanya dapat parkir apabila terdapat tempat kosong disebelah kanan 

robot serta robot dapat memilah tempat parkir sesuai dengan dimensi robot 

tersebut. 

3. Input pembelajaran robot self parking didapatkan secara offline, yaitu 

pengambilan data encoder dari masing-masing motor pada saat melakukan 

penyusuran pola. 

4. Dari percobaan yang telah dilakukan didapatkan persenstase kesalahan parkir 

adalah sebesar 16.67%, hal tersebut dikarenakan sebelum masuk pada 

manufer parkir robot mendeteksi jarak area kosong minimal sehingga robot 

tidak dapat melanjutkan ke case selanjutnya. 
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5.2 Saran 

Dengan pengambilan data train secara offline yaitu data yang didapatkan 

dari pembacaan sensor encoder pada saat melakukan penyusuran pola parkir 

memiliki batasan. Salah satunya adalah tidak fleksibelnya jarak area kosong yang 

ada, sehingga untuk pengujian harus menggunakan jarak yang tetap sesuai dengan 

pola yang telah terbentuk dari persamaan non-holonomic. 

Untuk lanjutan penelitian dengan platform yang sama disarankan saat 

melakukan proses pembelajaran dengan metode Artificial Neural Network bisa 

dilakukan di PC sebagai pemrosesannya, karena platform NXT memiliki 

keterbatasan memori internal yaitu sebesar 64 Kbyte yang tidak bisa menampung 

banyaknya data array. Sangat direkomendasikan jika peneliti selanjutnya bisa 

mencoba penelitian yang sama hanya saja menggunakan platform LEGO 

MINDSTORM® EV3 yang sudah mendukung untuk penambahan memori 

eksternal. 
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