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Sebuah sistem keamanan parkiran sangat dibutuhkan. Saat ini sistem 

keamanan parkir menggunakan pemberian karcis di pintu masuk area parkir dan 

dilakukan pengecekan ulang pada karcis parkir tersebut ketika pengendara akan 

meninggalkan area parkir yang dilakukan oleh operator petugas parkir. Sistem 

keamanan parkir dengan identifikasi plat nomor kendaraan merupakan hal yang 

umum digunakan, namun sistem ini merupakan sistem keamanan yang lemah karena 

proses identifikasi hanya dilakukan pada kendaraan. Dengan sistem keamanan parkir 

menggunakan sensor fingerprint ini pengendara tidak dapat sembarangan orang dapat 

masuk atau keluar parkir kecuali pemilik mobil, karena setiap orang memiliki 

identitas sidik jari yang berbeda dan sidik jari ini tidak dapat digandakan oleh 

siapapun. Untuk aplikasi android berfungsi sebagai pusat informasi tentang kuota 

parkir dan sebagai identitas member parkiran. 
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A parking security system is needed. Currently the parking security system 

uses a ticket at the entrance of the parking area and rechecks the parking ticket when 

the driver will leave the parking area carried out by the parking attendant operator. 

Parking security systems with vehicle number plate identification are commonly used, 

but this system is a weak security system because the identification process is only 

done on vehicles. With a parking security system using this fingerprint sensor the 

driver cannot carelessly enter or exit the parking lot except the car owner, because 

everyone has a different fingerprint identity and this fingerprint cannot be duplicated 

by anyone. For the android application it functions as a center for information about 

parking quotas and as a parking member identity. 
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