
APLIKASI SIMULASI PENGELOLAAN PARKIR MOBIL 

BERBASIS ANDROID DENGAN KEAMANAN FINGERPRINT 

di WILAYAH KARANG PILANG 

Fatchur Rohman 

Program Studi Teknik Informatika, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,Jl. Semolowaru 

no.45 Surabaya, 60118, Telp: (031)-5931800, Fax: (031)-5927817, Email: 

pakitung28@gmail.com 

Abstract 

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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Abstrak 

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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1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pada jaman sekarang ini, perkembangan 
teknologi begitu pesat, sehingga diperlukan suatu 
sarana yang bisa mendukung untuk memudahkan 
pekerjaan di segala  bidang  dan  juga  untuk  
mengembangkan  instansi  yang  terkait  dengan 
adanya teknologi yang lebih mendukung. 
Komputer merupakan sarana yang tepat untuk 
menangani hal-hal yang bersifat rutin. Dengan 
adanya komputer, pekerjaan yang biasa 
dikerjakan manusia akan menjadi lebih mudah 
dan tingkat ketelitian komputer  lebih  tinggi  
dibandingkan  dengan  manusia. Untuk  
mengimbangi teknologi yang ada, diperlukan 
pengembangan sistem yang terencana dengan 
baik sehingga akan lebih meningkatkan kinerja 
dari instansi atau perusahaan tersebut. 
Permasalahan  yang  sering  dihadapi  dalam  
parkir  mobil  secara konvensional atau  manual  
antara  lain  tidak  tersedianya  informasi  parkir  
yang lengkap, informatif dan interaktif karena 
sistem manual tidak dapat menyediakan informasi 
parkir yang  lengkap. Selain  itu  masih  terjadi  
ketidakteraturan dalam memarkir mobilnya karena 
masih harus mencari sendiri tempat parkir yang 
masih kosong, bahkan masih ada terjadi 
perebutan tempat parkir. Semua itu bisa terjadi 
bila tidak dikelola dengan baik. Sistem parkir 
manual biasanya menggunakan dua kertas karcis 
untuk setiap kendaraannya, dimana satu kertas 
karcis dipegang oleh pemilik kendaraan dan 
kertas karcis lainnya dipasang di kendaraan. Jika 
kertas karcis  di  kendaraan pemilik  hilang  atau  
ada  orang  tidak  bertanggung  jawab sengaja 
menukar kertas karcis, maka akan terjadi 
kekacauan dan tentu saja hal ini menjadi 
tanggung jawab petugas parkir. Serta masih 
membutuhkan petugas parkir pada  

setiap lokasi parkir yang berbeda untuk mengatur 
parkir. Cara ini kurang efektif  karena hal ini juga 
menyita tenaga dan waktu. Teknologi komputer 
dapat diaplikasikan sebagai sistem yang 
membantu dalam menyediakan informasi yang 
lebih akurat, cepat, dan mudah diakses. Selain itu, 
interface  sistem  dapat  dibuat user  friendly  
sehingga  pemakai  dapat mengoperasikannya 
dengan baik. Sistem yang akan dibuat dapat 
melihat tempat parkir mana yang masih kosong, 
mobil akan ditempatkan sesuai dengan lokasi 
dimana mobil tersebut bisa parkir. Sistem  akan 
memaknajemen biaya parkir dan juga mencetak 
karcis. Dengan sistem yang menggunakan finger 
print pihak pengelolah bisa tenang karena keluar 
masuk halaman parkir menggunakan fingerprint 

yang terdaftar, bila tidak terdaftar maka tidak bisa 
masuk dan keluar.  

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan  masalah  yang  melatarbelakangi  
pembuatan  tugas  akhir  ini adalah  bagaimana  
membangun  suatu  aplikasi  berbasis client-
server untuk  memanajemen  parkir  mobil  yang  
meliputi  manajemen  blok tempat parkir mobil, 
sistem pendukung keputusan untuk membantu 
hal-hal non-operasional, dan keamanan ganda 
menggunakan finger print. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pembuatan manajemen 
sistem informasi pengelolaan parkir mobil ini 
adalah untuk membuat suatu aplikasi sebagai 
salah satu fasilitas untuk  mengelola  parkir  mobil,  
supaya  penempatan  lokasi  parkir  mobil  dapat 
menjadi lebih baik antara lain :  

1. Untuk dapat mengetahui  informasi parkir 
yang lebih  akurat dan membuat sistem 
dengan cepat dan mudah dapat diakses oleh 
seluruh orang yang ingin parkir 

2. Untuk  membuat keamanan ganda dengan 
finger print. 

1.4 Batasan Masalah 

Luasnya permasalahan akan menjadi kendala 
tersendiri jika tanpa adanya kelengkapan data 
yang memenuhi syarat. Karena itu diupayakan 
untuk membatasi pokok  permasalahan  yang  ada 
agar  lebih  tepat  dan terarah.  Agar  perancangan 
sistem  ini  dapat  dilakukan  secara  tepat,  maka  
dilakukan  pembatasan  cakupan sistem antara 
lain sebagai berikut:  

1. Sistem dibuat untuk mengelola parkir mobil 
yang meliputi pemilihan letak tempat parkir, 
masuk dan keluar mengggunakan finger print 
2. Program yang dibuat akan dibatasi pada 
update (view, add, edit,  delete) data  lokasi  
parkir,  data  operasional  parkir,  data  mobil  
parkir,  menggunakan finger print sebagai 
inputan  
3. Program  tidak  membahas  masalah  
kehilangan  karcis  parkir  dan  
ketidakdisiplinan dari sisi pemilik kendaraan.  
4. Sistem yang dibuat berbasis android 
5. Tidak membahas keamanan jaringan. 
6. Kuota maksimal tempat parkir hanya 25. 
 

1.5 Manfaat penelitian  

Adapun manfaat dari pembuatan 
manajemen sistem informasi pengelolaan parkir  
mobil  ini  adalah  untuk  meningkatkan  ketertiban  
dan  keteraturan  dalam memarkir mobil, dapat 



mendata jumlah dan meningkatkan keamanan 
dengan kemanan ganda. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 
 Dalam tugas akhir ini akan dilakukan 
studi literatur yang merupakan pencarian 
referensi-referensi dari teori yang bersangkutan 
dengan judul, baik dari buku, jurnal maupun dari 
sumber-sumber lain. Perancangan sistem 
keamanan pada area parkir telah bnyak dibuat 
oleh perguruan tinggi di Indonesia dengan tujuan 
mencegah terjadinya pencurian, terutama untuk 
kepentingan penulisan tugas akhir ini. Pada 
perancangan sistem ini, penelitian-penelitian yang 
telah dibuat sebelumnya memiliki persamaan dan 
perbedaan antara satu dengan yang lainnya, baik 
itu dari mikrokontroler dan jenis sensor. Ada 
peneliti yang menggunakan mikrokontroler 
AT89S51, mikrokontroler ATMega8535 dan 
mikrokontroler ATMega16 sebagai input/output 
dari semua sistem. 
 
2.2 Parkir System 

Parking SystemParkir   adalah   keadaan   
tidak   bergerak  suatu   kendaraan yang bersifat 
sementara karena ditinggalkan oleh 
pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk 
parkir  di  tengah  jalan  raya;  namun  parkir  di  
sisi  jalan  umumnya  diperbolehkan. Fasilitas   
parkir   dibangun   bersama-sama   dengan   
kebanyakan   gedung,   untuk memfasilitasi  
kendaraan  pemakai  gedung.  Termasuk  dalam  
pengertian  parkir adalah setiap  kendaraan  yang  
berhenti  pada  tempat-tempat  tertentu  baik  yang 
dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun 
tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan 
menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau 
barang. 

2.3 Arduino Mega 

Arduino   adalah   Board   berbasis   
mikrokontroler   atau   papan   rangkaian elektronik 
open source yang di dalamnya terdapat 
komponen utama yaitu sebuah chip 
mikrokontroler dengan  jenis  AVR dari 
perusahaan  Atmel. Mikrokontroler  itu sendiri 
adalah chip atau IC (integrated circuit) yang bisa 
diprogram menggunakan computer. 

2.4 Fingerprint 

Fingerprint adalah salah satu bentuk 
biometrik, sebuah ilmu yang menggunakan 
karakteristik fisik penduduk untuk 
mengidentifikasi. Sidik jari sangat ideal untuk 

tujuan ini karena mereka murah untuk 
mengumpulkan dan menganalisis, dan mereka 
tidak pernah berubah, bahkan dengan umur 
orang. 

2.5 Modul Sensor Fingerprint 

Merupakan modul sensor yang berfungsi 
pemindaian identitas sidik jari manusia yang 
bersifat unik. Karena manusia dilahirkan dengan 
sidik jari yang bersifat unik yang berarti tiap 
orang mempunyai sidik jari yang berbeda-beda 
dengan orang lain. Untuk artikel kali ini akan 
dibahas bagaimana cara mengakses 
modul sensor Fingerprint tipe FPM10A dengan 
mudah. Dikarenakan sensor ini mudah ditemukan 
ditoko elektronik atau marketplace dengan relatif 
terjangkau serta sudah terdapat library dalam 
proses pemrogramannya. Penjelasan awal 
tentang Sensor Fingerprint 
 

Secara umum prinsip kerja dari sensor sidik 
jari atau Fingerprint : 

 Pendaftaran atau pengenalan sidik jari 
sebagai ID (Enroll) 

 Database sebagai penyimpanan data 
pendaftaran ID (Storage) 

 Perbandingan, pencarian dan 
pencocokan (Matching and Comparing) 

Pada Modul sensor FPM10A dilengkapi dengan 
memori FLASH sebagai penyimpan sidik jari dan 
dapat diakses menggunakan mikrokontroler 
dengan komunikasi UART / Serial TTL. 
 
2.6 LCD 

Liquid crystal display (LCD) merupakan 
komponen elektronika yang digunakan untuk 
menampilkan suatu karakter baik itu angka, huruf 
atau karakter tertentu, sehingga tampilan tersebut 
dapat dilihat secara visual.Pemakaian LCD 
sebagai indikator tampilan banyak digunakan 
dikarenakan daya yang dibutuhkan LCD relatif 
kecil (orde mikrowatt), disamping itu dapat juga 
menampilkan angka,huruf atau simbol dan 
karakter tertentu. 

2.7 Ethernet Shield 
 
Ethernet shield menghubungkan Arduino 

dengan internet. Hanya dengan memasangkan 
modul ini ke papan Arduino, hubungkan ke 
jaringan internet dengan kabel RJ45. Penggunaan 
sheild juga disertai berbagai dokumentasi yang 
disediakan oleh manufacturer secara bebas dan 
open source. Ini berarti Anda dapat belajar cara 
membuat dan menggunakan shield. Berikut 
adalah spesifikasi dasar yang dimiliki ethernet 
shield : 



 Membutuhkan papan Arduino  
 Menggunakan tegangan 5V 
 Ethernet Controller: W5100 dengan 16K 
 Kecepatan koneksi: 10 / 100Mb 
 Koneksi dengan Arduino pada port SPI 

 
Shield memungkinkan papan Arduino untuk 
terhubung ke internet. Hal ini didasarkan pada 
ethernet chip terpasang pada papan shield. 
Wiznet W5100 yang mendukung protokol ip. 

2.8 Motor servo  

Motor Servo adalah komponen elektronika 
yang berupa motor yang memiliki sistem feedback 
guna memberikan informasi posisi putaran motor 
aktual yang diteruskan pada rangkaian kontrol 
mikrokontroler. Pada dasarnya motor 
servo banyak digunakan sebagai aktuator yang 
membutuhkan posisi putaran motor yang presisi. 

2.9 Kabel Jumper 

Sebuah kabel yang digunakan untuk 
menghubungkan komponen eletronik yang satu 
dengan komponen elektronik yang lainnya atau 
yang di sebut jumper. Jenis kabel jumper ada 3 
yaitu: Male to Male, Male to Female, Female to 
Female. 

2.10 Catu Daya 

Catu daya atau sering disebut dengan 
Power Supply adalah perangkat elektronika yang 
berguna sebagai sumber daya untuk perangkat 
lain. Secara umum istilah catu daya berarti suatu 
sistem penyearah-filter yang mengubah ac 
menjadi dc murni. Sumber DC seringkali dapat 
menjalankan peralatan-peralatan elektronika 
secara langsung, meskipun mungkin diperlukan 
beberapa cara untuk meregulasi dan menjaga 
suatu ggl agar tetap meskipun beban berubah-
ubah. 

2.11 Hosting 

Dalam pembuatan sebuah website 
diperlukannya sebuah hosting dan domain. 
Hosting adalah tempat penampungan semua 
data-data website kita. Ibarat toko, hosting itu 
adalah tempatnya/kiosnya. Domain adalah nama 
website kita. Nah kalau diibaratkan sebuah toko, 
domain itu nama toko itu sendiri. 

2.12 Smartphone 

Smartphone adalah telepon genggam 
atau telepon seluler pintar yang dilengkapi dengan 
fitur yang mutakhir dan berkemampuan tinggi 
layaknya sebuah komputer. 

2.13 Android 

Android merupakan sistem operasi 
berbasis kernel Linux yang pada awalnya 
dikembangkan oleh Android.Inc, yang didukung 
Google finansial dan kemudian dibeli pada tahun 
2005. Android ini diresmikan pada tahun 2007 
seiring dengan berdirinya Open Handset Alliance-
konsorsium hardware, software, dan perusahaan 
telekomunikasi yang ditujukan untuk memajukan 
standar perangkat selular. Smartphone yang 
tersedia untuk publik pertama kalinya yang 
menjalankan Android adalah HTC Dream, yang 
dirilis pada 22 Oktober 2008. 

2.14 IOS 

iOS (sebelumnya iPhone OS) adalah 
sistem operasi perangkat bergerak yang 
dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple 
Inc. Sistem operasi ini pertama diluncurkan tahun 
2007 untuk iPhone dan iPod Touch, dan telah 
dikembangkan untuk mendukung perangkat 
Apple lainnya. Tidak seperti Windows Phone 
(Windows CE) Microsoft dan Android Google, 
Apple tidak melisensikan iOS untuk diinstal di 
perangkat keras non-Apple. 

2.15 Aplikasi 

Aplikasi adalah penggunaan dalam suatu 
komputer, intruksi (instruction) atau pernyataan 
(statement) yang disusun sedemikian rupa 
sehingga komputer dapat memproses input 
menjadi output. Aplikasi dapat diartikan juga 
sebagai suatu program berbentuk perangkat 
lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu 
yang berguna untuk membantu berbagai kegiatan 
yang dilakukan oleh manusia. Menurut kamus 
kamus besar bahasa Indonesia (1998:52) adalah 
penerapan dari rancang sistem untuk mengolah 
data yang menggunakan aturan atau ketentuan 
bahasa pemrograman tertentu. 

 

3. PERANCANGAN DAN PEMBUATAN 
ALAT 

 
3.1. Diagram Blok Umum Sistem 

Perangkat keras yang akan direncanakan 
adalah sebuah system aplikasi dan keamanan 
ganda tempat parkir. Masukan yang digunakan 
rangkaian pengamanan ganda tempat parkir yaitu 
dengan finger print. Masukan pemberitahuan 
menggunakan finger print, mengirimkan informasi 
ke ETHERNET dan di kirim ke aplikasi android 
dan lalu servo membuka dan delay selama 
50detik servo akan tutup. Untuk pengolahannya 
digunakan mikrokontroler ARDUINO MEGA. 



Diagram blok system seperti ditunjukkan pada 
gambar 3.1  

Gambar 3. 1 Diagram Blok 

Kerja dari system ini yang pertama adalah 
untuk membuka portal pintu dengan fingerprint, 
lalu mengirim kan sinyal ke ETHERNET SHIELD 
dan LCD, lalu ETHERNET SHIELD  mengirimkan 
sinyal ke aplikasi android, lalu selama 40 detik, 
maka portal tertutup, lalu bila ingin keluar maka 
menggunakan fingerprint, mengirimkan ke 
arduino lalu mengirim sinyal ke ETHERNET 
SHIELD  dan LCD, lalu ETHERNET SHIELD  
mengirimkannya ke aplikasi android dan LCD. 

3.2. Flowchart  
 

Flowchart penghubung alat dan aplikasi 
serta cara kerja system yang dirancang. Berikut 
flowchart project yang dapat dilihat pada gambar 
dibawah ini. 

 

Gambar 3. 2 Flowchart Alat Smartparking 
Fingerprint 

3.3. Usecase 
 

Diagram use case merupakan pemodelan 
untuk menggambarkan kelakuan (behavior) 
sistem yang akan dibuat. Diagram use case 
mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu 
atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. 

 

 

Gambar 3. 3 Usecase Diagram  

3.4. Entity Relationship Diagram 

 

Gambar 3. 4 ERD dan Tabel 

3.5. LCD 2x16 

Rangkaian diatas menggunakan 2 data 
yang tersambung pada arduino mulai dari pin LCD 
IN yang tersambung pada pin arduino (20,21) 
sedangkan untuk LCD OUT yang tersambung 
pada pin arduino (20,21), LCD ini menggunakan 
I2C karena mengunakan 2 LCD yang 
memungkinkan PIN 

 

 



3.6. Fingerprint 

Fingerprint ini digunakan untuk masukan, 
bila fingerprint dapat masukan berupa tangan 
sesorang yang sudah terdaftar maka servo akan 
membuka dan sebaliknya.  

Gambar 3. 5 Rangkaian RTC 

3.7. Ethernet Shield 

 ITEAD Ethernet shield tidak meliki ICSP 
header pada bagian bawah, sehingga perlu 
memerlukan jumper beberapa pin untuk 
menghubungkan ke jalur data SPI. Jumper ITEAD 
Ethernet shield ke pin arduino  dapat dilihat pada 
table dibawah ini.  

Tabel 3. 1 

 

3.8. Gambaran Alat 

Pada bagian menampilkan rangkaian 
perancangan hardware  

 

 

Gambar 3. 6 

Tabel 3.2 

 

3.7. Mockup Rancangan Tampilan Aplikasi 

Pada bab ini menjelaskan atau menyajikan 
bagaimana mock up tampilan aplikasi . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 7 Mock Up Aplikasi 

 

 

ITEAD Ethernet 
shield 

Arduino 

D11 D51 

D12 D50 



4. HASIL DAN UJI COBA 
 

Pada bab ini menjelaskan tahapan – 
tahapan uji coba dan analisa cara kerja alat. 
Pembahasan sistem merupakan tahapan 
membangun aplikasi sampai dengan program 
tersebut siap digunakan. Sebelum melakukan 
pengujian alat perlu diketahui cara penggunaan 
alat. Pastikan bahwa semua rangkaian telah 
terpasang dengan benar dan pastikan juga 
bahwa program yang akan dimasukkan ke 
Arduino MEGA sudah sesuai dengan rangkaian 
alat yang digunakan. Setelah itu pastikan bahwa 
alat telah terhubung dengan catu daya sebagai 
energi untuk memulai pengaktifan alat. Kemudian 
pastikan program telah terupload pada Arduino, 
untuk memastikan lagi, dapat melakukan upload 
program, jika program yang diupload sudah 
benar dan berhasil diupload maka akan ada 
keterangan “done uploading”. Alat akan bekerja 
sebagai mana mestinya, antara lain sebagai 
berikut: 

a) Arduino MEGA, sebagai pusat 
pemrosesan dan mengenali bahasa 
pemrograman. 

 
b) Finger Print, sebagai sensor untuk 

mengirim perintah ke 
mikrokontroler. 

 
c) Ethernet shield, merupakan modul 

penghubung ke internet. 
 

d) Power Supply, sebagai media 
perantara pemberi arus listrik 
terhadap perangkat lain. 

 
e) Motor servo, sebagai mekanik 

pembuka ataupun penutup pintu 
palang. 

 

 
4.1. Uji Coba Alat Keseluruhan 

Uji coba alat secara keseluruhan ini 
merupakan uji coba final alat yang bertujuan 
untuk menguji alat smartparking yang telah 
dibuat dapat bekerja dengan baik sesuai dengan 
apa yang diharapkan. Dimana dalam uji coba ini 
alat benar-benar disiapkan secara matang dan 
siap dicoba secara keseluruhan, yang meliputi 
aspek fungsional dan diharapkan dapat berjalan 
sebagaimana mestinya. 

 

Tabel 4. 1 Hasil Pengujian Alat Keseluruhan 

 

 

Gambar 4. 1 Rangkaian Hardware 

4.2. Uji Coba Aplikasi 
 

Uji coba aplikasi ini merupakan uji coba 
apakah aplikasi berjalan sesuai dengan  data atau 
jumlah masuknya kendaraan ditempat parkir. 

1. Tampilan awal atau beranda saat baru 
membuka aplikasi. Jadi disini kita bias langsung 
melihat berapa maksimal kapasitas tempat parkir 
mobil, berapa jumlah kendaraan masuk, berapa 
jumlah ketersediaan atau kuota yang masih 
tersedia di lahan parkiran tersebut. Dikendaraan 
masuk kita bias melihat siapa saja yang sedang 
parkir didalam parkiran. Dibawah ini adalah 
contoh gambar parkiran ketika tidak ada yang 
parkir dan ketika ada yang parkir . 

 



 

Gambar 4.2 Tampilan aplikasi ketika tidak ada 
orang parkir 

 

 

Gambar 4. 2 Tampilan Aplikasi Ketika ada Orang 
parkir 

 

 

2. Kita juga bisa melihat tampilan kendaraan 
masuk dan rekapan data pada aplikasi , seperti 
gambar dibawah ini 4.4 dan 4.5. 

 

Gambar 4. 3 Tampilan Aplikasi di Kendaraan 
Masuk 

 

 

Gambar 4. 4 Tampilan Aplikasi di Rekapan 
Kendaraan 

 

 

 

 



5. PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 

 Dari proses uji coba dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 

1. Alat bekerja dengan baik. 

2. Aplikasi berjalan sesuai dengan 

alat. 

3. Sensor fingerprint cepat 

merespon. 

4. System error karena koneksi 

internet kurang cepat. 

5. Bisa dilihat di hp android secara 

online. 

5.2 Saran 
Dalam membuat project ini tentu masih 

banyak kekurangan yang masih perlu dilakukan 
perbaikan dan pengembangan untuk menjadikan 
project ini semakin bagus. 

1. Kotak sensor dapat 
dikembangkan kedalam bentuk 
yang lebih baik dan bagus. 

2. Bisa ditambahkan router yang 
lebih cepat dan jaringan internet 
yang kuat. 

3. Alat bisa dikembangkan dengan 
system yang lebih baik 
menggunakan CCTV atau 
pengenalan pada plat nomer. 
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