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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pada sensor DHT11 dapat diketahui bahwa suhu berbanding terbalik dengan 

kelembaban. Semakin tinggi nilai suhu pada suatu tempat maka nilai 

kelembaban akan semakin kecil. Dari tabel pengujian dapat diketahui suhu 

tertinggi mencapai 38°C dengan nilai kelembaban terendah yaitu 56%RH. 

Sedangkan suhu terendah mencapai 24 °C dengan nilai kelembaban 

tertinggi sebesar 89%RH.  

2. Pada sensor BMP180 dapat diketahui bahwa tekanan udara dipengaruhi 

oleh suhu udara. Semakin tinggi suhu udara suatu daerah maka semakin 

rendah tekanan udaranya. Dari tabel pengujian dapat diketahui suhu 

tertinggi mencapai 38°C dengan nilai tekanan udara terendah yaitu 1006,27 

pmb dan 29,72 phg. Sedangkan suhu terendah mencapai 24 °C dengan nilai 

tekanan udara tertinggi sebesar 1011,98 pmb dan 29,89 phg. 

3. Pada sensor hujan dapat diketahui bahwa tegangan output dipengaruhi oleh 

banyaknya air yang mengenai panel sensor. Semakin banyak air yang 

mengenai panel sensor maka semakin kecil tegangan outputnya, begitupun 

sebaliknya. Dari tabel pengukuran 4.11 dapat diketahui bahwa pada 

percobaan 7 dilakukan tetesan terbanyak yaitu 30 tetes dengan nilai 

tegangan output paling kecil yaitu 1,1V. Sedangkan pada percobaan 1 

belum ditetesi air (0 tetes) didapatkan nilai tegangan output paling besar 

yaitu 3,3V. 

4. Resistansi panel sensor juga dipengaruhi oleh banyaknya air yang 

mengenainya. Semakin banyak air yang mengenai panel sensor maka 

semakin kecil nilai resitansinya, begitupun sebaliknya. Dari tabel 

pengukuran 4.11 dapat diketahui bahwa pada percobaan 7 dilakukan tetesan 

terbanyak yaitu 30 tetes dengan nilai resistansi paling kecil yaitu 0,4 MΩ. 
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Sedangkan pada percobaan 1 belum ditetesi air (0 tetes) didapatkan nilai 

resistansi paling besar yaitu tak terhingga. 

5. Web yang dirancang berhasil menampilkan informasi secara realtime 

dengan waktu yang dibutuhkan untuk proses pengiriman data adalah per 1 

menit. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk dijadikan sebagai bahan 

masukan untuk pengembangan kedepannya yaitu sebagai berikut : 

1. Website yang digunakan pada alat ini masih offline sehingga hanya 

pengguna yang dapat mengakses informasi cuaca sedangkan orang lain 

tidak bisa. Jika ada yang ingin mengembangkan alat ini alangkah baiknya 

untuk membuat website secara online dengan webhosting berbayar sehinga 

tak hanya pengguna melainkan orang lain juga dapat mengakses informasi 

cuaca pada suatu daerah. 

2. Alat tersebut menggunakan power supply berupa adaptor 9V, yang mana 

harus terhubung langsung dengan listrik PLN agar bisa mengoperasikan 

alat. Kedepannya bisa menggunakan solar sel sebagai sumber daya 

cadangan pengganti listrik apabila listrik padam, sehingga alat monitoring 

cuaca yang dibuat tetap bisa digunakan.  


