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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil rancang bangun kotak sampah mobile 

menggunakan perintah suara dengan laporan melalui SMS adalah : 

1. Kotak sampah ini bekerja dengan menggunakan perintah suara. Perintah 

yang dapat dideteksi oleh kotak sampah mobile ini adalah FORWARD 

untuk perintah maju, BACKWARD untuk perintah mundur, LEFT untuk 

perintah belok kiri, RIGHT untuk perintah belok kanan, UP untuk perintah 

buka dan DOWN untuk perintah tutup. 

2. Kotak sampah mobile ini dapat berjalan jika diperintah oleh manusia yang 

mempunyai frekuensi suara dengan rentang frekuensi yang dapat dideteksi 

adalah 100Hz sampai 20 KHz.  

3. Kotak sampah ini dibangun dengan menggunakan software arduino IDE 

dengan bahasa pemrogramannya yaitu  Bahasa C. Program yang dibentuk 

untuk mencapai fungsi kotak sampah mobile ini merupakan sebuah skecth 

program yang terdiri dari 3 buah blok yaitu Header, Setup, dan Loop. 

 5.2. Saran 

Saran yang diusulkan oleh penulis : 

1. Kotak sampah ini sebaiknya digunakan didalam ruangan, dikarenakan 

easy VR tidak dapat mendeteksi perintah suara dalam keadaan ramai. 

2. Kotak sampah ini dapat diinovasi dengan memberikan perintah kotak 

sampah menggunakan bahasa Indonesia sehingga kotak sampah ini dapat 

dengan mudah digunakan oleh masyarakat yang mempunyai frekuensi 

suara. 
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3. Sebaiknya alat ini diinovasi dengan ditambahkan fitur joystick ataupun 

sejenisnya agar orang yang tidak mempunyai frekuensi suara dapat 

menggunakan kotak sampah mobile ini juga. 
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