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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

 Setelah melakukan pengujian dan penganalisaan data yang didapat pada 

robot pendeteksi Gas Carbon Monoxside (CO) maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dari hasil pengukuran tegangan sensor Mq-7 didapatkan hasil saat 

keadaan tanpa gas lebih kecil yaitu 0,15 volt dibandingkan tegangan yang 

dihasilkan saat adanya gas yaitu 3,20 volt, ini dikarenakan pada saat 

sensor mengetahui adanya gas tegangan yang dihasilkan telah disupply 

oleh IC Regulator 7805. 

2. Dari hasil pengukuran Motor DC tegangan saat kondisi maju pada motor 

DC kiri yaitu -9,69 volt dan pada motor kanan yaitu 9,74 volt, sedangkan 

pada saat kondisi mundur tegangan yang dihasilkan oleh motor DC kiri 

yaitu 9,65 volt sedangan motor kanan -9,67 volt, hal ini menunjukkan 

bahwa Motor DC bekerja sesuai rangkaian. 

3. Pada saat robot mendeteksi adanya kadar Gas Carbon Monoxside (CO) 

menggunakan lintasan jalur 1 meter gas cepat terdeteksi dengan nilai ADC 

655 dan waktu ± 2 detik, hal ini dikarenakan ketajaman sensitivitas dari 

sensor, sedangkan saat mendeteksi jalur 4 meter sensitivitas sensor 

melemah dengan nilai ADC 198 dan waktu ±15 detik hal ini menandakan 

bahwa batas maximal mencapai 4 meter. 

 

1.1 Saran 

 Untuk mengembangkan robot pendeteksi Gas Carbon Monoxside (CO) 

penulis mempunyai beberapa hal yang bisa dijadikan saran: 

1. Untuk memudahkan dalam proses mendeteksi gas sebaiknya diberikan 

komponen tambahan seperti kamera. 

2. Apabila diaplikasikan dalam ruangan yang sebenarnya, akan lebih baik jika 

menggunkan sensor lebih dari satu yang ditempatkan dibeberapa titik, 

sehingga sistem dapat bekerja optimal.  
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