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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan. 

1. Sensor suhu yang digunakan termasuk sensor umum yang memiliki 

karakteristik linier yang cukup baik dan dapat dikalibrasi langsung ke dalam 

besaran Celcius. Pada saat dilakukan pengujian pada suhu 50  diperoleh 

waktu sekitar 10,2 detik untuk mengirim data ke modul penerima pada jarak 

185 meter. Faktor jarak dalam penelitian ini sangat berpengaruh terhadap 

power suply yang digunakan, semakin besar power suply yang digunakan 

maka modul dapat mengirim data sesuai work shet.   

2. Pada modul pemancar ini mampu mengirim data sejauh 300 meter diruang 

terbuka (menurut work shet), sedangkan dilakukan penelitian modul tersebut 

mampu mengirim data sejauh 185 meter. 

3. Gelombang yang dihasilkan pada modul pemancar dan modul penerima pada 

saat kondisi Low berbentuk sinus dengan amplitudo sebesar 1,6 cm dan ketika 

dalam kondisi High amplitudo pada modul pemancar dan penerima berubah 

sebesar 2 cm, hal ini disebabkan karena data yang dikirim dari modul 

pemancar berupa data digital sehinga perubahannya terjadi pada amplitudo . 

4. Rangkaian Driver yang dibuat untuk penerimaan input data berupa perubahan 

suhu dari alat monitoring perubahan suhu lingkungan melalui interface port 

parallel bekerja dengan baik, secara realtime dan stabil dengan tegangan 

keluaran nilai tegangan yang dihasilkan adalah 3-5 V. 

5. Sistem Monitoring dan  Peringatan Dini   Kebakaran  Hutan Berbasis Web 

Secara Online Dan Realtime penelitian ini sudah bekerja sesuai dengan yang 

diharapkan. 

6. Alat ini menarik arus sebesar 0,07 A, sehingga alat mengkonsumsi daya 

sebesar 0,35 Watt. 
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5.2 Saran 

Penulis meyarankan sebaiknya modul sensor suhu LM35 dilapisi dengan 

logam yang tipis dan memiliki daya hantar panas yang baik sehingga sensor tidak 

perlu menunggu waktu lama untuk mengaktifkan modul pemancar dan penulis 

menyarankan untuk selanjutnya pembuatan sistem detektor panas untuk 

pendeteksian kebakaran hutan menggunakan nirkabel perlu di tambah dengan 

beberapa sensor yaitu sensor infrared dan sensor asap, karena sensor panas tidak 

bisa menjamin bahwa di suatu daerah tersebut mengalami panas yang jauh dari 

perkiraan dan alangkah baiknya penelitian berikutnya menggunakan sensor yang 

memiliki sensitifitas yang tinggi. 

Dari Sistem Monitoring dan  Peringatan Dini   Kebakaran  Hutan Berbasis 

Web Secara Online Dan Realtime yang dihasilkan, masih ada beberapa hal 

kekurangan yaitu,  terbatasnya pin output data sehingga nilai input yang 

dihasilkan tidak terlalu akurat dalam hasil pengukuran yang ditampilkan pada 

web. 

 

 

 

 

 




