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BAB V 

PENUTUP 

 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan pengujian yang telah dilakukan pada 

rancang bangun pintu air otomatis menggunakan water level flow switch sensor dan 

sensor ultrasonic berbasis mikrokontroler arduino uno, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Water level float switch sensor yang terpasang pada dinding bendungan akan 

aktif (ON) saat ketinggian air mulai naik dan merendam sensor tersebut, dan 

sensor tersebut akan tidak aktif (OFF) saat sensor tidak terendam oleh air. 

Water level float switch sensor yang digunakan dalam rancangan ini berjumlah 

dua buah sensor. 

b. Motor servo berperan dalam membuka dan menutup pintu air, saat water level 

float switch sensor aktif maka motor servo akan berputar membuka pintu air. 

Dan jika water level float switch sensor tidak aktif motor servo akan berputar 

arah sebaliknya untuk menutup pintu air. Besarnya pintu yang terbuka dan 

tertutup akan diatur sesuai dengan jumlah water level float switch sensor yang 

aktif dan tidak aktif.  

c. Sensor ultrasonik yang terpasang akan mengukur ketinggian air dan akan 

ditampilkan ke sebuah LCD display. 

d. Sensor ultrasonik dan LCD Display terhubung ke arduino nano sebagai alat 

pemroses. 

e. Kekurangan dari alat yang dirancang ini adalah proses buka dan tutup pintu air 

tidak berjalan secara maksimal apabila sekitar pintu terdapat sampah atau 

benda-benda yang menghalangi. 

f. Dengan adanya sistem pintu air otomatis ini diharapkan mampu mengontrol 

ketinggian atau volume air pada suatu bendungan agar lebih efektif. 
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1.2. Saran 

Penelitian yang dilakukan ini tentunya tidak terlepas dari pada kekurangan 

dan kelemahan. Oleh karena itu, untuk pengembangan sistem lebih lanjut, perlu 

diperhatikan beberapa hal berikut ini: 

a. Pintu air masih merembes, penutupan pintu masih belum sempurna. 

Diperlukan alat tambahan agar air tidak merembes. 

b. Dalam protoype ini menggunakan hardware atau perangkat keras dengan 

spesifikasi minimum, untuk pengembangan selanjutnya dapat menggunakan 

hardware dengan spesifikasi yang lebih baik. 

c. Sistem ini bisa dikembangkan kembali untuk sistem peringatan dini waspada 

banjir. 

 

 


