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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian, analisis dan hasil perancangan pada aplikasi 

mikrokontroler ATMega16 untuk proyek rancang bangun perangkat monitoring 

suhu pada alat penetas telur berbasis sms menggunakan mikrokontroler 

ATMega16 ini dapat diambil kesimpulan: 

a. Kemampuan mendeteksi suhu panas yang selanjutnya diproses secara 

otomatis untuk menghasilkan output yang diharapkan. 

b. Hasil perancangan keseluruhan, aplikasi proyek rancang bangun perangkat 

monitoring suhu pada alat penetas telur berbasis sms menggunakan 

mikrokontroler ATMega16 dapat bekerja sesuai yang diharapkan karena 

dapat mengukur serta memonitoring suhu secara otomatis maupun melalui 

perintah pada sistem ini dapat digunakan sebagai pengganti alat ukur suhu 

manual agar lebih efektif, efisien serta aman. 

Dari kesimpulan diatas dapat diambil kesimpulan akhir bahwa hasil 

proyek rancang bangun perangkat monitoring suhu pada alat penetas telur 

berbasis sms menggunakan mikrokontroler ATMega16 ini dapat menghasilkan 

pengukuran maupun monitoring suhu pada alat penetas telur yang berupa 

informasi data suhu yang dihasilkan pada alat penetas telur yang bekerja secara 

aktif dengan hasil nilai suhu terendah pada alat penetas telur yaitu, 20 ° Celcius 

yang merupaka nilai suhu terendah, 40 ° Celcius suhu normal pada alat penetas 

telur, dan 70 ° Celcius yang merupakan batas tertinggi pemanfaatan suhu pada 

alat penetas telur. 
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5.2 Saran 

Dengan melihat hasil yang telah dicapai dalam perancangan dan 

pembuatan alat serta dari kesimpulan yang ada, untuk pengembangan lebih lanjut 

disarankan: 

a. Diharapkan mampu untuk mengembangkan tidak hanya sebagai pengukur 

suhu panas gunung api, melainkan dapat mengukur berbagai keadaan suhu 

baik itu ruangan, area terbuka bahkan suhu pada tubuh mahluk hidup. 

b. Diharapkan mampu dan bisa mengembangkan perangkat sensor yang ada 

menjadi lebih baik lagi sehingga pengukuran suatu suhu bisa mencapai 

maksimal dari sensor suhu sebelumnya yang memiliki keterbatasan tingkat 

pengukuran. 

c. Diharapkan mampu membuat perangkat monitoring suhu yang tidak hanya 

mengandalkan sms, melainkan dikembangkan lagi melalui via internet 

bahkan secara nasional maupun global sehingga informasi yang didapat bisa 

disebarluaskan pada suatu daerah yang jauh. 

d. Diharapkan bisa membangun suatu tempat atau media dimana alat ini bisa 

dipasang dan aman. 

e. Diharapkan bisa mengembangkan dari program yang sederhana ini menjadi 

lebih detail setiap perinciannya misalkan data suhu, tangal, waktu, koordinat 

lokasi, serta status keamanannya. 

f. Diharapkan mampu mengembangkan perangkat ini dengan menggunakan 

sensor yang lain seperti sensor DHT 11, dan sensor AF30.  


