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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Pada bab ini akan membahas beberapa hal yang dapat diambil 

kesimpulan dari perancangan, pengukuran, serta pengujian pada Sistem 

Irigasi Big Gun Sprinkler Portable Periodik Dengan Modul Mikrokontroler 

Arduino. 

1. Mode timer mendapatkan hasil yang sama dengan alat ukur 

stopwatch. 

2. Perubahan suhu yang dilakukan oleh alat paling cepat dengan 

durasi waktu yaitu 3 menit 42 detik saat suhu 33 derajat turun 

ke 32 derajat celcius dan paling lama dengan durasi waktu yaitu 

5 menit 45 detik. Didapat rata-rata durasi perubahan suhu setiap 

1 derajat celcius adalah 4 menit 20 detik. 

3. Perubahan kelembaban paling cepat dengan durasi waktu yaitu 

1 menit 35 detik saat kelembaban 51 persen naik ke 52 persen 

dan paling lama dengan durasi waktu yaitu 3 menit 1 detik saat 

kelembaban 49 persen naik ke 50 persen. Didapat rata-rata 

durasi perubahan kelembaban setiap 1 persen adalah 2 menit 10 

detik. 

4. Dari semua percobaan yang telah dilakukan dapat diketahui 

nilai yang sesuai untuk menentukan perubahan suhu dan 

kelembaban yang dapat dicapai oleh alat, sehingga pengaturan 

nilai suhu dan kelembaban menjadi lebih efisien. 

5. Pada pengujian keseluruhan alat dengan menjalankan mode 

auto, sistem akan otomatis menyala ketika suhu kurang dari 

nilai yang diatur dan kelembaban lebih besar dari nilai yang 
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diatur. Mode auto akan berhenti apabila suhu atau kelembaban 

sudah mencapai nilai yang sama dari yang diatur. 

6. Pada pengujian keseluruhan alat sistem dapat berjalan baik 

pada semua mode dengan keadaan berhenti saat pompa mati. 
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