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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 

 Berdasarkan pembuatan dan pengujian alat yang penulis lakukan, 

maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Dari pembuatan alat, atap otomatis menggunakan sensor LDR, 

sensor hujan, dan sensor suhu dimanfaatkan sebagai saklar untuk 

menggerakkan motor DC secara otomatis.  

2. Sensor LDR bergantung pada intensitas cahaya matahari. Apabila 

cuaca mulai mendung, sensor tidak mendeteksi adanya cahaya 

matahari dan menggerakkan motor DC untuk menutup atap dan 

menggeser alas secara otomatis.  

3. Pada saat pengujian sensor hujan, apabila panel dari sensor hujan 

terkena tetesan air, maka sensor akan memerintahkan motor DC 

untuk menutup atap dan menggeser alas secara otomatis.   

4. Prinsip kerja sensor suhu adalah mendeteksi suhu pada penjemuran 

krupuk. Apabila krupuk sudah mendeteksi suhu yang di tentukan, 

maka sensor memerintahkan motor DC pada alas untuk menggeser 

ke dalam secara otomatis. 

5. Kerja motor DC yang diterapkan alat ini bekerja pada saat yang 

sama dengan perintah PLC (Output PLC) 
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5.2 Saran 

 

 Berdasarkan percobaan dan pembuatan Alat yang Penulis lakukan 

terhadap alat ini, Penulis menyadari banyakknya kekurangan pada alat yang 

penulis buat. Untuk itulah penulis memberikan beberapa saran dan masukan 

agar kedepannya alat ini lebih baik lagi dan dapat di aplikasikan pada 

masyarakat diantaranya :  

1. Proses penggantian krupuk masih secara manual dengan bantuan 

tangan manusia.  

2. Kurangnya kapasitas pada penampang krupuk.  

3.  Panel surya kualitas kurang bagus jadi tegangan yang dihasilkan 

kurang maksimal 

4. Untuk penggunaan PLC kurang maksimal. Ditambahakan program 

timer untuk bias merubah-rubah waktu yang diinginkan berbeda 

beda hari 

5. Skala besar untuk menggunakan motor AC karena apabila 

menggunakan motor DC kurang tenaga untuk kinerjanya. 

6. Tempat pengecasaan pada batrai, untuk pencahayaannya kurang 

bagus . 
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