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5 BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Untuk memonitor keadaan gedung power house secara otomatis, dirancang 

sebuah prototype dari sistem pemantauan yang menggabungkan wired dan 

wireless sensor network. Beberapa parameter yang dimonitor adalah: suhu dan 

kelembapan relatif, intrusion detector, CO gas detector, water leak detector, dan 

fan rpm meter. Prototype yang dibuat menggunakan protokol RS-485 dengan 

komunikasi secara wired antara sensor dan main controller untuk menghindari 

interferensi di dalam ruang power house. Lalu main controller akan mengolah 

data-data sensor menjadi laporan yang dikirim secara wireless ke monitoring 

device dengan menggunakan ZigBee dan/atau membunyikan alarm jika keadaan 

dianggap berbahaya. Keadaan power house dapat dimonitor secara real time 

dengan alat yang bersifat portabel. Hasil pengujian menunjukkan keakuratan dan 

kestabilan alat dengan tingkat error yang minimal. Main controller dapat 

menerima data dengan baik dan mengirimnya melalui modul ZigBee.  

5.2. Saran 

Alat ini didesain secara sederhana sebagai sebuah prototype. Namun, masih 

ada kekurangan alat, seperti belum dilakukan kalibrasi terhadap sensor gas CO 

agar dapat mengkonversi nilai tegangan sensor menjadi satuan ppm karena 

keterbatasan akses ke laboratorium kalibrasi. Terbuka kesempatan untuk 
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mengembangkannya lebih lanjut. Selain itu, saran untuk penelitian lanjutan dari 

prototype ini adalah pengembangan aplikasi di pihak main controller dan end 

device.  

Dapat dikembangkan tampilan yang lebih menarik dengan grafik dan 

animasi. Selanjutnya dapat ditambahkan fitur data logging pada device penerima, 

sehingga mempermudah dalam menganalisa data yang diperoleh. Untuk 

melengkapi data logging, bisa ditambahkan IC RTC (Real Time Clock) sehingga 

data yang dikirim dapat terdokumentasi dengan baik.  
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