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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan, penelitian dan pengujian, penulis dapat 

menarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut : 

Alat ukur suhu yang dirancang oleh penulis sesuai dengan suhu yang 

sebenarnya dengan menggunakan persamaan ADC kemudian mencocokan dengan 

sensor suhu yang  sebenarnya, setelah itu diuji coba lagi pada perubahan-

perubahan suhu yang berfluktuasi dan mencocokan kembali dengan sensor suhu 

yang sebenarnya. Dilengkapi dengan op-amp CA3140 supaya tidak terjadi 

penurun tegangan jika komponen lain bekerja. Alhasil setelah diuji coba dengan 

pemasangan op-amp CA3140  tidak terjadi perubahan tegangan atau pembacaan 

suhu pada LM35 tidak terganggu. Dengan kemampuan pembacaan sensor suhu 

LM35 pada referensi berkisar pada suhu  -55
0
C sampai dengan 150

0
C. Kemudian 

oleh penulis suhu dibatasi pembacaannya sehingga rangenya menjadi 6
0
C sampai 

55
0
C, disesuaikan dengan inputan, dan kemampuan daya pada thermoelektrik 

tersebut. 

Lama putaran pembuangan kalor pada heatsink didapat hasil yang optimal 

dengan menerapkan metode fuzzy logic model sugeno kedalam sistem kendali 

suhu dengan membangun sebuah Software. 
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Pada perancangan alat dan pengembangan Software, alat tersebut telah 

berhasil dan bekerja sesuai tujuan yang telah diplanning sebelumnya, suhu 

pengaturan ruang penyimpanan tersebut dikhusukan untuk penyimpanan obat, 

atau barang seperti makanan, minuman, sayuran, dan lain sebagainya yang 

ukurannya disesuaikan dengan volume mobile kulkas, dan disesuaikan dengan 

kebutuhan lainnya. 

 

5.2 Saran 

Didalam perancangan ini penulis menyadari keterbatasan ruang lingkup 

pembahasan masalah dan keterbatasan waktu sehingga untuk selanjutnya penulis 

mengharapkan adanya pengembangan lebih lanjut dan aplikasi yang lebih luas 

seperti didalam dunia industri seperti pac (precision air conditioning), lab. 

climatic chamber, lingkungan hidup pembersih air limbah, dsb. 

 


