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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan pada hasil pengujian yang telah dilakukan pada penelitian ini 

dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat pada 

penelitian kedepannya, sebagai berikut. 

5.1 Simpulan 

Telah berhasil dibuat prototype speedometer menggunakan sensor giant 

magnetoresistance (GMR) berbasis mikrokontroler Atmega328p. Berdasarkan 

uraian pada bab sebelumnya dan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

a. Sensor giant magnetoresistance GMR dapat merespon perubahan bahan 

sudut dari arah medan magnet eksternal. Sensor GMR dapat merespon 

perubahan magnet eksternal yaitu pada saat sudut antara keduanya 

berada pada 6o dan 354o dengan besar tegangan -172 mV dan 146 mV. 

b. Sensitivitas speedometer menggunakan sensor giant magnetoresistance 

(GMR) berbasis mikrokontroler Atmega328p sangat baik. Speedometer 

dapat merespon perubahan kecepatan dengan parameter tegangan pada 

motor DC dengan sensitivitas sebesar 9,9559 pulsa/V dengan zerodrift -

1,4636 pulsa untuk perubahan kecepatan dari lambat ke cepat, dan  

9,9217 pulsa/V dengan zero drift -0,8576 untuk perubahan kecepatan 

dari cepat ke lambat. 

c. Berdasarkan hasil penelitian maka prototype speedometer menggunakan 

sensor giant magnetoresistance (GMR) berbasis mikrokontro ler 

Atmega328p terbagi menjadi dua, yaitu desain elektronik dan desain 

mekanik. Desain elektronik terdiri dari rangkaian elektronik berupa 

rangkaian penguat menggunakan IC AD620, rangkaian scmitt trigger 

menggunakan LM339, dan rangkaian inverter tegangan menggunakan 

ICL7660. Sedangkan desain mekanik adalah dengan menepatkan sensor 

GMR disalah satu sisi piringan atau roda putar yang disisi-sis inya 

terdapat 2 magnet neodymium. 
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5.2 Rekomendasi 

Terdapat beberapa hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, antara lain : 

a. Mengenai pengaruh besar jari-jari (r) roda yang dipakai sebagai rotary 

encoder terhadap sensitivitas dan kestabilan speedometer. 

b. Mengenai desain dari speedometer agar dapat digunakan pada berbagai 

jenis kendaraan bermotor.  

 


