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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Setelah diuraikan secara terpeinci permasalahan dan pembahasan 

pada bab 1 sampai dengan bab 5, maka pada bab ini penulis akan 

menyampaikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi BPBD (Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah) kota Surakarta. Mengenai penggunaan  

“Sistem Monitoring Level Air Di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo 

Surakarta” dengan menggunakan Mikrokontroler. 

6.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari “Sistem Monitoring Level Air Di Daerah 

Aliran Sungai Bengawan Solo Surakarta Berbasis Mikrokontroler” adalah 

sebagai berikut : 

1. Alat ini membutuhkan mikrokontroler arduino sebagai alat 

utama dengan tambahan sensor ultrasonik untuk mengirimkan 

singal ketinggian air yang akan ditampilkan oleh computer 

yang telah didesain dengan menggunakan visual studio dan 

modul GSM Sheild untuk mengirimkan informasi SMS 

Gateway yang sudah diseting pada arduinonya sehingga  

mendapatkan pesan notifikasi ke Sistem Monitoring Level Air 

Di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Surakarta. 
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2. Sistem dapat menampilkan Grafik dimana saat debit air mulai 

naik dengan menggunakan sensor ultrasonik. 

3. Sistem telah diujikan dengan 3 pengujian, secara fungsional 

sistem bekerja dengan baik. Data yang diberikan sistem benar 

dan akurat. Kelayakan sistem mendapatkan rata – rata nilai 4.4 

dari pengukuran yang telah dilakukan terus menerus. 

6.2 Saran 

Adapun saran dari “Sistem Monitoring Level Air Di Daerah Aliran 

Sungai Bengawan Solo Surakarta” adalah sebagai berikut : 

1. Sistem monitoring yang dibuat hanya dapat diakses melalui 

komputer saja maka dengan begitu akan memungkinkan untuk 

diakses melalui smartphone jika dikembangkan menggunakan 

web service. 

2. Pengiriman notifikasi pada saat debit air naik menggunakan 

sistem sms gateway, disarankan untuk menggunakan jaringan 

(internet) untuk meminimalisir biaya pengiriman notifikasi dari 

alat ke sistem melihat musim penghujan dan untuk mencegah 

terjadinya penundaan (pending) pada saat sistem menerima 

pesan secara bersamaan. 

3. Penambahan alarm suara sangatlah penting jika terjadi 

pengiriman SMS pending atau pulsa sudah habis. 

4. Penggabungan alat dengan kamera cctv untuk juga memantau 

manual pengukurang yang sudah ada. 


