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BAB VI 

PENUTUP 

 

Bab keenam merupakan bab terakhir dari laporan tugas akhir yang dikerjakan oleh 

pengembang/penulis. Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dari 

seluruh kegiatan tugas akhir yang telah dilaksanakan. 

6.1 Kesimpulan 

Penelitian dan pengembangan dengan judul “Sistem Pemantauan Kualitas Udara” 

telah mencapai akhir sehingga dapat diperoleh gagasan-gagasan untuk dijadikan 

kesimpulan. Gagasan-gagasan yang telah diperoleh disusun dalam urutan sebagai 

berikut. 

1. Purwarupa sistem pemantauan kualitas udara telah dibuat dan diuji. Secara 

fungsional, sistem telah mampu menampilkan informasi kualitas udara, suhu 

udara, dan kelembaban udara melalui situs web yang telah dibangun. 

2. Pengguna yang mengakses halaman beranda dapat memperoleh informasi 

kualitas udara, suhu udara, dan kelembaban udara dalam rentang waktu 2-4 

detik. 

3. Tingkat kualitas udara, suhu udara, dan kelembaban udara berbeda-beda di 

setiap daerah. Hal ini tergantung dari beberapa faktor, antara lain aktivitas 

transportasi kendaraan bermotor, aktivitas industri, aktivitas alam, letak 

geografis, populasi, sinar matahari, dan jumlah lahan hijau.
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6.2 Saran 

Penelitian dan pengembangan terhadap sistem ini masih dalam tahap purwarupa. 

Sehingga membutuhkan penelitian dan pengembangan lebih lanjut agar sistem 

dapat mencapai produk yang lebih utuh dan siap dipasarkan. Saran-saran di bawah 

ini merupakan masukan untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut. 

1. Sistem ini masih menggunakan 1 sensor kualitas udara. Untuk penelitian 

selanjutnya, lebih baik menggunakan sensor gas untuk setiap jenis gas yang 

menjadi parameter-parameter kualitas udara. Penggunaan banyak sensor untuk 

setiap jenis gas dapat meningkatkan akurasi dan menambah kerincian. 

2. Perangkat sensor dan microcontroller dapat dikembangkan untuk di setiap titik 

daerah di sebuah kota, terutama untuk daerah industri dan daerah padat lalu 

lintas. Sehingga data sensor gas dari titik-titik tersebut dapat dimanfaatkan 

untuk sampling dan dapat ditampilkan ke sebuah peta GIS. 

3. Penggunaan Arduino WiFi Shield ataupun modul komunikasi radio dan baterai 

dapat meningkatkan mobilitas perangkat microcontroller. 

4. Penambahan sensor tekanan udara dan weather meters untuk mengukur cuaca 

(curah hujan, kecepatan angin, arah angin) sehingga informasi yang 

ditampilkan pada situs web lebih variatif. 

5. Casing box dan perangkat microcontroller dan sensor dapat dirancang ulang 

agar dapat tahan cuaca hujan. 

6. Penambahan fitur peta sistem informasi geografis pada sistem pemantauan 

kualitas udara berdasarkan perangkat sensorik yang berada di setiap titik-titik 

daerah. 

7. Pengembangan perangkat lunak untuk platform telepon seluler pintar dapat 

dilakukan supaya menambah tingkat mobilitas dan dapat digunakan oleh lebih 

banyak pengguna. 

8. Untuk pengembangan lebih lanjut dengan tujuan produksi massal, perangkat 

development board Arduino dapat diganti oleh custom development board 

untuk menekan pengeluaran biaya produksi. 


