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BAB VI 

PENUTUP 

 

 Pada bab VI akan membahas mengenai kesimpulan yang merupakan hasil dari 

analisis yang telah dibahas pada bab III, bab IV, sampai bab V dan saran 

merupakan masukkan dari pengembang untuk pengembangan aplikasi 

selanjutnya. 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dihasilkan dalam penulisan tugas akhir yang berjudul “Early 

Warning System Berbasis SMS Gateway untuk Pemantauan Status Ketinggian Air 

dengan Sensor Ultrasonik” adalah sebagai berikut. 

1. Sistem Early Warning System yang dibangun dapat memberikan informasi 

status pintu air secara up to date  berdasarkan perubahan status pintu air. 

Early Warning tersebut berupa SMS kesemua nomor yang telah tersimpan di 

database sistem , sehingga masyarakat yang sudah mendaftar layanan status 

pintu air dapat mengetahui informasi status pintu air dan dapat membantu 

dalam mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh banjir yang salah 

satu penyebabnya adalah meluapnya pintu air dengan mengirimkan informasi 

berupa peringatan peningkatan status pintu air. 

2. Sistem yang dibangun dapat mendeteksi ketinggian air dengan memanfaatkan 

sensor ultrasonik yang dipasang di atas permukaan air. Data ketinggian air 

tersebut tersimpan di dalam database sistem yang kemudian ditampilkan 

melalui layar aplikasi sehingga petugas pintu air/operator tidak perlu 

melakukan pengecekkan secara berkala. 

3. Sistem yang dibangun dapat memberikan informasi secara langsung kepada 

masyarakat yang telah terdaftar melalui pesan berupa SMS. 
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6.2 Saran 

Penulisan tugas akhir yang berjudul “Early Warning System Berbasis SMS 

Gateway untuk Pemantauan Status Ketinggian Air dengan Sensor Ultrasonik” 

dapat dikembangkan lebih lanjut. Adapun saran dari pengembang terkait 

pengembangan dari sistem yang telah dibangun antara lain. 

1. Data dari sistem yang dibangun dapat dimanfaatkan untuk pengembangan 

selanjutnya terkait peramalan cuaca, pendangkalan waduk, dan lain-lain. 

2. Pada sistem yang dibangun, kedepannya dapat diintegrasikan dengan 

beberapa media informasi seperti website, aplikasi mobile, dan lain-lain. 

3. Penambahan fungsi early warning bukan hanya kepada masyarakat, namun 

dapat dikembangkan untuk memberi peringatan kepada pintu air yang lainnya 

apabila salah satu pintu air akan memberikan debit air yang banyak. 

4. Sensor ultrasonik yang digunakan masih sensitif terhadap air sehingga untuk 

pengembangan selanjutnya dapat menggunakan sensor ultrasonik yang anti 

terhadap air. 


