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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran dari seluruh 

kegiatan tugas akhir yang telah dilaksanakan. 

6.1 Kesimpulan  

 Kesimpulan yang dihasilkan dalam penulisan tugas akhir yang berjudul 

”Implementasi Sensor Ultrasonik, Timbangan Digital dan Arduino untuk 

Pengukuran Tinggi dan Berat Badan Ideal di VB.Net Dengan Memberikan Solusi 

Diet” ini dimulai dari tahap analisis, perancangan hingga implementasi dan desain 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Sistem perhitungan berat badan ideal yang dibangun dapat memberikan 

informasi status berat badan ideal seseorang secara umum. Penggunaan 

sistem perhitungan berat badan ideal ini digunakan dengan mengukur berat 

badan dan tinggi  badan pada alat yang telah disediakan. Sehingga dengan 

alat ini dapat membantu orang - orang dalam mengetahui status berat badan. 

b. Sistem yang dibangun dapat mengetahui status berat badan seseorang normal 

atau tidak dengan memanfaatkan sensor ultrasonik dan load cell. Jika berat 

badan seseorang tidak normal maka dilayar aplikasi akan menampilkan cara 

menurunkan berat badan. Sehingga ketika pengguna mengetaui status berat 

badan tidak ideal, mereka tidak perlu untuk mencari informasi cara 

menurunkan berat badan yang lain. 

c. Sistem yang dibangun dapat memberikan informasi tentang berapa berat 

badan seseorang yang harus diturunkan agar menjadi normal. 

6.2 Saran 

 Penulisan tugas akhir dengan judul ”Implementasi Sensor Ultrasonik, 

Timbangan Digital dan Arduino untuk Pengukuran Tinggi dan Berat Badan Ideal 

di VB.Net Dengan Memberikan Solusi Diet” dapat dikembangkan lebih lanjut. 

Adapun saran dari pengembang agar pengembangan terhadap sistem perhitungan 

berat badan ideal dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Pada sistem perhitungan tinggi badan ideal untuk kedepannya agar bisa 

diketahui error yang diterima ketika salah satu hadware ada yang bermasalah. 

b. Sistem perhitungan berat badan ideal untuk pengembangan ke depannya agar 

ditambahkan sistem yang otomatis, artinya sistem tersebut ketika mendeteksi 

seseorang yang akan menimbang langsung melakukan pekerjaannya tanpa 

harus memberikan instruksi oleh pengunjung itu sendiri. 

c. Pada sistem perhitungan berat badan ideal pada pengembangan ke depannya 

diharapkan terdapat fitur yang dapat mematikan atau menghidupkan peralatan 

listrik secara otomatis apabila tidak terdapat orang yang menggunakan sistem 

ini. Maka dari itu diharapkan dapat menambah sebuah sensor yang dapat 

membaca pergerakan manusia yang akan menggunakan sistem ini. 

d. Aplikasi sistem perhitungan berat badan ideal ini untuk kedepannya agar bisa 

dikembangakan untuk smatphone pada berbagai sistem operasi seperti, 

Windows Mobile, IOS, Blackberry, Android atau sistem operasi yang 

nantinya akan berkembang kedepannya. 

 

 


