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BAB 5  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Hasil dari penelitian pada tugas akhir ini didapat kesimpulan bahwa: 

1. Smart system pada penelitian ini dapat di gunakan untuk pengeringan pakaian. Pakaian 

dengan jenis “tipis” dan “sedang” dapat tercapai hingga pengeringan selesai. Namun untuk 

jenis “tebal” tidak dapat tercapai karena aliran udara yang tidak merata keseluruh bilik 

pengeringan. Jika aliran udara dapat merata keseluruh ruangan bilik maka sangat mungkin 

untuk pakaian dengan jenis “tebal” untuk kering bahkan untuk jenis “tipis” dan “sedang” 

pengeringannya dapat lebih cepat. Kemudian timer masih terdapat kendala ketika terjadi 

error saat timer telah berjalan yang membuat timer mengulang kembali perhitungannya 

sehingga dapat membuat pengeringannya menjadi lama. 

2. Nilai Kelembaban tidak hanya membaca kelembaban pada pakaian yang hendak 

dikeringkan namun panas juga berperan besar dalam perubahan kelembaban. Pengambilan 

data pada penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai temperatur maka 

kelembaban akan semakin rendah. Sehingga dengan pengendali on/off pembacaan 

kelembaban menjadi kurang akurat karena nilai temperatur nya berosilasi. Ketika air 

heater off maka temperatur akan turun sehingga membuat kelembaban menjadi naik dan 

saat air heater on maka panas akan naik kemudian kelembaban akan turun.  

3. Sensor tidak bisa membaca perubahan kecil kelembaban pada pakaian antara pakaian yang 

hendak kering dan telah kering. Ketidakmampuan membaca perubahan kelembaban pada 

pakaian pada tahap hendak kering menuju kering kemungkinan dikarenakan beberapa 

faktor. Bilik pengeringan yang memiliki bahan tipis dan tidak menghantarkan panas dari 

air heater. Kemudian desain biliknya yang membuat udara panas serta penguapan bisa 

keluar dari segala arah sehinggga hasil pembacaan kelembaban kurang akurat pada 

perubahan kecil. Hal ini karena desain dan bahan bilik pengering pada penelitian di rancang 

agar mudah untuk di pindahkan sehingga di gunakan bahan yang ringan dan mudah di lipat. 
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5.2 Saran  

Saran untukk penelitian selanjutnya dari dasil dari penelitian pada tugas akhir ini adalah: 

1. Gunakan pengendali yang mampu menjaga temperatur agar tetap konstan pada nilai yang 

diinginkan sehingga nilai kelembaban lebih akurat pada pembacaan kelembaban 

mengingat temperatur berperan besar pada perubahan nilai kelembaban. 

2. Desain bilik pengeringan dibuat agar udara panas dari air heater bisa merata ke tiap 

sudutnya dan dibuat agar pembuangan udara nya pada satu tempat sehingga pembacaan 

dari sensor lebih akurat. 

3. Buat program untuk timer agar tidak menghitung ulang ketika terjadi error sehingga proses 

pengeringannya menjadi lebih tepat. 

4. Buat lah sistem pengendalian secara nirkabel dan dapat mengendalikan lebih dari 1 plant 

air heater sehingga pengujiannya lebih cepat karena pengujian untuk proses pengeringan 

memakan waktu yang sangat lama. 

  


