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BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan.
Setelah melewati tahap-tahap dalam penyelesaian proyek Tugas Akhir, dari mulai penemuan ide, perancangan perangkat keras (Hardware) dan perancangan perangkat lunak (Software), maka dapat disimpulkan bahwa :
1.	Dengan menggunakan mikrokontroler AT89C51 rangkaian “Termometer Elektronik” menjadi lebih sederhana dan ringkas karena tidak banyak dibutuhkan komponen lain, hal ini disebabkan oleh kemampuan mikrokontroler AT89C51 untuk menangani proses dari mulai masukan data, pengolahan data dan keluaran untuk ditampilkan.
2.	Perancangan perangkat keras termometer elektronik terdiri dari 4 bagian, yaitu sensor yang berfungsi untuk mendeteksi suhu, mikrokontroler berfungsi sebagai pengendali keluaran bagian pengubah ADC, sedangkan penampil tujuh segmen berfungsi untuk menampilkan hasil.
3.	Mikrokontroler memiliki keunggulan-keunggulan, antara lain pengaplikasiannya yang tidak terlalu rumit, kompatibel terhadap komponen-komponen pendukung yang ada di pasaran, memiliki kemampuan yang memadai untuk menyimpan data, hanya memerlukan daya kecil, pengisian dan penghapusan 1000 siklus, dan harganya relatif terjangkau di banding mikrokontroler lain.
4.	Kesalahan yang sering terjadi pada waktu percobaan yaitu pada saat suhu terukur pada termometer mencapai 40 oC dan suhu terukur pada penampil mencapai  41 oC maka terdapat selisih + 1 oC, maka terdapat total kesalahan sekitar   + 2,5 %. Kesalahan yang sering terjadi dapat disebabkan oleh pengaruh peralatan pendukung, seperti termometer yang sudah rusak dan keadaan sensor suhu, maka keakuratannya menjadi pendukung.
5.	Idealnya termometer dan termometer elektronik  mampu mengukur suhu sampai 100 oC, namun dalam prakteknya terkadang tidak mencapai 100 oC. Hal itu disebabkan oleh pengaruh suhu luar.
6.	Dengan tegangan input ke Vref / 2 sebesar 1,275 Volt, nilai desimal dari ADC sama dengan suhu dalam derajat Celsius.
5.2. Saran – saran.
Mengingat beberapa kekurangan dari Tugas akhir ini, berikut beberapa kemungkinan yang harus diperhatikan untuk mengembangkan dan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kesempatan perangkat keras maupun perangkat lunak alat ini diantaranya :
1.	Termometer hanya dapat menampilkan hasil pengukuran suhu dalam bentuk tampilan sederhana (digit). Untuk itu perlu pengembangan selanjutnya agar digunakan tampilan yang lebih menarik dengan menggunakan LCD atau layar monitor.
2.	Program yang ada didalam mikrokontroler AT89C51 sebagiannya dapat diedit kembali tanpa harus menghapus keseluruhan program didalamnya, karena penghapusan program juga dapat memperpendek umu mikrokontroler.
3.	Untuk menghasilkan pengukuran yang lebih akurat, maka perlu digunakan peralatan pendukung yang baik.
4.	Ketelitian yang ada 1 o dapat ditingkatkan dengan menggeser Vref, sehingga dapat diperoleh ketelitian 0,5 o .






