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BAB V
PENUTUP

5.1. KESIMPULAN
Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis telah melalui beberapa urutan proses dari proses mendapatkan ide, merancang sistem perangkat keras dan perangkat lunak hingga tahap penyempurnaan sistem. Dari semua itu penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu :
	Salah satu kemampuan Mikrokontroler AT89C51 yang bisa diterapkan yaitu mengukur volume zat.cair dan mencampur kedua zat cair dalam suatu penampungan.

Tingkat ketelitian Sistem pengatur volume dan pencampur zat cair dari setiap tabung yang berkapasitas 2 liter sekitar 100 mililiter didasarkan dari perangkat keras yang digunakan.
	Zat cair yang diambil, sesuai dengan nilai volumenya yang telah ditentukan untuk setiap tabung diatur melalui tombol, kemudian proses penyedotan dari setiap tabung dikerjakan dan hasilnya ditempatkan dalam suatu penampungan sebagai tempat pencampuran.
	Data pembacaan dari sensor berbentuk lempengan logam  sebelum ditampilkan ke seven segment terlebih dahulu dikalikan dengan nilai 100 yang merupakan skala setiap sensor volumenya 100 mililiter.
5.2. SARAN-SARAN
Mengingat keterbatasan penulis dalam merancang, mengembangkan dan membuat tugas akhir ini, penulis juga memiliki kekurangan yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh pembaca. Kekurangan-kekurangan tersebut antara lain :
	Untuk menghemat pemakaian daya dan mempermudah pemahaman pemakai pengatur zat cair ini penampil seven segment diganti dengan LCD(Liquid Crystal Display).
	Kemampuan pembacaan volume zat cair dapat ditingkatkan ketelitiannya dengan menambahkan jumlah sensor berbentuk lempengan logam yang dimasukan kedalam zat cair dan jarak antar sensor diperkecil.
	Dengan merubah sedikit program yang ada di mikrokontroler, jumlah zat cair yang akan dicampur bisa lebih dari dua jenis.
	Kemampuan motor pencampur yang menggunakan motor kipas, hanya bisa bergerak searah sehingga proses pencampuran dua zat cair kemungkinan tidak sempurna sebaiknya ditambahkan lagi suatu driver untuk mengatur pergerakan motor agar bisa bergerak dua arah. 
	Pada saat proses menyedot zat cair tidak dapat dilakukan penambahan zat cair lagi. Penambahan zat cair dapat dilakukan jika proses penyedotan selesai.

Pompa penyedot tidak dapat digunakan untuk menyedot zat cair yang kental.

