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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1  Kesimpulan  

Setelah menganalisa rangkaian maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Sensor GP2D12 kurang bekerja sebagai mana mestinya di karenakan responnya 

terhadap jarak dan kepekaan terhadap sumber cahaya lain . Sensor yang terpasang 

pada wastafel terlalu pendek dan sangat peka terhadap cahaya matahari sehingga 

kran air otomatis ini sebaiknya di aplikasikan di ruang tertutup. 

2. Air yang keluar dari kran berdasarkan pendeteksian sensor  dapat diatur oleh 

Microcontroller ATMEGA8535 dan dapat di sesuikan dengan pengaturan lama 

air keluar  dengan menambahkan delay pada program yang berada pada IC  

Microcontroller ATMEGA8535. 

3. Alat pencuci dan pengering tangan otomatis ini menggunakan sensor GP2D12 

sebagai pendeteksi tangan yang akan mengirimkan data ke microcontroler sebagai 

otaknya untuk mengaktifkan relay yang bekerja secara otomatis bergantian 

menurut waktu yang telah di programkan pada Microcontroller ATMEGA8535. 

4. Prinsip kerja alat pencuci dan pengering tangan otomatis ini bekerja secara 

berurutan sesuai dengan yang telah di programkan didalam IC Microcontroller 

ATMEGA8535 yaitu keluarnya air, sabun cair, air kembali dan terakhir 

pengering tangan dengan mengatur on dan off  pada relay pada driver motor.  

5.  Lamanya keluar air, sabun dan blower dengan delay waktu yang sudah 

tentukan oleh Microcontroller sebagai media pemprosesan data harus di 

sesuikan dengan penguna. Dalam hal ini penguna ada yang mempunyai tangan 

kecil dan lebih besar. Sehingga diperlukan pengambilan data sampel yang 

cukup banyak untuk menentukan lama air yang sesuai. 
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6. Implementasi kran air otomatis bisa di gunakan hanya dengan meletakan 

tangan kita di bawah kran air tanpa disentuh, di tekan ataupun di putar . 

 

5.2  Saran  

Adapun saran yang dapat di berikan adalah sebagai berikut :  

1.  Pada saat pengetesan alat pencuci dan pengering tangan otomatis ini harus di 

perhatikan tegangan input yang di butuhkan pada setiap modul untuk menghindari 

terjadinya kerusakan pada rangkaian. 

2. Penempatan sensor GP2D12 pada alat ini harus terhindar dari sinar matahari secara 

langsung sebab sensor ini sangat peka terhadap sinar matahari. Alat lebih baik di 

tempatkan di bawah cahaya lampu agar sensor dapat bekerja dengan baik.  

3. Kedepan alat ini dapat di tambahkan beberapa fitur lain seperti tisu yang keluar 

sendiri dan lain-lain. 

4.  Kedepan kran manual yang di gerakan oleh motor dan control oleh Microcontroller 

di ganti dengan. 
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