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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari perancangan dan pembuatan alat, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mikrokontroler AT89S52 merupakan suatu sistem yang mempunyai 

fungsi serba guna dan mudah, disamping harganya yang relatif murah 

dibandingkan dengan sistem yang lain. Salah satu bentuk fungsi tersebut 

adalah pembuatan bel sekolah terprogram berbasiskan mikrokontroler 

AT89S52. 

2. Penggunaan RTC DS12C887 dalam alat karena mempunyai beberapa 

kelebihan diantaranya adalah RTC DS12C887 dapat menghitung detik, 

menit, jam, tanggal, bulan, tahun serta dapat menyimpan data yang 

digunakan untuk keperluan lain misalnya data jadwal kegiatan sekolah. 

3. Penggunaan RTC DS12C887 dalam pengaturan waktu sangat baik 

karena memiliki error 0% yang dibandingkan dengan standard waktu 

internasional. 

4. Pengaturan bel sekolah terprogram sesuai dengan jadwal pelajaran dan 

lamanya waktu pelajaran yang terdapat pada sekolah 

5. Mikrokontroler AT89S52 merupakan unit pengendali yang berperanan 

penting dalam pengaturan bel yang dihubungkan dengan perangkat 

rangkaian lainnya 
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6. Kinerja IC mikrokontroler AT89S52 dapat bekerja sesuai dengan 

perangkat lunak (program assembler) yang dibuat. 

5.2. Keterbatasan 

Ada beberapa hal yang menjadi keterbatasan selama proses penelitian 

(perancangan dan pembuatan alat) sampai selesai, yakni: 

1. Bel sekolah terprogram ini hanya dirancang untuk jadwal selama 1 

minggu 

2. Bel sekolah terprogram ini tidak diatur untuk hari libur semester, hari 

rapat guru, hari libur nasional 

3. Penampilan waktu alat ini hanya menggunakan LCD 2 x 16. 

4. Pengaturan lamanya waktu istirahat, lamanya pelajaran setiap jam 

pelajaran tidak dapat bervariasi 

5.3. Rekomendasi 

1. Perlu digunakan suatu IC ISD yang dapat merekam suara sehingga 

output bunyi bel dapat menjadi lebih menarik. 

2. Perlu digunakan suatu tampilan yang lebih besar agar waktu dari RTC 

DS12C887 dapat dilihat seluruh masyarakat sekolah. 

3. Untuk peningkatkan produktivitas guru yang lebih baik maka bel 

sekolah ini perlu diprogram supaya dapat mengatur jadwal sekolah 

dalam jangka waktu yang lama seperti satu semester atau lebih. 

4. Sistem ini dapat dikembangkan lagi nantinya bukan hanya untuk bel 

sekolah namun kedepannya dapat digunakan dalam perusahaan- 

perusahaan 
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