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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bab ini akan di sampaikan kesimpulan selama pengerjaan tugas akhir ini dan selain 

itu juga akan di berikan saran pengembangan bagi siapa yang akan mengembangkan tugas 

akhir ini. 

5.1 Kesimpulan 

Selama perancangan, realisasi, dan pengujian tugas akhir ini didapatkan beberapa 

kesimpulan yaitu : 

1. Sesuai dengan pengujian beban maksimal yang dapat diangkat meja kerja ini adalah 

50kg. 

2. Meja dapat bergerak naik dari ketinggian meja 70 cm – 100 cm dalam waktu 1,05 

menit dan turun dari ketinggian meja 100cm – 70cm dalam waktu 1,02 menit. 

3. Dari 10 kali percobaan pembacaan sensor Ultrasonik HC-SR04 mendapatkan hasil 

ralat Ultrasonik HC-SR04 Kanan meja adalah 0,4 cm untuk tinggi 70 cm; 0,2 cm 

untuk tinggi 80 cm; 0,3 cm untuk tinggi 90 cm; dan 0,2 cm untuk tinggi 100 cm. 

Sedangkan ralat pembacaan Ultrasonik HC-SR04 Kiri meja adalah 0,3 cm untuk 

tinggi 70 cm; 0,3 cm untuk tinggi 80 cm; 0,5 cm untuk tinggi 90 cm; dan 0,1 cm 

untuk tinggi 100 cm. 

4. Dari 25 kali pengujian pengujian kemiringan sudut pada permukaan meja bagian 

tengah, depan, belakang, kanan, dan kiri didapat ralat < 0,60. 

5. Meja dapat dikendalikan secara manual dengan menggunakan tombol pada meja dan 

secara otomatis dengan menggunakan Remote Bluetooth dengan tingkat 

keberhasilan 100%. 

6. Meja dapat menampilkan pembacaan ketinggian meja pada LCD 16×2. 

7. Remote Bluetooth dapat menyimpan data ketinggian meja dan menampilkan data 

ketinggian meja pengguna pada LCD 20×4 dengan tingkst keberhasilan 100%. 
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5.2. Saran Pengembangan 

Berdasarkan hasil perancangan dan realisasi alat tidak sempurna, maka berikut ini ada 

beberapa saran untuk pengembangan alat: 

1. Merealisasikan Remote Bluetooth dengan menggunakan Arduino Uno atau Arduino 

Mega agar dapat memiliki berbagai macam fungsi contohnya menyimpan data 

ketinggian meja pengguna lebih kompleks dan pengaturan kemiringan pada 

permukaan meja. 

2. Menambahkan sensor kemiringan pada permukaan meja untuk mengendalikan  

kemiringan permukaan meja. 

3. Penggunaan kontrol suara agar lebih mudah dalam mengatur ketinggian meja. 

 




