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Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh selama "Peraneangan Dan 

Pembuatan Sistem Keamanan Benda Pamer" dan berisi saran untuk 

pengembangan sistem keamanan ini di masa mendatang. 

5.1. Kesimpulan 

Dari proses "Peraneangan Dan Pembuatan Sistem Keamanan Benda 

Pamer" yang dibuat dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: 

I. Pengaturan sudut pantulan sinar infra merah hams diperhitungkan seeara 

tepat dengan menggunakan rumus hukum pemantulan eahaya agar sinar 

infra merah yang dipanearkan dari pemanear infra merah dapat diterima , 

olehIRM. 

2. Dari pengujian sell$or infra merah dapat diambil kesimpulan bahwa sensor 

dapat bekerja dengan baik untuk mendeteksi bahaya peneurian. IRM tidak 

berfungsi dengan baik bila meneri!Da sinar infra merah lebih dari satu 

pemanear infra merah karena terjadi interferensi sinar infra merah. 

3. Gerbang OR (Ie 74LS32) dapat digunakan sebagai RPS dalam proses 

pengeeekan kondisi I RM. D engan menggunakan gerbang 0 R m aka bila 

ada salah satu dari IRM ada yang terhalang akan menyebabkan alarm 

akti£ 
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4. Pemrograman dengan mikrokontroler AT89C51 harus dilakukan secara 

tepat agar keseluruhan sistem dapat beIjalan dengan lancar. 

5. Perancangan penggerak benda pamer harus diperhitungkan secara tepat 

agar penggerak benda pamer dapat bergerak naik dan bergerak turun 

dengan lancar. 

6. Perancangan penutup benda pamer harus diperhitungkan secara tepat agar 

penutup benda pamer dapat bergerak menutup dan bergerak membuka 

dengan lancar. 

7. Motor DC gear box sangat tepat digunakan untuk menggerakkan ulir dan 

menggerakkan penutup benda pamer karena motor DC gear box ini tidak , 
dapat digerakkan jika tidak mendapat tegangan catu daya dan motor DC 

gear box memiliki kemampuan menahan beban. 

8. Dari pengujian phone interface dapat disimpulkan bahwa phone interface 

dapat b erfungsi d engan baik untuk melakukan p anggilan t elepon. Phone 

illterface dapat berfungsi pada line TELKOM dan line P ABX. 

9. Dengan menggunakan buzzer sebagai penghasil suara alarm maka tidak 

diperlukan rangkaian penghasil suara alarm. 
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5.2. Saran 

I. Sensor yang digunakan untuk mendeteksi bahaya pencunan dapat 

ditambahkan bukan hanya sensor infra merah saja tetapi sensor yang lainnya 

seperti sensor gerak, dan sensor berat. Penambahan macam sensor ini 

dimaksudkan supaya sistem lebih handal dalam mendeteksi bahaya pencurian. 

2. Dalam proses p anggilan telepon dengan p hone interface d apat ditambahkan 

suatu rangkaian yang dapat merekam suara manusia. Hal ini dimaksudkan 

agar ketika teiepon diangkat ada pesan atau berita yang disampaikall. 
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