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Bab V ini membahas tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh setelah 

melakukan pengukuran dan pengujian alat. 

5.1. Kesimpulan 

Secara umum keseluruhan dari sistem yang telah dirancang dan dibuat dapat 

dikatakan berjalan dengan kurang baik, dimana helicopter dengan dimensi 425mm x 

75 mm x 90 mm dan berat 2,5 Kg dapat terbang keatas dengan ketinggian maksimum 

sebesar 9,5 m. Jarak maksimum antara controller dan helicopter atan jarak maksimum 

untuk dapat mengoperasikan helikopter adalah 3 meter. 

Kesulitan cukup besar yang dirasakan selama perancangan dan pembuatan 

alat adalah bagian pen-tunning-an, dim ana kita harns mengeset terlebih dahulu titik 

berat pada helicopter .Kemudian juga untuk cara terbang heli, pada waktu terbang 

heli tidak dapat steady karena berat heli yang terlalu ringan dan faktor-faktor lain 

seperti angin dan lain sebagainya. 

Namun untuk modul CCTV dapat dikatakan tidak bermasalah, video yang 

ditampilkan pada layar televisi juga tidak cukup bagus. Tetapi apabilajika hanya cctv 

saja yang dioperasikan dapat mencapai jarak jangkauan efektifyaitu ± 25 meter. 

Bagian rangka helicopter juga mempunyai kesulitan yang cUkup berarti, 

sehingga rangka helicopter telah banyak mengalami perubahan untuk memperoleh 

hasil yang diharapkan yaitu mampu terbang dan mampu mengontrol dengan cukup 

baik. 
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5.2. Saran 

Harapan pada masa mendatang penggunaan modol transceiver dapat 

dioptimalkan jarak jangkauannya sehingga helicopter dapat dikendalikan dengan 

lebih baik lagi. Perbaikan mekanik pada helicopter juga diperlukan, dimana mekanik 

dituntut harus lebih efektif sehingga nantinya helicopter dapat benar - benar mampu 

terbang dengan optimal. Pada rangkaian perIu ditambahkan rangkaian yang mampu 

untuk mengukur jarak antara controller dan helicopter mainan agar pengguna dapat 

mengetahui jarak efektif dalam pengendalian helicopter. 
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