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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan pengujian pada hardware dan software yang dipergunakan, 

maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran dari hasil yang telah diperoleh. 

5.1. Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan yang dapat dituliskan setelah melakukan analisa dari 

hasil sistem yang telah dibuat antara lain sebagai berikut: 

1. Pada percobaan menggunakan simulasi dengan data dari pola input, 

didapatkan hasil 100% gas teridentifikasi dengan benar, tetapi pada 

percobaan dengan volume ruangan 7x7x7cm dan volume cairan 0,75 ml 

tingkat keberhasilan mencapai 95%. Hal ini diakibatkan perbedaan 

pengambilan data saat pengambilan pola input yang dihasilkan sensor dengan 

range tegangan terbesar 0,82 volt terhadap sampling data saat pengujian pola 

input diakibatkan perbedaan temperatur, kelembapan dan tekanan udara pada 

ruang sensor. 

2. Program pelatihan jaringan saraf tiruan dengan metode perceptron, dapat 

menghasilkan nilai bobot dan bias dari iterasi sebanyak 1549 epoch sebagai 

parameter pada FPAA AN231K04 yang sesuai, sehingga pada percobaan 

simulasi menggunakan AnadigmDesigner
®
2 pola input dapat dikenali dan 

menghasilkan output yang sesuai dengan target. 

Selain itu, dari penelitian ini juga didapatkan simpulan-simpulan lain, yaitu: 

1. Terdapat kegagalan dalam pengujian jaringan saraf tiruan pada hardware 

FPAA AN231K04 dikarenakan pola input saat penyimpanan data dan 
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pelatihan jaringan saraf tiruan berbeda dengan pola input saat pengujian, 

sehingga digunakan beberapa potensio yang dapat menggantikan sensor array 

TGS dalam membentuk tegangan sesuai pola input. Dalam pengujiannya, 

hardware FPAA AN231K04 berhasil mengenali pola input dengan 

potensiometer. 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk mengembangkan sistem ini sebagai 

berikut: 

1. Dalam perancangan modul sensor array TGS, dapat ditambahkan jenis sensor 

TGS yang lain sehingga jenis gas yang terdeteksi dapat lebih banyak,  dan 

juga dilengkapi dengan pengaturan temperatur, kelebaban serta tekanan dan 

sirkulasi udara sehingga kenerja dari sensor tersebut dapat maksimal sesuai 

dengan datasheet sensor. 

2. Terdapat beberapa cara yang mungkin bisa dicoba saat memberian kapasitas 

gas yang diujikan karena dapat mempengaruhi hasilnya. 

3. Agar dapat mengenali pola yang banyak dan variatif, disarankan untuk 

mencoba metode lain selain perceptron seperti multilayer perceptron, 

backpropogation dan lain sebagainya. 

4. Keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh hardware FPAA AN231K04 dapat 

diatasi dengan menambah jumlah FPAA atau mengantinya dengan jenis 

FPAA lainnya. 

5. Membuat program Visual Basic 6 lebih fleksibel terhadap jumlah input, target 

dan beberapa metode jaringan saraf tiruan yang digunakan, serta  user 

interface yang lebih user friendly. 


