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BAB 5 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

 
1. Dalam penggunaan sensor MPU6050 dalam penelitian ini, sensor dapat 

mendeteksi adanya pergerakan dan juga dapat digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar perpindahan yang terjadi pada alat, 

2. Alat yang dirancang dan dibangun pada penelitian ini, yaitu sensor 

MPU6050 yang terhubung ke NodeMCU ESP8266, terbukti dapat diuji 

pada bidang miring dan datar, dengan hasil pembacaan sensor dikirimkan 

oleh NodeMCU ESP8266 satu ke NodeMCU ESP8266 lainnya 

menggunakan topologi mesh, 

3. Pada pengujian pergerakan alat pada bidang miring 1.35 m, rata-rata 

perpindahan terbaca alat adalah 1.16 m. Pada pengujian pergerakan alat 

pada bidang datar 1 m, rata-rata perpindahan terbaca dengan fokus sumbu x 

sebesar 0.875 m, rata-rata perpindahan terbaca dengan fokus sumbu y 

sebesar 0.84 m dan rata-rata perpindahan terbaca dengan fokus sumbu z 

sebesar 0.939 m. Pada pengujian pergerakan alat pada bidang datar 2 m, 

rata-rata perpindahan terbaca dengan fokus sumbu x sebesar 1.89 m, rata- 

rata perpindahan terbaca dengan fokus sumbu y sebesar 1.93 m dan rata- 

rata perpindahan terbaca dengan fokus sumbu z sebesar 1.95 m, 

4. Pada pegujian jaringan mesh, waktu rata-rata pengiriman pesan adalah 

1.865 detik. Waktu rata-rata transfer data 2 node jarak dekat adalah 0.136 
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detik. Waktu rata-rata transfer data 3 node jarak dekat adalah 0.143 detik. 

Waktu rata-rata transfer data 3 node jarak dekat bentuk segitiga adalah 

0.197 detik. Waktu rata-rata transfer data 2 node jarak jauh adalah 0.09 

detik. Waktu rata-rata transfer data 3 node jarak jauh adalah 0.317 detik. 

Waktu  rata-rata  transfer  data  3  node  jarak  jauh  bentuk  segitiga adalah 

0.299 detik. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan oleh penulis saat 

merancang dan membangun Tugas Akhir ini, terdapat beberapa saran yang dapat 

penulis sampaikan kepada para pembaca Tugas Akhir ini, yaitu sebagai berikut. 

1. Pada studi kasus yang sama, diharapkan dapat membuat sebuah aplikasi 

yang dapat terhubung dengan alat penelitian ini agar dapat melihat 

informasi secara mudah, 

2. Pada studi kasus yang sama, dapat menambahkan senor-sensor lain agar 

informasi yang didapat beragam, 

3. Mengimplementasikan produk pada penelitian ini diperangkat dengan studi 

kasus yang berbeda. 


