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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Menurut data yang didapat selama proses manufaktur mesin press kaleng 

minuman bekas ini, penulis dapat menyimpulkan: 

1) Proses pengerjaan yang dilakukan terkait pembuatan mesin press kaleng 

minuman bekas : 

 Pemotongan, dilakukan dengan gerinda tangan untuk besi hollow 30x30x3 

mm dan plat besi dengan total waktu 65 menit 

 Pengelasan, dilakukan dengan mesin las busur api listrik untuk 

menggabungkan rangka dengan total waktu 92 menit 

 Drilling, menggunakan mesin bor tangan dengan mata bor berdiameter 6 

mm dan memakan total waktu 18 menit 

 Penghalusan permukaan, memakai gerinda tangan dengan total waktu 36 

menit 

 Pengecatan, mempunyai tujuan mencegah karat dan estetika dengan 

memakan total waktu 50 menit 

 Perakitan non-permanen, menggunakan mur dan baut dengan total waktu 

10 menit 

2) Biaya total yang dikeluarkan pada proses manufaktur mesin press kaleng 

minuman bekas adalah Rp 2.498.485,-. Angka ini didapatkan dari 

penjumlahan biaya komponen, biaya pemesinan dan biaya listrik. 

3) Total waktu yang dibutuhkan dalam perakitan mesin press kaleng kaleng 

minuman bekas adalah 271 menit atau 4,52 jam. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa mesin press kaleng minuman bekas dengan motor listrik 

1 phase, daya 0,5 HP dan gearbox dengan rasio 1:50 dapat mengepress 26 

kaleng/menit. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa 

saran untuk penelitian selanjutnya agar hasil penelitian lebih bermanfaat dan dapat 

dikembangkan, yaitu: 

1. Penambahan jumlah piston dan modifikasi rangka dapat dilakukan untuk 

mendapatkan kapasitas yang lebih besar. 

2. Menambahkan panjang batang torak agar hasil press maksimal. 

3. Cover mesin dapat ditambahkan sebagai pengaman mesin dan operator. 

http://www.upnvj.ac.id-/
http://www.upnvj.ac.id-/
http://www.upnvj.ac.id-/
http://www.repository.upnvj.ac.id/

	5.1 Kesimpulan
	5.2 Saran

