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BAB 5                                                                                    

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian proses manufaktur prototipe mesin pengiris 

sayuran skala industri rumah tangga, didapatkan data sebagai berikut: 

1) Data spesifikasi kinerja mesin pengiris sayuran skala industri rumah tangga. 

Tabel 5.1 Spesifikasi hasil kinerja mesin pengiris sayuran 

Spesifikasi Keterangan 

Panjang 300mm 

Lebar 200mm 

Tinggi 490mm 

Kecepatan putar pisau 700 rpm 

Daya motor 200 watt  (0,27 Hp) 

Ukuran irisan 1,9mm – 2,9mm 

kapasitas 24 kg/jam 

 

2) Metode design for manufacture and assembly (DFMA). 

Biaya yang digunakan dalam keseluruhan proses menufaktur mesin 

pengiris sayuran skala industri rumah tangga ini mencapai Rp 1.108.100,-. 

Dimana untuk tingkat efisiensi perakitan sebesar 27,72% dengan waktu dasar 

perakitan selama 5 detik. 

3) Hipotesis tidak terjawab. 

Proses pengirisan tidak dapat digunakan untuk jenis sayuran dengan 

ukuran kecil dan tidak memiliki tingkat kekerasan, dan terjadi penumpukan 

hasil irisan pada bagian belakang rumah pisau. Hal ini terjadi sebagai akibat 

dari desain rumah pisau yang dirancang tidak dapat memenuhi hipotesis. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam proses manufaktur 

prototipe mesin pengiris sayuran skala industri rumah tangga terdapat saran yang 

menjadi pertimbangan penulis untuk mengembangkan mesin pengiris sayuran, 

sebagai berikut: 
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1) Diharapkan mesin pengiris sayuran semi otomatis dapat diperdayagunakan 

oleh pelaku usaha kecil dan menengah (seperti warteg, ketering/catering, dll.) 

untuk meningkatkan hasil produktivitas dalam proses pengirisan sayuran. 

2) Pengembangan lebih lanjut terhadap jenis material yang dapat digunakan 

untuk proses manufaktur  komponen hopper dan rumah pisau. 

3) Pengembangan lebih lanjut terhadap desain dari komponen hopper dan rumah 

pisau agar tingkat hasil pengirisan dapat dilakukan secara konstan dan rapih 

untuk segala jenis sayuran. 
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