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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis propeller yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

1. Dari hasil analisis diperoleh bahwa semakin tinggi rpm maka nilai thrust dan 

torque akan semakin tinggi dan efisiensi akan semakin rendah. Nilai thrust 

dan torque terbesar adalah pada 230 rpm. Hal tersebut diperoleh karena 

kecepatan putar (n) berbanding lurus dengan thrust dan torque sesuai dengan 

persamaan no.1. Nilai efisiensi propeller terbesar pada 190 rpm, karena 

efisiensi akan mengalami penurunan dengan bertambahnya rpm. 

2. Hasil variasi kecepatan inlet adalah semakin tinggi kecepatan inlet maka nilai 

thrust dan torque propeller yang diperoleh akan semakin rendah. Dilihat dari 

gambar 4.22-4.24 pada nilai thrust dan torque dengan kecepatan inlet 3 m/s 

lebih kecil dibandingkan thrust dan torque pada kecepatan inlet 1 m/s. Hal 

tersebut disebabkan semakin bertambahnya kecepatan inlet maka thrust akan 

semakin berkurang. Sedangkan bila ditinjau dari efisiensi, semakin besar 

kecepatan inlet maka semakin besar pula efisiensi propeller, karena efisiensi 

berbanding lurus dengan kecepatan inlet sesuai dengan rumus ηo = 

𝑇𝑉𝑎

2𝜋𝑛𝑄
.Nilai efisiensi terbesar diperoleh pada variasi rpm 190 dengan 

kecepatan inlet 3 m/s yakni sebesar 0,602. 

3. Nilai thrust dan torque terbesar pada modifikasi blade propeller terdapat 

pada 5 blade propeller (Rake = 16°) pada kecepatan 1 m/s, yaitu sebesar 

11076,3 N dan 3014,54 Nm. Sedangkan efisiensi terbesar pada 4 blade 

propeller (Rake = 12°) pada kecepatan 3 m/s yakni sebesar 0,51. 

5.2 Saran 

Penulis memiliki beberapa saran sebagai pertimbangan untuk melakukan 

analisis yang akan datang, antara lain: 
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1. Memperbanyak jumlah iterasi dan memperkecil ukuran meshing agar 

mendapatkan hasil simulasi mendekati pada kondisi sebenarnya. 

2. Menggunakan software terbaru dan komputer dengan spesifikasi yang lebih 

tinggi untuk mendapatkan hasil simulasi yang maksimal. 

 

3. Memperbanyak variasi sudut rake propeller agar mendapatkan hasil 

perbandingan yang lebih banyak 
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