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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dalam penelitian mengenai perbandingan pipa PVC HDPE dan pipa Galvanis 

terhadap efektifitas flowrate coolant pada mesin surface grinding di PT XYZ 

menghasilkan simpulan sebagi berikut: 

1. Perbandingan flowrate coolant antara penggunaan pipa PVC HDPE dan 

pipa Galavanis yaitu rata-rata flowrate coolant pipa PVC HDPE yaitu 129 

L/m dan pipa galvanis sebesar 89.2 L/m. 

2. Dalam penelitian ini efektivitas flowrate coolant terbukti beruhubungan 

dengan feedrate dan dapat disimpulkan bahwa jenis pipa yang berbeda 

menghasilkan besaran flowrate yang berbeda serta pada akhirnya 

mempengaruhi nilai maksismum dari feedrate override.  

3. Efektivitas  flowrate coolant pada mesin surface grinding terbukti 

berhubungan dengan peningkatan  produksi dan dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas flowrate coolant mempu meningkatkan produksinya. Hal ini 

dapat dilihat dari range hasil produksi berdasarkan jenis pipa. Untuk pipa 

Galvanis range produk berjumlah dari 322-402 pcs. Di sisi lain hasil 

produksi dengan PVC HDPE memiliki range jumlah produksi dari 452-493 

pcs. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan, peneliti dapat memberikan 

saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya. Adapun saran yang diberikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan perancangan pipa 

sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi flowrate coolant yang ada. 
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Perancangan pipa ini meliputi beberapa faktor terkait dengan luas 

penampang pipa/diameter, jumlah pipa bengkok dan koefisien gesek. 

2. Perlu dibandingkan antara beberapa jenis mesin pompa yang 

mengakibatkan perbedaan flowrate coolant yang masuk dalam mesin 

grinding. 

3. Perlu dipertimbangkan objek penelitian selanjutnya yang memberikan 

dukungan berupa data ataupun informasi yang berguna bagi penelitian.  

4. Perlu dilakukan penelitian dalam jangka waktu yang lebih lama untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik. 

 

http://www.library.upnvj.ac.id/

