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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil percobaan penelitian ini dapat ditarik beberapa 

kesimpulan yaitu : 

1. Variasi faktor viskositas, laju aliran, dan volume tidak mempengaruhi 

proses  penginjeksian syringe pump. Fluida yang diinjeksi memiliki nilai 

yang cukup baik dengan nilai terkecil 29,76 ml pada variasi faktor volume 

30 ml dan 49,7 pada variasi faktor volume 50 ml. 

2. Pengaruh faktor viskositas secara umum tidak mempengaruhi proses 

penginjeksian, tetapi variasi faktor viskositas P1 (2 cP) memiliki nilai yang 

sedikit lebih baik dibandingkan variasi faktor viskositas P2 (15 cP). Dengan 

kata lain besar kecilnya nilai viskositas mempengaruhi proses penginjeksian 

walaupun tidak signifikan. 

3. Pengaruh faktor laju aliran secara umum tidak mempengaruhi proses 

penginjeksian maupun dari segi variasi faktor laju aliran F1 (0,9 ml) dan F2 

(2,7 ml) dilihat dari nilai fluida yang keluar. 

4. Pengaruh faktor volume secara umum tidak mempengaruhi proses 

penginjeksian. Akan tetapi dilihat dari variasi faktor volume V1 (30 ml) 

memiliki nilai kepresisian sedikit lebih baik dibandingkan variasi faktor 

volume V2 (50 ml), dengan kata lain besar kecilnya nilai volume 

mempengaruhi proses penginjeksian walaupun tidak signifikan. Dari faktor 

volume juga dapat terlihat bahwa kepresisian syringe pump cenderung 

menurun dari tiap percobaannya. 

5. Syringe pump dapat langsung di implementasikan di berbagai bidang yang 

membutuhkan tetapi dengan variasi viskositas yang terbatas. 
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5.2 Saran 

 Proses penginjeksian yang cukup baik tetapi masih ada beberapa 

kekurangan diantaranya : 

1. Optimasi desain perlu dilakukan pada bagian torsi motor stepper agar 

pengguna bisa menambah variasi viskositas yang lebih tinggi untuk 

penginjeksiannya. 

2. Input listrik pada syringe pump harus stabil untuk menghindari eror pada 

proses penginjeksian. 

3. Proses penggunaan disarankan pada suhu kamar untuk menghindari 

penguapan fluida pada saat proses penginjekisan. 
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