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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran selama pengerjaan tugas 

akhir ini, baik itu saat perancangan alat, realisasi alat, maupun pengujian alat. 

5.1. Kesimpulan 

Selama perancangan, realisasi, dan pengujian tugas akhir ini, didapatkan beberapa 

kesimpulan, diantaranya adalah : 

1. Karena banyaknya material besi yang digunakan maka banyak terjadi gaya 

gesek pada sistem sehingga mengurangi efisiensi kerja sistem. 

2. Baja ringan yang digunakan sudah cukup kokoh untuk menopang beban sistem 

yang cukup berat akan tetapi masih didapatkan adanya guncangan yang 

berpengaruh pada kestabilan kerja alat.  

3. Perbandingan rasio gearbox yang disusun dan direalisasikan pada alat hanya 

dapat menggerakan sistem secara otomatis pada beban minimum 9 kg. 

4. Penggunakan belt dan pulley yang sesuai dapat mengurangi kemungkinan 

terjadinya selip pada rangkaian gearbox. 

5. Perpindahan daya maksimum setelah alat diberi kapasitor terjadi pada saat 

hambatan beban 27K Ω. 

6. Lampu Gravitasi yang dibuat dapat menyala dengan minimum waktu 175 s dan 

hingga maksimum waktu 521 s tanpa beban counter. 

7. Lampu Gravitasi yang dibuat dapat menyala dengan minimum waktu 224 s dan 

hingga maksimum waktu 614 s dengan menggunakan beban counter. 

8. Lampu gravitasi yang dibuat dapat menghasilkan daya maksimum 7,53 mW 

hingga 49,62 mW tanpa beban counter. 

9. Lampu gravitasi yang dibuat dapat menghasilkan daya maksimum 7,74 mW 

hingga 39,15 mW menggunakan beban counter. 

10. Lampu gravitasi yang dibuat dapat menghasilkan efisiensi 5,4% hingga 8,6% 

tanpa beban counter. 

11.  Lampu gravitasi yang dibuat dapat menghasilkan efisiensi 6% hingga 8,7% 

menggunakan beban counter. 
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12. Nilai efisiensi tidak sesuai dengan spesifikasi alat yang telah dicantumkan 

dikarenakan adanya perbedaan turntable motor yang digunakan di skripsi ini 

dengan acuan yang peulis ikuti. 

13. Perbedaan ukuran gear dan perbandingan rasio antar gear mempengaruhi 

kecepatan putar generator sehingga tegangan dan arus keluaran mempengaruhi 

hasil efisiensi yang didapat. 

14. Semakin berat variasi beban input maka tegangan, arus, daya yang dihasilkan 

akan semakin besar akan tetapi waktu menyalanya lampu akan semakin 

singkat. 

15. Adanya beban counter berpengaruh pada makin lamanya waktu turun beban 

dan makin kecilnya daya yang dihasilkan. 

 

5.2. Saran Pengembangan 

Dikarenakan alat yang dirancang tidak sempurna, maka saran pengembangan alat 

yang diusulkan penulis ialah penyusunan gearbox dengan lebih kompleks dan terukur 

dapat mengurangi dimensi alat yang terlalu besar supaya menjadi lebih kecil dan 

mengurangi pula beban yang dibutuhkan untuk menggerakkan sistem. Penyusunan ini 

ditujukan agar didapatkan hasil gravity light lebih praktis dan fleksibel. 

 

 

 


