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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dengan melakukan analisis terhadap penerapan sistem Separator 

khususnya  pada fasilitas yang dimiliki oleh CV. Berdikari Sidoarjo, maka dapat 

diambil  kesimpulan sebagai berikut :  

1. Cara kerja  Separator  adalah dengan mengatur kecepatan motor penggerak 

dan motor conveyor untuk menjalankan mesin. Mesin yang telah hidup 

diberikan benda untuk diproses yaitu kaleng. Kaleng yang diberikan akan di 

gerakkan oleh conveyor hingga pada posisi akhir conveyor, dan ditarik oleh 

magnet untuk mengikuti putaran penggerak motor agar dapat mengurangi 

volume kandungan air dan minyak dalam kaleng.   

2. Alur kerja Separator adalah kaleng yang akan diproses diletakkan pada 

conveyor yang berjalan. Kaleng yang berada pada conveyor yang bergerak 

akan tiba diposisi akhir conveyor dan akan tertarik oleh magnet untuk 

menempel pada motor penggerak. Motor penggerak akan memutar kaleng 

sehingga air dan minyak yang ada didalam kaleng akan jatuh. Apabila terjadi 

penumpukan kaleng, operator akan menghentikan mesin agar tidak terjadi 

banyak penumpukan. 

3. Kelemahan Separator  adalah tidak adanya sensor untuk mendeteksi apabila 

terjadi penumpukan kaleng. Hal ini menyebabkan operator harus menghentikan 

mesin secara manual agar tidak terjadi banyak penumpukan dan harus 
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menyusun kaleng yang menumpuk. Apabila kecepatan dinaikkan tingkat 

penumpukan akan semakin besar, ini akan memperlambat produksi mesin 

tersebut. 

 

5.2 Saran 

Untuk meningkatkan produksi barang, dan penyempurnaan sistem 

Separator maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut :  

1. Dilakukan perawatan pada perangkat keras secara berkala dan perlu disiapkan 

perangkat penganti untuk backup sehingga ketika ada perawatan tidak 

mengganggu operasional produksi. 

2. Perlu dilakukan update pada hardware sehingga tidak lagi menggunakan 

operator sebagai pengontrol, namun dapat memanfaatkan komponen tertentu 

yang dilengkapi dengan software pengontrol. Sehingga operator hanya 

bertugas mengawasi dan mencatat kondisi dan keadaan mesin Separator. 

3. Perlu adanya penambahan komponen sensor untuk mendapatkan hasil yang 

lebih maksimal dan mengantisipasi adanya error yang tak terduga pada sistem 

Separator. 

 


