
 

 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1    Kesimpulan 
 

Dari  hasil  perancangan  dan  pembuatan  mesin  pengiris  pisang  sistem 

translasi ini adalah sebagai berikut 

1. Mesin pengiris pisang sistem translasi ini menggunakan motor listrik 0,25 Hp 

sebagai   penggerak   dengan   daya   1400   rpm.   Dan   sistem   transmisi 

menggunakan pulley dan v-belt yang divariasikan menjadi dua variasi yaitu: 

35 rpm dan 52,5 rpm. 
 

2. Variasi 1 untuk 35 rpm mampu mengiris pisang dengan bentuk memanjang 

rata-rata sebanyak  187,9  gram/menit.  Hal  ini  berarti  bahwa dalam  1  jam 

mesin ini mampu memproduksi: 187,9 gram x 60 menit= 11.27 kg/jam. 

Sedangkan untuk pengirisan dengan bentuk melintang   rata-rata sebanyak 

134,7 gram/menit. Dan berarti juga dalam 1 jam mesin ini mampu 

memproduksi : 134,7 gram x 60 menit =  8,082 kg/jam dan untuk Variasi 2 

untuk 52,5 rpm mampu mengiris pisang dengan bentuk memanjang rata-rata 

sebanyak 0,566 gram/menit. Hal ini berarti bahwa dalam 1 jam mesin ini 

mampu memproduksi: 0,566 gram x 60 menit=   33,96 kg/jam. Sedangkan 

untuk pengirisan dengan bentuk melintang   rata-rata sebanyak 1,167 

gram/menit. Dan berarti juga dalam 1 jam mesin ini mampu memproduksi : 

1,167 gram/menit x 60 menit= 70,02  kg/jam. Jadi, dari kedua variasi rasio di 

atas dapat disimpulkan bahwa 52,5 rpm yang menggunakan diameter pully 1 

= 25,4 mm, pully 2 = 254 mm, pully 3 = 76,2 mm, pully 4 203,2 adalah rasio 

yang tepat untuk mesin ini 

3. Dari  perbandingan  penelitian  terdahulu  maka  modifikasi  mesin  pengiris 

pisang  untuk  membuat  keripik  dengan  sistem  translasi  ini  paling  tepat 

menggunakan putaran 52,5 rpm dari pada penelitian terdahulu 
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5.2    Saran 
 

Saran penulis untuk pembaca atau yang ingin melanjutkan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kapasitas mesin dengan menggunakan teknologi yang sama 

guna mendapatkan hasil yang lebih memuaskan 

2. Menganalisa kembali kondisi terbaik proses pengoperasian agar irisan pisang 

yang dihasilkan menghasilkan ketebalan yang sama. 

3. Memikirkan kembali rancangan mesin pengiris pisang sistem translasi agar 

pisang setelah di iris dapat langsung masuk ke wadah penggorengan, agar 

irisan pisang tidak saling lengket untuk menghemat waktu penguraian lembar 

irisan pisang jika tidak langsung masuk ke wadah penggorengan. 
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