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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian penjelasan pada tiap-tiap bab sebelumnya serta 

pelaksanaan redesain dan pengujian Proyek Akhir maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan bahwa: 

1.  Proses mengidentifikasi kerusakan dan kekurangan simulator sebelumnya 

dilakukan secara terstruktur, sehingga diketahui kerusakan dan kekurangan 

simulator antara lain kunci kontak rusak, tidak terdapat simbol dan 

rangkaian komponen pada papan simulator, penempatan komponen yang 

tidak terukur, kontiunitas rangkaian yang besar karena karat. Simulator 

sistem power window dapat diredesain dan selesai sesuai dengan konsep 

rancangan awal. Proses meredesain ini dilakukan setelah diketahui 

beberapa kerusakan dan kekurangan pada simulator sebelumnya. Setelah 

itu dilanjutkan dengan pembuatan simulator yang dimulai dari pembuatan 

desain layout papan simulator, dan rangka beserta dudukan. Setelah itu 

dilanjutkan pengerjaan pembuatan yang dimulai dari pembuatan rangka 

simulator beserta dudukan, pembuatan papan simulator, perakitan 

komponen dan terakhir percobaan simulator. Rancangan simulator sistem 

power window Timor sudah berfungsi dengan baik, karena simulator ini 

sudah didasarkan pada beberapa aspek yaitu aspek fungsi simulator, aspek 

kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan aspek 
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2. Hasil penilaian kinerja simulator sistem power window berdasarkan dari 

beberapa pengujian dapat disimpulkan bahwa simulator dapat berfungsi 

dengan baik sebagai sistem power window setelah dilakukan perakitan 

sesuai job sheet. Semua komponen masih layak/baik digunakan setelah 

dilakukan pengukuran serta dibandingkan dengan spesifikasi masing-

masing komponen. Terakhir dari pengujian kerangka langkah yang 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa simulator sistem power window telah 

sesuai dengan rancangan dan perencanaan sebelumnya, yang meliputi 

dimensi bentuk rangka simulator, susunan komponen dan waktu 

pengerjaan. 

B. Saran  

Untuk lebih menyempurnakan simulator sistem power window ini, maka 

dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Sebaiknya penggunaan bahan rangka yang lebih ringan namun kuat dan 

rancangan bentuk rangka yang lebih mampu menompang papan simulator 

yang lebih tipis. 

2. Sebaiknya dalam 1 bengkel kelistrikan tersedia lebih dari satu simulator 

system power window. 

3. Sebaiknya komponen sistem power window menggunakan komponen 

yang baru dan asli. 

 


