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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang dicapai dari keseluruhan proses pembuatan dan 

pengujian terhadap komponen inti moulding ketel air, diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

1. Gambar kerja komponen inti moulding meliputi inti part 1, 2, 3, dan 4 

2. Bahan yang digunakan untuk membuat komponen inti moulding ketel air  

adalah mild steel, ST 37 dan alumunium yang terdiri dari besi pejal 

ukuran 185 x 43 x 105 mm dan 105 x 105 x 105 mm, plat baja ST 37 tebal 

5mm, dan aluminium ukuran 105 x 43 x 105 mm 

3. Peralatan, mesin dan alat ukur yang digunakan dalam proses pembuatan 

komponen moulding ketel air adalah sebagai berikut: 

a. Mesin yang digunakan meliputi mesin frais , mesin bubut , dan 

gerinda tangan. 

b. Alat ukur yang dipakai adalah jangka sorong, bevel protector ,dan 

penggaris siku. 

c. Alat yang digunakan adalah palu plastik, penitik, penggores, ragum, 

tang, klem C, dan kikir. 

4. Manufaktur komponen inti moulding ketel air meliputi: (1) identifikasi 

gambar kerja, (2) persiapan bahan, (3) proses pemesinan ( miiling dan 

turning) , (4) proses semua komponen, dan (5) Uji fungsi dan uji kinerja. 

5. Setelah dilakukan uji fungsi, terdapat perbedaan dimensi antara gambar 

kerja dan komponen inti moulding setelah jadi yaitu dengan panjang 
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selisih 2 mm pada bagian inti part 1 dan 2. Presentase kesalahan yang 

didapat sebesar 0,5%. Setelah uji kinerja, moulding ketel air hanya dapat 

mencetak ketel air dengan suhu cairan aluminium maksimal 800℃. Pada 

uji kinerja yang pertama, telah menghasilkan produk moulding ketel air 

namun belum sempurna yang disebabkan keterbatasan peralatan. 

Sedangkan uji kinerja yang kedua dilakukan di industri dengan cairan 

aluminium suhu 850℃ menyebabkan lapisan die coat tidak mampu 

menahannya sehingga mengakibatkan hasil cetakan melekat dan tidak 

bisa dilepaskan dari moulding. 

B. Saran 

1. Setelah melakukan evaluasi dan penelitian lanjut, ditentukan jenis 

moulding yang akan dikembangkan selanjutnya yaitu moulding ketel air 

dengan bahan aluminium yang telah melalui proses elektroless minimal 5 

jam. 

2. Perlu adanya kajian dan penelitian lebih lanjut terkait proses elekroless 

alumunium 

3. Perlu adanya pengembangan desain bentuk moulding ketel yang berbahan 

aluminium yang telah melalui proses elektroless 

4. Selalu teliti dan cermat dalam pembuatan komponen inti moulding agar 

pasak dan pengunci dapat berfungsi presisi. 


