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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 

  
Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan analisis yang telah diurakan pada 

bab sebelumnya serta saran untuk penelitian selanjutnya. 
 
6.1 KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Alat vakum engine cleaner hasil rancangan memiliki dimensi tinggi 

keseluruhan 45cm, diameter luar tabung 5,5 cm, diameter dalam tabung 5,3 
cm,   tinggi tabung 18 cm, volume isi tabung 309 ml, dengan berat 1 kg. 

2. Total biaya pembuatan alat vakum adalah sebesar Rp 798.600, dari 
penjumlahan biaya material dan biaya non material. Dengan biaya 
penyusutan alat Rp 2.632/hari sehingga dalam satu tahun dapat membuat 
alat vakum yang baru. 

3. Berdasarkan identiikasi masalah yang timbul sebelum menggunakan alat 
vakum engine cleaner, setelah alat diuji coba hasilnya cukup baik ke empat 
masalah utama bisa diminimalisir : 
• Indikator engine tidak menyala karena pembuangan engine cleaner 

menggunakan alat vakum ini tidak perlu menstater mobil berulang kali. 
• Pembuangan engine cleaner dengan alat vakum ini bisa dilakukan 

hanya dengan satu orang. 
• Komponen seal busi aman, karena tidak ada kotoran dari ruang bakar 

yang keluar ke seal busi. 
• Tidak perlu pembersihan lubang busi, karena kotoran didalam ruang 

bakar akan divakum dengan alat ini. 
yang menjadikan waktu pengerjaan service tune up cleaning ruang bakar 
bisa semakin cepat 25 menit atau 20,8%. 

4. Berdasarkan evaluasi mekanik dan pemilik bengkel Duta Bayu Mobil 
terhadap penggunaan alat vakum engine cleaner, ada beberapa hal yang 
menjadi kekurangan dari rancangan ini, antara lain hasil rancangan alat ini 
hanya bisa digunakan di bengkel yang mempunyai kompresor, dan selang 
vakum yang terlalu keras sehinnga sulit untuk digerak-gerakkan. 
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6.2 SARAN 
Saran yang dapat diberikan untuk langkah pengembangan atau penelitian 

selanjutnya, sebagai berikut : 
 

1 Untuk menutupi kekurangan alat, bagi peneliti selanjutnya pemilihan 
selang vakum yang lebih flexible, tahan panas dan tidak berubah bentuk 
saat menerima kevakuman. 

2 Desain rancangan alat vakum engine cleaner dapat dikembagkan lebih baik 
lagi dan dapat digunakan pada semua jenis atau merk mobil. 
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