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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

Bab ini membahas mengenai simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang 

ditarik berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah penulis uraikan pada 

bab-bab sebelumnya.  

5.1 Simpulan 

Dalam sub bab simpulan ini, penulis membagi pembahasan simpulan 

menjadi 3 bagian utama, mengenai rancangan wtfs, relevansinya terhadap mata 

kuliah Sistem Kendali, dan implentasi pada proses perkuliahan. 

5.1.1. Rancangan WTFS 

Konsep real and mobile diindikasikan dengan adanya simulasi proses 

yang dapat ditampilkan secara real dengan menggunakan wtfs ini. Pengguna 

bisa melakukan monitoring pada proses yang berjalan secara aktual. 

Berdasarkan implementasi wtfs yang telah dilakukan dalam perkuliahan, 

konsep “real” ini sudah bisa diimplementasikan dengan baik, diindikasikan 

oleh para pendapat mahasiswa peserta perkuliahan yang berpendapat bahwa 

penggunaan wtfs ini sudah cukup mampu memberikan penjelasan yang lebih 

real terkait dengan materi yang dibahas. 

Adapun untuk konsep “mobile” diindikasikan dengan rancang bangun 

wtfs yang mudah untuk dibongkar pasang, berguna dalam hal penyimpanan 

dan kemudahan transportasi antar ruangan. Adapun mengenai masalah 

kemudahan transportasi ini, masih menjadi isu utama apabila wtfs 

dibutuhkan untuk transportasi antar gedung, karena kebutuhan sistem 

meliputi komponen dan panel-panel simulator yang dimensinya tidak lagi 

memungkinkan untuk dibuat lebih ringkas lagi.  

5.1.2. Relevansi Terhadap Mata Kuliah Sistem Kendali 

Berdasarkan hasil survey, bisa diketahui ada 3 pokok bahasan yang 

mempunyai tingkat relevansi yang cukup baik jika diterapkan wtfs ini, yakni 
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pengantar sistem kontrol, konsep aksi dasar pengontrolan dan kontrol 

automatik di industri, dan konsep-konsep teknik desain dan kompensasi. 

Adapun untuk hasil kajian untuk materi-materi lain di sistem kendali yang 

tidak bisa diterapkan bersama wtfs ini adalah karena terlalu abstrak dan 

murni bersifat teoritis. Tetapi, pada proses perkuliahan, dosen/pengajar tetap 

bisa memanfaatkan wtfs ini sebagai contoh kasus berupa objek/sistem 

kendali baik itu secara umum maupun per komponen yang menerapkan teori 

ataupun penjelasan model matematis dari bahasan yang sedang dipelajari. 

5.1.3. Implementasi WTFS 

Penulis menerapkan dua model implementasi wtfs pada proses 

perkuliahan, yang pertama wtfs diimplementasikan hanya sebagai media 

yang membantu dosen dalam menerangkan materi. Model implementasi ini 

dinilai lebih efektif jika peserta perkuliahan berjumlah tidak lebih dari 30 

orang dengan susunan tempat duduk dibuat membentuk huruf “U” dan wtfs 

diposisikan di tengah ruangan agar peserta perkuliahan bisa mendapat view 

yang jelas pada wtfs.  

Adapun model implementasi yang kedua adalah dengan membagi 

kelas ke dalam beberapa kelompok dan menugaskannya untuk langsung 

mempraktikkan simulasi berdasarkan jobsheet yang dibagikan kepada 

masing-masing kelompok secara bergiliran. Model implementasi ini 

dilakukan berdasarkan fakta yang ditemukan bahwa penggunaan media wtfs 

yang hanya sebatas media bagi dosen untuk menerangkan materi ternyata 

masih kurang terasa efektif bagi mahasiswa karena pemahaman terhadap 

sistem simulasi yang ditampilkan kurang bisa dimengerti oleh mahasiswa 

jika tidak mencoba merancang simulasinya secara langsung.  

5.2  Implikasi Dan Rekomendasi 

Diterapkannya wtfs pada proses perkuliahan Sistem Kendali berdasarkan 

relevansi materi yang sedang dibahas dinilai mampu memberi implikasi yang baik 

kepada dosen selaku pengajar dan pembimbing proses perkuliahan maupun 
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mahasiswa selaku peserta perkuliahan. Penggunaan wtfs sebagai media 

pembelajaran ini membantu mahasiswa untuk lebih memahami materi dan 

penerapan teori yang sedang dibahas dalam lingkungan yang lebih real, meskipun 

masih berupa miniatur sistem kendali yang sederhana. Berikut adalah beberapa 

rekomendasi terkait pengembangan dan penggunaan wtfs ini sebagai media 

pembelajaran. 

1. Untuk proses monitoring proses simulasi pada wtfs, agar kedepannya 

bisa ditampilkan secara continues tidak per level atau step seperti 

sekarang, maka bisa digunakan PLC analog menggantikan PLC digital 

yang digunakan sekarang.   

2. Ada beberapa space pada meja wtfs yang bisa dimanfaatkan  untuk 

ditambahkan beberapa komponen baru seperti sensor dan aktuator 

agar contoh kasus yang bisa diterapkan lebih beragam.  

3. Untuk keperluan troubleshooting jika ada komponen yang tidak 

berfungsi sebagaimana mestinya, maka bisa ditambahkan lampu 

indikator untuk menunjukkan adanya aliran listrik atau tidak masing-

masing komponen yang terdapat pada wtfs. 

4. Wtfs ini menggunakan komponen-komponen yang memerlukan 

perhatian yang ekstra dari penggunanya ketika sedang digunakan, 

terkait dengan masalah lifetime dan keamanan dalam penggunaan. 

Jadi akan lebih baik jika asisten/pengajar menerangkan terlebih dahulu 

cara penggunaan wtfs ini sebelum diserahkan kepada pengguna untuk 

menggunakannya secara langsung.  


