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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

1.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka 

diperoleh kesimpulan berikut : 

1. Pada hasil pengujian VLT dengan menggunakan motor induksi, 

dapat dilihat pada grafik perbandingan antara frekuensi dengan 

kecepatan putaran motor induksi. Putaran yang dihasilkan sangat 

smooth (tidak mengalami percepatan yang signifikan) sehingga 

dapat menghemat konsumsi daya karena tidak adanya lonjakan 

arus yang besar seperti ketika memakai sistem DOL (Direct On 

Line), Star Delta, Auto Transformer dan Soft Starter.  

2. Juga dapat dilihat pada perbandingan antara frekuensi dengan daya 

keluaran. Dengan menggunakan VLT, pihak industri dapat 

memperoleh efisiensi konsumsi energi listrik/penghematan biaya 

energi listrik secara kontinu yang dibayarkan kepada pihak PT. 

PLN. 

3. Mengenai cara perawatan peralatan, pihak industri mempunyai 

SOP tersendiri, yang lebih jelasnya dapat dilihat pada lembar 

lampiran. 

4. Agar VLT Low Voltage Drives dapat bekerja secara kontiniu dan 

dapat meminimalisir adanya kerusakan perlu dilakukannya 

perawatan rutin, preventive maintenance dan juga perlu 

penyediaan suku cadang komponen pengganti apabila terjadi 

kerusakan, sehingga pengerjaan perbaikan peralatan cepat selesai. 
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1.2. Implikasi dan Rekomendasi 

1. Agar alat VLT dapat bertahan lama atau tidak cepat rusak, perlu 

adanya pengecekan kebersihan secara rutin, karena beberapa alat 

yang rusak sebelumnya dikarenakan tidak bersihnya area VLT. 

2. Sebaiknya panel VLT diletakkan panel tersendiri yang efisien pada 

masing-masing alat yang terpasang, agar proses perawatan lebih 

mudah dilakukan, dan juga ketika ada masalah pada panel, akan 

lebih mudah untuk diperbaiki. 

3. Diperlukan juga ruangan khusus atau sekat yang dapat melindungi 

panel VLT dari debu, binatang dan gangguan lainnya, agar 

nantinya alat VLT dapat bertahan lebih lama dan tidak perlu 

pergantian spare part dalam waktu yang singkat. 

4. Pada penggunaan alat VLT, perlu adanya monitor tambahanan 

seperti halnya HMI, agar proses pengawasan lebih mudah untuk 

dilakukan operator, sehingga tidak perlunya membuka panel VLT 

yang ada. 

5. Sebaiknya dipasangkan alat (sensor) untuk monitoring kecepatan 

putaran motor mixer sehingga operator lebih mudah untuk 

mengawasi kecepatan putaran motor.
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