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BAB V 

PENUTUP 

 Dari hasil pembuatan alat dan laporan yang telah penulis kerjakan selama 

beberapa bulan ini, baik dari pemilihan judul sampai proses pengujian hingga 

selesai, penulis mendapatkan banyak manfaat berupa pengalaman yang tidak di 

penulis dapatkan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu penulis dapat 

mengambil kesimpulan dan saran tentang laporan ini untuk pembaca yaitu sebagai 

berikut : 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarka urian yang diambil dari bab I sampai dengan bab IV khususnya 

tentang pengujian , maka penggunaan alat penepat adalah sebagai berikut ini : 

1. Mengefisiensi waktu pengerjaan. Hal ini dikarenakan alat ini 

menggunakan metode putar yang bertujuan agar proses pengelasan satu 

kursi dapat dikerjakan hanya dengan sekali proses pengerjaan saja. 

2. Lebih presisi hal itu dikarenakan semua komponen alat penepat sudah 

dihitung sebelumnya sehingga hasilnya lebih presisi dibandingkan tanpa 

menggunakan alat penepat. 

3. Dioperasikan dengan mudah. 

5.2 Saran 

 Sebagai penutup dari penulisan laporan ini, penulis member beberapa 

saran. Adapun saran-saran sebegai berikut ini : 

1. Sebelum memulai kerja sebaiknya hal-hal yang berhubungan dengan 

keselamatan kerja, baik terhadap mesin, tempat kerja maupun manusia 

sebagai pengoperasi mesin harus tetap diperhatikan. 
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2. Sebelum mengoperasikan alat ini diharapkan untuk membaca buku 

panduan yang telah dibuat, agar penggunaan alat bisa optimal dan 

mencegah terjadihnya kerusakan pada alat akibat tidak tau cara 

mengoperasikannya. 

3. Setelah mengoperasikan alat ini, pastikan dibersihkan kembali agar tidak 

terjadikan kerusakan. 
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