
 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Material yang dipakai untuk struktur mekanik ini yaitu material tipe ASTM - 

A 500. 

2. Beban statis yang bekerja pada rel sebesar 27.8 N. 

3. Besarnya tegangan yang diperoleh dari hasil simulasi yaitu 3302666.5 N/m
2
.  

Hal ini dikatakan aman untuk pembuatan struktur mekanik sistem inspeksi 

visi. Dikarenakan beban yang terbesar yang diterima pada rel dudukan kamera 

adalah 3302666.5 N/m
2
 lebih kecil dari tegangan ijin material 268895534.6 

N/m
2
 

4. Nilai defleksi maksimum dari hasil simulasi yaitu 5.443e-002 mm (0.05443 

mm). Dari hasil defleksi tersebut perancangan masih memenuhi syarat 

keamanan, untuk pembuatan struktur mekanik sistem inspeksi visi. Karena 

beban defleksi yang terbesar yang diterima pada rel dudukan kamera adalah 

0.05443 mm lebih kecil dari defleksi ijin material yaitu  0.10688 mm. 

5. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan titik keseimbangan 

pada posisi berdiri tampak samping adalah 21.3 cm dari engsel dan untuk 

titik keseimbangan tampak belakang didapatkan 18.6 cm dari engsel. 
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6.  Pengukuran kelurusan lintasan rel pada sumbu z, penyimpangan tertinggi  

yaitu pada titik 75 cm dari titik awal, karena pada titik tersebut terdapat tiang 

kamera yang mendorong rel keluar. Ini menunjukkan bahwa lebar tiang 

kamera lebih lebar dibanding jarak antar rel pada sumbu z. 

7.  Pengukuran kelurusan lintasan rel pada sumbu x, penyimpangan tertinggi 

yaitu 1.4 mm pada titik 30 cm dari titik awal dan pengukuran kesejajaran 

lintasan rel pada sumbu x penyimpangan tertinggi yaitu 57 cm dari titik awal. 

Dikarenakan pada titik-titik tersebut terdapat pelebaran celah antar rel, 

dikarenakan selama proses perakitan (pengelasan) sehingga material tersebut 

terdeformasi akibat panas yang ditimbulkan dalam proses pengelasan dan juga 

pemasangan rel yang tidak lurus menyebabkan lintasan rel tidak sejajar. 

B. Saran 

Berikut ini beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu:. 

1. Pada saat metode penyambungan harus diperhatikan dengan baik agar tidak 

terjadi kesalahan pada penyambungan. 

2. Melakukan proses produksi yang tepat sehingga yang dihasilkan sesuai 

dengan yang diinginkan. 


