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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan diskusi yang telah dijelaskan pada 

BAB sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan hasil uji randomized block design dapat disimpulkan 

bahwa pengaruh komposisi campuran potasium, MSG dan pocari 

sweat pada elektrolit belimbing wuluh berpengaruh terhadap kuat arus 

namun tidak terlalu signifikan. 

b. Berdasarkan hasil uji randomized block design dan least significant 

difference didapatkan kuat arus tertinggi dari masing-masing 

perlakuan yaitu 1 gram potasium, 4 gram MSG, dan 5 gram pocari 

sweat. 

c. Berdasarkan hasil uji randomized block design dan least significant 

difference kembali terhadap ketiga campuran tertinggi dari masing-

masing perlakuan didapatkan kuat arus tertinggi yaitu 5 gram pocari 

sweat. 

d. Dari semua campuran yang tertinggi adalah pocari sweat, dikarenakan 

pocari sweat mengandung larutan garam natrium (NaCl) yang setara 

dengan larutan garam dapur 0,9%. Larutan garam natrium atau garam 

dapur merupakan salah satu larutan elektrolit kuat. 
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5.2.  Saran 

 Dalam penelitian ini memiliki beberapa langkah pengerjaan yang 

berawal dari pencarian baterai bekas, pengecekan tegangan jepit dan kuat 

arus, pembongkaran, pembuatan campuran, penutupan baterai. Dalam setiap 

langkah harus mementingkan masalah lingkungan, oleh sebab itu dalam 

melakukan penelitian harus dilakukan dengan benar dan baik. 

Yang harus diperhatikan lagi yaitu dalam pembuangan elektrolit 

baterai yang asli. Pembuangan harus dilakukan dengan hati-hati 

dikarenakan dapat mencemari air tanah. Selain itu yang harus diperhatikan 

yaitu dalam pembuatan pasta, pasta harus tercampur dengan rata. Setelah 

pembuatan pasta selesai kemudian memasukkan pasta ke dalam baterai, 

pasta harus terisi padat dikarenakan agar tidak banyak ruang kosong yang 

terdapat di dalam baterai. Hal terakhir yang harus diperhatikan yaitu dalam 

penutupan baterai, apabila tidak tertutup dengan baik maka dalam 2 hari 

pasta tersebut akan keluar dikarenakan gas yang berada di dalam baterai 

memberikan tekanan sehingga pasta keluar dari baterai. 

Berharap penelitian ini dapat berhasil dan bermanfaat untuk 

perkembangan dunia pendidikan maupun teknologi, maka diperlukan 

banyak penyempurnaan dalam pembuatan penelitian. Meskipun hasil yang 

didapat tidak maksimal namun setidaknya penelitian ini dapat memberikan 

motivasi kepada mahasiswa untuk dapat membuat penelitian yang lebih 

baik. 

Bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang sama, 

peneliti menyarankan sebagai berikut: 

1. Gunakan belimbing wuluh yang muda. 

2. Gunakan elektrolit yang baik berupa ekstrak buah yang kering. 

3. Dapat menggunakan pocari sweat kembali. 



41 
 

 
 

4. Lebih banyak untuk melakukan kajian pustaka. 

5. Lebih banyak mencoba penelitian kembali. 
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