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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisa yang telah dilakukan, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perancangan sistem transfer daya listrik tanpa kabel menggunakan jenis kumparan 

spiral datar (single layer spiral coil) dengan jumlah lilitan sebanyak 80, diameter 

dalam 5 cm dan diameter luar 21 cm sudah bekerja dengan baik dengan jarak kirim 

terjauh yaitu 30 cm kecuali sistem pada level frekuensi 1 kHz dengan tambahan 

rangkaian penguat dimana alat tidak dapat bekerja. 

2. Dari analisa pengukuran daya didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pada sistem tanpa rangkaian penguat didapatkan nilai efisiensi daya (η) tertinggi 

adalah 41,21% pada level frekuensi 3 kHz dengan jarak 4 cm dan daya terkirim 

tertinggi yaitu 0,139 Watt pada level frekuensi 1 kHz dengan jarak 6 cm. 

b. Pada sistem dengan rangkaian penguat didapatkan nilai efisiensi daya (η) 

tertinggi adalah 53,83% pada level frekuensi 5 kHz dengan jarak 4 cm dan daya 

terkirim tertinggi yaitu 0,179 Watt pada level frekuensi 3 kHz dengan jarak 4 cm. 

c. Dengan penambahan rangkaian penguat terjadi peningkatan efisiensi daya pada 

level frekuensi 3 kHz yaitu 10,05 % dan pada level frekuensi 5 kHz yaitu 12,37 

%. 

3. Besar peningkatan jarak pengiriman daya tertinggi didapat pada level frekuensi 5 

kHz yaitu 10 cm dan pada level frekuensi 3 kHz didapat peningkatan sebesar 8 cm. 

4. Dari analisa pengukuran medan magnet didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

a. Nilai pengukuran medan magnet tertinggi terukur untuk sistem tanpa penguat 

pada level frekuensi 1 kHz adalah 4,38 µT, pada 3 kHz adalah 1,87 µT, pada 5 

kHz adalah 1,85 µT, dan untuk sistem dengan penguat pada 3 kHz  adalah 2,93 

µT, dan pada 5 kHz adalah 1,54 µT. Semakin jauh jarak pengukuran maka 

semakin kecil medan magnet yang terukur. 

b. Dengan menambahkan rangkaian penguat terjadi peningkatan medan magnet 

pada level frekuensi 3 kHz yaitu 26,93 % dan pada level frekuensi 5 kHz yaitu 

16,71 %. 
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c. Nilai pengukuran medan magnet yang paling tinggi yaitu 4,38 µT pada level 

frekuensi 1 kHz tanpa penguat masih dibawah ambang batas peraturan 

pemerintah PER.13/MEN/2011 yaitu 0,2 mT sehingga sudah dianggap aman bagi 

tubuh manusia. 

5. Nilai hasil efisiensi daya yang didapatkan sudah lebih baik daripada hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh Adnyana (2015). 

 

 

5.2 Saran 

Selama mengerjakan penelitian tugas akhir tentang sistem transfer daya listrik 

tanpa kabel dengan penambahan rangkaian penguat ini, penulis menyadari masih 

banyak kekurangan dan kelemahan baik dari sistem, komponen, alat ukur dan prosedur 

penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu penulis memberikan beberapa saran untuk 

penelitian berikutnya dengan topik yang sejenis sebagai berikut : 

1. Dalam perancangan sistem transfer listik tanpa kabel dibutuhkan komponen 

induktansi dan kapasitansi yang tepat sesuai dengan frekuensi yang diinginkan 

maupun dengan nilai komponen yang ada. 

2. Efisiensi daya yang didapatkan masih kurang besar, untuk itu diperlukan 

pengembangan dari rangkaian dan kumparan pada pengirim, penerima, dan penguat 

serta osilator yang digunakan. 

3. Dalam membuat kumparan diperlukan ketelitian yang baik sehingga bentuk, 

dimensi, dan nilai induktansi yang diinginkan sesuai sehingga sistem dapat 

beresonansi dengan baik pada frekuensi yang ditentukan. 

4. Dapat digunakan dalam referensi penelitian selanjutnya untuk pemilihan 

bahan/material kumparan dan komponen elektronika seperti R dan L. 


