
 

 

 

BAB VIII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

VII.1. Kesimpulan 

PT. Candi Mas Surabaya merupakan perusahaan plastic houseware berbahan 

polypropylene yang diadapat dari botol minuman bekas. Produk alat rumah tangga 

yang diproduksi terdiri dari dua kategori yaitu foodgrade dan non-foodgrade. 

Adapun produk foodgrade meliputi waterjug, mug, tempat agar-agar, piring, tempat 

makan, mangkok, dan lain-lain sedangkan produk non-foodgrade meliputi baskom, 

tempat sampah, cikrak, cikrak tangan, tempat sendok, rak, pot bunga, hanger, dan 

lain-lain. 

Untuk menjalankan proses produksi, PT. Candi Mas memiliki dua plant 

dengan fungsi yang berbeda. Plant pertama sebagai tempat daur ulang plastik berlogo 

PET sebagai bahan baku utama dalam produksi produk non-foodgrade. Plant kedua 

sebagai tempat pencetakan produk alat-alat rumah tangga yang meliputi proses 

pewarnaan, pencetakan, penghalusan, pengepakan, dan daur ulang produk gagal.   

Unit utilitas yang dimiliki PT. Candi Mas meliputi unit penyediaan listrik dan 

air pendingin. Unit utilitas berperan penting dalam mendukung proses produksi. 

Dalam pengolahan limbah, PT. Candi Mas melakukan pembuangan limbah 

seminimal mungkin dengan proses daur ulang. Limbah minyak pelumas mesin 

pencetak dan plastik sisa penghalusan diolah kembali untuk digunakan dengan mesin 

tertentu. 

VII.2. Saran 

Saran yang dapat kami berikan pada PT. Candi Mas adalah mengenai metode 

pengolahan air pendingin dan keamanan pekerja. Untuk metode pengolahan air 



 

 

 

pendingin, kami menyarankan agar PT. Candi Mas perlu melakukan uji analisa pada 

air pendingin khususnya pada tingkat kesadahan air karena kesadahan yang tinggi 

dapat menimbulkan kerak pada bagian dalam mesin. Untuk keamanan pekerja, kami 

menyarankan agar memasang pengaman di sekitar mesin pencetak karena mesin 

beroperasi pada suhu tinggi sehingga dapat membahayakan pekerja yang bekerja di 

sekitarnya. Pada proses produksi, saran kami agar kapasitas produksi dinaikkan 

hingga kapasitas maksimum mesin injeksi supaya efisiensi mesin meningkat 
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