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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan kerja praktek di PT. Primasatya Reksacipta Tehnika pada 

tanggal 9 Juni 2014 – 17 Juli 2014 maka penulis menyimpulkan   

1. Software Proficy Machine Edition 7.5 merupakan software yang dikeluarkan 

oleh GE yang mana hanya dapat digunakan pada mesin yang diproduksi oleh 

GE serta memiliki banyak tool dibandingkan dengan Omron seperti operasi 

matematika (mod, add dan div), dll. 

2. Memperoleh pengetahuan tentang komponen-komponen pada panel mulai 

dari PLC sebagai pusat kendali, terminal input maupun output sampai dengan 

peralatan pedukung dalam memrogram panel. 

3. Memperoleh pengetahuan tentang alur kerja panel mulai dari input dari 

sebuah trafo yang disalurkan menuju relay dan diproses menggunakan sebuah 

PLC yang akhirnya disalurkan menuju terminal output untuk disalurkan 

menuju beban.  

4. Berdasarkan pengalaman mengerjakan tugas selama kerja praktek, penulis 

menyimpulkan selama ini dasar mengenai Omron yang diajarkan selama 

perkuliahan membantu penulis dalam memecahkan permasalahan yang 

dikerjakan seperti pembuatan logika dalam bentuk ladder diagram. 

5. Dalam melakukan tugas yang diberikan baik dalam kerja praktek maupun 

kehidupan sehari-hari, kita harus dapat menjadi seorang yang kreatif dalam 

mencari solusi dari masalah yang ada serta diperlukan ketekunan untuk terus 

berusaha ketika belum menemukan jalan keluar dari masalah yang ada. 
 

5.2. Saran 

Saran penulis setelah melakukan kerja praktek antara lain : 

1. Lebih meningkatkan pembelajaran mengenai kontrol industri yang dimiliki 

sekarang seperti Omron karena pada beberapa perusahaan sudah 
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menggunakan software lain seperti PME 7.5 yang mana pada PME 7.5 

memiliki beberapa tool lebih yang tidak dimiliki oleh Omron seperti operasi 

matematika (mod, div dan add) atau menggunakan Omron dengan versi yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan Omron yang dimiliki sekarang. 

2. Lebih mendalami materi tentang panel dalam sebuah industri seperti 

penggambaran wiring diagram karena pada PLC juga membutuhkan sebuah 

panel untuk keamanan sebuah industri yang mana pada perkuliahan hanya 

mempelajari dasar-dasar pada sebuah panel.      
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