
BAB V 

PENUTUP 

   Pada bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan dan saran penulis selama 

melakukan kerja praktek dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan 

kerja praktek di PT. PRIMA PAPERINDO Sidoarjo. 

5.1. Kesimpulan 

Setelah penulis melaksanakan kerja praktek di PT. PRIMA PAPERINDO 

Sidoarjo maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

- Corrugated Machine merupakan jantung produksi PT. PRIMA PAPERINDO 

Sidoarjo karena melakukan proses produksi yang menghasilkan corrugated 

cardboar. 

- Dengan mesin die cut maka orang dapat membuat pola – pola tertentu sehingga 

akan memperbanyak desain kertas karton. 

- Dengan mesin die cut orang tidak lagi memotong pola – pola desain dengan 

memakai tangan sehingga dapat menghasilkan kertas karton yang banyak dan 

cepat.  

- Banyaknya kebutuhan akan kertas karton sekarang ini dapat meningkatkan 

perkembangan proses pembuatan kertas karton sehingga dapat menciptakan 

lapangan pekerjaan baru. 

- Up counter adalah alat bantu untuk menghitung automatis yang sederhana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Saran 

Penulis juga mengemukakan saran berdasarkan pengalaman selama 

melakukan kerja praktek di PT. PRIMA PAPERINDO Sidoarjo untuk kemajuan 

pembaca, khususnya mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya di 

masa mendatang. Saran yang disampaikan adalah sebagai berikut: 

- Bagi mahasiswa yang belum melaksanakan kerja praktek bisa memilih PT. 

PRIMA PAPERINDO sebagai tempat kerja praktek. Mengingat topik tentang 

pengolahan corrugated cardboard masih jarang dijumpai. 

- Semua mesin – mesin yang ada berasal dari China sehingga data sheet yang 

ditulis menggunakan bahasa mandarin untuk itu bagi mahasiswa yang tidak 

tahu tentang bahasa mandarin untuk membawa alat bantu seperti kamus 

mandarin atau menggunakan alat elektronik yang dilengkapi software 

penerjemah bahasa . 

- Alat upcounter yang telah dibuat dapat dikembangkan lagi karena kemajuan 

zaman menuntut terjadinya itu 

- Penggunaan Port UART RS-232 dapat di kembangkan kedepannya. Karena 

bagaimana pun proses komputerisasi kedepan akan semakin berkembang 

disemua bidang industri. 
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