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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Selama menjalankan kerja praktek di PT. Karunia Prima Engineering yang 

dimulai  tanggal 15 Juni 2020 hingga 11 September 2020, penulis dapat 

mempelajari banyak hal lebih khusus pada instrumentasi dan sistem pemrosesan 

data di bidang industri. Proses belajar dengan metode diskusi dan praktek 

penggunaan hardware instrumentasi industri melalui pembuatan skematik lengkap; 

perangkaian komponen kontrol, PLC, Inverter memberikan pengalaman kepada 

penulis untuk dapat memahami tentang kaidah pembuatan skematik yang benar 

serta mengasah hardskill dalam penggunaan instrumentasi industri sesuai 

kebutuhan di lapangan. Praktek pengerjaan tugas perusahaan dengan penggunaan 

software dalam pembuatan rangkaian skematik dan single diagram dengan 

AutoCAD, serta proses belajar dengan perancangan aplikasi pengelola basis data 

sederhana memberi pengalaman kepada penulis untuk dapat merepresentasi elemen 

sistem dalam gambaran 2 dimensi yang mudah dimengerti serta dapat memahami 

cara pengelolaan basis pemrosesan data bidang industri 

Selama kerja praktek, perusahaan juga memberi kesempatan pada penulis 

untuk mengerjakan projek perancangan aplikasi otomasi pelaporan data pabrik oleh 

klien PT. Sasa Inti. Program aplikasi yang dirancang penulis memiliki tampilan 

interface yang sederhana dan mudah dalam penggunaannya. Aplikasi juga mampu 

membuat data pelaporan bulanan melalui proses pengambilan dan ekspor data 

bulanan dari database SCADA pabrik yang dapat disimpan sesuai template Ms 

Excel untuk memudahkan kerja operator pemantau dalam pengolahan data proses 

pabrik sesuai permintaan dari klien PT. Sasa Inti. Melalui penyelesaian tugas 

khusus perancangan program aplikasi ini memberikan ilmu baru serta pengalaman 

kepada penulis dalam hal mendesain aplikasi melalui pemrograman berbahasa C# 

sesuai kebutuhan praktik pada lapangan kerja nantinya. Selain itu, Penulis juga 

mendapat banyak pengalaman dalam dunia kerja seperti bagaimana mengenal 

lingkungan kerja, bagaimana agar bisa akrab antar karyawan, bagaimana mengatur 
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waktu kerja, serta bagaimana membangun kerja sama tim. Pengalaman tersebut 

akan sangat berguna di kemudian hari ketika penulis memasuki dunia kerja. 

5.2. Saran 

Saran bagi PT. Karunia Prima Engineering yaitu mengenai manajemen 

waktu. Sebaiknya bila ada tugas yang ingin diberikan ke praktikan dapat segera 

diinformasikan agar pekerjaan yang diberikan dapat diselesaikan tepat waktu dan 

tidak menambah kerja di luar waktu kerja yang telah ditentukan. 
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