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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran yang berkaitan 

dengan kerja praktek yang telah dilaksanakan oleh penulis di PT. Dwi Gading 

Wijaya Mandiri. 

5.1. Kesimpulan  

Setelah melakukan kerja praktek di PT. Dwi Gading Wijaya Mandiri 

pada tanggal 22 Juni  - 1 Agustus 2020 dapat disimpulkan : 

1. Mesin produksi pada PT. Dwi Gading Wijaya Mandiri lebih 

mengutamakan penggunaan relay. Semua panel kontrol pada mesin 

menggunakan rangkaian kombinasi relay. Selain harganya yang 

terjangkau, relay juga sangat aman bagi mesin produksi serta 

penggunaannya tahan lama. Dan relay juga mempermudah maintenance 

pada mesin produksi. 

2. Penambahan sistem otomatis pada mesin proses produksi dapat 

mengurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar 

pekerja untuk mengoperasikan mesin. 

Setelah melakukan kerja praktek di PT. Dwi Gading Wijaya Mandiri, 

penulis mendapatkan banyak manfaat, baik itu pengalaman, pengetahuan, 

dan semua yang terkait dalam dunia kerja. Sehingga penulis dapat 

menambah wawasan yang didapakan selama ini, karena hanya dengan kerja 

praktek penulis mengetahui seberapa jauh kemampuan yang sudah dimiliki. 

  

5.2. Saran 

 Dalam pembuatan mesin jig deck molen sebaiknya pada proses 

mekanik menggunakan mur/baut agar jika salah penempatan material tidak 

harus mengelas ulang material yang akan di produksi. Di samping hal 

tersebut juga mempermudah maintenance dan troubleshooting mesin jig 

deck molen. 
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