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RINGKASAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN   Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri terhadap beberapa keahlian atau keterampilan baik softskill atau hardskill yang sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi selama beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap kendala atau masalah yang dihadapi selama PKL di instansi PT Central Pertiwi Bahari.  Penempatan PKL pada PT Central Pertiwi Bahari ditempatkan pada bagian produksi sebagai Operator Mixer. Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Central Pertiwi Bahari, yang di laksanakan pada bulan Juli sampai dengan September 2017, Penulis dapat memahami bagaimana Manajemen kerja di PT Central Pertiwi Bahari khusus di bagian produksi, bagaimana Proses berjalannya pembuatan pakan ikan mulai dari proses intake sampai dengan proses wet mix, serta proses perhitungan dan penginputan data.  Kata kunci: PKL, Produksi, Operator.              
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BAB I PENDAHULUAN  1.1 Latar Belakang Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja, mengadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan realisasi penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun perusahaan. Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia. PKL dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-masing. PKL merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir perkulihan jenjang Strata 1 (S1) dan diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal di bawah bimbingan dosen pembimbing yang memenuhi syarat serta perencanaan yang sistematis dan terarah. (UTI, 2017). PT. Central Pertiwi Bahari memiliki salah satu usaha di bidang industri pakan udang dan pakan ikan. Keberadaan pabrik pakan ikan PT. Central Pertiwi Bahari ini terletak di jalan Ir. Sutami Km 16 Desa Sindang Sari, Kecamatan   Bintang, Kabupaten Lampung Selatan telah menghasilkan produksi komersial sejak Januari 1997 dengan kapasitas produksi kurang lebih 122.000 ton/tahunnya. Produk yang di hasilkan adalah pakan udang yang di kemas dalam lima jenis produk, pellet kasar dan halus. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen akan beberapa jenis pakan dan di tinjau dari luas lahan untuk pengembangannya juga masih memenuhi maka, PT. Central Pertiwi Bahari menambah varian produknya yaitu, pakan ikan. Pabrik pakan ikan PT. Central Pertiwi Bahari berdiri sejak November 2013 dan sudah mulai memproduksi dengan kapasitas 4000 ton/bulannya. (CPP, 2016). 



1.2 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Maksud dan tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kesatuan dalam proses belajar yang harus penulis selesaikan, karena program praktik ini sangat dibutuhkan terutama untuk mengimplementasikannya ilmu pengetahuan didunia kerja, adapun tujuan dilakukannya Praktik Kerja Lapangan di PT Central Pertiwi Bahari sebagai berikut : 1. Mahasiswa dapat memberikan pemikiran berdasarkan ilmu teknologi. 2. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa terhadap tugas yang diberikan. 3. Mengetahui proses kegiatan perusahaan. 4. Memberikan gambaran tentang proses Produksi pakan ikan. 5. Mengajarkan mahasiswa untuk memberikan informasi yang berdasarkan fakta, akurat dan terpercaya   1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Manfaat dilakukannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai berikut: a. Bagi Mahasiswa  1) Menambah wawasan dan pengalaman dalam dunia kerja. 2) Memperluas relasi jaringan didunia usaha yang nantinya menjadi tempat untuk informasi mengenai pekerjaan. 3) Menerapkan ilmu yang diperoleh diperkuliahan dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di perusahaan. 4) Sebagai sarana menambah ilmu di luar perkuliahan mengenai dunia kerja.  b. Kegunaan bagi perusahaan 1) Sebagai sarana untuk kerjasama antar pihak perusahaan dengan pihak akademi. 2) Membantu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. 



3) Sebagai catatan perusahaan untuk menilai skill dan pengetahuan  yang dimiliki mahasiswa yang sudah bergabung diperusahaan tersebut.  1.3 Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) Tempat Praktek kerja lapanga (PKL) berada di PT Central Pertiwi Bahari yang berada di jalan Ir. Sutami Km 16 Desa Sindang Sari, Kecamatan   Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Penulis di tempatkan pada bagian Produksi sebagai Operator yang memantau jalannya mesin produksi bahan setengah jadi. Halaman depan kantor PT Central Pertiwi Bahari ditampilkan pada gambar 1.1.  Gambar 1.1 PT.Central Pertiwi Bahari          



Denah lokasi jarak PT Central Pertiwi Bahari dari Universitas Teknokrat Indonesia menggunakan Google Map ditampilkan pada gambar 1.2.  Gambar 1.2 Denah lokasi PT.Central Pertiwi Bahari 1.5 Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan (PKL) Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimulai dari tanggal 10 April 2017 sampai dengan 04 Juni 2017.  Jam masuk  kerja PT Central Pertiwi Bahari ditampilkan pada table sebagai berikut: Jam kerja PT Central Pertiwi Bahari shif 1 ditampilkan pada table 1.1.  Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Hari Jam Masuk Shift 1 Istirahat Jam Pulang Senin 08:00 12.00 - 13.00 16.00 Selasa 08:00 12.00 - 13.00 16.00 Rabu 08:00 12.00 - 13.00 16.00 Kamis 08:00 12.00 - 13.00 16.00 Jum'at 08:00 12.00 - 13.00 16.00 Sabtu Libur Libur Libur Minggu Libur Libur Libur   



 Jam kerja PT Central Pertiwi Bahari shif 2 ditampilkan pada table 1.2. Tabel 1.2 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Hari Jam Masuk Shift 2 Istirahat Jam Pulang Senin 16:00 18.00 - 19.00 24.00 Selasa 16:00 18.00 - 19.00 24.00 Rabu 16:00 18.00 - 19.00 24.00 Kamis 16:00 18.00 - 19.00 24.00 Jum'at 16:00 18.00 - 19.00 24.00 Sabtu Libur Libur Libur Minggu Libur Libur Libur  Jam kerja PT Central Pertiwi Bahari shif 3 ditampilkan pada table 1.3.  Tabel 1.3 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Hari Jam Masuk Shift 3 Istirahat Jam Pulang Senin 24:00 04.00 - 05.00 08.00 Selasa 24:00 04.00 - 05.00 08.00 Rabu 24:00 04.00 - 05.00 08.00 Kamis 24:00 04.00 - 05.00 08.00 Jum'at 24:00 04.00 - 05.00 08.00 Sabtu Libur Libur Libur Minggu Libur Libur Libur       



BAB II  TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 2.1 Sejarah Perusahaan Tahun 1994 sebagai kawasan eks hutan register 47 Way Terusan di Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara (yang kemudian pada tahun 1997 dimekarkan menjadi Tulang Bawang) merupakan bagian kawasan hutan yang telah dipenuhi sekitar 5000 kepala keluarga perambah tak ada harapan dan cahaya kehidupan di sini. Kawasan ini hanyalah hamparan hutan gambut, prumpungan dan tambaktambak udang tradisional yang membentang ribuan hektar di tepi sungai besar Way Seputih dan berbatasan dengan apa yang sekarang disebut Nakula Kawasan ini dibiarkan perawan dan tanpa akses sama sekali.  Sejauh mata memandang hanyalah pepohonan dan riak sungai yang besar dan lebar. Satu-satunya jalur transportasi ke sini hanyalah melalui sungai serta jalan setapak hutan yang terbentuk secara tak sengaja karena dilalui oleh para perambah hutan.Adanya tanda-tanda kehidupan adalah semata karena keberadaan para perambah hutan tersebut. Mereka dateng dari berbagai wilayah lain di luar kawasan hutan kawasan ini memang tak 51 memiliki penghuni, apalagi desa. Terisolir, sunyi, gulita tanpa ada detak nadi roda perekonomian. Dari kawasan hutan seperti inilah kemudian lahir sebuah perusahaan tambak udang besar bernama PT Central Pertiwi Bratasena, hasil kerja sama antara PT Bratasena Perkasa Kencana dengan PT Charoen Pokphand indonesia. Kemudian per tanggal 13 februari 1988 PT Central Pertiwi Bratasena ini berubah nama menjadi PT Centralpertiwi Bahari (CPB).  PT. Centralpertiwi Bahari memiliki dua usaha salah satunya usaha di bidang industri pakan ikan. Keberadaan pabrik pakan ikan PT. Centralpertiwi Bahari ini terletak di jalan Ir. Sutami Km 16 Desa Sindang Sari, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan telah menghasilkan produksi komersial sejak November 2013 dengan kapasitas produksi kurang lebih 4000 ton/bulannya.  Produk yang di hasilkan adalah pakan ikan (CPP, 2016). Logo PT Central Pertiwi Bahari ditampilkan pada gambar 2.1. 



 Gambar 2.1 : PT Central Pertiwi Bahari 2.2 Visi dan Misi Perusahaan 2.2.1 Visi Perusahaan Visi Menjadi perusahaan akuakultur terbesar dan terdepan yang terintegrasi secara vertikal terbesar di dunia 2.2.2 Misi Perusahaan  Untuk terus menerus meningkatkan kekuatan di bidang akuakultur dan mengutamakan efisiensi melalui sistem manajement yang inovatif serta teknologi terkini dalam rangka memastikan kesuksesan dari para petambak serta memberikan rangkaian produk yang berkualitas. Secara konsisten kami mengevaluasi kinerja perseroan dan kontribusi di bidang sosial, 56 selain juga menetapkan praktik yang ramah lingkungan di seluruh proses operasional. 2.3 Struktur Organisasi Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang bekerjasama salam satu wadah untuk mencapai tujuan bersama. Perusahaan memerlukan struktur organisasi baik perusahaan perseorangan maupun perusahaan komenditer. Hal ini ditunjukkan untuk mengetahui besar kecilnya suatu perusahaan dan sejauh mana tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam perusahaan tersebut. Berikut struktur organisasi PT. Central Pertiwi Bahari ditampilkan pada gambar 2.2 : 



 Gambar  2.2 Struktur Organisasi PT Central Pertiwi Bahari 1 Plant GM Memiliki tanggung jawab kepada seluruh bagian / fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi. Memimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan yang mengepalai beberapa atau seluruh manager fungsional. General manager bertugas untuk mengambil keputusan dan tanggung jawab atas tercapainya tujuan perusahaan serta sebagai pengendali seluruh tugas dan fungsi-fungsi dalam perusahaan.  2 Feed Processing Terlibat dalam perencanaan, koordinasi dan kontrol dari proses manufaktur dan bertanggung jawab memastikan barang dan jasa diproduksi secara efisien, jumlah produksi yang benar & akurat, diproduksi sesuai dengan anggaran biaya yang tepat dan berkualitas sesuai standar perusahaan.  3 PPIC Menerima order dari  bagian Penjualan ( Sales/marketing ) lalu memastikan order ini selesai dan dikirim ke customer pada waktu yang sudah disepakati. Melakukan manajemen logistik yaitu mengurus sistem untuk mengawasi 



proses arus dari logistik dari mulai penyimpanan, pengantaran yang strategis untuk material, bahan-bahan atau suku cadang , dan juga barang jadi atau produk akhir agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh organisasi yang terkait seperti perusahaan.                         



BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN  3.1 Bidang Kerja  SHAFRIJAL IRFAN FATHONY (14312297)  Selama masa praktek kerja lapangan (PKL) mahasiswa peserta ditempatkan dibagianproduksi, Sebagia Operator produksi yang bertanggung jawab mengoprasikan mesin,untuk memproses atau memproduksi bahan dasar atau bahan baku mentah menjadi bahan baku setengah jadi, memelihara media kerja, mengefisiensi pemakaian bahan baku, menjaga kualitas produk yang dihasilkan, memberikan informasi, serta mengikuti SOP yang telah di tentukan perusahaan untuk menjaga keamanan dalam bekerja.  3.2 Pelaksanaan Kerja  Pelaksanaan praktek kerja lapangan (PKL) di mulai dari tanggal 10 july 2017 sampai dengan 2 september 2017, praktek kerja lapangan dilaksanakan pada hari senin sampai hari jum’at. Untuk waktu pelaksanaan dibagi menjadi tiga sift, sift 1 mulai pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 16:00 WIB, sift 2 mulai pukul 16:00 WIB sampai dengan pukul 24:00 WIB, dan untuk sift 3 Mulai pukul 24:00 WIB sampai dengan pukul  08:00 WIB. Adapun pekerjaan yang diberikan kepada penulis yaitu : 3.2.1 Proses Produksi   Proses Produksi merupakan proses pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi.Dalam proses ini penulis mengoprasikan mesin produksi menggunakan komputer dengan program probatch, proses produksi ini di lakukan sesuai dengan  permintaan atau job order yang telah ditentukan oleh divisi PPIC (Production Planning and Inventory Control).   



Adapun beberapa proses Produksi antara lain : 1.Proses intake  Proses intake merupakan Proses pencurahan bahan baku dari ruang material (RM) kedalam Bin, proses ini dilakukan oleh personil intake sesuai permintaan dari operator Mixer (Control Room).Intake dibagi menjadi dua jenis intake fine ( Digunakan untuk mencurah bahan baku Halus) dan intake coarse (Digunakan untuk mencurah bahan baku kasar yang harus melalui proses giling). Proses Pengoprasian mesin dilakukan didalam kontrol room, kontrol ditampilkan pada gambar 3.1.  Gambar 3.1 Ruang kontrol mesin  Proses intake bahan baku ditampilkan pada gambar 3.2.  Gambar 3.2 Proses Intake Mesin Andrit (giling kasar) ditampilkan pada gambar 3.3. 



 Gambar 3.3 Mesin Andrit (Giling kasar) 2.Proses Batch Scale (Timbang) Proses penimbangan bahan baku dari bin kedalam Timbangan, sesuai dengan formula pakan yang sedang berjalan. Timbangan pada proses ini di bagi menjadi 2, timbangan 1(Dapat menampung bahan baku seberat 2,5 Ton) dan timbangan 2 (Dapat menampung bahan baku seberat 1,5 Ton). Proses Batch Scale (Timbang bahan baku) ditampilkan pada gambar 3.4.  Gambar 3.4 Proses Batch Scale  3.Proses Dry Mix (Pengaduk Kering) Setelah bahan baku ditimbang di batch scale, bahan baku di turunkan kedalam kedalam Mesin Dry mix (Mesin pencampuran bahan baku kering) kemudian ditambahan kan bahan baku berupa vitamin dan 



pewarna oleh operator Hand add. Tempat penambahan material vitamin dan pewarna ditampilkan pada gambar 3.5.  Gambar 3.5 Tempat penambahan vitamin dan pewarna Mesin Dry Mix (Pengaduk) untuk mengaduk dan mencapurkan bahan baku ditampilkan pada gambar 3.6.  Gambar 3.6 Mesin Dry Mix 4. Proses Stol (Giling Halus) Setelah bahan baku selesai di mix didalam mesin dry mix, selanjutnya bahan baku akan akan ditranfer kedalam bin stol.Kemudian akan digiling didalam mesin hammer mill stol.melewati Proses ayak didalam mesin Turbo. Mesin Hammer Mill Stolz (Giling Halus) ditampilkan pada gambar 3.7. 



 Gambar 3.7 Mesin Hammer mill Stolz (Giling Halus) Mesin Turbo (Mesin Ayak) digunakan untuk mengayak atau memisahkan bahan baku yang telah halus, ditampilkan pada gambar 3.8.  Gambar 3.8 Mesin Turbo (Mesin Ayak) 5. Proses Wet Mix (Pengaduk Basah) Pada proses ini,  bahan baku yang telah melewati proses giling Hammer mill stol akan di mix (Di aduk) di dalam Mesin Mixer WetMix. Untuk kode pakan – pakan tertentu akan diberikan bahan baku tambahan berupa Vitamin (VF,CC). Setelah proses mix selesai bahan baku akan di transfer kedalam Bin Extruder yang kemudian akan di lakukan proses pencetakan. Gambar mesin Wet Mix (Mesin Pengaduk basah) digunakan sebagai pengaduk setelah bahan baku ditambah vitamin ditampilkan pada gambar 3.9 



 Gambar 3.9 Mesin Wet Mix  (Mesin Aduk Basah). Gambar mesin wet mix yang terdapat didalam monitor ditampilkan pada gambar 3.10.  Gambar 3.10 Mesin Wet Mix pada komputer (Mesin Aduk Basah). 3.2.2 Proses Perhitungan Dan Penginputan Data Setelah melakukan Proses pengintekan selesai, maka akan dilakukan proses perhitungan bahan baku yang kemudian akan di inputkan kedalam Komputer. Gambar laporan manual hasil curah bahan baku ditampilkan pada gambar 3.11. 



 Gambar 3.11 Laporan Manual Hasil Pencurahan Bahan Baku  Tampilan perhitungan bahan baku pada Microsoft Axel ditampilkan pada gambar 3.12.  Gambar 3.12 Laporan Hasil Pencurahan Bahan Baku Data hasil pencurahan bahan baku yang telah selesai di lakukan perhitungan akan diinputkan kekomputer, gambar dapat dilihat pada gambar 3.13. 



 Gambar 3.13 Penginputan Hasil Pencurahan Bahan Baku Dalam pekerjaan yang diberikan kepada penulis, sangat dibutuhkan  ketelitian, serta pemahaman yang baik dalam setiap pekerjaan, agar pekerjaan yang diberikan dapat sesuai dengan apa yang di inginkan dan diselesaikan  tepat waktu, selain itu kemampuan dalam mengoperasikan komputer, pengolahan data, dan kedisiplinan sangat dibutuhkan dalam menjalankan setiap pekerjaan yang diberikan, sesuai dengan tujuan Praktik Kerja Lapangan yaitu untuk mendapatkan gambaran tentang dunia kerja yang sebenarnya dari pekerjaan penulis.  3.3 Kendala yang Dihadapi Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL)  di PT Central Pertiwi Bahari penulis mengalami beberapa hambatan atau kendala, diantaranya adalah: 1. Sering terjadi Overload (kelebihan muatan) saat proses pentransferan bahan baku ke dalam bin. 2. Hasil giling stol kasar atau tidak sesuai dengan satandar yang ditentukan untuk nilai kehalusan. Standar tingkat kehalusan Hammer Mill Stoluntuk pakan ukuran 1 mm yaitu 100 %, pakan ukuran 2 mm yaitu 96 – 100 %, pakan ukuran 3mm yaitu 90 – 100 %, dan untuk ukuran 4 mm 87 – 100 %. 



3. Nilai protein dari hasil pengecekan mixer wet mix tidak sesuai dengan satandart yang telah ditentukan. Standar nilai protein pakan di bagi menjadi 3 jenis yaitu grade A sebesar 27 – 34 %, grade B sebesar 18 – 24%, dan untuk grade C sebesar 14 – 17 %. 4. Kesalahan dalam perhitungan dan penginputan data hasil curah intake karena kertas print timbangan tidak jelas.  3.3 Cara Mengatasi Kendala Dengan kendala yang dihadapi maka perlu adanya solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Upaya penulis dalam mengatasi kendala-kendala pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di tempat kerja tersebut adalah: 1. Overload terjadi karena adanya kelebihan muatan atau dikarenakan adanya kendala pada jalur transfer, dapat diatasi dengan cara sebagai berikut: a. Melakukan pengecekan jalur apakah jalur transfer berjalan dengan normal atau tidak, apabila jalur tidak dapat berjalan, lakukan pembongkaran jalur transfer dengan membuka penutup backet.Menurut Wignjosoebroto (2000), pemindahan bahan baku atau material handling merupakan istilah terjemahan dari material handling adalah suatu aktifitas yang sangat penting dalam kegiatan produksi dan memiliki kaitan erat dengan perancanaan tata letak fasilitas produksi. b. Memberikan pelatihan (training) kepada petugas curah mengenai SOP dalam proses pencurahan bahan baku, untuk menghindari kesalahan atau kelalaian dalam proses pencurahan.  2. Kekasaran pada hasil giling hammer mill stol dapat diatasi dengan cara sebagai berikut: a. Melakukan pengecekan kehalusan pakan pada setiap proses giling, apabila bahan giling mulai kasar hentikan proses 



penggilingan untuk menghindari bahan baku kasar berkelanjutan b. Memberikan intruksi kepada operator giling untuk melakukan pengecekan pada mesin, apakah terjadi kebocoran pada screener (penyaring awal), terjadi kebocoran pada mess (penyaring akhir), atau pisau giling yang mulai tumpul.  3. Nilai protein dari hasil perngecekan mixer wet yang tidak sesuai dengan standar dapat diatasi dengan cara sebagai berikut: a. Melakukan pengecekan protein pakan pada setiap proses mixing wet, apabila pada proses mixing tidak sesuai standar hentikan proses mixing. b. Lakukan pengecekan pada formula pakan, apakah formula pakan berjalan dengan benar, mulai dari jenis bahan baku, berat (Kg) bahan baku.  4. Kesalahan dalam pekerjaan merupakan bagian dari kegiatan human error. Menurut Dr. James Reason, penulis Human Error (1990) mengatakan: adalah penting bagi tiap pekerja, terutama managernya, untuk menjadi lebih mawas diri akan potensi manusia berbuat salah. Pekerjaan, tempat kerja dan faktor organisasasi membentuk kemungkinan (likelihood) dan konsekuensi (consequences). Memahami bagaimana dan mengapa tindakan tidak aman terjadi adalah langkah awal penting dalam mengelola kesalahan dengan efektif.   Melakukan perawatan terhadap printer timbangan dengan cara membersihkan secara berkala karena penempatan printer rentan terkena debu dari bahan baku yang sedang ditimbang, juga berdekatan dengan tempat curah bahan baku. Menurut AM. Sugeng Budiono, (2003), Mesin dan alat diatur sehingga cukup aman dan efisien untuk melakukan pekerjaan dan mudah.  



 BAB IV  KESIMPULAN DAN SARAN  4.1 Kesimpulan   PT Central Pertiwi Bahari merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produksi pakan ternak terutama pakan ikan dan udang, kegiatan umum yang dilakukan adalah memproduksi pakan ikan seperti pakan ikan lele, pakan ikan emas, pakan ikan bandeng, dll.  Adapun kesimpulan yang dapat diambil penulis dari kegiatan praktek kerja lapangan pada PT Central Pertiwi Bahari adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kinerja dan melakukan perawatan pada mesin produksi saat mesin bekerja atau setelah mesin dimatikan akan sangat membantu bagi kelancaran dalam proses produksi. 2. Ketelitian dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP sangat diperlukan agar  pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 4.2 Saran  Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut: 1. Perlunya memiliki wawasan yang cukup tentang ilmu komputer dan wawasan tentang proses pengolahan data produksi pakan ternak, Khususnya pakan ikan. 2. Penggunaan timbangan yang dapat terkoneksi secara langsung kekomputer akan sangat membantu proses perhitungan bahan baku yang telah dicurah. 3. Perusahaan perlu menambah wawasan (memberikan training) kepada pekerja tentang SOP dalam melakukan pekerjaan akan sangat bermanfaat bagi kelancaran dalam proses produksi.   
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