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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa masih terdapat beberapa kesenjangan antara kompetensi keahlian 

Teknik Otomasi Industri (TOI) di SMK Negeri 4 Bandung jurusan 

keahlian teknik otomasi industri dengan kompetensi yang di butuhkan 

industri bidang otomasi industri yaitu : 

1. Kompetensi yang dibutuhkan industri bidang otomasi industri yang 

belum terdapat dalam kurikulum jurusan keahlian TOI SMK Negeri 4 

Bandung  keahlian otomasi industri adalah kompetensi sistem hidrolik 

dan handling sistem robotik. 

2. Kompetensi yang dibutuhkan Industri bidang otomasi industri yang 

sudah ada di jurusan keahlian TOI SMK Negeri 4 Bandung  keahlian 

otomasi industri namun belum sesuai dengan apa yang di butuhkan 

industri adalah : 

 Bidang kelistrikan yang belum sampai pada perakitan dan 

perancangan dan materi yang belum lengkap seperti kelistrikan 

sedangkan pada materi ajar belum mempelajari P&ID, motor ac/dc, 

catudaya ca/dc, ups dan pembacaan gambar elektronika. 

 Kompetensi Sistem Supervising  Control and Data Acuatition 

(SCADA) juga belum sampai pada menginstal  sistem Superisory  

Control  and Data Acuatition (SCADA), Menulis program 

software Superisory  Control  and Data Acuatition (SCADA), 

Merancang Sistem Superisory Control and Data Acuatition 

(SCADA). 

3. Kompetensi keahlian jurusan TOI SMK Negeri 4 Bandung yang sesuai 

dengan kebutuhan industri: 

 Mengoperasikan peralatan pneumatik. 

 Memelihara peralatan pneumatik 

 Mengoperasikan sistem pneumatik. 
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 Memelihara sistem pneumatik. 

 Merakit peralatan dan sistem pneumatik. 

 Merancang peralatan dan sistem pneumatik. 

 Kompetensi pengorasian Programmable Logic Controller 

(PLC). 

 Kompetensi pemeliharaan sensor. 

 

B. Impikasi. 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka 

implikasinya adalah SMK Negeri 4 Bandung perlu sedikit berbenah dalam 

penyusunan kurikulum Teknik Otomasi Industri, karena proses 

pembelajaran pada program keahlian belum sesuai dengan komepetensi 

yang dibutuhkan industri, jika dilakukan pembenahan, maka akan 

meningkatkan kualitas lulusan dan daya serap lulusan SMK Negeri 4 

Bandung akan bertambah. 

 

C. Rekomendasi 

 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka terdapat 

beberapa saran-saran yang ingin peneliti sampaikan yaitu: 

1. Kepada Kepala SMK Negeri 4 Bandung, untuk memperbaiki 

kurikulum, agar proses pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Dengan 

begitu lulusan SMK Negeri 4 Bandung akan banyak yang bekerja di 

perusahaan besar sesuai dengan kompetensinya. 

 

2. Kepada Ketua Program Keahlian Teknik Otomasi Industri SMK Negeri 

4 Bandung, untuk mengadakan kajian ulang terhadap kompetensi apa 

saja yang dibutuhkan industri sehingga materi ajar bisa lebih baik dan 

relevan dengan kebutuhan industri yang ada.  


