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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian implementasi keselamatan dan kesehatan kerja pada 

bagian stockfit di PT Pratama Abadi Industri Kabupaten Sukabumi bahwa pemberian 

alat-alat pelindung diri yang yang diberikan kepada setiap karyawan, sudah lengkap 

dan telah sesuai dan baik. Akan tetapi masih ada saja kecelakaan kerja yang terjadi di 

tempat kerja, Disebabkan dari peralatan yang digunakan saat bekerja. Karena 

kurangnya kesadaran dan pengetahuan para pekerja untuk menggunakan alat pelindung 

diri, menyebabkan banyak nya kecelakaan di lingkungan kerja. Kecelakaan yang dapat 

menghambat atau mengganggu proses produksi dan menurunkan citra perusahaan. 

Dengan demikian sudah menjadi keniscayaan bahwa manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja menjadi kebutuhan di semua sektor. potensi kategori potensi resiko 

kegiatan bahaya bahaya akibat peluang kesehatan mata iritasi mata dan efek lanjutan 

kulit iritasi kulit pernafasan sesak nafas saluran kebakaran terbakar cacat reaktif 

meledak cacat kecil, primering biogenic, kesehatan mata iritasi mata dan efek lanjutan 

kulit iritasi kulit pernafasan sesak nafas saluran kebakaran terbakar cacat reaktif 

meledak cacat kecil. Disebabkan dari peralatan yang digunakan saat bekerja. Karena 

kurangnya kesadaran dan pengetahuan para pekerja untuk menggunakan alat pelindung 

diri, menyebabkan banyak nya kecelakaan di lingkungan kerja. Kecelakaan yang dapat 

menghambat atau mengganggu proses produksi dan menurunkan citra perusahaan. 

Dengan demikian sudah menjadi keniscayaan bahwa manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja menjadi kebutuhan di semua sektor. potensi kategori potensi resiko 

kegiatan bahaya bahaya akibat peluang kesehatan mata iritasi mata dan efek lanjutan 

kulit iritasi kulit pernafasan sesak nafas saluran kebakaran terbakar cacat reaktif 
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meledak cacat kecil, primering biogenic, kesehatan mata iritasi mata dan efek lanjutan 

Kulit Iritasi kulit Pernafasan Sesak nafas saluran kebakaran terbakar cacat reaktif 

meledak cacat kecil. Perusahaan telah memberikan penjaminan keselamatan dalam 

bekerja bagi karyawan. Untuk mengantisipasi kecelakaan kerja, pada bagian stockfit di 

PT Pratama Abadi Industri Kabupaten Sukabumi, kami diberikan masker, sarung 

tangan, Safety shoes merupakan pelindung kaki ketika melakukan kegiatan produksi, 

yaitu sepatu boot, Welder Glasses ini digunakan untuk pemeliharaan mesin. Apabila 

mesin ada yang rusak, karyawan dilengkapi dengan welder glasses sebagai pelindung 

mata ketika meggunakan alat las. Jadi perusahaan melaksanakan upaya keselamatan 

kerja dirasa perlu oleh karyawan baik di golongan karyawan terendah pun. Walaupun 

produktivitas tidak dipengaruhi sepenuhnya oleh keselamatan kerja. Perawatan atau 

pemberian asuransi terhadap karyawan, Pemberian jaminan keselamatan dan kesehatan 

kerja di bagian stockfit di PT Pratama Abadi Industri Kabupaten Sukabumi telah 

dilaksanakan dengan baik. Dimana perusahaan mendaftarkan semua karyawan tetap 

menjadi anggota asuransi BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu usaha 

meningkatkan kesejahteraan karyawan. Pemberian jaminan yang ada pada bagian 

stockfit di PT Pratama Abadi Industri Kabupaten Sukabumi adalah: jaminan 

kecelakaan, jaminan kematian 

2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi keselamatan dan kesehatan kerja pada 

bagian stockfit di PT Pratama Abadi Industri Kabupaten Sukabumi, yaitu adanya 

kurang kesadaran karyawan terhadap pentingnya penggunaan alat pelindung diri dan 

ketidakpahaman karyawan dalam menggunakan mesin. dijelaskan bahwa kecelakaan 

kerja yang terjadi di bidang stockfit PT Pratama Abadi Industri Sukabumi mengalami 

peningkatan dalam kecelakaan kerja berat disebabkan kurang berhati-hatinya 

karyawan, kecelakaan kerja berat yang banyak terjadi seperti terbentur tangan dengan 

mesin, tertimpa oleh alat produksi, sedangkan kecelakaan ringan yang banyak terjadi 

seperti terjepit dan terpeleset ketika karyawan sedang bekerja, kecelakaan kerja ini 
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banyak terjadi dan dialami oleh karyawan pada shift malam, hal tersebut disebabkan 

akibat kelalaian karyawan dan ketidaktahuan karyawan tentang alat yang digunakan 

serta penggunaan alat pelindung diri yang tidak lengkap hal ini disebabkan karena 

kurangnya kesadaran karyawan terhadap pentingnya penggunaan alat pelindung diri 

dalam melaksanakan pekerjaan. Serta perkembangan kesehatan karyawan yang terjadi 

selama beberapa tahun ke belakang mengalami peningkatan. 

3. Cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi keselamatan dan kesehatan 

kerja pada bagian stockfit di PT Pratama Abadi Industri Kabupaten Sukabumi yaitu 

dengan Risiko dapat dikurangi atau beresiko tinggi, dan kegiatan berkategori Risiko 

sebaiknya diminimalisir tanpa penundaan, tapi situasi bukan darurat atau beresiko 

rendah. Risiko bahaya kesehatan dan keselamatan kerja (K3) tidak dapat dihilangkan 

sama sekali, tetapi dapat diminimalisir, baik konsekuensinya maupun 

kemungkinannya. Risiko K3 yang ada pada seluruh kegiatan yang berlangsung di area 

stock fit dapat diminimalisir secara optimum jika pengendalian terhadap faktor-faktor 

risiko bahaya dari setiap kegiatan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. 

Memberikan penjelasan dan pengarahan kepada setiap karyawan tentang alat yang 

digunakan serta penggunaan alat pelindung diri yang tidak lengkap  serta 

meningkatkan kesadaran karyawan terhadap pentingnya penggunaan alat pelindung 

diri dalam melaksanakan pekerjaan. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, selanjutnya peneliti akan 

mengemukakan saran-saran sebagai masukan atau pertimbangan bagi PT Pratama Abadi 

Industri Kabupaten Sukabumi. Adapun saran-saran sebagai berikut : 

5.2.1 Aspek Teoritis 

Dalam hasil penelitian ini dirasa belum maksimal dan masih banyak kekurangan dalam 

hal penulisan maupun penyajian data. berikut saran teoritis peneliti berikan : 
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1. Penggunaan dan penjabaran terhadap teori yang lebih mendalam untuk dimensi 

berorientasi pada hasil dan kuantitas yang lemah perlu diperdalam lagi. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperhatikan implementasi 

keselamatan dan kesehatan kerja pada bagian stockfit di PT Pratama Abadi 

Industri Kabupaten Sukabumi, menggunakan lebih dari satu independent variabel 

agar dapat mengembangkan hasil dari penelitian ini. 

3. Penggunaan teori yang digunakan lebih mendalam untuk variabel pengetahuan 

mengenai implementasi keselamatan dan kesehatan kerja 

4. Diharapkan penelitian selanjutnya mampu memperluas subjek terhadap 

implementasi keselamatan dan kesehatan kerja. Agar mampu menyajikan 

pemahaman terhadap teori yang digunakan. 

5.2.2 Saran praktis 

1. Disarankan untuk pihak manajemen PT Pratama Abadi Industri Kabupaten Sukabumi 

untuk selalu mengurangi risiko tinggi, dan kegiatan berkategori risiko sebaiknya 

diminimalisir tanpa penundaan, tapi situasi bukan darurat atau beresiko rendah. Risiko 

bahaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) tidak dapat dihilangkan sama sekali, 

tetapi dapat diminimalisir, baik konsekuensinya maupun kemungkinannya. Risiko K3 

yang ada pada seluruh kegiatan yang berlangsung di area stock fit dapat diminimalisir 

secara optimum jika pengendalian terhadap faktor-faktor risiko bahaya dari setiap 

kegiatan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Memberikan penjelasan 

dan pengarahan kepada setiap karyawan tentang alat yang digunakan serta penggunaan 

alat pelindung diri yang tidak lengkap  serta meningkatkan kesadaran karyawan 

terhadap pentingnya penggunaan alat pelindung diri dalam melaksanakan pekerjaan. 

Pelayanan kesehatan tenaga kerja dengan penyediaan sarana kesehatan oleh 

perusahaan seperti klinik, sarana kebersihan, dan sebagainya harus ditingkatkan 

sehingga memberikan kenyamanan bagi karyawan dalam bekerja sehingga 

peningkatan produktivitas dapat tercapai 
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2. Disarankan untuk pihak manajemen PT Pratama Abadi Industri Kabupaten Sukabumi 

untuk selalu memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan yang selama 

ini dinilai positif oleh PT Pratama Abadi Industri Kabupaten Sukabumi antara lain 

item-item dari keselamatan kerja dan kesehatan kerja harus selalu di tingkatkan karena 

dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. 

3. Risiko K3 yang ada pada seluruh kegiatan yang berlangsung di area stock fit dapat 

diminimalisir secara optimum jika pengendalian terhadap faktor-faktor risiko bahaya 

dari setiap kegiatan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Memberikan 

penjelasan dan pengarahan kepada setiap karyawan tentang alat yang digunakan serta 

penggunaan alat pelindung diri yang tidak lengkap serta meningkatkan kesadaran 

karyawan terhadap pentingnya penggunaan alat pelindung diri dalam melaksanakan 

pekerjaan. Pelayanan kesehatan tenaga kerja dengan penyediaan sarana kesehatan oleh 

perusahaan seperti klinik, sarana kebersihan, dan sebagainya harus ditingkatkan 

sehingga memberikan kenyamanan bagi karyawan dalam bekerja sehingga 

peningkatan produktivitas dapat tercapai 

 

 


