
BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan 

 Setelah dilakukannya pengumpulan dan pengolahan data yang diperoleh 

pada UD. Aminah Stainless Steel, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Potensi bahaya yang kemungkinan terjadi digolongkan menjadi 2 dilihat 

berdasarkan sumber potensi hazard, yaitu: 

a. Resiko bahaya pada area kerja yang telah digolongkan menjadi 4 jenis 

yang berpotensi menimbulkan hazard yaitu tertusuk akibat material 

yang tajam, terjatuh akibat kabel tidak beraturan, sesak nafas akibat 

tidak memakai APD pada kegiatan pengamplasan, luka bakar akibat 

pekerja tidak memakai APD pada saat pengelasan. 

b. Resiko bahaya akibat dari sikap pekerja. 

2. Resiko bahaya (hazard) yang ditimbulkan pada proses pembuatan teralis 

berdasarkan matriks resiko (risk matrix) meliputi resiko dengan level 

resiko sedang dan resiko rendah. 

3. Usulan yang diberikan kepada perusahaan berdasarkan sumber bahaya 

yang ada, meliputi sikap pekerja dan kondisi lingkungan kerja sebagai 

berikut: 

a. Usulan dengan pembakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada 

perusahaan itu sendiri. 

 b. Membuat visual display tentang pentingnya penggunaan alat 

pengaman diri demi terwujudnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3). 

 c. Sedangkan untuk kondisi lingkungan kerja, perbaikan disesuaikan 

dengan potensi hazard yang telah ditemukan. 

 

6.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat diajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 
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1. Bagi pihak perusahaan 

Saran yang diajukan bagi perusahaan merupakan penerapan usulan 

perbaikan terhadap potensi hazard yang telah teridentifikasi dan diuraikan 

pada laporan Tugas Akhir ini. Serta untuk pemilik perusahaan harus lebih 

memperhatikan sikap perusahaan dan kondisi lingkungan kerja 

kedepannya meskipun telah melakukan perbaikan, agar potensi hazard 

dapat diminimalisir sedikit mungkin. 

 

2. Bagi Peneliti 

Saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan lagi 

penelitian mengenai Hazard Identification (HAZID) dan Hazard and 

Operability (HAZARD). Seperti membandingkan analisa dari metode 

Hazard and Operability (HAZOP) dengan Energy Trace and Barrier 

Analysis (ETBA), ataupun pengaruh aplikasi Hazard and Operability 

terhadap efektifitas kerja, cost perusahaan, semangat kerja karyawan dan 

dapat dijadikan acuan dalam perancangan tata letak. 

  


