
BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan pada penelitian ini, maka

kesimpulan pada penelitian ini yaitu:

1. Paparan resiko untuk metode PATH dilihat dari frekuensi kegiatan tertinggi.

Maka resiko tertinggi resiko gangguan muskuloskeletal pada postur tubuh

operator  menggunakan PATH (Posture, activity, tool and Handling) dapat

dilihat pada Tabel 6.1 dan Tabel 6.2 berikut ini

Tabel 6.1 Rekapitulasi pengolahan untuk stasiun panel dan tiang precast
No Aktivitas Kerja Total waktu Frekuensi
1 Pemindahan produk 540 17,06
2 Pengelompokan pasir 474 14,97
3 Pemasangan cetakan 460,3 14,54
4 Pemberian pelumas 420 13,27
5 Pemasanagan kerangka 439,2 13,87
6 Pencampuran bahan dan mixing 426,8 13,48
7 Finishing 405,9 12,82

Total waktu 3166,2 100

Tabel 6.2 Rekapitulasi pengolahan untuk stasiun paving block

No Aktivitas Kerja
Total waktu

(detik) Frekuensi

1 Pengumpulan pasir+Mixing 444,85 24,86
2 Pemindahan ke mesin pencetak 500 27,94
3 Pemindahan hasil cetakan ke gerobak 402,75 22,51
4 Pemindahan ke penjemuran 441,9 24,69

Total waktu 1789,5 100

Berdasarkan Tabel 6.1 dan Tabel 6.2 di atas untuk kegiatan dengan penilaian

penilaian resiko tertinggi pada setiap stasiun kerja adalah kegiatan pemindahan

produk dan pemindahan mesin ke pencetak. Untuk kegiatan ini perlu dilakukan

perbaikan.
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2. Berikut adalah usulan perbaikan sistem kerja untuk mengurangi gangguan

muskuloskeletal pada stasiun adalah sebagai berikut.

a. Stasiun pembuatan panel dan tiang precast

Diusulkan penambahan alat bantu angkut untuk kegiatan pemindahan

produk.

Gambar 6.1 Penggunaan Alat Bantu Angkut (Hand Forklift)

b. Stasiun pembuatan paving block

Usulan perbaikan yang dilakukan adalah penggunaan mesin yang telah di

desain agar kegiatan pemindahan ke cetakan dapat minimalisir atau

dihilangkan.

Gambar 6.2 Rancangan Mesin Conveyor untuk Pemindahan
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6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti bagi perusahaan dan peneliti berikutnya

yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka sebaiknya perusahaan

dapat mempertimbangkan dan mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam

perusahaan, dengan tujuan agar terjadi perbaikan dan peningkatan baik dari

segi produktivitas ataupun kualitas perusahaan.

2. Bagi Peneliti

Bagi peneliti berikutnya yang juga mengambil topik penelitian mengenai

perbaikan sistem kerja di CV. Rangga Beton sebaiknya memberikan usulan

rancangan yang lebih baik dan lebih lengkap yang memberikan perubahan

kepada seluruh elemen kegiatan dan pekerja.


