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BAB IV  

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

 Dari hasil penelitian penulis dapat diambil kesimpulan bahwa jenis 

penyediaan alat pelindung diri sudah baik dan sesuai dengan kebutuhan dari 

karyawannya di tempat kerja. Selain itu alat pelindung diri yang diberikan juga 

sudah sesuai dengan standar mutu yang di tetapkan seperti Standar Keselamatan 

Internasional, ANSI, ASTM, NFPA dan standar keselamatan pelanggan untuk 

sarung tangan, dll. Agar karyawan tidak binggung tentang alat pelindung diri 

maka perusahaan memberikan pelatihan yang mana perusahaan memberi nama on 

site training (OST 21). Didalam training tersebut perusahaan menjelaskan tentang 

prosedur penggunaan, pemeliharaan, alasan menggunakan alat pelindung diri, dan 

penjelasan lainnya tentang alat pelindung diri.  

 Namun untuk stock alat pelindung diri perusahaan tidak sesuai dengan 

jumlah dari karyawan yang ada di perusahaan sehingga penyediaan akan alat 

pelindung diri di perusahaan tidak sesuai dengan banyak karyawan dan 

menyebabkan karyawan harus menunggu untuk kedatangan alat pelindung diri 

selanjutnya.     

 Menurut observasi dan hasil wawancara penulis di PT. Asrindo Citraseni 

Satria karyawan telah menerapkan semua yang dijelaskan didalam OST 21 

dengan baik. Untuk penyimpanan alat pelindung diri perusahaan tidak 

memberikan tempat khusus bagi alat pelindung diri yang telah digunakan 

karyawan sehingga karyawan harus membawa alat pelindung diri kerumahnya 
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masing-masing perusahaan hanya menyediakan tempat untuk persediaan alat 

pelindung diri yang mana di letakkan di gudang logistik.   

 Untuk penerapan sanksi yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan telah 

disambut dengan tangan terbuka oleh karyawan, sebab menurut mereka tanpa 

adanya sanksi tersebut maka mereka bisa saja bekerja dengan kemauan mereka 

sendiri tanpa mengikuti peraturan yang sudah ada. Namun meskipun sanksi ini 

telah ditetapkan masih saja ditemui karyawan yang tidak patuh dan melanggarnya. 

Sehingga kecelakaan kerja bisa terjadi pada siapa saja. 

 

4.2 Saran  

 Adapun saran penulis bagi kelancaran operasional PT. Asrindo Citraseni 

Satria ini yaitu sebagai berikut: 

1. Perlu ditingkatkan lagi pengawasan dan pemeriksaan alat pelindung 

karyawan apakah alat pelindung diri yang digunakan layak atau tidak 

digunakan. 

2. Perusahaan perlu menyediakan tempat atau loker khusus untuk tempat 

penyimpanan alat pelindung diri setelah digunakan oleh karyawan. 

3. Perusahaan lebih meningkatkan stock alat pelindung diri (APD) agar 

sesuai dengan jumlah karyawannya. 

 

 

 

 

 


