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PENUTUP 

 
6.1.  Kesimpulan 

Pembahasan yang telah dilakukan dapat di ambil kesimpulan. Kesimpulan 

berdasarkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Klasifikasi kasus kecelakaan kerja dibagi menjadi 3 jenis yaitu ringan 

sedang dan berat.  

a. Kecelakaan ringan adalah Kecelakaan ringan adalah kecelakaan yang 

bisa diatasi dengan pertolongan pertama dan dapat melakukan 

pekerjaannya kembali. Dari klasifikasi ini terjadi adalah tangan tergores 

saat mengrinda, terkena benda panas dan terjepit. Kecelakaan ringan 

tahun 2014 terjadi 8 orang pekerja mengalami kecelakaan, tahun 2015 

terjadi 9 orang mengalami kecelakaan dan 2016 terjadi 9 orang 

mengalami kecelakaan kerja.  

b. Kecelakaan sedang adalah kecelakaan setelah mendapatkan pertolongan 

pertama harus istirahat paling lama 7 hari Dari klasifikasi ini terjadi 

adalah terkena gram, tertusuk paku pada saat membuat cetakan, dan 

terjatuh. Pada tahun 2014 terjadi 2 orang mengalami kecelakaan kerja, 

tahun 2015 terjadi 3 orang mengalami kecelakaan kerja dan tahun 2016 

terjadi 4 orang mengalami kecelakaan kerja.  

c. Kecelakaan berat adalah kecelakaan setelah mendapatkan pertolongan 

pertama harus istirahat lebih dari 7 hari serta mengakibatkan cacat fisik 

dan meninggal dunia. Dari klasifikasi ini terjadi adalah Terjepit Mesin. 

Kecelakaan ini membutuhkan waktu paling lama 8 hari, sehingga 

mengakibatkan terlambatnya proses pembuatan produk tersebut. 

kecelakaan  pernah terjadi pada tahun 2015 sebanyak 1 orang. 

2. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan diidentifikasi dengan dua metode, 

yaitu Why Because Analysis (WBA) dan Technique Operating of Review 

(TOR). 

a. Faktor Penyebab Kecelakaan Pada Stasiun Pencetakan 
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1) Jenis Kecelakaan Terkena Benda-Benda disebabkan oleh kebiasaan 

tidak memakai APD, tidak adanya sangsi, Lingkungan kerja yang 

berserakan, rendahnya kesadaran tentang K3 dan tidak adanya 

prosedur pemakaian APD, sehingga karyawan tidak berhati - hati 

dan mengalami kecelakaan kerja. 

2) Jenis Kecelakaan Tertimpa Oleh Benda disebabkan oleh kebiasaan 

tidak memakai APD, tidak adanya pengawasan, tidak tersedianya 

Helm, rendahnya kesadaran tentang K3 dan kelelahan, sehingga palu 

mengenai kepala karyawan. 

b. Faktor Penyebab Kecelakaan Pada Stasiun Pengecoran 

1) Jenis kecelakaan pengaruh suhu tinggi disebabkan oleh kebiasaan 

tidak memakai APD, tidak adanya sangsi tidak adanya pelatihan 

tentang K3 dan tidak adanya pengawasan, sehingga karyawan 

kurang berhati - hati pada saat memasukkan besi coran kedalam 

tungku. 

2) Jenis kecelakaan terjatuh disebabkan oleh rendahnya kesadaran 

tentang K3, tidak tersedianya helm dan lantai tungku yang licin 

sehingga memicu kecelakaan kerja. 

3) Jenis kecelakaan pengaruh suhu tinggi disebabkan oleh rendahnya 

kesadaran tentang K3, tidak adanya pengawasan, kurangnya 

pelatihan K3  dan kebiasan tidak memakai APD sehingga karyawan 

mengalami kecelakaan kerja. 

c. Faktor Penyebab Kecelakaan Pada Stasiun Pembersihan 

1) Jenis kecelakaan tertumbuk disebabkan oleh rendahnya kesadaran 

tentang K3, kelelahan, kurangnya pelatihan K3, tidak adanya 

prosedur standar kerja dan kebiasaan tidak memakai APD sehingga 

karyawan mengalami kecelakaan kerja. 

2) Jenis kecelakaan terkena oleh benda - benda disebabkan oleh 

rendahnya kesadaran tentang K3, kelelahan, tidak adanya prosedur 

standar kerja dan tidak tepat menggunakan gerinda sehingga 

karyawan mengalami kecelakaan kerja. 
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d. Faktor Penyebab Kecelakaan Pada Stasiun Permesinan 

1) Jenis kecelakaan terjepit deisebabkan oleh rendahnya kesadaran 

tentang K3, kelelahan, tidak adanya tanda peringatan, kurangnya 

pelatihan K3 dan kebiasaan tidak memakai APD sehingga 

karyawan mengalami kecelakaan kerja. 

e. Faktor Penyebab Kecelakaan Pada Stasiun Pengelasan 

1) Jenis kecelakaan terjepit disebabkan oleh  rendahnya kesadaran 

tentang K3 , kelelahan, tidak adanya tanda peringatan, kurangnya 

pelatihan K3 dan kebiasaan tidak memakai APD sehingga 

karyawan mengalami kecelakaan kerja. 

2) Jenis kecelakaan pengaruh suhu tinggi disebabkan oleh kebiasaan 

tidak memakai APD, tidak adanya sangsi tidak adanya pelatihan 

tentang K3 dan tidak adanya pengawasan, sehingga karyawan 

kurang berhati - hati meletakkan benda panas. 

Tindakan perbaikan terhadap faktor penyebab terjadinya kecelakaan 

kerja adalah: 

a. Membuat dan menjalankan standar prosedur kerja yang aman dan 

benar. 

b. Mewajibkan karyawan megunakan APD. 

c. Memberikan pengawasan dan perturan tentang keselamatan kerja. 

d. Mengecek ketersediaanya APD di perusahaan. 

e. Membuat Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 

3. Metode kerja atau standart operational procedure (SOP) yang diberikan 

berupa langkah - langkah kerja pengecoran dan cara pemakaian mesin setiap 

stasiun yang bertujuan mengatasi kesalahan karyawan saat melakukan 

pekerjaan seperti terjepit mesin, tertusuk paku, terjepit besi, terjatuh, terkena 

benda panas, terkena cairan logam panas, terkena bram dan terkena gerinda. 

4. Dari rancangan display di dapat ukuran teks dengan dimensi tinggi huruf 75 

mm, lebar huruf 50 mm, tebal huruf 12.5, jarak antara huruf 18.75, jarak 

antar kata 50 mm dan jarak antar baris 50 mm. Rancangan display dibuat 

sebagai peringatan untuk selalu memakai alat pelindung diri pada saat 



VI-4 

 

bekerja karena kecelakaan akan selalu mengintai dan efeknya sangatlah 

berbahaya jika terjadi. Display ini dapat ditempatkan di area produksi CV. 

Sispra Jaya Logam. Display ini dirancang dengan  menggunakan warna 

kuning, dikarenakan warna kuning memiliki makna untuk berhati - hati 

dalam melakukan pekerjaan. Simbol yang digunakan adalah gambar tangan 

terjepit, tangan putus,  terkena palu, terbakar, dan tertusuk. Dalam simbol - 

simbol yang dirancang adalah kecelakaan kerja yang pernah terjadi di 

perusahaan. 

 

6.2. Saran 

1. Bagi perusahaan 

a. Sebaikanya perusahaan memberikan pengawasan tentang keselamatan 

dan kesehatan kerja bagi karyawan 

b. Sebaiknya perusahaan membuat peraturan tentang keselamatan dan 

kesehatan kerja dengan cara memberikan sangsi kepada karyawan yang 

tidak memakai alat pelindung diri (APD) 

c. Sebaiknya perusahaan mengecek ketersediaan alat pelindung diri (APD) 

2. Bagi karyawan 

Sebaiknya pekerja diharapkan lebih meningkatkan kesadaran dalam 

penggunaan a1at pelindung diri  dengan baik dan benar selama jam kerja 

berlangsung. 

3. Bagi peneliti lain  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untukmengembangkan 

peneliti lainya terutama tentang Pengaruh Penggunaan Alat Pelindung Diri 

 

 


