
BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

Dari pekerjaan pengangkatan ember tinta dan tumpukan Koran yang ada di 

PT. Riau Graindo saat ini diproleh nilai RWL 8,61 kg dan dengan lifting indexs 

3,48 yang artinya dalam kategori sangat berbahaya. Sedangkan tumpukan Koran 

diproleh RWL 6,30 kg dan Lifting Indexs 1,58 termasuk dalam kategori sangat 

berbahaya. Untuk mengurangi resiko cedera maka telah dilakukan perubahan cara 

kerja untuk ember tinta dan tumpukan Koran jadi. Pada bagian ember tinta yang 

diubah adalah mengurangi berat beban, sudut posisi pengangkatan, jarak 

horizontal dan vertikal. Mengurangi berat beban sama dengan memperkecil desain 

ember tinta dengan berat tinta  yaitu 6,54 kg. ember tinta yang volume lebih 

ringan dari sebelumnya. Pada bagian tumpukan Koran yang diubah adalah 

mengurangi berat beban, mengubah posisi sudut, jarak horizontal dan vertikal 

serta dengan mengusulkan menggunakan troli/ meja dorong sebagai alat bantu 

untuk pengangkatan tumpukan Koran jadi ke mobil yang dapat digunakan untuk 

memberi kemudahan bagi operator untuk mengurangi kegiatan yang berulang 

ulang. 

 Setelah dilakukan perubahan cara kerja terhadap ember tinta dan 

tumpukan Koran jadi resiko cedera dapat dikurangi, hasil ini dapat dilihat dari 

perubahan nilai RWL dan LI. Untuk ember tinta nilai RWL yang di 

rekomendasikan 6,54 kg dan hasil LI 0,35 dengan kategori baik. Dan untuk 

tumpukan Koran jadi nilai RWL yang direkomendasikan 4,86 kg dan Hasil LI 

0,41 Dengan kategori baik. Dan rekomendasi perbaikan cara kerja yang harus 

dilakukan adalah mengubah sikap kerja pada bagian kaki dan punggung, karena 

pada bagian tersebut mengalami pembebanan akibat postur kerja yang salah. Serta 

memberikan usulan perancangan alat bantu berupa ember dengan kapasitas 6,54 

kg untuk tinta. Kemudian meja dorong untuk koran yang sudah selesai dicetak 

guna mengurangi kegiatan berulang ulang. 



6.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diberikan saran-

saran yaitu: 

1. Saran terhadap hasil penelitian ini agar dapat diterapkan sehingga dapat 

menggurangi resiko cedera pada bagian pengangkatan ember tinta dan 

tumpukan Koran. 

2. Saran untuk penelitian selanjutnya melakukan evaluasi dan perbaikan 

terhadap kekurangan dalam penelitian ini. 

 


