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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang saya lakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Hasil identifikasi risiko di area kerja proses pencungkilan kelapa pada 

departemen Meat Preparation (MP), PT. Riau Sakti United Plantations-

Industry Pulau Burung terdapat 9 jenis risiko atau potensi bahaya. 

2. Hasil penilaian risiko yang dilakukan di departemen Meat Preparation 

(MP), PT. Riau Sakti United Plantations-Industry Pulau Burung 

didapatkan 4 risiko berada pada kategori priority 3 atau memerlukan 

perhatian, 2 risiko berada pada kategori priority atau memerlukan 

penanganan secepatnya dari pihak perusahaan, 1 risko berada pada 

kategori acceptable atau memiliki risiko yang tidak serius dan bisa 

dilanjutkan kembali pekerjaan tersebut seperti biasanya, 1 risiko berada 

pada kategori substansial atau memerlukan perbaikan pada lantai 

produksi, dan 1 risiko berada pada kategori very high atau tingkat risiko 

yang mengharuskan penghentian produksi sampai risiko bisa diatasi. 

3. Usulan pengendalian atau rekomendasi pengendalian untuk pihak 

perusahaan adalah. Dengan memerhatikan 4 aspek yang harus dipenuhi 

seperti aspek teknik, aspek administratif, aspek pelatihan dan aspek 

penyediaan alat pelindung diri. Pada uraian kerja yang ada pada cungkil 

kelapa di departemen Meat Prapation (MP), PT. RSUP-Industry Pulau 

Burung adalah dengan melakukan modifikasi mesin dan keranjang dengan 

menggunakan data antropometri orang Indonesia. Pada aspek teknik, 

melakukan pengawasan terhadap pekerja agar pekerja lebih memerhatikan 

penggunaan APD pada saat proses produksi berlangsung pada aspek 

administratif, melakukan sosialisasi tentang pengetahuan K3 serta 

mensosialisasikan penerapan APD dan SOP saat bekerja, itu terdapat pada 

aspek pelatihan, yang terakhir adala aspek penyediaan alat keselamatan 
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atau penyediaan APD terhadap pekerja untuk melindungi diri pekerja 

ketika melakukan proses produksi. 

 

6.2 Saran 

 Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai 

rekomendasi perbaikan adalah sebagai berikut: 

1. Melanjutkan follow up penelitian mengenai penilaian risiko yang penulis 

lakukan dan terapkan kegiatan penialaian risiko secara berkala. 

2. Melakukan sosialisasi secara rutin mengenai K3 terutama mengenai 

potensi bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja. Sosisalisasi dapat 

dilakukan dalam bentuk safety induction atau safety briefing. 

3. Audit internal K3 perlu dilakukan manajemen K3 dalam menilai 

efektivitas pelaksanaan program K3 dan dapat dilakukan peningkatan 

berkelanjutan kedepannya seperti penetapan kebijakan K3, perencanaan 

K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan 

peninjauan peningkatan kinerja K3. Oleh karena itu diharapkan 

manajemen K3 untuk menyusun prosedur program audit internal K3 dan 

elemen-elemen yang akan diaudit, dimana hasil audit dijadikan bahan 

tinjauan ulang oleh manajemen K3 terhadap program-program K3. 

4. Penegakan disiplin perlu ditingkatkan mengingat kecelakaan kerja yang 

terjadi akibat ketidakpatuhan pekerja terhadap penggunaan Alat Pelindung 

Diri (APD). 

  

 


