
BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pembahasan yang telah dilakukan dapat di ambil kesimpulan. Kesimpulan

berdasarkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Frekuensi kecelakaan kerja adalah 12 orang dan angka keparahan yang

terjadi adalah 226 hari.

2. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan berdasarkan metode Systematic

Cause Analys Technique (SCAT) terbagi menjadi dua penyebab, yaitu

penyebab langsung dan penyebab dasar.

a. Penyebab Langsung

1. Tidak tersedia metode kerja standar.

2. Tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD).

b. Penyebab Dasar

1. Kurangnya pengetahuan.

2. Kurang perencanaan pengadaan.

3. Kurang pengawasan dari pimpinan dalam hal Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K3).

4. Tidak adanya program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Tindakan perbaikan terhadap faktor penyebab terjadinya kecelakaan

adalah :

a. Membuat metode kerja mengegrek yang benar dan aman.

b. Mewajibkan karyawan mengenakan Alat Pelindung Diri (APD).

c. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan keselamatan dan kesehatan

kerja.

d. Merencanakan pengadaan perlengkapan keselamatan kerja yang

dibutuhkan.

e. Pengawasan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja karyawan.

f. Membuat program kesehatan dan keselamatan kerja.
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3. Metode kerja atau Standard Operational Procedure (SOP).

a. Mengegrek pelepah yang benar dan aman, yaitu :

1. Berdiri disamping pelepah, jarak karyawan dengan pohon adalah

1 sampai 1,5 meter.

2. Masukkan pisau egrek ke celah pangkal pelepah yang akan

dipotong.

3. Letakkan tangan kiri sejajar kepala dan tangan kanan sejajar dada.

4. Berdiri disamping kiri egrek dengan kaki kiri di depan dan kaki

kanan di belakang, kaki dibuka selebar bahu.

5. Tarik egrek sampai pelepah menggantung.

6. Tarik ujung pelepah ke arah karyawan dengan tangan kanan,

tangan kiri memegang egrek.

7. Letakkan tangan kiri sejajar kepala dan tangan kanan sejajar dada.

8. Berdiri disamping kiri egrek dengan kaki kiri di depan dan kaki

kanan di belakang, kaki dibuka selebar bahu.

9. Tarik egrek sampai pelepah terpotong.

b. Mengegrek buah kelapa sawit yang benar dan aman, yaitu :

1. Berdiri disamping buah yang akan dipotong, jarak karyawan

dengan pohon adalah 1 sampai 1,5 meter.

2. Masukkan pisau egrek ke celah pangkal buah yang akan dipotong.

3. Letakkan tangan kiri sejajar kepala dan tangan kanan sejajar

dada..

4. Berdiri disamping kiri egrek dengan kaki kiri di depan dan kaki

kanan di belakang, kaki dibuka selebar bahu

5. Tarik egrek satu kali.

6. Tarik ujung atas buah ke arah bawah menggunakan pisau egrek.

7. Masukkan pisau egrek ke celah pangkal buah yang akan dipotong.

8. Tarik egrek sampai buah terpotong.
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6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, penulis mencoba

mengajukan saran yang diharapkan dapat membantu perusahaan untuk

mengurangi tingkat kecelakaan. Berdasarkan dari faktor manusia sebagai

penyebab terjadinya kecelakaan, maka saran yang penulis berikan yaitu :

1. Perlunya pengawasan yang lebih baik dan menyeluruh seperti pengecekan

dan perawatan secara berkala perlengkapan keselamatan.

2. Perusahaan meningkatkan kualitas sumber daya manusia tentang perlunya

kesehatan dan keselamatan kerja dengan cara memberikan penyuluhan

terhadap semua karyawan dengan cara mendatangkan ahli keselamatan

dan kesehatan kerja.

3. Sebaiknya ditempat kerja di pasang display yang bersifat mengingatkan

karyawan akan bahaya kecelakaan.

4. Apabila karyawan tidak mematuhi atau melanggar prinsip yang telah

diterapkan oleh perusahaan mengenai manajemen kesehatan dan

keselamatan, maka perusahaan harus bertindak tegas untuk tidak memberi

ijin masuk bagi karyawan yang tidak melaksanakan.

5. Memberikan penghargaan terhadap karyawan yang berprestasi dan

menjalankan program K3 dengan sungguh-sungguh.


