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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

      Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dituliskan oleh penulis dan 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak yang terkait. 
 

6.1. Kesimpulan  

      Dari hasil penelitian Mengenai “Implemantasi Behavior Based Safety Pada 

Operator Disc-Pad Sebagai Upaya Peningkatan Keselamatan Kerja di PT MK 

Prima Indonesia”, maka dapat ditarik kesimpulan: 

1. Hasil penelitian setelah di lakukannya wawancara,penyebaran kuesioner 

dan melakukan pengamatan checklist langsung dilapangan, di dapat hasil 

bahwa pada bagian operator disc-pad  kecelakan terjadi karena unsafe 

action.  Hasil tertinggi terjadi pada  faktor Sumber atau tindakan yang 

menyebabkan tindakan tidak aman adalah tidak menggunakan APD sebesar 

64 orang ; 45%, Dan unsafe  terendah yaitu faktor mengabaikan tanda 

bahaya unsafe sebesar 14 orang ; 10%. 

2. Hasil dari banyaknya resiko terjadinya unsafe behavior yaitu hasil dari 

kuesioner yang peru di perbaiki yaitu pada kuesioner faktor -3 di dapat nilai 

mean sebesar 3.84 (Cukup),  kuesioner faktor -4 di dapat nilai mean sebesar 

3.99 (Cukup), kuesioner faktor -5 di dapat nilai mean sebesar 3.79 (Cukup). 

Hasil penelitian faktor perlengkapan pelindung tubuh dan faktor 

penggunaan peralatan saat bekerja termasuk kategori tindakan unsafe.  

3. Pada tujuan ketiga yaitu menganalisis faktor penyebab unsafe behavior dari 

hasil penelitian yang diperoleh yaitu faktor utama adalah faktor pertama dan 

keempat. Sedangkan faktor pendukung yang perlu diamati adalah subfaktor 

dari faktor kedua dan ketiga yang masih tergolong tindakan unsafe.    

4. Dari hasil penelitian, peneliti mengusulkan beberapa usulan untuk pihak 

manajemen yaitu perlu adanya pengawasan dari pihak manajemen 

dilapangan, perlu adanya sanksi kepada pekerja yang tidak memakai APD, 

pemberian APD diharapkan yang standart. Sedangkan usulan untuk pihak 

pekerja yaitu pekerja diharapkan lebih sadar pentingnya penggunaan APD, 

pekerja diharapkan lebih teliti dan merawat APD 
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6.2 Saran 

      Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai rekomendasi 

perbaikan adalah sebagai berikut:  

6.2.1 Saran Bagi Perusahaan 

Saran untuk perusahaan sebagai berikut:  

1. Peneliti berharap agar perusahaan khususnya pihak manajemen lebih tegas 

terhadap pekerja yang tidak sadar akan penggunaan APD, dengan 

memberikan peringatan atau SP terhadap pekerja yang melanggar aturan. 

2. Peneliti melihat masih banyaknya kecelakaan kerja pada 2018 yang perlu di 

waspadai dengan memberikan tindakan untuk disiplin agar para pekerja 

teratur dalam menjalankan tugas terutama disiplin dalam penggunaan APD, 

dengan cara dilakukannya briefing setiap akan melakukan pekerjaan.   

3. Melakukan sosialisasi dan pelatihan secara rutin mengenai K3 terutama 

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

dan pelatihan dapat dilakukan dalam bentuk safety training atau safety 

briefing. 

6.2.2 Saran Bagi Penelitian Selanjutnya 

Saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:  

1. Dengan selesainya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk 

penelitian yang sama dengan objek dan model penelitian yang berbeda.  

2. Adapun untuk pemberian rekomendasi pengendalian diharapkan mendapat 

persetujuan dan rekomendasi dari para expert.  

3. Untuk penelitian  selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian atau 

memperbaiki faktor unsafe action sekaligus faktor unsafe conditionnya. 

4. Untuk penelitian lebih lanjut, diharapkan tidak hanya membahas tetapi 

dapat mengimplementasikan dari hasil penelitian tersebut. 


