
 

BAB V 

PENUTUP 
 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

1. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT Swabina Gatra 

cukup baik. Terdapat beberapa peraturan yang sudah bagus sesuai SOP K3 

perusahaan. Dalam penunjang keberhasilan PT Swabina Gatra dalam 

menerapkan K3 dilihat dari menurunnya tingkat kecelakaan kerja dari tahun 

lalu. 

2. Terdapat kegiatan rutin dilakukan pada penerapan K3 yang sesuai dengan 

standat SMK3 diantara lain menyediakan APD untuk pekerja, membuat 

banner-banner himbauan, mengadakan safety talk, safety induction yang 

sampai saat ini masih dilaksanakan kegiatan tersebut. 

3. Dari pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT 

Swabina Gatra yang sudah baik masih terdapat kecelakaan kerja pada 

pekerja. Selain itu masih banyak yang ditemui pelanggaran-pelanggaran 

keselamatan dan kesehatan kerja pada karyawan sehingga hal tersebut 

masih dapat dikatakan masih kecilnya tingkat kesadaran karyawan terhadap 

peraturan K3. Selain itu perlengkapan APD yang kurang merata membuat 

karyawan bagian outsorcing tidak mendapatkan APD yang dibutuhkan. 

4. Terdapat berbagai kendala pada divisi K3 yang dihadapi dalam penerapan 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yaitu: kurangnya komunikasi pada 

divisi K3 sehingga menunda hal yang sudah direncanakan, ada juga 

kurangnya kesadaran pada diri karyawan tentang bahaya pada saat bekerja, 

keterbatasan pengontrolan pada saat melakukan pendistribusian. Kendala 



 

pada para pekerja untuk menaati peraturan K3 yaitu: kurangnya penyediaan 

APD, kurangnya waktu pengontrolan pada karyawan, APD yang tidak 

nyaman pada saat bekerja, mesin yang trouble. 

 

5.2 Rekomendasi 

 

5.2.1 Perusahaan 

 

5. Diharapkan APD merupakan sebagaian budaya perusahaan dan juga sebagai 

filosofi bahwa ketika berada dilingkungan perusahaan harus memakai APD. 

6. Harus membentuk tim dan tambahan waktu untuk melakukan suatu patroli yang 

rutin untuk menghindari terjadinya pelanggaran penerapan K3. 

7. Melakukan pembinaan K3 pada awal perekrutan tenaga kerja baru dengan 

menyampaikan tentang pentingnya keselamatan pada saat bekerja di 

perusahaan PT Swabina Gatra 

8. Perlunya pemeriksaan terhadap material dan peralatan yang akan digunakan 

sebelum bekerja dengan seksama san teliti. 

 

 

5.2.2 Peneliti Selanjutnya 

 

1. Bagi peneliti selanjutnya, demi menghasilkan penelitian yang lebih baik di 

masa mendatang, disarankan untuk tidak hanya menggunakan angket 

sebagai instrumen penelitian, namun bisa dilengkapi dengan instrumen- 

instrumen lainnya, misalnya dengan wawancara maupun observasi. 

2. Untuk menambah wawasan bagi peneliti berikutnya disarankan untuk 

mencoba mengkaji faktor-faktor lainnya yang mungkin lebih banyak 

memberikan kontribusi dan pengaruh terhadap K3. 



 

3. Dengan beberapa kecelakaan dalam bekerja merupakan dampak dari 

kesadaran karyawan, maka penelitian selanjutnya diharapkan mampu 

meneliti tentang bagaimana kesadaran karyawan dalam keselamatan kerja. 


