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BAB V 

KESIMPULAN  DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Udara lingkungan kerja merupakan hal yang harus diperhatikan pada 

lingkungan factory.  Dari hasil analisis PT X pada factory Bay 2 dan Bay 3 udara 

lingkungan kerja sangat diperhatikan dan dijaga dengan baik sehingga udara 

lingkungan kerja PT X termasuk bagus, walaupun ada satu tahun yang udara 

lingkungan kerja pada parameter CO berada di atas Nilai Baku Mutu.  

Kebisingan merupakan faktor lain yang dapat mengganggu pekerjaan pada 

factory. Dari hasil analisis PT X pada factory Bay 2 dan Bay 3 hanya ada 1 tahun 

yang melewati Nilai Baku Mutu yaitu pada tahun 2019 di semester 1. Pada tahun 

tahun selanjutnya rata rata nilai ambang kebisingan PT X pada factory Bay 2 dan 

Bay 3 mengalami kenaikan dan penurunan tetap masih berada di bawah batas 

ambang kebisingan Nilai Baku Mutu. 

Emisi sumber bergerak dihasilkan dari operasional penggunaan kendaraan 

dengan bahan bakar bensin dan solar. PT X dalam penggunaan kendaraan berbahan 

bakar bensin sempat melewat Nilai Baku Mutu pada tahun 2020 semester 1 dan 

hanya 2 kendaraan dari 6 kendaraan yang nilai HC nya berada di atas Nilai Baku 

Mutu. Pada periode selain itu PT X dapat menjaga jumlah emisi kendaraan kategori 

bensin dan solar berada di bawah Nilai Baku Mutu. 

Dari KPI yang telah dibuat penulis, PT X mencapai nilai 80 % Dengan nilai 

ini PT X telah menerapkan implementasi Green Manufacturing  dengan baik, 

walaupun kedepannya masih ada sektor yang bisa dikembangkan untuk mencapai 

nilai yang lebih baik dan mewujudkan Green Manufacturing  secara sempurna 

Dengan ini untuk kategori udara lingkungan kerja, kebisingan dan emisi 

sumber bergerak PT X telah menerapkan dan melaksanakan Green Manufacturing 

dengan baik dari tahun 2019 Semester 1 (21 Maret 2019 – 04 April 2019) sampai 

tahun 2021 Semester 1 (04 Juni 2021 – 22 Juli 2021).  
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5.2 Saran 

1. Lakukan pengembangan pada lingkungan factory Bay 3 terhadap 

penerapan blasting, walaupun udara lingkungan kerja pada hasil uji di 

factory Bay 3 sudah berada dibawah Nilai Baku Mutu, tetapi 

penggunaan partikel pasir dalam melakukan sand blasting bisa 

membahayakan pekerja jika lingkungan udara kerja tidak terjaga. 

2. Tanaman merupakan penyerap kebisingan yang baik. Oleh karena itu 

pengaplikasian tanaman diluar, maupun di dalam factory bisa 

mengurangi tingkat kebisingan yang dihasil kan pada factory Bay 2 

maupun Bay 3. 

3. Penggunaan kendaraan kategori bensin perlu di kurangi, atau 

operasional perlahan beralih menggunakan kendaraan ber basis listrik 

agar bisa mengurangi emisi kendaraan yang dibuat. 

 


