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BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di PT DECE maka

didapatkan kesimpulan dari tujuan penelitian yaitu penilaian dari potensi

bahaya berdasarkan metode HIRA di PT DECE yaitu terdapat 4 potensi

bahaya kerja yang ditemukan dengan 1 temuan bahaya berisiko ektrem

dan 3 bahaya berisiko tinggi.  Temuan risiko fasilitas dan aktivitas yang

berisiko tinggi pada PT DECE yang selanjutnya dievaluasi dengan

menggunakan fault tree analysis sehingga diketahui faktor mendasar dari

permasalahan seperti kelalaian, kurangnya pelatihan, serta target produksi

yang tinggi sehingga pegawai jadi kurang berhati-hati dan tidak

memperhatikan keamanan sekitar, maka perlu diberikan tindakan mitigasi

berupa penghilangan unsafe condition seperti pengaturan tataletak yang

dilakukan peninjauan kembail dan unsafe action seperti penghilangan

kegiatan-kegiatan yang tidak penting dan membahayakan saat produksi,

serta memberikan pelatihan K3 secara bergilir kepada para pegawai dan

breafing sebelum memulai pekerjaan dengan memperhatikan safety first,

serta memperhatikan dan memahami SOP yang berlaku.

5.2 SARAN

Saran yang diberikan dibuat berdasarkan pengamatan yang

dilakukan yaitu agar segera dilakukan penanganan khusus terkait temuan

berupa fasilitas penunjang yang telah diketahui berisiko tinggi seperti pada

risiko tersengat listrik supaya dilakukan pengaturan ulang tata letak seperti

pada area yang lain sehingga instalasi listrik juga bisa tertata dengan rapih,

serta meninjau ulang risiko bahaya yang ada pada pabrik terutama area

workshop secara berkala. Melakukan kegiatan pelatihan kepada pegawai

tentang penggunaan alat pelindung diri serta akan bahaya apa saja yang

dapat terjadi saat bekerja sehingga dapat memperhitungkan segala

kemungkinan risiko yang terjadi.
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Terkait dengan penelitian ini yang menurut peneliti masih bisa

dilakukan lebih lanjut lagi, namun karena keterbatas waktu dan tenaga,

maka diharapkan adanya pengembangan lebih lanjut pada penelitian

berikutnya dengan alat bantu analisis tambahan berupa Radar Chart atau

PDPC yang dapat membantu mengkategorikan keberadaan lingkup

kategori program K3 yang ada (seperti pemakaian APD, peringatan

bahaya, upaya pencegahan, dan lain-lain).


