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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut :  

1. Stasiun yang memiliki potensi bahaya yang paling banyak adalah Stasiun 

Penggilingan dengan 29 potensi bahaya yang terdiri dari kejatuhan potongan tebu 

yang terangkat crane, tersayat tebu saat memasang rantai, terkena rantai crane yang 

ber-ayun, digigit serangga, terjepit lori yang berjalan, Terjatuh saat menaiki tangga 

menuju hoist crane, kemasukan serbuk tebu yang berterbangan, jatuh dari ketinggian 

dan mengenai cane laeveller, terjepit mesin-mesin yang bergerak, terjatuh saat 

menuruni tangga ke bagian bawah mesin, kebisingan dari suara mesin, ruang terbatas 

di bagian bawah mesin, Terjatuh dari tangga menuju cane laeveller, terjatuh dari 

tempat operator cane leaveller, percikan api las terkena tangan, percikan api las 

terkena mata, radiasi sinar, tersetrum listrik dari alat las, kebakaran, terhirup gasdari 

pengelasan, terpapar oli pelumasan, terpeleset saat menaiki tangga, tersetrum listrik, 

terjatuh dari ketinggian, tangan tersangkut pada putaran penggilingan, Suhu Panas, 

terkena air panas, pencahayaan ruangan kurang, dan kaki terperosok jatuh ke 

bolongan. 

2. Setelah melakukan penilaian risiko, didapatkan hasil bahwa level risiko tertinggi yang 

ada di stasiun kerja proses produksi adalah level risiko extreme pada potensi bahaya 

kebakaran di Stasiun Penggilingan dengan nilai risiko 15. Sedangkan pada stasiun 

kerja proses produksi lainnya adalah level risiko high, yaitu potensi bahaya terpapar 

gas belerang pada Stasiun Pemurnian dan Stasiun Penguapan dengan nilai risiko 12, 

potensi bahaya suhu panas pada Stasiun Masakan dengan nilai risiko 12, dan potensi 

bahaya terpapar kebisingan pada Stasiun Pemutaran dengan nilai risiko 10.  

3. Rekomendasi pengendalian risiko untuk potensi bahaya kebakaran di Stasiun 

Penggilingan dengan level risiko extreme adalah memperbaiki tata cara peletakkan 

APAR, untuk potensi bahaya terpapar gas belerang yang memiliki nilai risiko 
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tertinggi di Stasiun Pemurnian dan Stasiun Penguapan yaitu 12 (High) adalah 

memenuhi kewajiban perusahaan dengan potensi bahaya menengah dan penggunaan 

masker khusus bahan kimia, untuk potensi bahaya suhu panas yang memiliki nilai 

risiko tertinggi di Stasiun Masakan yaitu 12 (High) adalah menyediakan air minum 

galon, dan untuk potensi bahaya terpapar kebisingan yang memiliki nilai risiko 

tertinggi di Stasiun Pemutaran yaitu 10 (High) adalah dengan menggunakan alat 

pelindung diri yang berupa ear plug. 

 

6.2 Saran 

1. Bagi Perusahaan 

a. Perusahaan menyediakan APD tidak hanya untuk pekerja yang berada di pabrik, 

namun juga kepada tamu yang datang ke pabrik seperti mahasiswa kerja praktek 

dan magang.  

b. Pihak perusahaan melakukan komunikasi dengan para pekerja mengenai APD 

apa saja yang disediakan oleh perusahaan dan bagaimana cara mendapatkannya, 

sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pihak perusahaan dan pekerja. 

c. Melaksanakan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3). 

Karena setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 yang terintegrasi dengan 

sitem manajemen perusahaan, terutama perusahaan yang memiliki pekerja lebih 

dari 100 orang.  

d. P2K3 dan Ahli K3 PG. Madukismo harus lebih aktif dalam upaya menerapkan 

K3, yaitu dalam menganalisis potensi-potensi  bahaya yang ada sehingga dapat 

meminimalisir kecelakaan kerja. Karena selama ini, P2K3 PG. Madukismo 

belum pernah melakukan identifikasi bahaya pada setiap stasiun kerja yang ada. 

e. Menyediakan P3K tidak hanya di bagian kantor saja, namun juga di bagian 

pabrik. Dikarenakan banyak risiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi di 

pabrik. Selain itu penunjukkan petugas P3K dari bagian karyawan. 

f. Lebih banyak melakukan pemasangan gambar, poster, atau lainnya mengenai 

bahaya dari setiap aktivitas kerja maupun keselamatan kerja di tempat-tempat 

yang mudah untuk terlihat oleh pekerja.   
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk penelitian selanjutnya, penulis memberikan saran untuk memperluas lingkup 

penelitian tidak hanya di stasiun kerja bagian proses produksi. Selain itu, penelitian 

yang dilakukan di masa depan sebaiknya menggunakan metode K3 lainnya seperti 

HAZOP, dll. Untuk jenis penelitian dapat ditingkatkan menggunakan teknik 

kuantitatif maupun kuesioner pada keseluruhan pekerja sehingga menghasilkan nilai 

risiko yang lebih akurat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


