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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Besarnya proporsi unsafe condition mengindikasikan bahwa kecelakaan 

kerja yang terjadi didominasi karena kesalahan dalam kondisi lingkungan 

kerja dan keadaan benda-benda bahka alat-alat yang berada didalamnya 

mengandung bahaya. Kategori uc5 berarti adanya peralatan/material 

yang rusak dan  kondisi lingkungan yang berbahaya. Hal ini sesuai 

dengan penjelasan sebelumnya yaitu pada feature klasifikasi bahwa 

pekerja PT.Pertamina EP Cepu melakukan pekerjaan disektor hulu yang 

mencakup pekerjaan eksplorasi, ekploitasi dan produksi minyak dan gas 

alam. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh pekerja minyak dan gas yang 

dilakukan oleh pekerja PT. Pertamina EP Cepu memiliki kegiatan 

beresiko. Tingginya proporsi lokasi kecelakaan kerja di sumur, dapat 

diinterprestasikan bahwa banyak kecelakaan kerja yang dialami oleh 

pekerja terjadi di sumur. Sumur yang dimaksud adalah sumur yang berisi 

minyak dan gas alam mentah yang memiliki senyawa dan unsur yang 

masih belum stabil. Proporsi lama waktu paling banyak didominasi oleh 

kategori rendah yang berarti penanganan PT.Pertamina EP Cepu banyak 

yang sudah sangat baik yakni kurang dari 15 hari semenjak kejadian 

kecelakaan tersebut terjadi. Dominasi status penanganan kecelakaan 

kerja pada tahun 2016 telah didominasi olh status Completed. Namun, 

yang menjadi fokus utama bagi PT.Pertamina EP Cepu adalah bagaimana 

cara meningkatkan status penanganan kearah maksimal.  
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2. Hasil kinerja klasifikasi F-Measure baik dengan menggunakan metode  

Naive Bayes, Support Vector Machine, ataupun dengan ID3, didapatkan 

semua classifier telah memiliki tingkat keakurasian yang baik karena 

nilai F-Measure > 75 %. Berdasarkan pada tingkat kinerja machine 

learning, maka dapat disimpulkan bahwa algoritma ID3 merupakan 

classifier yang paling bagus dalam menentukan status penanganan 

kecelakaan kerja. Hal ini dibuktikan dengan nilai F-Measure yang 

dihasilkan oleh metode ID3 adalah yang paling tinggi yaitu sebesar 82,22 

%. Hal ini mengindikasikan bahwa metode ID3 memiliki kemampuan 

yang sederhana (simpel) untuk dapat mendefinisikan dan 

mengklasifikasikan instance feature pada target feature yang tepat. 

3. Berdasarkan pada hasil algoritma ID3 dapat disimpulkan bahwa feature 

yang menjadi feature paling penting dalam penentapan status 

penanganan kecelakaan kerja adalah Lama waktu penanganan kecelakaan 

kerja. Hal ini wajar mengingat, status penanganan kerja hanya akan 

dianggap complete apabila PT.Pertamina EP Cepu mampu 

menyelesaikan  penanganan kecelakaan kerja dengan masa kurang dari 1 

bulan sejak pelaporan. Dimana Lama penanganan kecelakaan kerja 

dengan kurun waktu “tinggi” dan “sedang” akan melihat penyebab dari 

kecelakaan tersebut, sedangkan lama penanganan kecelakaan kerja 

dengan kurun waktu “rendah” akan melihat resiko yang ditimbulkan dari 

kecelakaan  kerja. 

 

6.2 Saran 

6.2.1  Saran Bagi PT.Pertamina EP Cepu 

1. Untuk PT.Pertamina EP Cepu agar lebih memberikan edukasi secara 

rutin, bila perlu setiap memulai kerja, pekerja harus melaui sesi briefing 

agar senantiasa ingat akan SOP  atau prosedur kerja yang aman. Kegiatan 

seperti briefing pra kerja perlu dilakukan untuk selalu mengingatkan 

pekerja agar dapat tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatannya. 
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2. Sebaiknya pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja harus 

dilakuakan oeh pekerja itu sendiri dengan pengawasan yang dilakukan 

oleh PT. Pertamina EP Cepu melalui pembinaan secara berkala dan 

tanggap terhadap kemungkinan bahaya lanjutan.  

3. Untuk PT. Pertamina EP Cepu, hal yang menjadi sorotan yang lain 

adalah banyak pula kecelakaan kerja terjadi di bangunan kantor yang 

notabenenya bukan bagian lapangan Hal ini tentu dapat dijadikan 

pertimbangan bagi manajemen PT.Pertamina EP Cepu dalam mengkaji 

infrastruktur lingkungan kerja yang aman. 

4. Pada bagian pengkategorian lokasi pada dataset PEKA Online, alangkah 

lebih baik bagi PT. Pertamina EP Cepu untuk memisahkan lokasi 

kecelakaan lab (laboratorium) dan mushola kedalam kategori yang 

berbeda. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan kecelakaan yang berbeda 

resiko dan jenis penyebab kecelakaan. Dimana mungkin lab akan lebih 

berhubungan dengan zat kimia dan korosif yang mungkin dialami 

pekerja, namun kecelakaan kerja yang terjadi di mushola mungkin tidak 

begitu menimbulkan resiko yang berbahaya. 

 

6.2.2 Saran Bagi  Penelitian Selanjutnya 

1. Untuk penelitian selanjutnya alangkah lebih baik untuk melakukan 

penyeimbangan proporsi feature target dahulu. Sehingga dapat dipastikan 

bahwa proporsi antara 2 kelas feature target dapat mencapai kisaran 

seimbang. Dalam penanganan data tak seimbang dapat dilakukan dengan 

over-sampling dan under-sampling data. Namun perlakukan tersebut 

terdapat kekurangannya juga  yaitu salah satunya dapat menghilangkan 

informasi yang mungkin ada didalam data. Terutama dalam 

pembentukkan model ID3 lebih baik menggunakan data seimbang. 

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat dicoba teknik partisi data training dan 

data test dengan menggunakan k-fold validation utuk membandingkan 

mana yang lebih baik antara partisi dengan split data atau k-fold 
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validation. Selain itu, dapat pula mencoba dengan split data naumun 

dengan prporsi train : test yang berbeda.  

3. Untuk penelitian selanjutnya juga dapat dicoba-coba mengganti nilai C 

pada ukuran yang lebih besar. Hal ini dikarenakan nilai C yang besar 

berarti akan memberikan penalti yang lebih besar terhadap error 

klasifikasi, semakin besar nilai C maka akan semakin memperkecil 

margin dan akan mengakibatkan overfitting. Jika nilai C yang kecil akan 

melebarkan margin dan memperbolehkan banyak data yang 

misclassification. 


