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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

1. Faktor yang menjadi penyebab kecelakaan kerja di PT. Multi Strada Arah

Sarana TBK pada bagian produksi.

1. Tergesah-gesa sebanyak 41.18%.

2. Lantai Licin sebanyak 11.76%.

3. Pelindung mesin terlalu dekat sebanyak 5.88%.

4'  Posisi mesin terlalu dekat 35.29%. 

5. Penerangan kurang 5.88%.

2. Dalam mengurangi kecelakaan kerja di PT. Multi Strada Sarana Tbk,

perusahaan telah melakukan sbb :

1. Diingatkan setiap pagi pentingnya safety, saat briefing sebelum melakukan

aktifitas.

2. Pembuatan Safety Mind up, yang akan dibacakan secara bergantian saat

briefing

3. Larangan penggunaan ponsel saat melakukan aktifitas produksi

4. Pembuatan jalur pejalan kaki di area pabrik, untuk menghindari terjadinya

kecelakaan karena tersenggol forklift atau battery car misalnya

5. Pembuatan jalur penyebrangan, di dalam maupun di luar area pabrik

6. Diingatkan hal-hal yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja, dengan

pemasangan spanduk peringatan di tempat yang sering dilalui karyawan

5.2 Saran  

5.2.1 Bagi Perusahaan 

1. Hendaknya PT. Multi Strada Arah Sarana Tbk Bekasi dapat menerapkan PP

No 50 tahun 2013 serta menyediakan manual Sistem Manajemen K3 yang

mudah didapat oleh semua personil dalam perusahaan bisa berupa copy file
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yang dibagikan oleh seluruh karyawan  atau bisa ditempel di tempat mading 

atau pusat informasi yang mudah diakses oleh seluruh karyawan sehingga di 

harapkan dapat meningkatkan kesadaran karyawan dalam hal K3.   

2. Pelaksanaan pelatihan K3 sebaiknya diadakan secara rutin dengan 

mengikutsertakan seluruh elemen perusahaan.  

3. Penyebaran informasi K3 hendaknya lebih ditingkatkan tidak hanya pada 

waktu pelatihan saja, melainkan dengan menambah poster-poster tentang K3 

yang di diletakkan pada tempat-tempat yang berpotensi bahaya.  

4. Mengontrol dan memperbaiki secara rutin sarana prasarana yang telah 

menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja dan tempat-tempat yang 

berpotensi besar untuk terjadinya kecelakaan kerja tersebut, seperti kondisi 

lantai dan kondisi mesin.  

 

5.2.2 Bagi Tenaga Kerja 

1. Lebih meningkatkan kehati-hatian dalam bekerja dengan mengutamakan 

keselamatan kerja.  

2. Mematuhi peraturan K3 yang diterapkan diperusahaan. 

3. Mengurangi dan merubah perilaku tegesa-gesa saat bekerja dengan cara 

bekerja disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku. 
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