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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN   

 

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan yang dapat diambil selama proses 

penelitian, pengolahan data sampai dengan analisa data. Penarikan dari 

kesimpulan ini merupakan jawaban dari tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan 

pada bab I. 

5.1  Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diperoleh pada penelitian tugas akhir ini 

berdasarkan hasil dari data kuisioner serta pengolahan data dari hasil kuisioner 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Potensi kecelakaan kerja yang mempengaruhi pembuatan mesin blower : 

a.  Kecelakaan karena tangan terjepit, tergolong kategori medium. 

b. Kecelakaan karena adanya debu yang menyebar / berterbangan, 

tergolong kategori medium. 

c. Kecelakaan karena baut atau mur tidak kencang, tergolong kategori 

medium. 

d. Kecelakaan karena terkena pisau rotor, tergolong kategori medium. 

e. Kecelakaan karena kondisi baling – baling yang rusak, tergolong 

kategori medium. 

f.  Kecelakaan karena bentuk, tergolong kategori lower. 

g.  Kecelakaan karena kasa pelindung, tergolong kategori medium. 

h.  Kecelakaan karena penggantian part, tergolong kategori lower. 

i.  Kecelakaan karena kebisingan, tergolong kategori lower. 

2. Potensi kecelakaan kerja yang mempengaruhi pembuatan mesin pompa : 

a. Kecelakaan karena kurangya cahaya dalam bekerja, tergolong kategori 

medium. 

b. Kecelakaan karena proses instalation, tergolong kategori medium. 

c. Kecelakaan karena bearing pecah, tergolong kategori high. 
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d. Kecelakaan karena vibration, tergolong kategori medium. 

e. Kecelakaan karena seal yang rusak, tergolong kategori lower. 

f. Kecelakaan karena kesetrum, tergolong kategori medium. 

3. Potensi kecelakaan kerja yang mempengaruhi kelistrikan : 

a. Kecelakaan karena luka bakar, tergolong kategori high. 

b. Kecelakaan karena kejut, tergolong kategori medium. 

c. Kecelakaan karena percikan, tergolong kategori medium . 

d. Kecelakaan karena kebakaran, tergolong kategori medium. 

e. Kecelakaan karena ledakan, tergolong kategori medium. 

4. Potensi kecelakaan kerja yang mempengaruhi gas / cairan berbahaya : 

a. Kecelakaan karena tertelan, tergolong kategori high. 

b. Kecelakaan karena pernafasan, tergolong kategori high. 

c. Kecelakaan karena penyerapan, tergolong kategori lower. 

d. Kecelakaan karena kontak langsung, tergolong kategori lower. 

e. Kecelakaan karena injeksi (menusuk kulit), tergolong kategori medium. 

 

5.2  Saran 

Sedangkan saran yang dapat diberikan selama bekerja dalam pembuatan 

mesin blower, pompa, kelistrikan, dan gas / cairan berbahaya yang terdapat pada 

FeNi Smelter adalah: 

1. Lengkapi Alat Pelindung Diri (APD) di setiap tempat kerja. 

2. Setiap pekerja wajib menggunakan APD selama bekerja pada mesin – mesin 

tersebut. 

3. Lakukan pemeriksaan rutin pada tempat kerja dan media kerja untuk 

menghindari kecelakaan kerja. 
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