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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian di lapangan serta dari hasil 

uraian pembahasan mengenai penggunaan alat pelindung diri (APD)  

maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai alat pelindung diri 

(APD) di M.V. Damai Sejahtera II sebagai berikut:  

1. Dari uraian fakta-fakta, analisa dan alternatif pemecahan masalah 

dan evaluasi pemecahan masalah pada bab  sebelumnya adapun 

faktor penyebab  minimya  kesadaran ABK dalam penggunaan alat 

pelindung diri di M.V. Damai Sejahtera II antara lain yaitu, (a) 

Tidak memahami SOP, (b) Minimnya tingkat disiplin naka buah 

kapal (c) Minimnya pemahaman dan pengetahuan tentang alat 

pelindung diri dan manfaatnya. 

2. Dengan adanya faktor yang mempengaruhi minimnya kesadaran 

ABK dalam penggunaan alat pelindung diri (APD) dan bahaya 

kecelakaan yang dapat terjadi maka dilakukan beberapa upaya 

dalam pengoptimalan strategi yang  dilaksanakan untuk 

meningkatkan kesadaran anak buah kapal dalam penggunaan alat 

pelindung diri (APD) antara lain dengan (a) dilaksanakan 

familirisasi penggunaan alat pelindung diri (APD) dan bahaya 
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kecelakaan yang dapat terjadi.  (b) meningkatkan penggunaan alat 

pelindung diri (APD) secara lengkap pada saat bekerja di kapal , 

(c) dilaksanakan pengawasan yang lebiih intensif 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat alternatif 

pemecahan masalah atau solusi yang diharapkan  diterima sebagai saran 

yang dapat bermanfaat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun 

saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya kepada seluruh anak buah kapal selalu diberikan 

himbauan  pentingnya penggunaan alat-alat pelindung diri pada 

saat bekerja untuk meminimalisasi terjadinya resiko kecelakaan 

kerja dan akibatnya serta memberikan sanksi apabila ada ABK 

yang tidak menggunakan alat pelindung diri pada saat bekerja. 

2. Sebaiknya selalu diadakannya safety meeting minimal dua kali 

dalam satu bulan, apalagi jika ada anak buah kapal yang baru naik 

agar anak buah kapal tersebut dapat mengetahui pentingnya fungsi 

alat pelindung diri. Sehingga ABK dapat meningkatkan kesadaran 

dan kepeduliaannya dalam penggunaan alat pelindung diri. Serta 

perwira di kapal memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari 

dalam menggunakan alat pelindung diri secara lengkap dan benar, 

baik pada saat kapal sandar maupun kapal berlayar. 

 


