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BAB V 

PENUTUP 

 

      Berdasarkan uraian dan pembahasan masalah pada bab sebelumnya dari judul 

skripsi ”PENGARUH KEGIATAN DOKUMENTASI TERHADAP 

PENYUSUNAN CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (CSMS) DI 

PT. HAFAR DAYA SAMUDERA” maka penulis memberikan kesimpulan dan 

saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu: 

A. Kesimpulan 

      Pada pelaksanaan penyusunan Contractor Safety Management System 

(CSMS) di PT. Hafar Daya Samudera kegiatan dokumentasi sangat 

berpengaruh didalamnya. Dimana penulis menemukan bahwa pada saat 

kegiatan tersebut kerap terjadi kendala dalam proses penyusunannya. Dari 

hasil penelitian penulis yang menggunakan metode penelitian deskriptif  

kualitatif, penulis menemukan bahwa kendala tersebut disebabkan oleh 

beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain: 

1. Kurangnya ketersediaan dokumen 

      Kurangnya ketersedian dokumen yang terjadi di PT. Hafar Daya 

Samudera terjadi karena belum maksimalnya kegiatan dokumentasi yang 

dilakukan pada setiap kegiatan. 
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2. Dokumen yang dibutuhkan sulit untuk ditemukan 

      Sulitnya menemukan dokumen di PT. Hafar Daya Samudera 

disebabkan karena belum adanya prosedur penyimpanan dokumen yang 

baik yang meliputi kurangnya informasi letak dokumen, dan kurangnya 

sarana pengendalian dokumen sebagai sarana temu kembali. 

      Dari kendala tersebut adapun dilakukan upaya-upaya untuk memperlancar 

proses kegiatan penyusunan Contractor Safety Management System (CSMS) di 

PT. Hafar Daya Samudera yaitu sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kegiatan dokumentasi pada setiap kegiatan 

      Upaya ini dilakukan dengan cara melakukan pencatatan pada setiap 

kegiatan yang dilakukan. Sehingga dikemudian hari diharapkan tidak 

terjadi kekurangan dokumen dalam setiap kegiatan khususnya dalam 

proses penyusunan Contracotr Safety Management System (CSMS) 

2. Peningkatan dalam prosedur penyimpanan dokumen 

      Dalam upaya peningkatan prosedur penyimpanan dokumen ini 

dilakukan dengan cara meningkatkan informasi letak dokumen, 

mengadakan sarana pengendalian dokumen dan menggunakan kemajuan 

teknologi. Diharapkan dengan cara tersebut setiap dokumen yang ada di 

PT. Hafar Daya Samudera dapat terkontrol dengan baik dan mudah untuk 

ditemukan bila hendak digunakan. 
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B. Saran 

      Berdasarkan kesimpulan diatas tentang bagaimana pengaruh kegiatan 

dokumentasi terhadap penyusunan Contractor Safety Management System 

(CSMS) penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kepada para staf di perusahaan yang terlibat dalam kegiatan penyusunan 

Contractor Safety Management System (CSMS) harus selalu melakukan 

kegiatan pencatatan berupa dokumentasi pada setiap kegiatan yang 

dilakukan dengan baik dan benar sesuai prosedur yang telah ditetapkan, 

membuat notulen dan daftar hadir pada setiap kegiatan rapat atau meeting. 

2. Bagian admin harus melakukan prosedur penyimpanan sesuai dengan 

urutan yang telah ditetapkan pada petunjuk yang telah tersedia dan pada 

saat peminjaman dokumen setiap individu yang meminjam dokumen 

tersebut harus mengisi buku peminjaman (ekspedisi) sehingga tidak terjadi 

kehilangan dan menggunakan aplikasi penyimpanan dokumen dalam 

bentuk softcopy. 


