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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 
Dari pembahasan tentang peningkatan perawatan kamar mesin 

guna menjamin keselamatan kerja, maka diambil kesimpulan: 

  
1. Prosedur kamar mesin kurang baik  

Penyebabnya: 

a. Kurangnya petunjuk mengenai peraturan keselamatan kerja 

sehingga ABK mesin kurang memahami apa tahapan-

tahapan pekerjaan yang harus ditempuh. 

b. Kurangnya sosialisasi peraturan-peraturan keselamatan 

kerja dikarenakan tidak terjadinya sarana dalam bentuk 

tulisan, slogan, buku-buku panduan keselamatan kerja 

sehingga mengakibatkan sosialisasi terhambat. 

2. ABK mesin tidak merawat kamar mesin dengan baik 

penyebabnya: 

a. ABK mesin kurang mengerti pentingnya perawatan dan apa 

yang harus dirawat di kamar mesin antara lain: 

1) Kapan melakukan perawatan  

2) Bagaimana melakukan perawatan 

3) Siapa yang harus melakukan perawatan 

b. ABK mesin kurang mengerti tujuan perawatan dan tidak 

memperhatikan akan tugas tanggung jawab serta fungsinya 

yang seharusnya dilakukan dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan. 
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B. Saran-saran 

 
Dalam kesimpulan tersebut penulis menyampaikan saran-saran 

sebagai berikut: 

 
1. Prosedur kamar mesin kurang baik sebaiknya: 

a. Disiapkan adanya petunjuk mengenai peraturan-peraturan 

keselamatan kerja sehingga dapat menjamin keselamatan 

kerja di kamar mesin. 

b. Mensosialisasikan prosedur kerja yang dilakukan secara 

rutin satu kali dalam sebulan  

1) Memberikan safety meeting sebelum melakukan 

pekerjaan di kamar mesin. 

2) Memastikan sudah memakai alat pelindung 

keselamatan sebelum melakukan pekerjaan. 

 

2. ABK mesin tidak merawat kamar mesin dengan baik sebaiknya: 

a. Menekankan pentingnya merawat kamar mesin sehingga 

keselamatan di kamar mesin terjamin dengan cara: 

1) Perawatan harian 

2) Perawatan periodic 

3) Perawatan berkala 

b. Menjelaskan pengertian perawatan dan tujuan perawatan 

kepada ABK mesin. 
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