BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan
saran yang dapat diberikan pada penelitian ini serta untuk penelitian kedepannya.
6.1

Kesimpulan
Kesimpulan yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan adalah

sebagai berikut:
1.

Telah dilakukan evaluasi kondisi kerja percetakan BilBel dengan pengisian
daftar periksa Work Improvement in Small Enterprises (WISE) dengan
pendekatan Participatory Action Oriented Training (PAOT) oleh seluruh
partisipan yang menghasilkan 16 butir elemen periksa terpilih.

2.

Berdasarkan pelaksanaan focus group discussion (FGD) dan analisis
menggunakan why (mengapa), what (apa), where (dimana), when (kapan),
who (siapa), dan how (bagaimana) (5W1H) pada 16 elemen periksa terpilih,
didapatkan hasil bahwa elemen periksa yang menjadi prioritas untuk
dirancang perbaikannya berjumlah 13 butir, sedangkan 3 butir lainnya
dinilai belum memerlukan perbaikan. Sehingga rencana aksi yang disusun
pada penelitian ini berisi 13 daftar permasalahan beserta detail ide perbaikan
dalam bentuk uraian 5W1H.

3.

Dengan mempertimbangkan faktor biaya, waktu dan sumber daya manusia,
maka terdapat 4 ide perbaikan yang akan diimplementasikan dalam waktu
dekat dan terdapat 9 ide perbaikan yang akan diimplementasikan dalam
waktu mendatang. Ide perbaikan pertama yang dilaksanakan dalam waktu
dekat yaitu pembuatan jadwal rutin pembersihan serta pemeriksaan mesin,
jaringan kabel listrik dan lingkungan kerja dengan pedoman 5R (ringkas,
rapi, resik, rawat, rajin). Kedua adalah pembuatan tanda bahaya pencegahan
kebakaran sesuai dengan standar ANSI Z535. Ketiga adalah pembuatan
rambu atau tanda sebagai himbauan kesehatan untuk selalu memakai
pelindung diri di lingkungan kerja untuk meminimalisir kontak langsung
dan paparan dari tinta sesuai dengan standar ANSI Z535. Keempat adalah
pembuatan label untuk menuliskan identitas produk.
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6.2

Saran
Saran yang dapat diberikan untuk percetakan dan pengembangan pada

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:
1.

Bagi percetakan sebaiknya mengevaluasi pencapaian dan kendala pada
perbaikan yang telah diimplementasikan, agar kendala tersebut tidak terjadi
kembali pada waktu mendatang.

2.

Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya melibatkan beberapa industri
percetakan lain dengan produk dan kondisi kerja serupa sehingga bisa
menghasilkan informasi dan memunculkan ide perbaikan yang lebih
variatif.
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