
 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1    Kesimpulan  

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai 

berikut : 

1. Proses pembuatan produk gerabah di UPTD Litbang Plered melalui lima 

tahap. Tahap pertama yang dilakukan adalah membuat bahan, tahap kedua 

proses pembentukan, sebelum masuk ketahap selanjutnya dilakukan 

pengeringan awal. Tahap ketiga dekorasi, sebelum ketahap berikutnya 

dilakukan pengeringan akhir. Tahap keempat yaitu pembakaran dan tahap 

kelima adalah pengecatan.  

2. Identifikasi keluhan dilakukan dengan menggunakan discomfort 

questionnaire. Hasil discomfort questionnaire yang telah disebar 

menunjukan bagian tubuh yang banyak merasakan keluhan adalah bagian 

leher (100%), punggung (100%), pinggang (87.5%), siku (28.12%), lengan 

atas (89.06%), lengan bawah (100%), pergelangan tangan (100%), 

tangan/jari (76.56%), pantat (50%), paha (57.81%), lutut (92.18%) dan 

pergelangan kaki (25%). 

3. Identifikasi posisi kerja menggunakan REBA (Rapid Entire Body 

Assessment). Hasil yang diperoleh berdasarkan perhitungan REBA untuk 

seluruh elemen kerja untuk bagian kanan dan kiri yang sering dirasakan 

menunjukan skor 11. Skor tersebut menunjukan level aksi resiko tinggi, 

maka dari itu perlu dilakukannya perbaikan posisi kerja sekarang. 

4. Fasilitas yang digunakan pada bagian pembentukan dan dekorasi adalah 

meja putar dan alas duduk. Fasilitas ini mengakibatkan keluhan yang 

dirasakan pengrajin sehingga menurunkan kinerja pengrajin. Berdasarkan 

hal tersebut maka dibuat rancangan untuk meja putar dan kursi pada 

bagian pembentukan dan dekorasi digabungkan menjadi satu. Hal ini 

bertujuan untuk membuat posisi kerja lebih baik dengan menambahkan 

tinggi sesuai dengan tinggi duduk pengrajin. Hasil rancangan fasilitas 

dapat meminimasi bahkan menghilangkan resiko kerja yang kurang baik 

terhadap pengrajin. Hasil rancangan fasilitas kerja terdapat pada Gambar 

5.2 dan ukuran fasilitas kerja terdapat pada Tabel 5.5. 
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6.2    Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran 

diantanya adalah sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan atau pengembangan dari penelitian ini, 

karena masih banyak yang harus diperhatikan seperti memperhatikan 

keselamatan kesehatan kerja (K3) pengrajin gerabah. 

2. UPTD Litbang Plered harus memperhatikan keluhan pada seluruh 

pengrajin secara regular dengan melakukan penyebaran kuesioner agar 

tindak lanjutan keluhan bisa segera di tanggulangi. 
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