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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

1. Semua fasilitas fisik di ruangan OMC ini sudah ergonomis, diantaranya 

yaitu meja operator, meja asisten manager, kursi operator, kursi asisten 

manager, rak dokumen, lemari dokumen, dan sofa set. 

2. Semua aspek lingkungan fisik di ruangan OMC ini sudah ideal, 

diantaranya yaitu pencahayaan berkisar antara 426-710 lux, temperatur 

berkisar antara 24-25 °C, kelembaban berkisar antara 40-43 %, dan tingkat 

kebisingan berkisar antara 29-56 dB.  

3. Tata letak fasilitas fisik saat ini masih dirasa belum cukup baik, dimana 

banyaknya keluhan dan permintaan perusahaan. 

4. Prosedur kesehatan dan keselamatan kerja aktual yang ada adalah 2 buah 

APAR dan 1 kotak P3K. 

5. Perancangan yang dilakukan pada fasilitas fisik, dan tata letak adalah: 

 Usulan penambahan fasilitas fisik berupa paper tray dengan merek 

Joyko seharga Rp.75000 

 

Gambar 7.1 

Paper Tray Usulan 

 Perancangan sistem aliran dokumen yang sebelumnya tidak 

mempunyai tempat yang jelas, menjadi dibuat lebih terstruktur dengan 

memanfaatkan paper tray 
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 Perancangan tata letak fasilitas fisik 
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Skala 1 : 100 

Gambar 7.2 

Tata Letak Fasilitas Fisik Usulan 



Bab 7 Kesimpulan dan Saran                                                                               7-3 

 

Laporan Tugas Akhir                                                 Universitas Kristen Maranatha 

6. Kelebihan dan kekurangan dari fasilitas fisik usulan dan tata letak fasilitas 

fisik usulan jika dibandingkan dengan kondisi aktual adalah sebagai 

berikut: 

Paper Tray Usulan 

Kelebihan: 

- Penyimpanan dokumen lebih teratur 

- Dokumen tidak terlihat berantakan 

- Memanfaatkan area 3 pada meja kerja 

Kekurangan : 

- Perusahaan harus mengeluarkan anggaran untuk pembelian paper tray 

tersebut 

 

Tata Letak Fasilitas Fisik Usulan 

Kelebihan: 

- Jarak antar meja kerja lebih ergonomis 

- Jarak gang lebih ergonomis 

- Memudahkan sistem aliran dokumen 

- Memudahkan jalur evakuasi 

Kekurangan : 

- Perusahaan harus meluangkan waktu untuk perubahan tata letak ini 

 

7. Perancangan yang dilakukan pada prosedur kesehatan dan keselamatan 

kerja adalah: 

 Usulan terhadap prosedur kesehatan dan keselamatan kerja berupa 

papan wet floor. 

 

Gambar 7.3 

Papan wet floor Usulan 
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 Usulan terhadap prosedur kesehatan dan keselamatan kerja berupa 

rambu jalur evakuasi. 

 

 

Gambar 7.4 

Rambu jalur evakuasi Usulan 

 

 Usulan terhadap prosedur kesehatan dan keselamatan kerja berupa 

peringatan untuk peralatan berbahaya (paper cutter) 

 

HATI-HATI SAAT 

MENGGUNAKAN 

PAPER CUTTER
 

Gambar 7.5 

Peringatan bahaya Usulan 

 

 

7.2 Saran 

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan untuk peningkatan kinerja PT 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk adalah PT Telkom dapat memodifikasi desain 

interior ruangan-ruangannya sesuai dengan selera dan kebutuhan tanpa 

mengubah struktur bangunan dan tata letak fasilitas fisik yang sudah 

diusulkan. 


