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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berikut ini kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan  yaitu sebagai 

berikut : 

1. Kondisi aktual seragam kerja montir perusahaan bengkel “Daya Motor” 

yaitu : para montir merasa kepanasan saat memakai seragam montir aktual 

dalam bekerja karena jenis bahan yang tidak dapat menyerap keringat, 

ukuran seragam kerja aktual terlalu besar sehingga mengganggu 

pergerakan saat bekerja, kondisi resleting yang sering macet dan kantong 

yang sudah ada terlalu banyak sehingga membuat pergerakan tidak leluasa 

ketika menyimpan benda dalam kantong dan membuat seragam kerja 

terasa panas. 

2. Jenis bahan yang paling sesuai untuk digunakan pada seragam kerja 

montir yaitu perpaduan antara jenis bahan cotton viscoe, dan polyester dan 

PE karena kedua jenis bahan ini memiliki karakteristik dapat menyerap 

keringat dan memiliki karakteristik kuat sehingga tidak panas saat dipakai, 

dan melindungi tubuh dari resiko kecelakaan kerja. 

3. Bagian yang perlu dilengkapi tali karet pada seragam kerja montir agar 

seragam kerja montir dapat memiliki karakteristik adjustable ketika 

digunakan yaitu bagian ujung kedua tangan, bagian pinggang, dan bagian 

ujung kedua kaki. 

4. Jenis model yang paling sesuai untuk digunakan pada seragam kerja 

montir agar para montir merasa nyaman ketika digunakan untuk bekerja 

yaitu model seragam kerja tangan panjang karena dapat melindungi tubuh 

secara keseluruhan dari resiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi. 
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5. Rancangan seragam kerja montir yang nyaman ketika digunakan untuk 

bekerja yaitu alternatif 1 yang terpilih . 

6. Jumlah seragam kerja montir yang harus disediakan dalam satu minggu 

untuk satu orang montir agar kebersihan selalu terjaga yaitu sebanyak 2 

baju untuk 1 orang montir. 

 

6.2 Saran 

6.2.1 Pemilik Perusahaan Bengkel “Daya Motor” 

 Penulis menyarankan agar pemilik mengganti seragam kerja montir yang 

sudah ada atau aktual dengan rancangan seragam kerja montir aktual alternatif 1 

agar para montir dapat bekerja dengan baik, cepat, dan tepat sehingga perusahaan 

bengkel “Daya Motor” dapat lebih berkembang dan memenangi persaingan 

industri otomotif  di Kota Tasikmalaya. 

 

6.2.2 Manajemen Perusahaan Bengkel “Daya Motor” 

 Penulis menyarankan agar pihak manajemen menyediakan 2 seragam kerja 

montir rancangan alternatif 1 untuk 1 orang montir agar kebersihaan seragam 

kerja montir dapat terjaga sehingga montir merasa lebih nyaman dalam bekerja 

dengan menggunakan seragam kerja yang bersih. 

 

6.2.3 Montir-Montir Perusahaan Bengkel “Daya Motor” 

 Penulis menyarankan agar para montir melakukan pencucian seragam 

kerja dengan batasan waktu maksimal 3 hari agar kebersihan seragam kerja 

montir dapat tetap terjaga. Selain itu, penulis menyarankan agar para montir 

melakukan pencucian seragam kerja dengan cara seperti berikut : 

1. Usahakan untuk tidak merendam lebih dari 1 jam karena endapan deterjen 

di sela – sela serat baju akan memudarkan warna asli. 

2. Jangan menyikat terlalu keras saat mencuci, karena hal tersebut dapat 

merusak pola serat. Jika anda mengucek atau memeras juga terlalu keras, 

ini akan mengakibatkan kain akan melar, terutama pada bagian leher. 
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3. Jemur baju dalam posisi terbalik atau usahakan baju di balik gambar baju 

di bagian dalam karena sinar matahari dapat mengakibatkan warna 

memudar. 

4. Jangan gunakan pemutih, pemutih pakaian mengandung zat kimia yang 

sangat kuat, yang bisa melunturkan warna dan menyebabkan baju jadi 

cepat tipis dan kasar.  

 

 


