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BAB V 
 

PENUTUP 
 

 
5.1  Kesimpulan 

Setelah melalui proses pengumpulan data dan penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

Pergudangan Mutiara Kosambi sebagai tempat penyimpanan barang memerlukan 

aspek kelengkapan peralatan keselamatan kerja khususnya sign system peringatan 

dini kebakaran dalam komplek Pergudangan Mutiara Kosambi disamping untuk 

mengingatkan para pekerja dari bahaya kabakaran juga sebagai penunjang perusahaan 

dalam kelengkapan fasilitas untuk menaikkan kepercayaan kepada konsumen. 

Letaknya yang strategis dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan 

Tanjung Priuk menjadikan keunggulan Pergudangan Mutiara Kosambi. Dengan 

adanya sign system peringatan dini kebakaran diharapkan dapat mengurangi resiko 

kebakaran sehingga dapat bekerja dengan aman dan nyaman. 

5.2  Saran 

Dari hasil pengamatan selama melakukan Tugas Akhir ini, penulis menyarankan agar 

pembuatan sign system ini dapat membantu menyelasaikan masalah yang ada dalam 

Pergudangan Mutiara Kosambi maka perlu peran aktif dari para pekerja gudang untuk 

memahami dan mematuhi rambu-rambu yang ada karena mereka-lah yang sehari-

harinya melakukan aktivitas didalam gudang dan paling berperan dalam 

menginformasikan adanya kebakaran.  
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