
35 
 

 BAB 3 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada Bab 2, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengamatan ini membuktikan bahwa tata letak ruang kantor dapat 

menghasilkan ergonomis tidaknya lingkungan kerja, sebagaimana yang 

diberlakukan Bagian Keuangan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

Kantor Cabang Surabaya Korporasi, nyatanya penting dan mempengaruhi 

produktivitas kinerja karyawan, terukur dari bertambahnya nasabah dan 

meningkatnya premi asuransi setiap pekan. 

2. Pengamatan ini membuat penulis mengerti gambaran tata letak ruang 

kantor yang ada di Bagian Keuangan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

Kantor Cabang Surabaya Korporasi, sehingga dapat memaparkan dengan 

rinci unsur-unsur yang ada di dalam ruangan tersebut. 

3. Pengamatan ini membuktikan bahwa tata ruang kantor pada Bagian 

Keuangan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Surabaya 

Korporasi belum sesuai dengan apa yang tertera pada teori dan baru 

mengaplikasikannya sebagian kecil, seperti penerapan model layout 

Modular Workstation Unit menurut Quible (2002), tipe pencahayaan 

fluorescent menurut Quible (2002), dan penggunaan inventaris kantor 

berupa meja dan kursi karyawan seperti yang dikemukakan Departemen 

Ergonomics, Cornell University (2001). 
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3.2 Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada Bab 2, beberapa saran yang dapat 

dikemukakan ialah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya perlu dianggarkan budget pengeluaran untuk pemeliharaan air 

conditioner dan atap plafon sekitar saluran air conditioner minimal satu 

kali dalam satu bulan, mengingat bagian umum PT Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) Kantor Cabang Surabaya Korporasi hanya 

membersihkan bagian yang terlihat seperti mengumpulkan sampah dan 

mengepel lantai. Apabila tidak dirawat secara intensif maka akan 

merembet ke barang-barang pendukung yang lain. 

2. Sebaiknya memberikan himbauan berupa tulisan “Dilarang Merokok!” 

atau sejenisnya di lingkungan kerja PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

Kantor Cabang Surabaya Korporasi, karena apabila kebiasaan merokok di 

dalam ruangan ber-AC ini terus dilanjutkan, tentu akan menganggu 

sirkulasi udara yang ada pada ruangan serta mengganggu pernafasan 

karyawan yang lain. 

3. Sebaiknya memang perlu mendatangi karyawan yang bersangkutan 

apabila benar-benar membutuhkan. Lagipula jarak antara ujung bilik kerja 

dengan yang berlawanan juga tidak terlalu jauh, dan dapat dianggap 

sebagai olahraga kecil untuk melemaskan kaki yang terlalu lama tertekuk 

karena posisi duduk. Apabila memerlukan terlalu banyak tenaga, maka 

dapat menggunakan telepon internal terdekat yang ada pada Ruang 

Keuangan untuk berkomunikasi satu sama lain. 
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