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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Setelah didapatkan hasil dari penelitian ini yang dilakukan pada Proyek 

Pembangunan PLTGU Muara Tawar PT. Hutama Karya (persero) didapatkan 

kesimpulan penelitian sebagai berikut : 

a. Setelah dilakukannya penelitian kepada pekerja proyek pembangunan 

PLTGU Muara Tawar PT. Hutama Karya (persero) Setelah dilakukan 

penelitian didapati hasil berdasarkan kuesioner mayoritas responden patuh 

dalam penggunaan APD (85%), apabila berdasarkan lembar observasi 

didapati sebanyak 32 responden (53%) tidak patuh dalam penggunaan APD. 

Frekuensi terbanyak usia resonden masuk kedalam kategori usia muda 

(51,7%), jumlah responden yang memiliki pengetahuan yang baik sebanyak 

45  responden (75%), mayoritas responden memiliki sikap positif sebanyak 

34 responden (56,7%), persepsi ketersediaan APD sebanyak 35 responden 

(58,3%) merasa cukup tersedia, mayoritas responden beranggapan 

pengawasan yang dilakukan sudah baik sebanyak 31 responden (51,7%), 

mayoritas tingkat Pendidikan responden masuk kedalam kategori tinggi  

sebanyak 40 responden (66,7%). 

b. Tidak ditemukan hubungan yang bermakna antara usia responden dengan 

perilaku kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja 

proyek Pembangunan PLTGU Muara Tawar PT. Hutama Karya (persero) 

c. Ada hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan perilaku 

kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja proyek 

pembangunan PLTGU Muara Tawar PT. Hutama Karya (persero) 

d. Tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan 

perilaku kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja 

proyek pembangunan PLTGU Muara Tawar PT. Hutama Karya (persero) 
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e. Tidak ada hubungan yang signifikan antara sikap dengan kepatuhan 

penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja proyek pembangunan 

PLTGU Muara Tawar PT. Hutama Karya (persero) 

f. Ada hubungan yang signifikan dengan ketersediaan Alat Pelindung Diri 

(APD) dengan perilaku pekerja dalam kepatuhan penggunaan Alat Pelindung 

Diri (APD) pada proyek pembangunan PLTGU Muara Tawar PT. Hutama 

Karya (persero) 

g. Ada hubungan yang bermakna antara pengawasan dengan kepatuhan 

penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja proyek pembangunan 

PLTGU Muara Tawar PT. Hutama Karya (persero) 

 

V.2 Saran 

Setelah peneliti melakukan penelitian pada pekerja Proyek Pembangunan 

PLTGU Muara Tawar PT. Hutama Karya (persero) dan telah disimpulkan, maka 

peneliti memberika beberapa saran dan masukkan sebagai berikut : 

 

V.2.1 Bagi Perusahaan 

a. Pihak perusahaan disarankan agar dapat selalu dan konsisten untuk 

memberikan pemahaman kepada pekerja proyek mengenai fungsi dan 

kegunaan Alat Pelindung Diri (APD) serta risiko dan bahaya nya apabila 

pekerja tidak mematuhi peraturtan dalam hal penggunaan Alat Pelindung Diri 

(APD). Seperti melakukan penyuluhan mengenai Alat Pelindung Diri (APD) 

minimal sekali dalam seminggu. 

b. Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang memiliki tingkat kenyamanan 

dan kelayakan yang tinggi serta tempat penyimpanan Alat Pelindung Diri 

(APD) yang aman secara merata untuk seluruh pekerja proyek agar dapat 

mengurangi, mengendalikan bahkan menghindari dari segala kemungkinan 

risiko terjadinya suatu kecelakaan yang terjdia di lingkungan kerja atau 

penyakit akibat suatu pekerjaan.  
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c. Melakukan inspeksi kelayakan dan mengganti Alat Pelindung Diri (APD) 

yang sudah tidak layak secara berkala terhadap seluruh pekerja proyek yang 

memasuki wilayah atau area kerja. 

d. Memaksimalkan serta meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pekerja 

proyek dengan menambah sumber daya manusia supervisor HSE agar 

pengawasan dapat mencakup ke seluruh area kerja.  

e. Mencatat nama, identitas pekerja atau kelompok yang tidak patuh dalam 

penggunaan APD dan melakukan rekapan per satu bulan dan memberlakukan 

sanksi terhadap pekerja yang didapati lebih dari 3 kali tidak mematuhi 

peraturan terutama dalam hal kedisiplinan  penggunaan Alat Pelindung Diri 

(APD). 

f. Pemberian reward atau penghargaan kepada kelompok atau individu yang 

selalu patuh dan taat dalam penggunaan APD selama bekerja ataupun saat 

berada di dalam wilayah area kerja (site), dengan tujuan agar pekerja 

termotivasi untuk selalu patuh dan taat dalam penggunaan Alat Pelindung Diri 

(APD). 

 

V.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti yang akan maupun sedang menjalankan penelitian yang sama, di 

sarankan untuk dapat melakukan penelitian ke tahap yang lebih lanjut mengenai faktor-

faktor lain yang memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi perilaku kepatuhan 

dalam penggunaan APD seperti pelatihan K3, kenyamanan penggunaan APD, 

kebijakan atau peraturan K3 pada perusahaan, masa kerja, dan lain sebagainya. Selain 

itu, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk mampu melanjutkan uji ke tahap 

multivariat agar dapat mengetahui faktor apa yang berkaitan sangat kuat dengan 

perilaku kepatuhan dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). 
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