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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada Proyek 

Pembangunan 6 Ruas Tol Dalam Kota KSO JAYA-ADHI didapatkan kesimpulan 

penelitian sebagai berikut : 

a. Pada penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa mayoritas 

responden patuh dalam penggunaan APD yaitu sebanyak 62 pekerja (51,7%) dan 

sebanyak 58 pekerja (48,3%) yang tidak patuh dalam menggunakan APD. 

b. Hasil penelitian menyatakan bahwa distribusi usia pekerja mayoritas berada 

dalam kategori usia muda (<31 tahun) yaitu sebanyak 63 pekerja (52,5%) dan 

sebanyak 57 pekerja (47,5%) berada dikategori usia tua (≥31 tahun). 

c. Berdasarkan hasil penelitian mengenai presepsi pekerja terkait penerapan 

program safety talk, sebanyak 70 pekerja (58,3%) menyatakan sudah berjalan 

dengan baik, dan sebanyak 50 pekerja (41,7%) menyatakan kurang baik. 

d. Hasil penelitian yang didapat mengenai presepsi pekerja terkait penerapan 

program safety sign, sebanyak 61 pekerja (50,8%) menyatakan sudah berjalan 

dengan baik, dan sebanyak 59 pekerja (49,2%) menyatakan kurang baik. 

e. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mayoritas pekerja  yaitu 

sebanyak 74 pekerja (61,7%) menyatakan bahwa penerapan program safety 

patrol sudah berjalan baik dan sebanyak 46 pekerja (38,3%) menyatakan kurang 

baik. 

f. Berdasarkan hasil penelitian mengenai dukungan rekan kerja, didapatkan 

mayoritas pekerja menyatakan mendapatkan dukungan rekan kerja yang baik 

yaitu sebanyak 79 pekerja (65,8%) dan sebanyak 31 pekerja (34,2%) 

menyatakan kurang baik. 

g. Tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara usia pekerja dengan tindakan 

kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja Proyek 6 Ruas 

Tol Dalam Kota KSO JAYA-ADHI 
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h. Terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan program safety talk dengan  

kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja Proyek 6 Ruas 

Tol Dalam Kota KSO JAYA-ADHI 

i. Terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan program safety sign dengan  

kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja Proyek 6 Ruas 

Tol Dalam Kota KSO JAYA-ADHI 

j. Terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan program safety patrol 

dengan  kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja Proyek 

6 Ruas Tol Dalam Kota KSO JAYA-ADHI 

k. Terdapat hubungan yang signifikan antara faktor dukungan rekan kerja dengan  

kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja Proyek 6 Ruas 

Tol Dalam Kota KSO JAYA-ADHI 

 

V.2 Saran 

Setelah peneliti melakukan penelitian pada pekerja Proyek Pembangunan 6 Ruas 

Tol Dalam Kota KSO JAYA-ADHI dan telah disimpulkan, maka peneliti memberika 

beberapa saran dan masukkan sebagai berikut : 

 

V.2.1 Bagi Perusahaan 

a. Pihak perusahaan disarankan agar dapat selalu konsisten dan lebih 

meningkatkan pelaksanaan program-program K3 yang telah berjalan seperti 

safety talk, safety sign dan safety patrol di seluruh area kerja proyek  

b. Di harapkan perusahaan melakukan pengadaan APD dengan adekuat kepada 

seluruh pekerja. 

c. Di harapkan perusahaan mengevaluasi (pengecekan) kembali terkait 

ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang memiliki tingkat kenyamanan dan 

kelayakan yang sesuai dengan yang dibutuhkan pekerja, agar pekerja terhindar 

dari segala kemungkinan risiko terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat 

kerja.  

d. Meningkatkan sistem pengawasan kerja dan melakukan ketegasan dengan 

mencatat nama, identitas pekerja atau kelompok yang tidak patuh dalam 
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penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan memberikan tindakan sanksi yang 

berlaku. 

e. Diharapkan perusahaan melakukan pendekatan dengan memberikan saran 

kepada setiap pekerja agar selalu memiliki hubungan baik antar satu sama lain. 

V.2.2 Bagi Responden 

a. Mematuhi seluruh peraturan yang ditetapkan perusahaan terutama selalu 

memastikan kelengkapan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) ketika 

memulai pekerjaan. 

b. Mengikuti seluruh program K3 yang dicanangkan oleh pihak perusahaan dan 

menghargai dan mengikuti semua saran dan masukan inspektur K3 dalam hal 

keselamatan dan kesehatan kerja 

 

V.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan maupun sedang melakuk penelitian yang sama, 

disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang 

memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi perilaku kepatuhan dalam penggunaan Alat 

Pelindung Diri (APD) seperti pelatihan K3, kenyamanan penggunaan Alat Pelindung Diri 

(APD), kebijakan K3, sistem leadership inspektor K3 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).


