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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada pekerja 

konstruksi Proyek Cendrawasih Terrace PT. Adhi Persada Gedung pada tahun 2021 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

a. Gambaran distribusi kelelahan kerja tinggi – sangat tinggi sebanyak 42 

pekerja (46,7%). Sebanyak 38 pekerja (42,2%) berusia > 40 tahun. 

Sebanyak 41 pekerja (45,6%) memiliki status gizi tidak normal. 

Sebanyak 51 pekerja (56,7%) tidur dengan durasi < 8 jam. Sebanyak 38 

pekerja (42,2%) memiliki riwayat penyakit. Sebanyak 52 pekerja 

(57,8%) bekerja dalam waktu lebih > 8 jam. Sebanyak 36 pekerja (40%) 

bekerja pada shift siang. Dan sebanyak 49 pekerja (54,4%) telah bekerja 

> 3 tahun. 

b. Terdapat hubungan signifikan antara usia (p-value 0,000), status gizi (p-

value 0,007), dan kuantitas tidur (p-value 0,015) dengan kelelahan 

pekerja Proyek Cendrawasih Terrace. Tidak terdapat hubungan antara 

riwayat penyakit (p-value 0,339) dengan kelelahan pekerja Proyek 

Cendrawasih Terrace. 

c. Terdapat hubungan signifikan antara waktu kerja (p-value 0,008) dan 

masa kerja (p-value 0,017) dengan kelelahan pekerja Proyek 

Cendrawasih Terrace. Tidak terdapat hubungan antara shift kerja (p-

value 0,463) dengan kelelahan pekerja Proyek Cendrawasih Terrace. 
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V.2 Saran 

a. Bagi Pekerja 

1) Pekerja usia tua diharapkan mampu mengenali tanda dan gejala yang 

timbul ketika merasa lelah dan berhenti bekerja sejenak saat 

merasakannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. 

2) Asupan gizi pekerja harus lebih diperhatikan setiap harinya agar tetap 

seimbang sehingga tubuh tidak mudah merasa lelah. 

3) Pekerja seharusnya lebih memperhatikan dan menggunakan dengan 

sebaik mungkin waktu istirahat yang diberikan di malam hari dengan 

tidak melakukan aktivitas yang begitu berat. 

4) Memaksimalkan pemanfaatan waktu istirahat curian di sela-sela 

bekerja, durasi kerja yang panjang harus imbang dengan waktu 

istirahat yang cukup untuk memulihkan tenaga. 

5) Mempelajari jenis pekerjaan lain agar tidak melakukan pekerjaan 

yang monoton. 

b. Bagi Perusahaan 

1) Mulai melakukan pembagian unit kerja berdasarkan ketahanan fisik 

dan usia pekerja. 

2) Memastikan pemenuhan kecukupan gizi bagi pekerja dengan cara 

seperti pemeriksaan fisik, pengaturan pola makan sehat bagi pekerja 

dengan mengganti pembagian insentif makan menjadi suatu paket 

makanan empat sehat lima sempurna, hingga pemberian makanan dan 

minuman tambahan bagi pekerja lembur. Kemudian, perlu dilakukan 

edukasi gizi tentang konsumsi makanan bergizi seimbang pada 

pekerja. 

3) Mengatur sistem waktu istirahat dengan baik dan menambah jumlah 

pekerja untuk mencegah pekerja bekerja dalam waktu berlebih. 

4) Mengevaluasi kembali waktu kerja hingga sesuai dengan peraturan 

perundangan dimana telah ditetapkan waktu kerja 7 jam/hari dalam 6 

hari atau 8 jam/hari dalam 5 hari. 

5) Mengadakan pelatihan bidang kerja baru bagi pekerja dengan masa 

kerja lama untuk menambah keterampilan. 
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c. Bagi Peneliti 

1) Menambah variabel lain terkait faktor kelelahan kerja yang belum 

dapat diteliti yang disesuaikan dengan karakteristik tempat penelitian, 

contohnya beban kerja.                                                                                                            
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