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BAB V 

PENUTUP 
 
 

V.1 Kesimpulan 

Hasil Penelitain dan pembahasan mengenai hubungan karakteristik individu 

(usia, tingkat pendidikan dan masa kerja) dan ketersediaan APD dengan perilaku 

kepatuhan menggunakan APD pada pekerja proyek Tol Jakarta Utara, dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

a. Pekerja proyek Tol Jakarta Utara yang mematuhi penggunaan APD  sebanyak 

80 responden (66,7%) , pekerja yang berusia 18-40 tahun lebih banyak yaitu 

sebanyak 98 responden (81,7) , pekerja yang tingkat pendidikannya SMA 

Sederajat lebih dominan yaitu sebanyak 65 responden (54,2%), pekerja yang 

masa kerjanya ≥ 5 tahun lebih banyak yaitu sebanyak 71 responden (59,2%), 

pekerja yang pengetahuannya baik lebih banyak yaitu sebanyak 95 responden 

(79,2%), pekerja yang sikapnya baikpun lebih dominan yaitu sebanyak 95 

responden (79,2%) dan 85 responden (70,8%) mengaku sudah disediakan 

APD yang cukup oleh perusahan. 

b. Tidak terdapat hubungan antara karakteristik individu pekerja (usia = 0,934, 

tingkat pendidikan = 0,105, lalu lama kerja = 0,470) dengan sikap patuh guna 

APD pada pekerja proyek Tol Jakarta Utara. 

c. Adanya hubungan signifikan antara pengetahuan dengan perilaku kepatuhan 

penggunaan APD pada pekerja proyek Tol Jakarta Utara karena memliki p-

value < 0,05 yaitu 0,047. 

d. Variabel pengetahuan memilik p-value < 0,05 yaitu 0,003 maka ada kaitan 

dengan variabel dependen 

e. Penyediaan APD memiliki p-value < 0,05 yaitu 0,001. 
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V.2 Saran 

a. Bagi Pekerja di bidang Konstruksi 

1) Diharapkan pekerja menjaga keselamatan dan kesehatan pada saat bekerja. 

2) Diharapkan pekerja mampu mengerti betapa pentingnya penggunaan APD 

untuk diri sendiri. 

3) Diharapkan pekerja melakukan pengecekan kesehatan secara rutin. 

4) Diharapkan pekerja di bidang konstruksi menjaga pola hidup bersih dan 

sehat dengan mengonsumsi makanan yang bergizi dan sering melakukan 

aktivitas fisik maupun olahraga. 

5) Diharapkan pekerja tertib menggunakan APD dan menjadikan itu suatu 

perilaku permanen untuk selalu menciptakan suasana aman dan nyaman 

ditempat kerja. 

 

b. Bagi Perusahaan  

1) Menyediakan APD yang lengkap dan layak untuk para pekerja. 

2) Menyediakan APD yang sesuai dengan jumlah para pekerjanya. 

3) Menyediakan pelatihan maupun penyuluhan lebih sering dan terjadwal 

terkait keselamatan dan kesehatan kerja. 

4) Melakukan pengecekan kelayakan APD pada pekerja secara berkala. 

 

c. Bagi peneliti Selanjutnya  

1) Diharapkan peneliti dapat meneliti variabel-variabel yang belum diteliti 

dipenelitian ini. 


