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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap 92 pekerja pada 

proyek pembangunan apartemen x, dapat disimpulkan bahwa: 

a. Distribusi dan frekuensi karakteristik individu menunjukkan bahwa 

sebanyak 52,2% pekerja berusia ≤ 27 tahun, mayoritas pekerja dengan 

tingkat pendidikan SMA/Sederajat dengan persentase 48,9% dan masa kerja 

menunjukkan bahwa pekerja terbagi secara merata bekerja ≥ 6 bulan 50%.   

b. Distribusi dan frekuensi pada program k3 menunjukkan bahwa 63% pekerja 

menyatakan kebijakan k3 baik, sebanyak 59,8% pekerja menyatakan 

komunikasi dan pelatihan k3 baik dan pekerja yang menyatakan inspeksi dan 

penyelidikan kecelakaan buruk sebanyak 53,3% serta pekerja yang 

menyatakan pengawasan baik sebesar 62%.  

c. Faktor yang memiliku hubungan dengan perilaku kerja pada uji bivariat 

adalah masa kerja, kebijakan k3, komunikasi dan pelatihan k3, inspeksi dan 

penyelidikan kecelakaan serta pengawasan. 

d. Faktor yang tidak memiliki hubungan dengan perilaku kerja adalah usia dan 

tingkat pendidikan.  

 

V.2 Saran 

 Berikut adalah saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan: 

a. Bagi responden 

Diharapkan untuk selalu mengikuti seluruh program k3 yang diadakan oleh 

perusahaan agar terciptanya perilaku kerja aman sehingga dapat 

meminimalisir tingkat kecelakaan kerja dan selalu berperilaku aman pada 

saat diawasi ataupun tidak diawasi.  
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b. Bagi perusahaan 

Disarankan bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan lagi dalam 

menjalankan program K3 yang ada secara rutin agar meningkatnya 

kesadaran diri para pekerja dalam berperilaku secara aman dan 

meningkatkan pengawasan dengan menyediakan kamera pengawas jika 

memungkinkan.  

c. Bagi peneliti lain 

Disarankan untuk menyambungkan variabel lain yang belum diterapkan 

dalam penelitian ini serta menambahkan bagian pekerjaan pekerja secara 

spesifik untuk mengukur perilaku kerja dan melanjutkan penelitian sampai 

ke tahap multivariat.  
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