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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan pada 

Proyek Pembangunan The Park Mall Sawangan di Area Mezzanine PT. PP Presisi 

Tbk tahun 2019, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut : 

a. Tidak ada hubungan antara usia dengan kejadian kecelakaan kerja, 

dengan P value 1,000 (> 0,05). 

b. Tidak ada hubungan antara masa kerja dengan kejadian kecelakaan 

kerja, dengan P value 0,706 (> 0,05). 

c. Ada hubungan antara penggunaan APD dengan kejadian kecelakaan 

kerja, dengan P value 0,002 (< 0,05). 

d. Ada hubungan antara pengetahuan K3 dengan kejadian kecelakaan 

kerja, dengan P value 0,001 (< 0,05). 

e. Ada hubungan antara tindakan tidak aman dengan kejadian 

kecelakaan kerja, dengan P value 0,030 (< 0,05). 

f. Ada hubungan antara pengawasan dengan kejadian kecelakaan kerja, 

dengan P value 0,000 (< 0,05).  

 

V.2  Saran 

a. Bagi Perusahaan 

1) Memastikan safety sign “Wajib APD” untuk setiap area 

berisiko. 

2) Menyertakan kewajiban untuk menggunakan APD dalam 

prosedur bekerja. 

3) Memberikan pelatihan terkait K3 dan upaya pencegahan 

kecelakaan kerja, misalnya melalui program safety induction, 

safety talk, safety morning yang didalamnya terdapat pelatihan 

mengenai manajemen risiko dan mengarahkan cara penggunaan 

alat yang benar. 
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4) Meningkatkan pengawasan untuk meminimalkan jumlah pekerja 

yang melakukan tindakan tidak aman. 

5) Meningkatkan peran pengawas agar disiplin dan lebih tegas 

dalam bekerja. 

b. Bagi Pekerja 

1) Sebaiknya pekerja wajib memakai alat pelindung diri (APD) 

tanpa alasan apapun untuk menunjang keselamatan dan 

kesehatan kerja. 

2) Sebaiknya pekerja lebih berperan aktif dalam menyampaikan 

pendapat terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti jika 

terdapat alat pelindung diri (APD) yang sudah rusak seharusnya 

langsung diinformasikan kepada pihak manajemen agar segera 

diganti. 

3) Antar sesama pekerja sebaiknya saling mengingatkan jika 

terdapat beberapa perilaku atau tindakan yang tidak aman. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

1) Mengembangkan atau menambahkan variabel-variabel lainnya 

sehingga tidak hanya sebatas variabel-variabel dalam penelitian 

ini saja. 
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