
 
 

60 
 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul hubungan pengetahuan, sikap, 

dan perilaku penggunaan alat pelindung mata dengan riwayat kejadian trauma 

mata serpihan besi pada pekerja las di Kawasan Industri Pulogadung tahun 2018, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Sebagian besar pengetahuan penggunaan alat pelindung mata pada 

pekerja Las di Kawasan Industri Pulogadung adalah berpengetahuan 

baik. 

b. Sebagian besar sikap penggunaan alat pelindung mata pada pekerja 

Las di Kawasan Industri Pulogadung adalah bersikap baik. 

c. Sebagian besar perilaku penggunaan alat pelindung mata pada pekerja 

Las di Kawasan Industri Pulogadung adalah tidak menggunakan alat 

pelindung mata. 

d. Sebagian besar pekerja las di Kawasan Industri Pulogadung memiliki 

riwayat kejadian trauma mata serpihan besi. 

e. Terdapat hubungan antara pengetahuan penggunaan alat pelindung 

mata dengan riwayat kejadian trauma mata serpihan besi pada pekerja 

las di Kawasan Industri Pulogadung. 

f. Terdapat hubungan antara sikap penggunaan alat pelindung mata 

dengan riwayat kejadian trauma mata serpihan besi pada pekerja las di 

Kawasan Industri Pulogadung. 

g. Terdapat hubungan antara perilaku penggunaan alat pelindung mata 

dengan riwayat kejadian trauma mata serpihan besi pada pekerja las di 

Kawasan Industri Pulogadung. 
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V.2 Saran 

V.2.1  Bagi Responden 

a. Disarankan bagi pekerja las di Kawasan Industri Pulogadung agar 

selalu menggunakan alat pelindung mata pada saat bekerja dan 

memasuki wilayah tempat kerja sehingga mengurangi risiko terjadinya 

trauma mata serpihan besi. 

b. Disarankan bagi pekerja las di Kawasan Industri Pulogadung yang 

masih memiliki pengetahuan dan sikapyang kurang agar mencari lebih 

banyak informasi tentang pentingnya penggunaan alat pelindung mata 

saat bekerja, dan untuk pekerja las yang belum menggunakan alat 

pelindung mata pada saat bekerja disarankan agar lebih meningkatkan 

kesadaran akan pentingnya penggunaan alat pelindung mata. 

 

V.2.2  Bagi Pengelola Bengkel Las 

a. Disarankan bagi pengelola bengkel las di Kawasan Industri 

Pulogadung untuk memberlakukan peraturan wajib menggunakan alat 

pelindung mata saat bekerja dan memasuki wilayah tempat bekerja, 

memberi pengawasan dan menindaklanjuti pekerja yang tidak 

menggunakan alat pelindung mata, serta memberikan bonus (reward) 

bagi tenaga kerja yang menggunakan alat pelindung mata secara rutin 

dalam setiap pekerjaan pengelasan yang dilakukan. 

b. Disarankan bagi pengelola bengkel las di Kawasan Industri 

Pulogadung untuk melakukan sosialiasi secara rutin dan terjadwal 

tentang kesehatan dan keselamatan kerja, terkhusus mengenai 

penggunaan alat pelindung mata sehingga para pekerja las diharapkan 

lebih memperhatikan masalah kesehatan dan keselamatan kerja. 
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V.2.3  Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mencari faktor-faktor lain 

yang dapat menyebabkan trauma mata serpihan besi pada pekerja las. 

b. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menjelaskan kepada 

pekerja las akibat yang dapat terjadi pada mata jika tidak 

menggunakan alat pelindung mata pada saat bekerja agar pekerja las 

dapat lebih memperhatikan pentingnya penggunaan alat pelindung 

mata. 

 

 

UPN "VETERAN" JAKARTA




