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BAB VII 

PENUTUP 

7.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

7.1.1 Sebagian kecil pekerja mengalami kecelakaan kerja diantaranya luka 

permukaan/lecet, regang otot, dan dislokasi/keseleo. 

7.1.2 Hanya sedikit pekerja yang memiliki tingkat pengetahuan rendah mengenai 

keselamatan kerja. 

7.1.3 Kurang dari separuh pekerja memiliki sikap negatif dalam keselamatan 

bekerja. 

7.1.4 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan pekerja dengan 

kejadian kecelakaan kerja pada pekerja Departemen Mesin dan Konstruksi 

Proyek Indarung VI PT. Semen Padang. 

7.1.5 Terdapat hubungan yang signifikan antara sikap pekerja dengan kejadian 

kecelakaan kerja pada pekerja Departemen Mesin dan Konstruksi Proyek 

Indarung VI PT. Semen Padang. 

 

7.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian di atas, maka saran yang 

dapat peneliti sampaikan yaitu sebagai berikut: 
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7.2.1 Bagi perusahaan 

a. Melakukan sosialisasi secara teratur dan berkesinambungan meliputi 

seluruh aspek K3 yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing 

pekerja agar pengetahuan dan sikap pekerja menjadi lebih baik karena 

masih terdapatnya pekerja yang berpengetahuan rendah dan memiliki 

sikap negatif sehingga dapat mengurangi kecelakaan kerja yang terjadi. 

b. Meningkatkan pengetahuan dengan memperbaharui job safety analysis 

bila terjadi perubahan proses kerja dan melakukan safety talk untuk 

menganalisis sikap dari pekerja karena msih terdapatnya sikap negatif dari 

pekerja dalam bekerja.  

c. Meningkatkan pengawasan dengan cara meningkatkan peran pengawas 

agar lebih tegas dan disiplin, sehingga meningkatkan kewaspadaan 

pekerja terhadap potensi bahaya dan mendorong pekeraj agar bertindak 

lebih positif. 

7.2.2 Bagi pekerja 

a. Para pekerja diharapkan untuk lebih aktif dalam mengeluarkan pendapat 

terkait keselamatan dan kesehatan di tempat kerja seperti melaporkan 

apabila terdapat prosedur yang tidak sesuai, APD yang rusak, rambu-

rambu yang kurang jelas. 

b. Saling mengingatkan sesama pekerja apabila terdapat perilaku atau 

kondisi yang tidak aman. 
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7.2.3 Bagi peneliti 

Mengembangkan instrumen pengetahuan terutama pada komponen risiko 

seperti potensi bahaya di tempat kerja serta menambahkan karakteristik 

lainnya seperti tindakan penggunaan APD dan faktor ergonomi yang 

kemungkinan berkaitan dengan kejadian kecelakaan kerja. 


