
BAB 6 : PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dari pembahasan mengenai hubungan unsafe action

dan  unsafe condition dengan kecelakaan kerja pada karyawan harian di PT. Lembah Karet

tahun 2017.dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kurang dari  separuh karyawan mengalami  kecelakaan di  PT. Lembah Karet  Kota

Padang Tahun 2017
2. Lebih dari separuh karyawan melakukan tindakan tidak aman di PT. Lembah Karet

Kota Padang Tahun 2017
3. Kurang dari separuh karyawan berada pada kondisi tidak aman di PT. Lembah Karet

Kota Padang Tahun 2017
4. Terdapat hubungan antara unsafe action dengan kecelakaan kerja
5. Terdapat hubungan antara unsafe condition dengan  kecelakaan kerja      

6.2 Saran

       Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan

antara lain:

1. Bagi Perusahaan
a.  Bagi  PT. Lembah Karet  diharapkan memberikan penghargaan kepada karyawan

yang  memiliki  kinerja  yang  baik  sebagai  motivasi  ataupun  pembelajaran  bagi

karyawan lain  sehingga cenderung melakukan pekerjaan  yang sesuai  dengan SOP

Perusahaan
b.  Untuk mencegah terjadinya  kecelakaan kerja  diharapkan Perusahaan memberikan

arahan-arahan yang dilakukan oleh bagian K3 Perusahaan mengenani Keselamatan

dan Kesehatan Kerja 
c. Diharapkan kepada Perusahaan untuk dapat mensosialisasikan peraturan kerja yang

sudah ada di perusahaan dan memberikan teguran ataupun sanksi kepada karyawan



yang melanggarnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin karyawan untuk

dapat bertindak aman dalam bekerja sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.
d. Diharapkan  kepada  perusahaan  untuk  memberikan  pelatihan-pelatihan  ataupun

seminar  kepada  karyawan  sehingga  mendapatkan  informasi  ataupun  pengetahuan

tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
e. Diharapkan kepada pimpinan PT. Lembah Karet  Kota Padang,  Kepala bagian K3,

Pengawas K3, sebaiknya dapat meningkatkan pemberian arahan dan penanaman rasa

tanggung jawab dalam melaksanakan tugas .
2. Bagi Karyawan

a.  Di harapkan karyawan yang bekerja di PT. Lembah Karet meningkatkan kesadaran

tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja 

b. Diharapkan  karyawan  dapat  mematuhi  dan  melakukan  pekerjaan  sesuai  dengan

prosedur  kerja  yang telah  ditetapkan oleh  perusahaan  seperti  tidak  bekerja  dengan

terburu-buru  dan  tidak  bersenda  gurau  dalam  bekerja  karena  akan  menimbulkan

terjadinya kecelakaan kerja 

c. Diharapkan karyawan melakukan self assessment (evaluasi terhadap pekerjaan yang

dilakukan) apakah sesuai dengan standar.

3. Bagi Peneliti
Bagi peneliti selanjutnya mendapatkan informasi yang mendalam mengenai hubungan

unsafe action dan unsafe condition dengan kecelakaan kerja, maupun dengan variabel,

jenis, dan metode penelitian yang berbeda agar mendapatkan hasil yang berarti.

4. Bagi Peneliti selanjutnya
Bagi  peneliti  selanjutnya  melakukan penelitian  menggunakan variabel  lain,  tentang

unsafe  action  dan  unsafe  condition  dengan  kecelakaan  kerja  ,  di  tambah  dengan

variabel pengawasan.
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