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BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan uji statistik yang dilakukan pada pekerja lapangan 

di PT.Telkom Akses Padang, maka dapat disimpulkan mengenai faktor yang 

berhubungan dengan tindakan tidak aman (unsafe action) pada pekerja lapangan di PT. 

Telkom Akses Padang Tahun 2019 sebagai berikut : 

1. Lebih dari separuh pekerja lapangan di PT.Telkom Akses Padang melakukan 

tindakan tidak aman (unsafe action) 

2. Hampir separuh pekerja lapangan di PT. Telkom Akses Padang memiliki tingkat 

pengetahuan rendah 

3. Hampir separuh pekerja lapangan di PT.Telkom Akses Padang memiliki motivasi 

rendah dalam bekerja 

4. Lebih dari separuh pekerja lapangan di PT.Telkom Akses Padang sikap yang 

kurang baik 

5. Separuh pekerja lapangan di PT. Telkom Akses Padang memiliki kepatuhan yang 

kurang baik 

6. Lebih dari separuh pekerja lapangan di PT. Telkom Akses Padang yang 

menyatakan pengawasan K3 yang dilakukan kurang baik 

7. Tidak terdapat hubungan yang antara pengetahuan dengan tindakan tidak aman 

(unsafe action) pada pekerja lapangan di PT.Telkom Akses Padang tahun 2019 

8. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara motivasi dengan tindakan tidak 

aman (unsafe action) pada pekerja lapangan di PT.Telkom Akses Padang tahun 

2019 
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9. Terdapat hubungan yang bermakna antara sikap dengan tindakan tidak aman 

(unsafe action) pada pekerja lapangan di PT.Telkom Akses Padang tahun 2019 

10. Tidak terdapat hubungan yang antara kepatuhan dengan tindakan tidak aman 

(unsafe action) pada pekerja lapangan di PT.Telkom Akses Padang tahun 2019 

11. Tidak terdapat hubungan yang antara pengawasan K3 dengan tindakan tidak aman 

(unsafe action) pada pekerja lapangan di PT.Telkom Akses Padang tahun 2019 

6.2 Saran  

6.2.1 Bagi Perusahaan 

1. Pihak perusahaan untuk memberikan pelatihan tentang kesehatan dan keselamatan 

kerja (K3) agar dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengerti 

area kerja dan pekerja mempunyai dorongan dan motivasi yang kuat dalam 

malakukan tindakan yang aman 

2. Diharapkan pihak perusahaan dapat menetapkan sistem hukuman (punishment) 

dan hadiah (reward) bagi pekerja yang melakukan tindakan tidak aman (unsafe 

action) dan pekerja yang melakukan pekerjaannya dengan baik. 

3. Diharapkan kepada pihak perusahaan agar pengawasan pada pekerja lapangan di 

PT.Telkom Akses Padang harusnya lebih diperhatikan dan dilaksanakan secara 

rutin demi meningkatkan kedisiplinan pekerja agar terhindar dari risiko kecelakaan 

kerja 

4. Diharapkan pihak perusahaan dapat menyediakan electrical hazard shoes untuk 

sepatu safety bagi pekerja lapangan yang bekerja di tempat – tempat yang 

mengandung aliran listrik tinggi agar terhindar dari sengatan listrik.  
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6.2.2 Bagi Pekerja 

1. Diharapkan kepada pekerja lapangan agar lebih disiplin dalam mematuhi aturan – 

aturan yang berlaku seperti pemakaian APD lengkap dan sesuai standar pada saat 

bekerja dilapangan. 

2. Diharapkan kepada pekerja dilapangan agar saling mengingatkan rekan kerja yang 

lain jika terdapat tindakan atau perilaku yang tidak aman pada saat bekerja 

dilapangan 

6.2.3 Bagi Peneliti 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar mendapatkan informasi yang lebih 

mendalam mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi tindakan tidak aman (unsafe 

action), maupun dengan variabel, jenis, dan metode penelitian yang berbeda agar 

didapatkan hasil yang lebih berarti. 


