
 

 

BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan wawancara yang telah dilakukan 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kondisi budaya K3 di PT. BSP sudah terbilang baik, hal ini dapat dilihat 

dari jawaban responden yang menunjukkan 93% pernyataan atau hanya 

ada 3 pernyataan hipotesis awalnya ditolak dari 42 pernyataan. 

2. Budaya K3 berpengaruh baik terhadap kebiasaan keselamatan yang ada di 

PT. BSP. 

3. Semakin tinggi jabatan dan semakin lama bekerja, pekerja memiliki 

peluang lebih besar untuk mendiskusikan isu keselamatan kepada pihak 

manajemen. Semakin tinggi jabatan pekerja dan semakin lama bekerja, 

peluang pekerja untuk bisa berkonsultasi dan memberikan saran perbaikan 

tentang keselamatan lebih besar. Jabatan pekerja tidak berpengaruh dalam 

mendapatkan pelatihan keselamatan tetapi semakin lama bekerja, pekerja 

memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pelatihan khusus. 

Kebiasaan keselamatan memiliki hubungan kuat dengan tekanan kerja, 

komitmen manajemen dan pelatihan, hubungan lemah terhadap prosedur 

dan komunikasi, dan sangat lemah terhadap hubungan dan peraturan 

keselamatan. 

Variabel tekanan kerja, komitmen manajemen dan pelatihan memiliki 

korelasi yang kuat dan positif terhadap kebiasaan keselamatan, variabel 

prosedur dan komunikasi terhadap kebiasaan keselamatan berhubungan 

lemah dan untuk variabel hubungan kerja dan peraturan keselamatan 

terhadap kebiasaan keselamatan hubungannya adalah sangat lemah. 

4. Upaya perbaikan untuk PT. BSP yaitu, sebaiknya melibatkan karyawannya 

dalam pembuatan peraturan K3, memberikan kesempatan pada 

karyawannya untuk mendiskusikan isu mengenai K3 di lingkungan kerja 

dan memberikan pelatihan khusus bagi para pekerja untuk menangani 

kecelakaan kerja yang terjadi di PT. BSP baik untuk pekerja yang baru 
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maupun yang sudah lama, hal ini akan berdampak positif karena 

timbulnya rasa tanggung jawab pada diri pekerja sehingga akan 

meningkatkan keselamatan pekerja yang nantinya akan mempengaruhi 

produktivitas perusahaan 

6.2 Saran 

Saran untuk analisis kebiasaan keselamatan berdasarkan faktor-faktor iklim 

keselamatan di PT. BSP berdasarkan simpulan adalah sebagai berikut : 

1. Perbaikan dan peningkatan di bidang prosedur dan komunikasi dan 

pelatihan sangat penting bagi karyawan sehingga akan berpengaruh 

terhadap perbaikan kebiasaan keselamatan pekerja di PT.BSP. 

2. Karyawan sebaiknya dilibatkan dalam pembuatan peraturan K3 dan 

diberikan pelatihan penanganan kecelakaan kerja standar. 

3. Sebaiknya cakupan pengambilan sampel diperluas untuk data tugas 

akhir yang selanjutnya. 


