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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan tujuan, hasil, dan pembahasan yang sebelumnya telah 

dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Pengetahuan responden terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

dikategorikan dengan baik hasil yang didapatkan yaitu 28 (84,8%) responden , 

pada kategori tidak baik hasil yang didapatkan 5 (15,2%) responden. 

2. Sikap responden tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dikategorikan 

baik dengan hasil yang didapatkan yaitu 27 (81,8%,) responden, pada kategori 

tidak baik hasil yang didapatkan 4 (12,1%) responden. 

3. Perilaku responden terhadap penggunaan APD dikategorikan lengkap dengan 

hasil yang didapatkan yaitu 27 (81,8%) responden, sedangkan pada kategori 

tidak lengkap hasil yang didapatkan 6 (18,2%)  responden. 

4. Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan K3 dengan perilaku 

penggunaan APD pada pegawai PT. Pertamina (Persero) Integrated Terminal 

Manggis. Ditunjukkan oleh p-value = 0,000 dimana hasil ini < 0,05. Dengan 

nilai Coefficient Contingency (CC) sebesar 0,667 yaitu tingkat hubungan kuat. 

5. Terdapat hubungan antara sikap K3 dengan perilaku penggunaan APD pada 

pegawai PT. Pertamina (Persero) Integrated Terminal Manggis. Ditunjukkan 

oleh p-value = 0,000 dimana hasil ini < 0,05. Dengan nilai Coefficient 

Contingency (CC) sebesar 0,707 yaitu tingkat hubungan kuat. 
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B. Saran  

1. Kepada pimpinan PT. Pertamina Persero Integrated Terminal Manggis 

diharapkan untuk melaksanakan pengawasan serta memberikan masukan-

masukan kepada pengawas lapangan agar lebih tegas memberikan peringatan 

atau hukuman pada setiap tenaga kerja yang tidak menggunakan APD saat 

bekerja dan memberikan reward bagi pekerja yang berprestasi. Memberikan 

penyuluhan dan pelatihan tentang K3 serta penggunaan APD yang sesuai agar 

pengetahuan, sikap serta perilaku pekerja menjadi lebih baik. 

2. Kepada Pegawai PT. Pertamina Persero Integrated Terminal Manggis, untuk 

pengetahuan, sikap dan perilakun sudah baik sebaiknya dipertahankan serta 

ditingkatkan menjadi lebih baik dengan cara mengikuti kegiatan pelatihan yang 

berhubungan dengan bidang masing-masing pekerjaan khususnya dibagian K3. 

3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai faktor - faktor lain seperti kepercayaan tentang penggunaan 

APD, penyedian APD dan peraturan mengenai K3 di dalam perusahaan di PT. 

Pertamina Persero Integrated Terminal Manggis.  
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