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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Pekerja finishing mebel kayu dengan kategori masa kerja baru < 2 tahun 

sebanyak 27 orang (67,5%) dan kategori masa kerja lama ≥ 2 tahun 

sebanyak 13 orang (32,5%).  

2. Pekerja finishing mebel kayu yang memiliki personal hygiene kurang 

baik sebanyak 23 orang (57,5%) dan kategori baik sebanyak 17 orang 

(42,5%).  

3. Pekerja finishing mebel kayu dengan kategori tidak rutin dan tidak 

lengkap menggunakan APD sebanyak 24 orang (60%) dan kategori tidak 

rutin lengkap sebanyak 16 orang (40%). 

4. Pekerja finishing mebel kayu yang memiliki riwayat penyakit kulit 

sebanyak 21 orang (52,5%) dan yang tidak memiliki riwayat penyakit 

kulit sebanyak 19 orang (47,5%). 

5. Pekerja finishing mebel kayu yang menderita dermatitis kontak iritan 

sebanyak 25 orang (62,5%) dan yang tidak menderita dermatitis kontak 

iritan sebanyak 15 orang (37,5%). 

6. Ada hubungan yang signifikan antara masa kerja dengan kejadian 

dermatitis kontak iritan (p=0,001). 

7. Ada hubungan yang signifikan antara personal hygiene dengan kejadian 

dermatitis kontak iritan (p=0,006). 

8. Ada hubungan yang signifikan antara penggunaan APD dengan kejadian 

dermatitis kontak iritan (p=0,003). 

9. Ada hubungan yang signifikan antara riwayat penyakit kulit dengan 

kejadian dermatitis kontak iritan (p=0,004). 
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B. Saran  

1. Bagi Pekerja Mebel 

a. Sebaiknya pada saat bekerja, pekerja finishing mebel kayu 

menggunakan APD (baju wearpack dan sarung tangan  latex) untuk 

mencegah terpapar bahan iritan maupun allergen yang ada di tempat 

kerja. 

b. Sebaiknya pekerja finishing mebel kayu lebih menjaga personal 

hygiene (seperti mencuci tangan dan kaki menggunakan air mengalir 

sabun setelah bekerja, dan membersihkan sela-sela jari tangan dan 

kaki) untuk mengurangi risiko atau mencegah kejadian dermatitis 

kontak iritan 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi baru, dan 

referensi bagi peneliti selanjutnya. 

3. Bagi Peneliti Lain  

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pekerja finishing mebel 

kayu  lebih terperinci dari variabel, sampel, dan tempat penelitian yang 

lebih luas agar didapatkan hasil penelitian yang lebih bervariasi. 
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