
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian tentang hubungan antara pengetahuan keselamatan 

kerja dan sikap menggunakan alat pelindung diri dengan kejadian kecelakaan 

kerja pada pengrajin alkohol Dukuh Sentul Desa Bekonang, diperoleh 

simpulan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan keselamatan kerja pada pengrajin pembuatan alkohol di 

Dukuh Sentul Desa Bekonang memiliki pegetahuan yang kurang 23 

pekerja (54,8 %) dan katagori pengetahuan baik berjumlah 8 pekerja 

(26,2 %). 

2. Sikap menggunakan alat pelindung diri keselamatan kerja pada 

pengrajin pembuatan alkohol di Dukuh Sentul Desa Bekonang yang  

memiliki sikap negatif yakni 24 pekerja (57,1%).  

3. Kejadian kecelakaan kerja pada pengrajin pembuatan alkohol di 

Dukuh Sentul Desa Bekonang yang menjadi responden sebagian besar 

mengalami jenis kecelakaan ringan 32 pekerja (76,2 %) serta 

kacelakaan kerja katagori berat 1 pekerja (2,4 %) mengalaminya.  

4. Adanya hubungan antara pengetahuan keselamatan kerja dengan 

kejadian kecelakaan kerja di Dukuh Sentul Desa Bekonang p = 0,040   

5. Adanya hubungan antara sikap menggunakan alat pelindung diri 

dengan kejadian kecelakaan kerja di Dukuh Sentul Desa Bekonang 

p=0,046. 

B. Saran 

1. Kepada paguyuban dan pemerintah Kabupaten Sukoharjo  

Pelatihan dan penyuluhan mengenai pengetahuan keselamatan 

kerja dan sikap dalam menggunakan alat pelindung diri dalam 

mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Dinas perindustrian Kabupaten 

Sukoharjo diharapkan memberikan pelatihan mengenai keselamatan 

www.repository.unimus.ac.id



kerja supaya pekerja memahami pentingnya keselamatan kerja ketika 

bekerja dan dapat menumbuhkan budaya yang lebih baik. 

2. Pemilik usaha 

Pemilik usaha diharapkan melaksanakan pengawasan kepada 

pekerja terhadap penggunaan alat pelindung diri serta sikap keselatan 

kerja ketika bekerja. Pemilik usaha diharapkan memiliki keinginan 

untuk menjaga keselamatan pekerja serta berkomitmen menyediakan 

alat pelindung diri yang terstandar dan sesuai. Diharapkan pemilik 

usaha memberi penjelasan mengenai keselamatan kerja serta menegur 

pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri. Pemilik usaha 

juga diharapkan memberikan gambaran akibat yang dapat ditimbulkan 

dari tidak disiplin menggunakan alat pelindung diri.  

3. Pekerja 

Pekerja pembutan alkohol yang memiliki pengetahuan kurang 

mengenai keselataman kerja diharapkan aktif dalam kegiatan 

paguyuban supaya menyelenggarakan pelatihan. Pekerja yang 

memiliki sikap menggunakan alat pelindung diri katagori negatif 

diharapkan untuk meningkatkan kesadaranya degan cara 

menggunakan alat pelindung diri yang disediakan oleh pemilik usaha 

secara tertib. 
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