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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan positif antara motivasi kerja dengan kepatuhan penggunaan 

alat pelindung diri pada pekerja survey di ketinggian PT. X. Hal tersebut dapat 

dilihat dari koefisien korelasi (rxy) = 0.555 dengan taraf signifikansi p = 

0.0000 (p< 0.0050). Artinya semakin rendah motivasi kerja semakin rendah 

pula kepatuhan penggunaan alat pelindung diri pada pekerja survey di 

ketingian di PT. X. Sebaliknya semakin tinggi motivasi kerja semakin tinggi 

pula kepatuhan penggunaan alat pelindung diri. 

Sedangkan hasil dari kategorisasi dapat diketahui bahwa sebagian besar 

pekerja survey memiliki motivasi kerja yang rendah sebesar 55.26% dan 

kepatuhan penggunaan alat pelindung diri yang rendah sebesar 78.95%. Hasil 

penelitian ini mendapatkan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,555 

menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja pada pekerja survey di ketinggian 

PT. X memiliki kontribusi sebesar 30.8 % terhadap kepatuhan penggunaan 

alat pelindung diri, sisanya 69,2 % dipengaruhi faktor-faktor lain seperti faktor 

predisposisi meliputi (pengetahuan, sikap, pendidikan, masa kerja, persepsi) 

faktor pemungkin meliputi (ketersediaan fasilitas dan sarana kerja) dan faktor 

penguat meliputi pengawasan. 
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B. Saran 

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan diharapkan agar dapat meningkatkaan motivasi kerja para 

pekerja, terutama para pekerja survey seperti memberikan dukungan positif 

pada pekerja, berupa pemberian semangat ketika bekerja, memberikan pujian 

kepada pekerja yang menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, dan 

memberikan edukasi dan pelatiahan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Keterbatasan waktu subjek dan peneliti saat pengambilan data wawancara, 

maka peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian pada perusahaan-

perusahaan konstruksi hendaknya mempunyai waktu yang cukup untuk 

melakukan observasi dan wawancara sehingga dapat diperoleh data yang 

detail. Hal lain yang disarankan peneliti yaitu dapat mempertimbangkan 

variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan alat pelindung diri 

seperti sikap, pengetahuan, pendidikan ataupun pengawasan. Peneliti juga 

dapat menggunakan kriteria subjek yang berbeda seperti pada pada pekerja 

proyek konstruksi supaya dapat membedakan kepatuhan penggunaan alat 

pelindung diri pada pekerja survey dengan pekerja konstruksi. 

 


