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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka 

berdasarkan dari analisis data maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Berdasarkan Variabel yang terdiri dari pengetahuan, persepsi dan sikap 

secara uji F (simultan) semuanya berpengaruh signifikasi secara bersama-

sama terhadap Perilaku Keselamatan Kerja usaha bengkel las di kecamatan 

Banjarmasin Tengah. Dengan ini dijelaskan nilai dari Fhitung adalah sebesar 

16,768, dapat dilihat bahwa nilai Fhitung  >  Ftabel (16,768 > 2,98) maka 

semuanya berpengaruh. 

2. Berdasarkan variabel yang terdiri dari pengetahuan, persepsi, dan sikap. 

Secara  uji t (parsial), hanya variabel Pengetahuan yang berpengaruh secara 

signifikan  terhadap perilaku keselamatan kerja. uji t menyatakan bahwa 

dimana nilai dari thitung variabel pengetahuan adalah 3,074 sehingga thitung > 

ttabel (3,074 > 2,05553) maka berarti berpengaruh, sedangkan untuk 

variabel Persepsi dan Sikap  ditunjukkan melalui hasil uji t yaitu nilai dari 

thitung variabel persepsi adalah 0,545 sehingga thitung < ttabel (0,545 <  

2,05553) maka berarti tidak berpengaruh dan untuk variabel sikap melalui 

hasil uji t yaitu nilai dari thitung adalah -1,160 sehingga thitung < ttabel (-1,160 

< 2,05553) maka untuk variabel sikap juga tidak berpengaruh terhadap 

perilaku keselamatan kerja. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari analisis data, maka penelit 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1.  Sesuai dengan hasil dari analisis data, maka si peneliti memberikan saran 

bagi para pemilik maupun karyawan bengkel las di kecamatan 

Banjarmasin Tengah bahwa sebaiknya pengusaha mengalokasikan untuk 

membeli alat-alat keselamatan kerja sebab dengan alat keselamatan kerja 

ini sebenarnya mereka akan lebih bisa di untungkan lagi karena dengan 

menambah cost (biaya) untuk membeli peralatan keselamatan kerja, 

hasilnya jika pemilik dan karyawan sehat dan selamat maka mereka akan 

lebih produktif lagi dalam bekerja nya maka kini nantinya akan 

memberikan keuntungan yang lebih banyak untu pengusaha. 

2. Peneliti dalam penelitian ini merasa masih kurangnya referensi serta  juga 

pembahasan secara lebih mendalam tentang teori perilaku keselamatan 

kerja, saran terhadap peneliti selanjutnya yang mungkin akan melakukan 

penelitian sejenis namun dari perspektif yang berbeda seperti di 

perusahaan juga sangat perlu memperhatikan keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3) atau pun di bidang lainnya, penulis menyarankan pada peneliti 

selanjutnya agar: 

a. Memperbanyak jumlah responden dan juga memperluas ruang lingkup 

penelitian. 

b. Menambah variabel bebas yang memungkinkan dapat mempengaruhi 

kualitas penelitian yang jauh lebih baik. 
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c. Dan juga memperbanyak referensi agar hasil nya jauh lebih baik lagi. 

 

 


