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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis penelitian 

diterima yaitu ada hubungan negatif antara kelelahan dengan perilaku 

keselamatan.  Hal ini menujukkan bahwa semakin tinggi kelelahan yang 

dialami oleh karyawan, semakin rendah perilaku keselamatan karyawan. 

Sebaliknya, semakin rendah kelelahan yang dialami karyawan, semakin tinggi 

perilaku keselamatan karyawan tersebut. 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perilaku 

keselamatan pada karyawan PT.X baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

karyawan-karyawan pada perusahaan tersebut memiliki perilaku 

keselamatan yang tinggi dan tingkat kelelahan yang rendah. Untuk 

perusahaan penting untuk mempertahankan dan meningkatkan perilaku 

keselamatan kerja bagi karyawannya. Tidak hanya itu, alangkah lebih baik 

apabila sebelum bekerja dilakukan pemeriksaan alat penunjang keamanan 
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terlebih dahulu seperti helm, masker, dan alat keselamatan kerja lainnya 

agar keamanan para karyawan dapat terjaga selama bekerja di lapangan. 

Pengadaan fieldtrip bagi para karyawan dengan tetap mempertimbangkan 

waktu bekerja dapat dijadikan saran kedepannya agar karyawan lebih 

bersemangat dan meningkatkan kinerja. 

2. Bagi Subjek Penelitian 

Pencapaian keselamatan kerja berkaitan erat dengan tingkat 

kelelahan kerja yang dirasakan karyawan. Karyawan yang bekerja 

diharapkan untuk senantiasa mentaati prosedur pelaksanaan keselamatan 

kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan tempat bekerja. Berdasarkan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perilaku keselamatan pada 

karyawan PT.X baik. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan-karyawan 

pada perusahaan tersebut memiliki perilaku keselamatan yang tinggi dan 

tingkat kelelahan yang rendah, untuk itu diharapkan agar subjek 

mempertahankan tingkat perilaku keselamatan di tempat subjek bekerja.  

Untuk perusahaan alangkah lebih baik apabila sebelum bekerja dilakukan 

pemeriksaan alat penunjang keamanan terlebih dahulu seperti helm, 

masker, dan lain-lain agar keamanan para karyawan dapat terjaga selama 

bekerja di lapangan.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk penelitian selanjutnya, alangkah lebih baik apabila peneliti 

terjun langsung ke lapangan ketika proses penyebaran kuesioner agar 
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peneliti dapat secara langsung menangani beberapa kendala atau 

memberikan informasi lebih jelas kepada subjek mengenai kuesioner yang 

disebarkan. Selain itu untuk mengembangkan penelitian selanjutnya, 

peneliti yang akan datang dapat dengan menggunakan metode penelitian 

maupun alat ukur yang berbeda. Peneliti selanjutnya juga dapat 

mengaitkan variabel lain yang cenderung lebih sesuai seperti misalnya 

kecenderungan burnout, work engagement, dsb. 


