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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Karakteristik responden meliputi usia, masa kerja, pendidikan terakhir. 

Sebaran distribusi usia terbanyak adalah usia dewasa awal  sebesar 44 

responden dengan presentase 35,5%. Mayoritas pekerja adalah pekerja 

dengan masa kerja baru sebesar 81 responden dengan presentase 65,3%. 

Sedangkan untuk pendidikan terakhir paling banyak adalah SMA sebesar 

60 responden dengan persentase 48,4%. 

2. Hasil penelitian menunjukkan jika responden memiliki memiliki 

pengetahuan yang baik lebih banyak. Responden yang memiliki 

pengetahuan baik sebesar 67 responden dengan presentase 54% 

sedangkan untuk yang memiliki pengetahuan kurang baik hanya 

berselisih 10 responden yaitu dengan jumlah 57 responden dengan 

presentase 46%. 

3. Hasil Penelitian menunjukkan jika masih terdapat sub variabel 

pengetahuan penggunaan APD masker dengan pengetahuan kurang baik 

cukup banyak yang dimiliki oleh responden yaitu sub variabel mengenai 
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Jenis-jenis APD masker dengan jumlah 59 (47,6%) responden dan cara 

pemakaian APD masker dengan jumlah 57 (46%).  

4. Hasil penelitian menunjukkan responden dengan usia dewasa awal 

memiliki pengetahuan yang baik paling besar yaitu 28 responden dengan 

presentase 41,9%. Untuk responden dengan masa kerja baru lebih banyak 

yang memiliki pengetahuan yang baik sebesar 46 responden dengan 

presentase 68,6%. Sedangkan responden yang memiliki pengetahuan 

baik paling banyak adalah pendidikan terakhir SMA sebesar 36 

responden dengan presentase 53,9%. 

B. Saran 

1. Bagi Instansi Terkait 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pengetahuan 

pekerja industri kepada instansi terkait khususnya Puskesmas untuk dapat 

mengetahui sejauh mana pengetahuan dari pekerja indstri mebel 

mengenai penggunaan APD masker, sehingga dapat memberikan 

tambahan pengetahuan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh 

perkerja pabrik itu sendiri. Pengetahuan pekerja yang kurang yaitu 

mengenai jenis-jenis APD yang tepat untuk pekerja industri mebel dan 

juga mengenai cara pemakaian APD masker. Hal tersebut tentu perlu 

ditingkatkan agar perilaku pekerja dalam menggunakan APD diharapkan 

juga meningkat sehingga kualitas kesehatan pekerja bisa optimal. 

Tentunya pelatihan bagi pekerja perlu dilakukan secara berkelanjutan 

baik pada pekerja lama maupun pekerja baru sehingga pengetahuan 
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pekerja dapat secara optimal ditingkatkan. Pengawasan terhadap industri 

mebel juga perlu ditingktkan agar kewajiban memakai APD dapat 

dilaksanakan dengan baik. 

2. Bagi Perawat 

Perawat khususnya perawat yang berada di komunitas kerja diharapkan 

dapat terus memantau dan melakukan screening serta edukasi kesehatan 

terhadap pekerja industri mebel terhadap resiko terkena Penyakit Paru 

Akibat Kerja (PPAK). Denhan hal tersebut diharapkan perawat dapat 

memberikan asuhan keperawatan yang sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh pekerja  sehingga dapat meningkatkan kualitas 

kesehatan pada pekerja. 

3. Bagi Penelitan Selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan bisa dilakukan dengan jumlah 

sampel yang lebih besar dan dengan area yang lebih luas untuk dapat 

mengurangi tingkat kesalahan. Selain itu kuesioner yang digunakan 

selanjutnya bisa ditambah dengan faktor-faktor yang lain sehingga lebih 

rinci. 

 


