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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah diadakan kegiatan pengumpulan data serta analisis atas hasil 

temuan-temuan yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pendapat Annazmi (2017) tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi tercapainya Zero Accident, dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, proyek ini  telah baik dalam hal adanya komitmen, kebijakan K3, 

dan melakukan inpeksi K3 serta adanya evaluasi kegiatan K3. Dapat 

dikatakan telah baik karena pada proyek ini memenuhi indikator-indikator 

tersebut, yaitu a) adanya kegiatan rutin briefing K3, safety morning dan 

inspeksi K3. b) mengikutsertakan seluruh pekerja dalam program asuransi 

ketenagakerjaan (BPJS), c) adanya evaluasi atas program K3 dan d) adanya 

kebijakan manajemen proyek dalam pemberian sanksi denda dengan nilai 

yang cukup besar bagi pekerja yang tidak mematuhi peraturan penggunaan 

APD. Sedangkan dalam hal komunikasi dan pelatihan K3 di proyek ini 

masih belum cukup karena jawaban responden pada penyebaran kuesioner 

terdapat sebanyak 7 responden tidak setuju bahwa pekerja mendapatkan 

pelatihan K3 di proyek ini. Dapat diartikan bahwa tidak seluruh pekerja 

mendapatkan pelatihan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di 

proyek ini. Dan dilihat dari jawaban narasumber mengenai kendala yang 

masih ditemui dalam penerapan K3 pada proyek ini adalah belum semua 

pekerja memiliki pemahaman tentang pentingnya penggunaan APD. 

2. Data kecelakaan kerja pada proyek pembangunan Grand Batam Mall 

menunjukkan bahwa hanya terjadi kecelakaan ringan (First Aid Case) 

sebanyak 7 kasus selama periode pencatatan. Dan hasil perhitungan angka 

Incident Rate didapat adalah sebesar 1,850. Dengan kata lain pada proyek 

ini sesuai dengan pernyataan Hadipoetro (2014) yang menyatakan “Nihil 

kecelakaan adalah tidak terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan 
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kehilangan jam kerja kurang dari 48 jam”. atau kecelakaan yang 

menyebabkan terhentinya proses dan atau rusaknya peralatan tanpa korban 

jiwa dimana kehilangan waktu kerja tidak melebihi shift berikutnya pada 

kurun waktu dan jumlah kerja orang tertentu berdasarkan PER-

01/MEN/I/2017 tentang “Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3)” maka proyek ini dapat dikatakan Zero Accident. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian ini, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Pada proyek ini petugas K3 atau safety officer hanya terdapat satu orang, 

sehingga akan lebih baik apabila jumlah safety officer ditambah menjadi dua 

sampai tiga orang mengingat luasnya lokasi kerja. Sehingga pekerjaan 

pengawasan maupun kegiatan inspeksi dapat dilakukan dengan lebih mudah 

dan efektif. 

2. Karena masih adanya pekerja yang kurang paham atas pentingnya 

penggunaan APD di dalam lingkungan kerja, di dalam proyek ini diperlukan 

sosialisasi K3 yang lebih sering kepada pekerja. 

3. Dalam penyusunan rencana kerja kontraktor, proses Penilaian Risiko (Risk 

Analysis) merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan dan perlu 

dilakukan sesuai tahan-tahap yang ada. Sehingga segala risiko yang ada 

dapat dihilangkan atau dikurangi sampai pada batas hanya terdapat risiko 

yang masih dalam batas-batas toleransi. 

4. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian yang menggunakan 

alat ukur lain dalam menilai kinerja suatu proyek konstruksi. Serta dapat 

melakukan penelitian yang mengukur seberapa besar komitmen proyek-

proyek konstruksi di kota Batam dalam mencapai Zero Accident.  

 

Bagus Adi Putra, Analisis Incident Rate dalam upaya Zero Accident pada kegiatan Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (K3) di Proyek Pembangunan Grand Batam Mall, 2019
UIB Repository©2019


