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BAB V  

PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan pada proyek Hotel 

Grand Batam, mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dengan menggunakan 

metode hazard identification and risk assessment (HIRA). Penelitian tersebut 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil uji validitas dan reabilitas pada penelitian ini menunjukan bah-

wa semua hasil dari kuesioner valid, semua dari variabel penelitian ini 

memiliki nilai p value lebih kecil dari nilai α = 5% (signifikan). 

2. Berdasarkan analisis dari 62 item pekerjaan didapatkan hasil 34 risiko 

masuk kategori extreame (E), 12 risiko dikategorikan High (H), 9 risi-

ko dikategoriakan moderate (M), dan terdapat 7 dikategorikan Low 

(L). 

3. Pengendalian terhadap semua kecelakaan kerja dari penelitian ini 

dapat dilakukan apabila adanya kebijakan terhadap manajemen risiko 

keselamatan dan kesehatan kerja, melakukan penyuluhan secara rutin, 

menggunakan safety, dan bekerja sesuai standar operasional prosedur 

(SOP). 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan pada proyek Hotel 

Grand Batam, mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dengan menggunakan 

metode hazard identification and risk assessment (HIRA). Berikut merupakan sa-

ran dari penlis: 

Wahyudi Pratama, Analisis Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan Metode Hazard Identification and Risk Assessment 
(HIRA) pada Proyek Konstruksi Hotel Grand Batam 
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1. Penelitian ini dapat dilanjutkan di lokasi yang berbeda, karena setiap 

lokasi yang diteliti memiliki penerapan standar operasional prosedur 

berbeda terhadap semua pekerjaan. 

2. Perlu dilakukan perhatian terhadap penyebaran kuesioner kepada re-

sponden pekerja dilapangan, agar mendapatkan hasil penelitian yang 

valid dan dapat dipertanggung jawabkan hasilnya. Bisa dilakukan juga 

penelitian selain pembangunan proyek gedung dalam penerapan 

keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi tersebut.  

3. Hasil dari penelitian ini sebaiknya menjadi bahan pertimbangan bagi 

perusahaan konstruksi dalam melaksanakan manajemen risiko 

keselamatn dan kesehatan kerja.  

Wahyudi Pratama, Analisis Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan Metode Hazard Identification and Risk Assessment 
(HIRA) pada Proyek Konstruksi Hotel Grand Batam 
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