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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian yang telah dilakukan, maka dapat

disimpulkan bahwa faktor penyebab kecelakaan yang terjadi pada proyek ini adalah

faktor manusia, yaitu kurangnya kesadaran dan kedisiplinan para pekerja dalam

memenuhi K3. Dari hasil observasi dilapangan dan juga data kecelakaan yang

diperoleh, proyek Perumahan Royal Bay Batam belum layak memperoleh predikat

“zero accident” karena terdapat kecelakaan kerja yang mengakibatkan pekerja

kehilangan waktu kerja atau time lose, sehingga memerlukan perawatan medis atau

dokter.

Data kecelakaan akibat kerja dan jumlah kumulatif jam kerja orang yang

diperoleh pada proyek Perumahan Royal Bay Batam, dengan jumlah kecelakaan

akibat kerja sebanyak 32 orang dan total jumlah jam kerja 2229.54 jam, maka

incident rates (IR) pada pembangunan Tahap 1 periode Jan – Des 2016 sebesar 2.871

kasus. Artinya bahwa dari 100 pekerja, 2.871 pekerja terlibat luka recordable.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran-saran yang

dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Mengantisipasi faktor-faktor kecelakaan akibat kerja yang paling

dominan terjadi yaitu terhadap keselamatan kerja dan alat pelindung diri

(APD), maka perlu dilakukannya safety morning dengan menggunakan
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bahasa yang dapat dimengerti semua pekerja dan melakukan lebih

banyak sosialisasi kepada pekerja, karena sebagaian pekerja buta huruf.

2. Melakukan pengawasan yang tinggi oleh safety officer terhadap pekerja

yang tidak sesuai dengan prosedur kegiatan kesehatan dan keselamatan

kerja (K3), dengan memperingati para pekerja untuk mematuhi peraturan

yang ada. Sehingga menekan jumlah angka kecelakaan akibat kerja

seminimal mungkin.

3. Mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari potensi bahaya

kecelakaan kerja, maka perlu dilakukan upaya budaya kerja yang tertib,

dengan melakukan soasialisasi yang baik antar semua pekerja sehingga

menimbulkan semangat dan juga peningkatan produktivitas pekerja.

4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mencari atau melakukan

penelitian dengan proyek yang lebih besar dan mempunyai sertifikasi

mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
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