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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 
5.1 Kesimpulan Hasil Penelitian  

 Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat 

diketahui bahwa adanya pengaruhnya variabel independen seperti keselamatan 

kerja dan kesehatan kerja terhadap variabel dependen yaitu produktivitas proyek 

konstruksi. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa:  

1. Keselamatan Kerja berpengaruh signifikan positif terhadap Produktivitas. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai keselamatan kerja maka 

akan meningkatan tingkat produktivitas proyek konstruksi. Pekerja harus 

sadar akan kepentingan keselamatan dengan mematuhi peraturan K3 yang 

diterapkan oleh perusahaan salah satu adalah pemakaian APD, serta 

mengikuti pelatihan /  sosialisasi K3 untuk memperdalamkan ilmu akan 

pentingnya keselamatan. Pihak perusahaan juga harus memantau para 

pekerja (supervisor) dan memberikan hukuman kepada pekerja yang 

melanggarkan peraturan, agar menghindari hal-hal yang berdampak 

negatif baik kepada pekerja maupun perusahaan, misalnya luka pada 

pekerja, atau rusaknya mitra perusahaan yang dapat mengakibatkan 

menurunnya tingkat produktivitas. 

2. Kesehatan Kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

Produktivitas. Secara umum perusahaan cenderung lebih memperhatikan 

keselamatan kerja dibanding dengan kesehatan kerja, bukan karena 

keselamatan lebih penting dari kesehatan, melainkan kesehatan merupakan 
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tanggungjawab perorangan dan kondisi fisik setiap pekerja berbeda-beda, 

sehingga susah untuk diukur atau dikendali, dalam kondisi seperti ini, 

setiap perusahaan akan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan 

kepada setiap pekerja untuk menjamin kesehatannya masing-masing. 

Walaupun tidak berpengaruh secara signifikan kepada produktivitas, 

kesehatan kerja juga merupakan salah satu hal yang penting agar 

meningkatnya produktivitas, karena pekerja yang sehat mampu 

menyelesaikan tugasnya dengan baik dibandingkan pekerja yang dalam 

keadaan sakit. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

 Penelitian mengenai penerapam K3 di suatu proyek konstruksi memiliki 

beberapa keterbatasan, antara lain:  

1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan dua variabel terhadap 

produktivitas sedangkan masih ada variabel lain yang kemungkinan 

mempengaruhi produktivitas proyek konstruksi. 

2. Sampel yang digunakan hanya 97 responden.  

 

5.3 Rekomendasi Penelitian  

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan untuk digunakan pada 

penelitian selanjutnya, antara lain: 

1. Memperluas sampel dengan cara menambah jumlah responden. 

Finella Lim, Analisis Pengaruh Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Proyek Konstruksi (Studi Kasus Proyek Pembangunan 
Apartemen Villa Panbil PT. Wik Far East Batam)
repository.uib.ac.id @2017



60 
 

  Universitas Internasional Batam 

2. Perlu melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi K3 yang dapat mempengaruhi produtivitas proyek 

kontruksi. 
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