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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

V.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada Proyek 

Pembangunan Apartemen X Tahun 2022 didapatkan kesimpulan penelitian sebagai 

berikut :  

a. Distribusi dan frekuensi variabel karateristik individu yaitu umur dengan 

kategori <27,5 tahun yaitu terdapat sebanyak 50,0% responden dan >27,5 tahun 

sebanyak 50,0%. Masa kerja dibagi menjadi masa kerja <8 bulan sebanyak 

44,6% dan >8 bulan sebanyak 55,4%. Pendidikan terakhir sebanyak 59,8% 

pekerja memiliki tingkat Pendidikan terakhir tinggi yaitu SMA (Sekolah 

Menengah Atas).  

b. Distribusi dan frekuensi variabel komitmen manajemen menunjukan reponden 

pekerja yang memiliki persepsi baik 70,3%, sebanyak 20,7% responden 

pekerja yang memiliki persepsi tidak baik terhadap komitmen manajemen di 

Proyek Pembangunan Apartemen X. 

c. Distribusi dan frekuensi variabel peraturan dan prosedur menunjukan sebanyak 

59,8% responden memilki persepsi yang baik terhadap peraturan dan prosedur 

di Proyek Pembangunan Apartemen X, sedangkan 40,2% responden memiliki 

persepsi yang tidak baik.  

d. Distribusi dan frekuensi variabel komunikasi pekerja sebesar 82,6% responden 

memiliki persepsi yang baik terhadap komunikasi pekerja di Proyek 

Pembangunan Apartemen X, sedangkan 17,4% responden memiliki persepsi 

yang tidak baik.  

e. Distribusi dan frekuensi variabel keterlibatan pekerja menunjukan sebanyak 

73,9% pekerja memilki persepsi yang baik terhadap keterlibatan pekerja di 

Proyek Pembangunan Apartemen X, sedangkan responden yang memiliki 

persepsi tidak baik sebanyak 26,1%. 

f. Distribusi dan frekuensi variabel kompetensi pekerja menunjukan sebanyak 

66,3% responden memiliki persepsi baik dan sebanyak 33,7% responden 

memiliki persepsi tidak baik. 
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g. Distribusi dan frekuensi variabel lingkungan kerja menunjukan sebanyak 

52,2% responden memiliki persepsi yang baik sedangkan sebanyak 47,8% 

responden memiliki persepsi yang tidak baik.  

h. Distribusi dan frekuensi variabel perilaku selamat yaitu sebanyak 68,5% 

responden menerapkan perilaku selamat saat bekerja. Sebanyak 31,5% 

responden tidak menerapkan perilaku selamat saat bekerja.  

i. Faktor yang berhubungan secara signifikan dengan penerapan perilaku selamat 

pekerja pada uji bivariat yaitu faktor umur (0,024) komitmen manajemen 

(0,000), pendidikan terakhir (0,000) dan lingkungan kerja (0,000).  

 

V.2  Saran  

Saran Bagi Perusahaan  

Perlu adanya upaya untuk meningkatkan budaya kerja K3 di proyek pembangunan 

Apartemen X yaitu meningkatkan lagi komitmen manajemen di proyek yaitu dengan   

1. meningkatkan kinerja keselamatan kerja pada setiap periode  

2. lebih memperhatikan masalah-masalah terkait dengan keselamatan kerja 

3. meningkatkan kesadaran para pekerja mengenai program-program keselamatan kerja 

yang memiliki dampak terhadap penerapan perilaku selamat.  

4. Menegaskan sanksi bagi pekerja yang melanggar aturan yang berlaku di area proyek  

5. Menjaga lingkungan kerja bebas dari bahaya dengan rutin melakukan pengawasan di 

area proyek saat jam kerja.  

 

Saran Bagi Peneliti Selanjutnya  

Peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel budaya kerja K3  lain untuk diteliti 

yang berpotensi berhubungan dan juga mempengaruhi perilaku selamat pada pekerja. 

Serta mencari lebih lanjut variabel budaya kerja K3 yang memiliki pengaruh paling 

kuat dengan perilaku selamat pekerja.  
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