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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

 Hasil penelitian yang telah dilakukan pada 102 pekerja ketinggian proyek 

kontruksi di Tangerang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Responden yang melakukan tindakan tidak selamat sebanyak 42 orang 

(41,2%) dan responden yang melakukan tindakan selamat sebanyak 60 

orang (58,8%). 

b. Responden dengan usia < 34 tahun sebanyak 50 orang (49%) sedangkan 

kategori usia ≥ 34 tahun sebanyak 52 orang (51%). 

c. Responden dengan masa kerja < 12 bulan (baru) sebanyak 44 orang 

(43,1%) sedangkan kategori masa kerja ≥ 12 bulan (lama) sebanyak 58 

orang (56,9%). 

d. Responden dengan pengetahuan kurang sebanyak 39 orang (38,2%) 

sedangkan kategori pengetahuan baik sebanyak 63 orang (61,8%). 

e. Responden dengan pendidikan terakhir SMP sebanyak 12 orang (11,8%) 

sedangkan kategori pendidikan terakhir SMA sebanyak 90 orang (88,2%). 

f. Responden dengan keluhan fisiologis ringan sebanyak 47 orang (46,1%) 

sedangkan kategori keluhan fisiologis berat sebanyak 55 orang (53,9%). 

g. Responden dengan keluhan kebiasaan sehari-hari ringan sebanyak 40 

orang (39,2%) sedangkan keluhan kebiasaan sehari-hari berat sebanyak 62 

orang (60,8%). 

h. Terdapat hubungan antara variabel pengetahuan dengan tindakan tidak 

selamat (p-value < 0,05). Pekerja yang memiliki pengetahuan kurang 

berisiko 5,875 kali (95% CI: 2,450 – 14,089) terhadap tindakan tidak 

selamat daripada pekerja yang memiliki pengetahuan baik.  

i. Terdapat hubungan antara variabel keluhan fisiologis dengan tindakan 

tidak selamat (p-value < 0,05). Pekerja yang memiliki keluhan fisiologis 

berat berisiko 0,343 kali (95% CI: 0,149 – 0,786) terhadap tindakan tidak 

selamat daripada pekerja yang memiliki keluhan fisiologis ringan. 
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j. Terdapat hubungan antara variabel keluhan kebiasaan sehari-hari dengan 

tindakan tidak selamat (p-value < 0,05). Pekerja yang memiliki keluhan 

kebiasaan sehari-hari berat berisiko 0,206 kali (95% CI: 0,082 – 0,518) 

terhadap tindakan tidak selamat daripada pekerja yang memiliki keluhan 

kebiasaan sehari-hari ringan. 

 

V.2 Saran 

V.2.3 Bagi Perusahaan Proyek Konstruksi Tangerang 

a. Memprioritaskan pekerjaan di wilayah yang selamat saat bekerja di 

ketinggian. 

b. Safety officer diharapkan dapat lebih memberikan perhatian terhadap para 

pekerja dengan cara memberi pelatihan tentang K3 ataupun menghimbau 

pemakaian perlengkapan alat pelindung diri serta menyadarkan para 

pekerja terhadap pentingnya alat pelindung diri saat bekerja khususnya di 

ketinggian sehingga dapat menekan angka kecelakaan kerja 

c. Senantiasa menerapkan standar/persyaratan keselamatan bekerja (SOP) di 

ketinggian secara maksimal. 

d. Melakukan sosialisasi/edukasi kepada pekerja terkait materi tindakan tidak 

selamat (unsafe act) serta penerapan tindakan selamat sehingga para 

pekerja lebih safety dalam bekerja. 

e. Meninjau kembali beban kerja dan tuntutan yang diberikan kepada para 

pekerja sehingga dapat mengurangi keluhan fisiologis dan keluhan 

kebiasaan sehari-hari. 

f. Terkait variabel keluhan, yaitu keluhan fisiologis dan kebiasaan sehari-

hari meskipun lebih banyak ditemukan keluhan pada pekerja ketinggian 

akan tetapi pekerja menjadi semakin terbiasa dan pada akhirnya mentolerir 

hal tersebut. Perusahaan harus mengantisipasi faktor tersebut salah satunya 

dengan cara menerapkan program manajemen terhadap lelah bekerja. 

Kelemahan pekerjaan dapat diselesaikan dalam jangka pendek dan 

panjang. Manajemen proyek dari kelelahan kerja yaitu meregangkan 

badan 5-10 menit di sela bekerja yang dapat mengurangi ketegangan otot, 

lebih lanjut memperlancar penyebaran darah, mengurangi kegelisahan, 
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sensasi ketegangan, kelelahan, serta mendorong pekerja untuk lebih bugar. 

g. Upaya lain yang mampu dilakukan oleh perusahaan ialah pemeriksaan 

medical check-up untuk semua pekerja dan memimpin keseharian Fit to 

Work bagi pekerja yang akan menyelesaikan pekerjaan eksplisit seperti 

bekerja di gedung bertingkat, ruang terbatas, pengelasan, dan lain-lain 

yang berencana untuk mencari tahu masalah medis, kelelahan dan 

keberatan yang sering dilakukan oleh pekerja, serta mengamati lama dan 

sifat istirahat pekerja. Cek akan disetujui oleh safety officer dan mandor 

yang memegang tanggung jawab terhadap pekerja. 

h. Menyediakan lebih banyak Alat Pelindung Diri (APD) di ketinggian 

seperti body harness dan helm safety. 

 

V.2.2 Bagi Pekerja 

a. Beristirahat dengan cukup ketika terlalu lelah. 

b. Bekerja sesuai penerapan kebijakan kerja yang berlaku di dalam 

perusahaan. 

c. Informasi peningkatan yang terkait dengan bahaya risiko di lingkungan 

kerja. 

 

V.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Melakukan penelitian lebih lanjut dengan memasukan variabel – variabel 

psikososial lainnya yang belum dimasukan dalam penelitian ini, seperti 

beban dan kecepatan kerja, tuntutan psikologi, bahaya kerja, fungsi 

organisasi, hubungan interpersonal, dan partisipasi/pengawasan. 

b. Melakukan penelitian dengan desain studi yang sama dan analisis yang 

menjawab hubungan kausalitas.  


