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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

a. Besar potensi bahaya kebakaran dan ledakan di area proyek South Side 

Apartement Depok tahun 2021 termasuk dalam kelas ringan. Nilai Fire and 

Explosion Index dari unit proses yang terpilih di area proyek South Side 

Apartement sebesar 28,83. 

b. Radius pajanan dari kebakaran dan ledakan pada unit proses sebesar 7,38 

m dan luas area terpajan kebakaran dan ledakan di area proyek South Side 

Apartement Depok tahun 2021 sebesar 171,018 m2. 

c. Nilai area terpajan jika terjadi kebakaran dan ledakan area proyek South 

Side Apartement Depok tahun 2021 sebesar RP 646.892.611,45. 

d. Nilai faktor kerusakan yang bisa menyebabkan kerugian di area proyek 

South Side Apartement Depok tahun 2021 sebesar 0,155. 

e. Nilai kerugian dasar jika terjadi kebakaran dan ledakan di area proyek 

South Side Apartement Depok tahun 2021 didapatkan sebesar RP 

100.268.354,77. 

f. Nilai faktor pengendalian kerugian di area proyek South Side Apartement 

Depok tahun 2021 sebesar 0,873. 

g. Nilai kerugian sebenarnya jika terjadi kebakaran dan ledakan di area 

proyek South Side Apartement Depok tahun 2021 sebesar Rp 

87.534.273,71. 

h. Hilang hari kerja jika terjadi kebakaran dan ledakan di area proyek South 

Side Apartement Depok tahun 2021 sebanyak 1,7 hari. 

i. Nilai kerugian berhentinya bisnis jika terjadi kebakaran dan ledakan di 

proyek South Side Apartement Depok tahun 2021 sebesar Rp 

138.344.111,11. 
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V.2 Saran 

V.2.1 Saran Bagi Proyek South Side Apartement 

a. Disarankan untuk pihak proyek South Side Apartement meningkatkan 

system proteksi kebakaran untuk daerah kerja tangki solar. Sistem proteksi 

yang bisa ditingkatkan oleh pihak proyek Souht Side Apartement yaitu 

antara lain yaitu pemasangan pengendalian tumpahan, sprinkler, deteksi 

kebocoran, bangunan rumahan tangki serta foam. 

b. Disaranakn bagi pihak HSE proyek South Side Apartement untuk 

meningkatkan kegiatan analisis konsekuensi kebakaran dan ledakan. 

Kegiatan analisis konsekuensi kebakaran dan ledakan sebaiknya dilakukan 

untuk semua peralatan mesin serta setiap tempat penyimpanan material. 

Hasil analisis konsekuensi kebakaran dan ledakan bisa menjadi dasar bagi 

pihak HSE dalam membuat program keselamatan kerja di proyek South 

Side Apartement. 

 

V.2.2 Saran Bagi Penelitian Selanjtunya  

a. Disarankan bagi penelitian selanjutnya memilih unit proses dengan jenis 

material yang ditangani homogen atau tidak berupa campuran karena 

kelemahan dari metode Dows Fire and Explosion Index yang tidak bisa 

mengestimasi dampak kebakaran dan ledakan jika jenis material dalam 

keadaan tercampur. 

b. Disarankan agar penelitian selanjutnya jika menggunakan metode Dows 

Fire and Explosion Index dalam memilih unit proses harus 

mempertimbangkan alur proses yang ada. 

c. Disarankan untuk penelitian selanjutnya bisa dilakukan improvisasi 

dengan menambahkan pemodelan ledakan dengan aplikasi ALOHA untuk 

memperkuat hasil perhitungan luas area terpajan dari metode Dows Fire 

and Explosion Index. Penelitian juga bisa menggabungkan dengan metode 

analisis risiko lainnya seperti HAZOP dan FTA untuk menentukan unit 

proses mana yang akan diestimasi kerugiannya dengan metode Dows Fire 

and Explosion Index. 


