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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1.  Simpulan 

  

Dari hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan beberapa kesimpulan yaitu 

sebagai berikut: 

  

1. Implementasi rincian kegiatan penyelenggaraan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam Surat Edaran Menteri PUPR 

nomor 11 tahun 2019 yang paling banyak diterapkan oleh proyek konstruksi 

pada studi kasus di provinsi Lampung adalah: 

- Sosialisasi, promosi, dan pelatihan 

- Rambu-rambu yang diperlukan 

 

2. Penerapan SMK3 yang tidak optimal pada umumnya terkendala oleh beberapa 

hal yaitu tidak ada perencaanaan yang matang terkait pelaksanaan K3, 

kurangnya pengetahuan dan koordinasi antar stakeholder, adanya keinginan 

untuk menghemat biaya sehingga banyak komponen yang tidak dimasukkan ke 

dalam RAB, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya K3.  

 

3. Berdasarkan penilaian diri kontraktor terhadap 8 kinerja proyek konstruksi, 

kinerja proyek konstruksi pada studi kasus di provinsi Lampung dianggap sudah 

baik dengan rata-rata terpenuhi 7 target kinerja proyek. Kinerja proyek 

konstruksi yang terpenuhi di kedua proyek studi kasus adalah:  

- Pekerja mampu bekerja sesuai dengan target 

- Hasil pekerjaan memuhi spesifikasi dan kriteria yang telah 

ditentukan 

- Hasil pekerjaan memenuhi standar quality control 

- Tidak adanya kecelakaan kerja di lingkungan kerja 

- Tidak adanya kesalahan dalam melakukan pekerjaan 

- Pekerja hadir tepat waktu atau sesuai dengan jadwal kerja 

4. Namun demikian, tidak cukup bukti yang menunjukkan bahwa kinerja proyek 

dipengaruhi secara positif oleh implementasi SMK3 proyek. 
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5.2. Saran 

 

Dari hasil kesimpulan terkait dengan penelitian diatas, maka penulis memberikan 

beberapa masukan, yaitu sebagai berikut: 

1. Sebaiknya, setiap proyek-proyek yang berada di kawasan kegiatan belajar 

mengajar seperti di ITERA harus memperhatikan dan menerapkan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan 

perundang-undangan agar mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja dan 

juga memberikan dampak positif bagi perusahaan seperti meningkatnya 

produktivitas, kinerja, mencegah terjadian kerugian baik fisik maupun materi, 

dan dampak positif lainnya.  

2. Sebaiknya, perlu diadakan pemberian penghargaan kepada pekerja dalam hal 

pemakaian APD dan ketaatan dalam mematuhi K3 agar dapat memacu kebiasaan 

dan memotivasi para pekerja untuk terus mematuhi peraturan K3. 

3. Sebaiknya ada tindakan tegas bagi siapapun yang tidak mematuhi peraturan K3 

di dalam proyek tersebut sehingga memberikan efek jera. 

4. Kajian implementasi SMK3 pada penelitian ini hanya melihat gambaran 

penerapan SMK3 sesuai dengan rincian biaya penyelengaraan yang terdapat 

dalam Surat Edaran Menteri no. 11 tahun 2019, oleh karena itu ada baiknya 

rincian biaya penyelengaraan tersebut dihitung secara rinci agar dapat 

mengetahui biaya yang selayaknya dikeluarkan oleh proyek.  

5. Selain itu, sebaiknya objek penelitian yang diambil lebih banyak dan lebih 

bervariasi sehingga hasil yang didapat menjadi lebih akurat.  


