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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keselamatan dan kesehatan 

kerja  terhadap kinerja karyawan pada PT Dika Teknik. Berdasarkan uraian yang 

telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1) Keselamatan kerja dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,011 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa keselamatan kerja 

berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja karyawan PT Dika Teknik. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa keselamatan kerja berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Sebagai upaya organisasi untuk 

memaksimalkan kinerja karyawan dapat dilakukan dengan cara selalu 

memperhatikan keselamatan kerja dalam menyelesaikan setiap pekerjaanpada 

PT Dika Teknik . Semakin baik kualitas keselamatan kerja maka kinerja 

karyawan akan menjadi lebih baik.  

2) Kesehatan kerja dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,044 

< 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kesehatan kerja berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja karyawan PT Dika Teknik. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kesehatan kerja berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Sebagai upaya organisasi untuk 

memaksimalkan kinerja karyawan dapat dilakukan dengan cara selalu 

memperhatikan kesehatan setiap karyawan dalam bekerja pada PT Dika 

Teknik . Semakin baik kualitas kesehatan  kerjamaka kinerja karyawan akan 

menjadi lebih baik.  

3) Variabel keselamatan kerja dan kesehatan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan secara simultan dengan nilai F hitung sebesar 

16,616 lebih besar dari F tabel 3,20 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil 

dari taraf signifikansi0,05. 
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Saran  

a. praktis 

Dalam menunjang peningkatan kinerja karyawan PT Karoseri Dika Teknik yang 

lebih baik, maka karyawan perlu diberikan pelatihan untuk meningkatkan akan 

kesadaran tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu kebutuhan-

kebutuhan dan fasilitas-fasilitas yang berhubungan keselamatan dan kesehatan 

setiap karyawan harus dapat dipenuhi agar karyawan dapat memberikan 

kontribusi yangmaksimal dalam pekerjaanya.  

b. Akademis 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menganalisis variabel lain yang 

memberikan kontribusi terhadap kinerja karyawan dengan seperti melibatkan 

variabel motivasi dan kompensasi. 

5.2 Kerbatasan 

1. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, sehingga sangat 

mungkindatanyabersifatsubyektif,akanlebihbaikbiladitambahkan metode 

wawancara sehingga hasil penelitian yang diperoleh lebih lengkap. 

2. Terkait dengan nilai R
2
 yang menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawaai tidak hanya dua variabel yang dikaji dalam 

penelitian ini (keselamatan dan kesehatan kerja), masih banyak variabel lain 

yang mempengaruhi kinerja karyawan, sehingga untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel yang diprediksikan 

memengaruhi kinerja karyawan seperti: 
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