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BAB V 

PENUTUP 

Pada bab terakhir ini peneliti mencoba menyimpulkan dari semua hasil 

penelitian serta mendsiskusikan hasil penelitian ini yang berkaitan dan juga dengan 

saran untuk penelitian yang sejenis dengan apa yang penulis teliti agar lebih 

berkembang dan tentu saja lebih baik dari penelitian yang sudah ada. 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) dan Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

PT. Sakata Utama Proyek Basura City Basuki Rahmat. Berdasarkan hasil dari 

analisis berganda dan pembahasan yang dilakukan dengan menggunakan regresi 

linier, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT. Sakata Utama

Proyek Basura City Basuki Rahmat. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung

sebesar 6.456 > t tabel 1.990 (t hitung > t tabel ). Dari hasil tersebut

menunjukan bahwa secara signifikan menyatakan terdapat pengaruh antara

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Produktivitas Kerja

Karyawan PT. Sakata Utama Proyek Basura City Basuki Rahmat.

2. Disiplin Kerja tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap

Produktivitas Kerja Karyawan PT. Sakata Utama Proyek Basura City

Basuki Rahmat. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 0,576 < t

tabel 1.990 (t hitung < t tabel). Dari hasil tersebut menunjukan bahwa secara

signifikan tidak terdapat pengaruh antara Disiplin Kerja terhadap

Produktivitas Kerja Karyawan PT. Sakata Utama Proyek Basura City

Basuki Rahmat.

3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Disiplin Kerja secara bersama-

sama atau simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

Produktivitas Kerja Karyawan PT. Sakata Utama Proyek Basura City

Basuki Rahmat. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji coba hipotesis yaitu
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uji f dimana menghasilkan nilai sig 0,000 < 0,05 dan F hitung > F table 

(33.717 > 3,09) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variable Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Disiplin 

Kerja secara bersama-sama terhadap variable Produktivitas Kerja 

Karyawan. 
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5.2 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan  penjelasan dan kesimpulan yang telah diuraikan menyatakan 

bahwa secara parsial variabel independen X1 yakni, Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3)  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, 

sedangkan variabel independen X2 yakni Disiplin Kerja tidak  mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan mampu berimplikasi terhadap perusahaan pada khususnya, dan 

terhadap perkembangan dunia pendidikan pada umumnya. 

1. Dalam keselamatan dan kesehatan kerja  dari hasil kuesioner indikator 

tempat kerja pada pernyataan  nomor 2 merupakan skor paling kecil, 

sehingga saran penulis adalah diharapkan untuk lebih memperhatikan pada 

area keras yang sistem pencahaanya tidak memadai, karena pencahaan 

dapat mempengaruhi kerja karyawan. 

2. Dalam disiplin kerja dari hasil kuesioner indikator ketegasan pada pernyatan 

nomor 5 merupakan skor paling kecil, sehingga saran penulis adalah agar 

lebih meningkatkan pengawasan kepada para karyawan untuk kedisiplinan 

agar para karyawan tidak ada yang mencuri-curi waktu kerja. 

3. Untuk produktivitas kerja karyawan dari hasil kuesioner indikator 

kemampuan pada pernyataan nomor 2 merupakan skor yang paling kecil, 

sehingga saran penulis adalah perusahaan harus memberi arahan lebih 

kepada karyawan agar para karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan 

dengan cara yang sudah ditentukan oleh perusahaan dengan SOP yang 

sudah dibuat. 
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5.3 Saran 

Penelitian ini telah dirancang dengan baik, namun hasil penelitian ini masih 

memiliki keterbatasan, oleh karena itu terdapat beberapa saran yang perlu 

dikemukakan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya, antara lain : 

1. Diharapkan untuk peneliti-peneliti yang akan datang untuk dapat kembali 

melakukan pembuktian variable ini dalam kasus yang sama dengan 

menambah variable lainnya yang belum di uji pada penelitian ini. 

2. Para pimpinan selaku pengawas yang akan mengawasi keselamatan kerja 

karyawannya sebaiknya mengadakan inspeksi langsung ke lapangan untuk 

mengetahui keadaan lingkungan kerja, cara-cara kerja karyawan yang 

kurang disiplin sehingga menimbulkan kesalahan dalam melakukan 

pekerjaan. 

3. Penelitian ini hanya meliputi karyawan yang bekerja di PT. Sakata Utama 

Proyek Basura City. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan 

jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah sampel penelitian dan 

dapat melakukan penelitian di perusahaan lain sehingga hasilnya dapat 

digeneralisasikan untuk ruang lingkup yang lebih luas. 

4. Bagi karyawan yang kurang disiplin sehingga menimbulkan kesalahan-

kesalahan dalam melakukan pekerjaan hendaknya diberikan sanksi yang 

tegas, sehingga tidak mengulangi kesalahan. 
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