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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.KESIMPULAN 

     Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menguji Pengaruh. 

Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada CV 

Bagaskara Galih Perkasa, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Kesehatan dan keselamatan kerja berpengaruh secara simultan terhadap 

kinerja karyawan pada CV Bagaskara Galih Perkasa. Artinya, semakin tinggi 

tingkat kesehatan dan keselamatan kerja karyawan maka semakin tinggi pula 

tingkat kinerja yang dimiliki oleh karyawan. 

2. Kesehatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada CV Bagaskara Galih Perkasa. Artinya, semakin tinggi tingkat kesehatan 

kerja karyawan maka semakin tinggi pula tingkat kinerja yang dimiliki oleh 

karyawan. 

3. Keselamatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada CV Bagaskara Galih Perkasa. Artinya, semakin tinggi tingkat 

keselamatan kerja karyawan maka semakin tinggi pula tingkat kinerja yang 

dimiliki oleh karyawan. 

5.2. SARAN 

     Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka saran 

peneliti terhadap CV Bagaskara Galih Perkasa adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan CV Bagaskara Galih Perkasa sebaiknya lebih memperhatikan 

faktor keselamatan kerja. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian bahwa 

variabel keselamatan lebih dominan berpengaruh pada kinerja karyawan, 

karena ada beberapa hal yang dapat membahayakan keselamatan karyawan 

seperti terjadinya kebakaran, tersengat listrik, dan patah tulang. Maka perlu 

adanya penanganan yang lebih serius seperti halnya menyediakan fire 

extinguisher pada bagian-bagian yang rawan terjadi kebakaran, melakukan 
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pengecekan alat dan mesin yang digunakan, serta sarana dan prasarana yang 

mendukung kegiatan karyawan dalam menjalankan aktivitasnya. 

2. Perusahaan juga sebaiknya memperhatikan faktor kesehatan karyawan karena 

kondisi  Pabrik yang cenderung berdebu sehingga hal ini berpotensi 

menyebabkan terjadinya  infeksi saluran pernapasan bagi karyawan yang 

beraktifitas di pabrik tersebut dan untuk meminimalisir keadaan tersebut perlu 

adanya penggunaan masker dan pengecekan kesehatan karyawan yang 

beraktifitas di bagian pabrik. 

3. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kesehatan kerja dan 

keselamatan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, maka CV 

Bagaskara Galih Perkasa perlu untuk terus menjalankan kebijakan-kebijakan 

yang telah ditentukan bersama menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja 

bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada karyawan dalam melakukan 

pekerjaannya 

 


