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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pemaparan data dan rumusan yang telah terjawab dalam 

dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan regresi linier diketahui 

bahwa terbukti adanya pengaruh positif yang signifikan antara 

keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan keselamatan kesehatan kerja (K3) 

terhadap produktivitas kerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi 

untuk uji hipotesis secara simultan sebesar 0,000 (Sig F < 5%) 

(0,000<0,05), hasil tersebut menunjukkan bahwa Ha diterima yaitu ada 

pengaruh positif yang signifikan antara keselamatan ketenagalistrikan (K2) 

dan keselamatan kesehatan kerja (K3) dengan produktivitas kerja. Nilai 

Adjusted R Square (koefisien determinasi) menunjukkan adanya 

sumbangan efektif variabel keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan 

keselamatan kesehatan kerja (K3) terhadap variabel produktivitas kerja, 

dari analisis diperoleh bahwa nilai Adjusted R Square (koefisien 

determinasi) adalah 0,439 artinya keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan 

keselamatan kesehatan kerja (K3) memiliki pengaruh 43,9% terhadap 

peningkatan produktivitas kerja karyawan. 

2.   Berdasarkan hasil analisa uji parsial dengan menggunakan regresi linier 

diketahui bahwa secara parsial variabel keselamatan ketenagalistrikan (X1) 
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berpengaruh signifikan terhadap variabel produktivitas kerja (Y), karena 

analisis uji t terhadap variabel keselamatan ketenagalistrikan (X1) 

didapatkan t-hitung lebih besar dari t-tabel atau signifikansi t lebih kecil 

dari 5%. Selanjutnya pada uji t terhadap variabel keselamatan kesehatan 

kerja (X2) juga berpengaruh signifikan terhadap variabel produktivitas 

kerja (Y) karena didapatkan t-hitung lebih besar dari t-tabel atau 

signifikansi t lebih kecil dari 5%  

3. Berdasarkan hasil uji variabel dominan diketahui bahwa variabel yang 

paling dominan pengaruhnya dari kedua variabel tersebut adalah variabel 

keselamatan ketenagalistrikan (X1). Dapat dilihat dari persentase 

kontribusi variabel keselamatan ketenagalistrikan (X1) lebih tinggi dari 

pada Keselamatan dan  kesehatan kerja (X2) yaitu memiliki kontribusi 

sebesar 36,00%. Sedangkan variabel Keselamatan dan  kesehatan kerja 

(X2) hanya memiliki kontribusi sebesar 33,29%. 

5.2 SARAN 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin mengemukakan 

beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat  terhadap perusahaan. 

Adapun saran yang diajukan tersebut adalah : 

1. Bagi PT. PLN (Persero) Rayon Ngantang 

a. Peneliti berharap penelitian yang telah dilakukan ini dapat memberikan 

kontribusi atau dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dan pimpinan rayon atau supervisor administrasi 
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khususnya dalam meningkatkan SDM (Sumberdaya Manusia) 

perusahaan dan mengawasi karyawan agar dapat menerapkan 

keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan keselamatan kesehatan kerja 

(K3) sesuai dengan SOP yang berlaku di PT. PLN.  

b. Sedangkan bila dilihat dari hasil penelitian tersebut perusahaan harus 

memperhatikan beberapa aspek dari K2 dan K3. Terutama dalam 

beberapa hal yang dalam penerapannya kurang maksimal sehingga 

perlu diperhatikan lebih lanjut seperti pemasangan jaringan listrik yang 

sesuai dengan standarisasi, semangat kerja karyawan, dan ketrampilan 

karyawan yang mendukung pekerjaannya. 

c. Bagi karyawan teknik diharapkan agar terus meningkatkan hal-hal 

yang dapat mendukung penerapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) 

dan keselamatan kesehatan kerja (K3) agar pengetahuan yang pernah 

diberikan oleh perusahaan sebelumnya tidak menjadi sia-sia, dan 

peneliti berharap agar karyawan dapat mengambil makna bahwa 

sesungguhnya kesehatan dan keselamatan sangat penting dan memang 

harus dijaga, seperti yang telah dianjurkan dalam agama islam. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

a. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat digunakan sebagai wadah 

atau rujukan bagi Fakultas Ekonomi dalam menerapkan dan 

mengembangkan dan keselamatan kesehatan kerja kepada mahasiswa/i 

Fakultas Ekonomi. 
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b. Meningkatkan relevansi kurikulum pendidikan yang telah diperoleh 

melalui dunia kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya kerjasama 

antara Fakultas Ekonomi dengan PT. PLN maupun perusahaan-

perusahaan lainnya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu peneliti 

berharap bagi peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan 

beberapakelemahan dan kekurangan dalam penelitian ini agar 

dijadikan perhatian, keterbatasan dalam kemampuan meneliti, 

menganalisa, dan menyampaikan hasil penelitian. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat membuka wawasan yang lebih luas 

baik secara teoritis maupun praktis, dan diharapkan penelitian ini dapat 

dilakukan lagi secara mendalam, dan dengan sampel yang lebih besar 

guna memperoleh hasil yang lebih sesuai dengan yang ada di 

lapangan, sehingga dapat memperoleh hasil yang representative. 


