
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian pengaruh kesehatan, keselamatan dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PG. Krebet Baru BululawangMalang 

adalah sebagai berikut: 

1. Kesehatan, keselamatan dan lingkungan kerja secara bersama-sama 

mempengaruhi kinerja karyawan. Dalam hal ini PG. Krebet Baru Bululawang 

Malang memberikan jaminan, melindungi, kesehatan dan keselamatan kerja 

karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya, serta lingkungan kerja yang 

nyaman, aman, kondusif maka kinerja karyawan akan lebih meningkat dalam 

bekerja. Hipotesis pertama yang menyatakan pengaruh secara simultan dari 

kesehatan kerja (  ), keselamatan kerja (  ) dan lingkungan kerja (  ) 

terhadap kinerja karyawan (Y) terbukti pada PG. Krebet Baru Bululawang-

Malang. 

2. Secara parsial upaya yang dilakukan PG. Krebet Baru Bululawang-Malang 

dalam rangka memperhatikan kesehatan, keselamatan dan lingkungan kerja 

yang ada disekitar perusahaan dapat mempengaruhi kinerja karyawan 

walaupun lingkungan kerja tidak melakukan proses produksi namun 

lingkungan kerja dapat mempengaruhi langsung terhadap kinerja karyawan 

dalam melakukan pekerjaan baik itu lingkungan kerja fisik maupun lingkungan 

kerja non fisik. Hipotesis kedua yang menyatakan terhadap pengaruh yang 

signifikan secara parsial dari kesehatan (  ), keselamatan (  ) dan lingkungan 

kerja (  ) terhadap Kinerja karyawan (Y) terbukti pada PG. Krebet Baru 

Bululawang-Malang. 



3. Variabel yang pengaruhnya paling dominan terhadap kinerja karyawan (Y) PG. 

Krebet Baru Bululawang-Malang adalah kesehatan kerja (  ), Kemudian 

variabel keselamatan kerja . Sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan 

variabel keselamatan kerja merupakan variabel yang paling dominan 

pengaruhnya terhadap  kinerja karyawan PG. Krebet Baru Bululawang-Malang 

diterima. 

5.2. Saran 

1. Bagi perusahaan baik itu perusahaan jasa maupun industri hendaknya 

menerapkan kesehatan, keselamatan kerja selama itu telah diterapkan PG. Krebet 

Baru Bululawang- Malang karena dengan adanya kesehatan dan keselamatan 

kerja akan lebih terencana, terstruktur mengenai kesehatan dan keselamatan kerja 

karyawan. 

2. Kesehatan dan keselamatan kerja karyawan yang selama ini dinilai baik oleh 

PG. Krebet Baru Bululawang-Malang antara lain item-item dari kesehatan kerja 

dan keselamatan kerja harus selalu di tingkatkan untuk lebih meningkatkan 

kinerja karyawan. 

3. Mengajarkan rasa keterbukaan antara karyawan dan pimpinan perusahaan serta 

menjalin hubungan persaudaraan antara masing-masing karyawan, dengan 

komunikasiyang terjalin baik antara atasan dan karyawan,sehingga pekerjaan 

yang dilakukan bisa sesuai dengan target ataupun dapat melebihi target yang 

ditetapkan oleh perusahaan. 

 

 


