
 

 

 

 
 
 
 

BAB V 
 

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 
A.   KESIMPULAN 

 
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  dapat  disimpulkan 

sebagai berikut : 

1.   Keselamatan kerja  mempengaruhi  kinerja karyawan  sebesar 38,7% 

dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar keselamatan kerja. 

Setelah melakukan uji hipotesis diketahui terdapat pengaruh antara 

keselamatan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Bridgestone 

Tire Indonesia Bekasi Plant. Keselamatan kerja terhadap kinerja 

karyawan memiliki pengaruh yang bersifat positif, yang berarti kinerja 

karyawan akan meningkat jika keselamatan kerja ditingkatkan. 

2.   Kesehatan kerja mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 36,4% dan 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar kesehantan kerja. Setelah 

uji hipotesis diketahui terdapat pengaruh antara kesehatan kerja terhadap 

kinerja karyawan pada PT Bridgestone Tire Indonesia Bekasi Plant. 

Kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan memiliki pengaruh yang 

bersifat positif, yang berarti kinerja karyawan akan meningkat jika 

kesehatan kerja ditingkatkan. 

3. Sedangkan apabila dilihat bersama-sama, keselamatan kerja dan 

kesehatan kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja sebesar 45,8% 

dan  sisanya  dipengaruhi  oleh  faktor  lain.  Setelah  melakukakan 
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hipotesis Secara simultan diketahui terdapat pengaruh antara 

keselamatan kerja dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan pada 

PT Bridgestone Tire Indonesia Bekasi Plant. Keselamatan kerja dan 

kesehatan kerja memiliki pengaruh yang bersifat positif, yang berarti 

kinerja   karyawan   akan   meningkat   jika   keselamatan   kerja   dan 

kesehatan kerja ditingkatkan. 

B. SARAN 
 

Berdasrkan penelitian yang dilakukan, maka saran dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Dilihat  dari  nilai  R2    antara  keselamatan  kerja  mempengaruhi 
 

kinerja karyawan sebesar 38,7%. Dilihat dari permasalahan yang ada, 

jumlah angka kecelakaan kerja yang ada bisa ditekan agar tidak 

semakin tinggi dengan berbagai cara seperti sosialisai mengenai  cara  

penggunaan  peralatan  kerja,  penerapan  sanksi kepada pegawai 

yang tidak menggunakan perlengkapan kerja dan lain-lain. 

2. Dilihat dari nilai R2  antara kesehatan kerja mempengaruhi kinerja 
 

karyawan sebesar 36,4%. Dilihat dari permasalahan yang ada, jumlah 

karyawan yang mnegalami sakit hingga rawat inap bisa ditekan agar 

tidak semakin tinggi dengan berbagai cara seperti pemeriksaan rutin 

secara berkala kepada seluruh karyawan, meningkatkan  gizi  

karyawan  dengan  memperhatikan  makanan yang disediakan dan 

lain-lain. 
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3. Dilihat dari nilai R2 kegiatan keselamatan kerja dan kesehatan kerja 

dilakukan secara simultan akan mempengaruhi kinerja karyawan 

sebesar 45,8%. Sehingga keselamatan kerja dan kesehatan kerja 

akan memiliki pengaruh lebih besar terhadap kinerja karyawan 

apabila dilakukan bersama-sama lebih besar dibandingkan secara 

terpisah. Oleh karena itu, agar kinerja perusahaan PT Bridgestone 

Tire Indonesia menjadi meningkat, maka keselamatan kerja yang 

diterapkan kepada karyawan hendaknya dilakukan secara bersama- 

sama dengan kesehatan kerja. Mengingat pentingnya keselamatan 

kerja   dan   kesehatan   kerja   bagi   karyawan   sendiri   dan   

bagi perusahaan.  


