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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil analisis data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 

karyawan PT. Budi Manunggal, Yogyakarta, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Stres kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan. 

2. Keselamatan dan kesehatan kerja memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan kerja. 

3. Stres kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 

4. Stres kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. 

5. Keselamatan dan kesehatan kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

6. Stres kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

7. Kepuasan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

8. Stres kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, dan kepuasan kerja memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. 
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9. Terdapat pengaruh tidak langsung variabel stres kerja terhadap kinerja 

karyawan melalui kepuasan kerja yang lebih kecil daripada pengaruh 

secara langsung variabel stres kerja terhadap kinerja karyawan. 

10. Terdapat pengaruh tidak langsung variabel keselamatan dan kesehatan 

kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja yang lebih besar 

daripada pengaruh secara langsung variabel keselamatan dan kesehatan 

kerja terhadap kinerja karyawan. 

5.2 Saran 

       Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan, saran yang dapat 

peneliti berikan kepada PT. Budi Manunggal, Yogyakarta antara lain: 

1. PT. Budi Manunggal diharapkan dapat mengelola stres kerja dengan baik 

agar dapat tercipta eustress atau stres yang baik dan positif, sehingga dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. Salah satu caranya adalah dengan 

mengevaluasi kembali kebijakan pemberian imbalan kepada karyawan 

yang sesuai dengan kinerjanya, adil, dan dapat mencukupi kebutuhannya. 

Hal ini perlu dilakukan, karena karyawan merasa pendapatan yang 

diterima belum mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. 

2. PT. Budi Manunggal diharapkan lebih menerapkan dan mengoptimalkan 

program K3. Tidak hanya secara fisiologis, tetapi juga secara psikologis. 

Karena berdasarkan hasil penelitian, karyawan masih merasa bahwa K3 

secara psikologis belum terpenuhi dengan baik. Salah satu parameter yang 

harus diperbaiki dan ditingkatkan adalah kualitas kehidupan kerja. 

Diharapkan setelah perusahaan dapat memperbaiki kualitas kehidupan 
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kerja, maka karyawan merasa K3 secara psikologis terpenuhi dan kinerja 

karyawan dapat meningkat. 

3. PT. Budi Manunggal diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan. Karena kepuasan kerja yang baik terbukti dapat 

meningkatkan kinerja. Salah satu cara untuk dapat meningkatkan kepuasan 

kerja adalah dengan mengurangi tingkat kebisingan yang ada di 

lingkungan perusahaan. Hal ini diperlukan karena karyawan merasa bahwa 

perusahaan memiliki tingkat kebisingan yang tinggi. 

4. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti 

faktor lain yang memberi kontribusi terhadap kinerja karyawan, seperti 

Quality of Work Life, pelatihan, komitmen organisasi, dan lain sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


