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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Dari analisis data dan pembahasan dapat diambil simpulan sebagai 

berikut: 

1. Keselamatan dan kesehatan kerja secara parsial mempengaruhi 

semangat kerja pada karyawan PT Macananjaya Cemerlang. Hal ini 

dibuktikan dari hasil analisis menunjukkan pengaruh keselamatan 

kerja terhadap semangat kerja sebesar 0,243. Sedangkan pengaruh 

kesehatan kerja terhadap semangat kerja adalah sebesar 0,685. 

2. Keselamatan dan kesehatan kerja secara simultan mempengaruhi 

semangat kerja karyawan PT Macananjaya Cemerlang. Hal ini 

dibuktikan dari hasil analisis yang menunjukkan pengaruh 

keselamatan dan kesehatan kerja terhadap semangat kerja secara 

simultan yaitu sebesar 0,427.  

3. Keselamatan dan kesehatan kerja secara parsial mempengaruhi 

kinerja karyawan PT Macananjaya Cemerlang. Hal ini dibuktikan 

dari hasil analisis menunjukkan pengaruh keselamatan kerja 

terhadap kinerja sebesar 0,419. Sedangkan pengaruh kesehatan kerja 

terhadap kinerja adalah sebesar 0,514. 

4. Keselamatan dan kesehatan kerja secara simultan mempengaruhi 

kinerja karyawan PT Macananjaya Cemerlang. Hal ini dibuktikan 
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dari hasil analisis yang menunjukkan pengaruh keselamatan dan 

kesehatan kerja terhadap kinerja secara simultan yaitu sebesar 0,627.  

5. Semangat kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT 

Macananjaya Cemerlang. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis yang 

menunjukkan pengaruh semangat kerja terhadap kinerja yaitu 

sebesar 0,627. 

6. Pengaruh langsung (keselamatan dan kesehatan kerja terhadap 

kinerja) karyawan PT Macananjaya Cemerlang lebih besar daripada 

pengaruh tidak langsung (keselamatan dan kesehatan kerja terhadap 

kinerja karyawan dengan melalui semangat kerja). Hal ini 

dibuktikan dari hasil analisis yang menyimpulkan bahwa 

keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

secara langsung yaitu sebesar 0,419 dan 0,514. Sedangkan besar 

pengaruh tidak langsung keselamatan dan kesehatan kerja terhadap 

kinerja melalui kinerja yaitu sebesar 0,134 dan 0,377. 

 

5.2. Saran 

 Dari hasil analisis dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian, maka 

saran untuk penelitian selanjutnya: 

1. Perusahaan sebaiknya menjaga pemberian keselamatan dan 

kesehatan kerja kepada karyawan agar semangat kerja karyawan 

juga terjaga. Apabila ingin mendapatkan semangat kerja yang tinggi, 

perusahaan harus meningkatkan pemberian keselamatan dan 

kesehatan kerjanya. 
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2. Perusahaan sebaiknyatetap menjaga atau meningkatkan pemberian 

keselamatan kerja karena dapat mempengaruhi hasil kerja dari para 

karyawan. Begitu juga dengan kesehatan kerja, apabila kesehatan 

kerja meningkat maka kinerja karyawan juga akan meningkat. 

  


