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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diterapkan di CV.Kecak Denpasar terbukti 

dapat berjalan dengan baik. Dalam penelitian tentang pengaruh keselamatan dan 

kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada CV.Kecak Denpasar. 

Didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas kerja karyawan. 

2. Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja, masing-masing berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

3. Keselamatan Kerja mempunyai pengaruh dominan daripada Kesehatan Kerja 

terhadap produktivitas kerja karyawan. 

4. Variabel independen (Kesehatan Kerja dan Keselamatan Kerja)  mempunyai 

kemampuan menjelaskan perubahan variabel dependen (produktivitas kerja 

karyawan) yang tinggi dibandingkan dengan faktor lainnya.  
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5.2. Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja 

terhadap produktivitas kerja karyawan pada CV.Kecak Denpasar, maka saran yang dapat 

diberikan pada CV.Kecak Denpasar sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 

kebijakan dan keputusan bagi perusahaan baik dimasa sekarang maupun dimasa yang 

akan datang, antara lain : 

1. Pihak manajemen perusahaan harus dapat mengetahui sejauh mana karyawan 

dapat mengerti pentingnya Kesehatan dan Keselamatan kerja dengan mengadakan 

sosialisasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) serta penggalakan penerapan 

K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada proses produktivitas karyawan dan 

tempat kerja karyawan. 

2. Perlu adanya informasi mengenai penting peggunanaan perangkat Keselamatan 

Kerja kepada karyawan sehingga para karyawan dapat mangantisipasi serta 

mengurangi dampak yang lebih buruk apabila terjadi kecelakaan pada saat 

bekerja. 

3. Pemberian pendidikan mengenai cara-cara menjaga kesehatan tubuh para 

karyawan harus diberikan oleh perusahaan guna menjaga kondisi tubuh para 

karyawan . 

4. Pihak perusahaan harus tetap menjaga kebersihaan kantin yang ada di dalam 

perusahaan dengan memperhatikan standarisasi kebersihan dan kesehatan agar 

pihak karyawan merasa tenang atas makanan yang akan mereka komsumsi. 
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5. Usaha pelayanan Poliklinik yang terdapat di dalam perusahaan harus lebih 

ditingkatkan agar penangan terhadap kecelakaan kerja yang terjadi pada saat 

bekerja dapat ditangani secara cepat dan tepat. 

6. Pewarnaan dinding pada tempat bekerja karyawan terutama pada bagian produksi 

harus selalu diperbaharui, apabila warna dinding pada tempat kerja sudah di nilai 

sudah mengalami pemudaran atau tidak layak lagi. 

7. Kondisi pergantian udara pada tempat kerja harus lebih diperhatikan dengan cara 

menambahkan ventilasi udara, kipas angin, dan jendela pada sudut-sudut ruangan 

agara udara yang ada di dalam tempat kerja dapat berganti dengan baik.  

 


