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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

 Berdasarkan pembahasan hasil penelitian mengenai pengaruh budaya K3 

terhadap kinerja karyawan dengan dimediasi oleh motivasi kerja pada Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa yang dijelaskan pada bab sebelumnya, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut: 

1. Penerapan budaya K3 pada RSUD Sumbawa dapat mempengaruhi kinerja 

karyawannya. Rumah sakit yang merupakan unit pelayanan jasa kesehatan 

kepada masyarakat yang melayani penyuluhan, pencegahan dan penangguhan 

kasus segala jenis penyakit, akan selalu berhubungan langsung dengan 

berbagai macam penyakit. Lingkungan kerja di RSUD Sumbawa yang 

berhubungan langsung dengan berbagai macam penyakit serta penggunaan 

alat-alat medis dalam kegiatan operasional di RSUD Sumbawa dapat 

menimbulkan resiko kecelakaan kerja. Penerapan budaya K3 dapat 

menghindari resiko kecelakaan kerja tersebut. Dua faktor penting yang harus 

ada untuk mengoptimalkan penerapan budaya K3 adalah kebijakan sistem 

manajemen K3 dari RSUD Sumbawa dan kesadaran dari dalam diri karyawan 

itu sendiri. Budaya K3 yang diterapkan di RSUD Sumbawa telah berhasil 

menyadarkan karyawan akan pentingnya K3, sehingga membuat karyawan 

selalu waspada terhadap resiko kecelakaan kerja yang tinggi dan selalu bekerja 

berdasarkan prosedur kerja yang memprioritaskan K3. Hal tersebut dapat 
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meminimalisir atau bahkan meghindari resiko kecelakaan kerja yang tinggi. 

Kecilnya tingkat resiko kecelekaan kerja, dapat meningkatkan efektifitas dan 

kualitas kinerja karyawan. 

2. Penerapan budaya K3 juga dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa. Penerapan budaya K3 yang 

baik mampu meminimalisir atau bahkan meghindari resiko kecelakaan kerja 

yang tinggi. Hal tersebut dengan sendirinya akan memberikan rasa nyaman dan 

aman dalam diri karyawan saat bekerja, dikarenakan karyawan yakin bahwa 

adanya penerapan budaya K3 dapat menjamin K3 mereka. Rasa nyaman dan aman 

dalam diri karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa tersebut yang 

akhirnya memotivasi karyawan dalam bekerja. 

3. Motivasi kerja karyawan RSUD Sumbawa dapat membengaruhi tingkat kinerja 

karyawan. Tingginya tingkat motivasi kerja yang dimiliki oleh karyawan 

memberikan dampak positif terhadap tingkat kinerja karyawan yang dihasilkan. 

Hal tersebut dikarenakan tingginya motivasi kerja karyawan dapat menambah 

semangat karyawan dalam melaksakan tugas. 

4. Budaya K3 dan motivasi kerja sama-sama dapat mempengaruhi tingkat kinerja 

karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa, akan tetapi motivasi 

kerja yang ada dalam diri karyawan tidak dapat menjadi mediator meningkatnya 

kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh penerapan budaya K3. 
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5.2. Keterbatasan Penelitian  

Berikut beberapa keterbatasan dalam penelitian ini: 

1. Variabel yang mempengaruhi kinerja karyawan dalam penelitian ini hanya 

terdiri dari dua variabel, yaitu variabel budaya K3 dan variabel motivasi kerja. 

Sementara masih banyak variabel lain yang mempengaruhi kinerja karyawan. 

2. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berdasarkan pada 

asumsi yang bisa saja tidak sesuai dengan realita yang terjadi. 

5.3. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pihak Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa. 

a) Secara keseluruhan budaya K3, motivasi kerja dan kinerja karyawan RSUD 

Sumbawa berada pada level yang baik. Hal tersebut perlu dipertahankan atau 

bahkan dapat lebih dioptimalkan lagi. Baik dari segi kebijakan, peraturan, tata 

tertib, dll di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa maupun dari segi 

kesadaran dalam diri karyawan. 

b) Selalu menciptakan suasana kerja yang kondusif untuk meningkatkan kinerja 

karyawan. Suasana kerja yang kondusif dapat membuat karyawan merasa 

nyaman saat bekerja. Hal tersebut dikarenakan suasana kerja dapat 

mempengaruhi emosional karyawan. Apabila karyawan merasa nyaman 

dengan suasana kerjanya, maka karyawan akan betah ditempat kerja dan 

melakukan aktivitas atau pekerjaannya dengan baik, sehingga waktu kerja 

dipergunakan dengan efektif. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya; 

a) Sebaiknya memperluas penelitian dengan menambah variabel penelitian 

yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, misalnya kepuasan kerja, 

kompensasi, dan lain sebagainya. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian 

ini hanya meneliti dua variabel yang mempengaruhi kinerja karyawan dan 

juga koefisien yang dihasilkan relatif kecil.  

b) Sebaiknya menggunakan metode penelitian kualitatif agar penelitian lebih 

subyektif dan mendapatkan informasi dengan landasan teori yang sesuai 

fakta sehingga dapat diteliti lebih mendalam.  


