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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa setiap indikator 

memiliki hubungan yang positif terhadap variabel konstruk/ 

latennya dan setiap variabel laten memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel laten lainnya. Nilai koefisien 

korelasi/ pengaruh dari variabel keselamatan kerja (X1) terhadap 

variabel produktivitas kerja (Y1) adalah sebesar 0,268. Nilai 

koefisien korelasi/ pengaruh dari variabel kesehatan kerja (X2) 

terhadap variabel produktivitas kerja (Y1) adalah sebesar 0,336 

sedangkan nilai koefisien korelasi/ pengaruh dari variabel 

kesehatan kerja (X2) terhadap variabel keselamatan kerja (X1) 

adalah sebesar 0,623. 

Selanjutnya variabel keselamatan kerja (X1) dibentuk 

secara signifikan oleh indikator sosialisasi keselamatan kerja 

(X11), komunikasi dan informasi (X12), alat pelindung diri (X13), 

ketersediaan tenaga kerja (X15), aturan/ prosedur keselamatan 

kerja (X17), pengawasan (X19), pelatihan keselamatan kerja 

(X110), dan pemberian jaminan sosial (X111) yang dijelaskan oleh 

persamaan : X1 = 0,607X11 + 0,760X12 + 0,721X13 + 0,517X15 + 

0,617X17 + 0,703X19 + 0,546X110 + 0,723X111. Variabel kesehatan 

kerja (X2) dibentuk secara signifikan oleh indikator suhu udara 

dan ventilasi (X24), ketersediaan air bersih (X25), ketersediaan 

poliklinik (X27), prosedur pemerksaan keselamatan kerja (X28), 

dan pemberian nutrisi (X29) yang dijelaskan oleh persamaan : X2 
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= 0,633X24 + 0,671X25 + 0,643X27+ 0,636X28 + 0,716X29. Variabel 

produktivitas kerja (Y1) dibentuk secara dignifikan oleh indikator 

disiplin kerja (Y11), tanggung jawab (Y13) dan ketepatan waktu 

(Y14) yang dijelaskan oleh persamaan: Y = 0,592Y1 + 0,844Y3 + 

0,842Y4 

 

5.2 Saran 

Bagi perusahaan, perlu dilakukan peningkatan hubungan 

komunikasi dan informasi, pemberian nutrisi pada tenaga kerja 

dan meningkatkan pembentukan sikap tanggung jawab dari 

setiap tenaga kerjanya agar lebih meningkatkan produktivitas 

dari setiap tenaga kerjanya. Pada penelitian ini terdapat 

beberapa indikator yang kurang bisa menjelaskan pengaruh dari 

variabel laten/ dependen dalam model yang sudah dibuat. Untuk 

penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel – 

variabel pengukur yang lain yang bisa menjelaskan variabel 

laten/ variabel dependennya seperti sikap kerja, penerapan 

teknologi serta pemberian bonus/ insentif terhadap tenaga kerja. 


