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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan teori, hasil penelitian, dan pengujian analisis 

regresi linear berganda yang dilakukan mengenai pengaruh lingkungan kerja 

sosial, keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT 

Karya Yusup di Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan penelitian diatas menyatakan bahwa lingkungan kerja 

sosial PT Karya Yusup berada pada kategori sangat baik. Hal ini dapat 

dilihat dari dimensi yang paling tinggi hingga terendah. Gambaran 

mengenai lingkungan kerja sosial PT Karya Yusup dapat dilihat dari 

dimensi-dimensinya yang terdiri dari, (1) leadership (kepemimpinan), 

(2) union (serikat kerja), (3) formal organization (organisasi formal) 

dan (4) informal organization (organisasi informal). Dimensi formal 

organization (organisasi formal) merupakan dimensi yang memiliki 

penilaian paling tinggi dalam mempengaruhi kepuasan kerja, sedangkan 

dimensi yang memiliki penilaian paling rendah dalam mempengaruhi 

kepuasan kerja adalah leadership (kepemimpinan). Lingkungan kerja 

sosial PT Karya Yusup sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih 

harus ditingkatkan kembali. Lingkungan kerja sosial yang 

menyenangkan bagi karyawan akan dapat menimbulkan rasa bergairah 

dalam bekerja sehingga terhindar dari rasa bosan dan lelah. Oleh karena 

itu lingkungan kerja sosial di perusahaan harus dijaga dengan baik agar 

tercipta kepuasan kerja karyawan. 

2. Berdasarkan penelitian diatas menyatakan bahwa keselamatan dan 

kesehatan kerja PT Karya Yusup berada  pada kategori baik. Hal ini 

dapat dilihat dari dimensi yang paling tinggi hingga terendah. 

Gambaran mengenai keselamatan dan kesehatan kerja PT Karya 

Yusup dapat dilihat dari dimensi-dimensinya yang terdiri dari, (1) 
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tanggungjawab keselamatan, (2) kesehatan dan keamanan, (3) komitmen 

dan budaya keselamatan organisasi, (4) komite-komite keselamatan kerja, 

(5) pelatihan keselamatan dan komunikasi, (6) motivasi keselamatan 

karyawan dan insentif dan (7) inspeksi, investigasi kecelakaan dan 

evaluasi. Dimensi yang memiliki penilaian paling tinggi yaitu inspeksi, 

investigasi kecelakaan dan evaluasi. Sementara dimensi yang memiliki 

penilaian paling rendah adalah pelatihan keselamatan dan komunikasi. 

Program keselamatan dan kesehatan kerja PT Karya Yusup sudah 

berjalan cukup baik, namun masih kerap kali terjadi kecelakaan kerja, 

oleh sebab itu pengarahan, pelatihan dan bimbingan mengenai 

keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan harus ditingkatkan. 

Adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja akan memberikan 

perasaan aman yang membuat karyawan dapat bekerja sesuai dengan 

prosedur atau ketentuan yang ditetapkan perusahaan sehingga 

kepuasan kerja dapat terwujud. 

3. Berdasarkan penelitian diatas menyatakan bahwa kepuasan kerja 

karyawan PT Karya Yusup berada  pada kategori baik. Hal ini dapat 

dilihat dari dimensi yang paling tinggi hingga terendah. Gambaran 

mengenai kepuasan kerja PT Karya Yusup dapat dilihat dari dimensi-

dimensinya yang terdiri dari, (1) the work it self (pekerjaan itu sendiri), 

(2) pay (gaji), (3) promotion (promosi), (4) supervisi, dan(5) co-

workers (rekan kerja). Dimensi yang memiliki penilaian paling tinggi 

yaitu pay (gaji). Sementara dimensi yang memiliki penilaian paling rendah 

adalah supervisi. Kepuasan kerja karyawan PT Karya Yusup sudah 

cukup baik, dengan kata lain kepuasan kerja karyawan sudah terpenuhi. 

Kepuasan merupakan suatu perasaan positif yang berada didalam diri 

karyawansebagai evaluasi pengalaman dirinya, jika seorang karyawan 

merasa puas dengan pekerjaannya maka perusahaanpun akan 

merasakan hal positif yang diberikan oleh karyawan yang puas. 

4. Berdasarkan penelitian diatas menyatakan bahwa, lingkungan kerja 

sosial mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan 
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dengan pengaruh secara langsung sebesar 74,9%. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin baik lingkungan kerja soaial, maka semakin baik pula 

kepuasan kerja karyawan tersebut. 

5. Berdasarkan penelitian diatas menyatakan bahwa, keselamatan dan 

kesehatan kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

karyawan dengan pengaruh langsung 64,6%. Hal ini menujukan bahwa 

semakin baik keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, maka 

semakin baik pula kepuasan kerja karyawan tersebut. 

6. Program lingkungan kerja sosial dan keselamatan dan kesehatan kerja 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepuasan kerja karyawan 

dengan pengaruh langsung sebesar 74,9%. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin baik pelaksanaan program lingkungan kerja sosial dan 

keselamatan dan kesehatan kerja, maka akan semakin baik pula 

kepuasan kerja karyawan tersebut. 

 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis merekomendasikan beberapa 

hal mengenai pelaksanaan program lingkungan kerja sosial dan keselamatan dan 

kesehatan kerja yang dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Lingkungan kerja soisal  PT Karya Yusup  dapat ditingkatkan dengan 

meningkatkan leadership (kepemimpinan). Manajer harus dapat 

memperbaiki hubungan baik dengan menjalin komunikasi dengan baik 

dengan para karyawannya. Selanjutnya manajer harus dapat membantu 

setiap karyawannya jika terjadi permasalahan kerja. Sebisa mungkin 

manajer harus dapat selalu menampung pendapat karyawannya dan 

menghargai semua hasil kerja para karyawannya agar karyawannya 

merasa dihargai . Manajer harus selalu menjadi teladan bagi karyawannya 

dalam bekerja. Hal tersebut jika diperbaiki akan membuat karyawan 

merasa nyaman dalam bekerja sehingga menciptakan kepuasan kerja. 
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2. Keselamatan dan kesehatan kerja PT Karya Yusup  dapat ditingkatkan 

pada aspek pelatihan keselamatan dan komunikasi. Perusahaan 

seharusnya memberikan pelatihan seperti pemberian arahan atau 

petunjuk untuk menggunakan peralatan kerja untuk mencegah 

karyawannya sendiri dari kecelakaan. Selanjutnya perlu adanya 

peringatan keselamatan dan kesehatan kerja (penempelan poster, 

stiker-stiker peringatan K3) terpasang dengan baik, untukdapat 

mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan dan agar karyawan selalu 

berusaha mentaati aturan program keselamatan dan kesehatan kerja 

yang ada di perusahaan. 

3. Kepuasan kerja karyawan PT. Karya Yusup dapat ditingkatkan pada 

aspek the work it self (pekerjaan itu sendiri). Dalam hal ini 

dikarenakan tugas divisi produksi paling berat karena erat kaitannya 

dengan bagaimana menghasilkan produk yang berkualitas baik dengan 

waktu yang ditentukan, maka tekanan pekerjaan lebih besar. Jika ada 

pesanan penuh dan divisi produksi dikejar oleh deadline maka mereka 

terkadang merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas. Maka dengan itu 

dibutuhkan kerjasama tim kerja yang baik dan koordinasi dari ketua 

kelompok yang baik. Selanjutnya pembagian tugas harus jelas agar 

dapat mempermudah pekerjaan para karyawannya. 

4. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa lingkungan kerja sosial 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan, dengan 

demikian penulis merekomendasikan supaya perusahaan terus 

memperbaiki lingkungan kerja sosial, dengan menjaga komunikasi 

dengan baik dengan semua rekan kerja baik dengan atasan, bawahan 

ataupun dengan sesama rekan kerja dan segala aspek yang berhubungan 

dengan lingkungan kerja sosial. Dengan lingkungan kerja sosial yang 

baik maka akan membuat karyawan nyaman dalam pekerjaannya 

otomatis akan menimbulkan kepuasan kerja bagi karyawan.  

5. Hasil penelitian menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan, dengan 
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demikian penulis merekomendasikan supaya perusahaan terus 

meningkatkan program bahwa keselamatan dan kesehatan kerja di 

perusahaan . Dengan program keselamatan dan kesehatan kerja yang 

baik maka akan menimbulkan rasa aman bagi para karyawannya dalam 

bekerja. 

6. Hasil penelitian menyatakan bahwa lingkungan kerja sosial dan 

keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh secara positif terhadap 

kepuasan kerja karyawan, dengan demikian penulis merekomendasikan 

supaya perusahaan tetap menjaga, mempertahankan, mengawasi dan 

meningkatkan kembali kepuasan kerja karyawan melalui pelaksanaan 

lingkungan kerja sosial dan keselamatan dan kesehatan kerja untuk 

mewujudkan tujuan perusahaan. 

 

 


