
 

 
 

 

BAB V 

 
PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti dari data yang 

didapatkan setelah diolah kembali, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian 

tentang pengaruh kepemimpinan, keselamatan dan kesehatan kerja (k3) dan beban 

kerja terhadap kinerja pegawai PT haleyora Power Bangka yaitu sebagai berikut: 

 

1.   Berdasarkan hasil deskriptif pertanyaan pada setiap indikator dalam kuisoner, 

variabel kepemimpinan masuk dalam kategori penilaian tinggi, variabel 

keselamatan dan kesehatan kerja (k3) masuk dalam kategori penilaian tinggi 

dan variabel beban kerja masuk dalam kategori penilaian tinggi. 

2.   kepemimpinan  mempunyai  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap 

kinerja pegawai PT Haleyora Power Bangka. Dari hasil perhitungan diperoleh 

thitung  untuk X1 sebesar 8,397 lebih besar dari ttabel  1,975 dan dengan tingkat 

signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwavariabel kepemimpinan mempunyai peranan penting dalam menunjang 

peningkatan kinerja pegawai PT Haleyora Power Bangka. 

3.   Keselamatan dan kesehatan kerja (k3) mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai PT Haleyora Power Bangka. Dari hasil 

perhitungan  diperoleh Thitung  untuk  X2 sebesar 2,764  lebih  besar dari  ttabel 

1,975 dan dengan tingkat signifikasi sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05. Hal ini 

 
menunjukkan   bahwa   variabel   keselamatan   dan   kesehatan   kerja   (k3) 
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mempunyai peranan penting dalam menunjang peningkatan kinerja pegawai 

 
PT Haleyora Power Bangka. 

 
4.   Beban kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai PT Haleyora Power Bangka. Dari hasil perhitungan diperoleh Thitung 

untuk X3 sebesar 3.303 lebih besar dari ttabel 1,975 dan dengan tingkat 

signifikasi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis ketiga ditolak dan Ho diterima. 

5. Pengujian secara bersama-sama menunjukan bahwa kepemimpinan dan 

keselamatan dan kesehatan kerja (k3) berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadapkinerja pegawai PT Haleyora Power Bangka sedangkan beban kerja 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja pegawai PT Haleyora 

Power Bangka. 

 

5.2 Saran 
 

 
Berdasarkan hasil kesimpulan yang dibuat oleh peneliti ini, untuk itu 

penelitimerasa perlu menuliskan dan menyampaikan saran berkenaan dengan 

penelitian yang sudah dilakukan agar dapat dijadikan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan, yaitu sebagai berikut: 

 

1.   Saran yang ditunjukan untuk PT Haleyora Power Bangka 

 
PT Haleyora Power Bangka harus mempertahankan serta meningkatkan 

kepemimpinan, keselamatan dan kesehatan kerja (k3) karena mempunyai 

pengaruh  yang  besar  terhadap  kinerja  pegawai  di  dalam  perusahaan. 

Karena   kurangnya   pengawasan   dan   keterbatasan   waktu   sehingga 
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pemimpinan tidak langsung terjun kelapangan untuk mengawasi para 

pekerja, selain itu kurangnya pengarahan sebelum dan sesudah melakukan 

pekerjaan. Serta memotivasi dan memberikan pelatihan akan pentingnya 

penggunaan alat pelindung diri secara lengkap. 

2.   Saran untuk peneliti selanjutnya 

 
Penelitian  ini  dapat  dilakukan  kembali  pada  waktu  berikutnya  untuk 

peneliti selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan dalam 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan kepemimpinan, keselamatan 

dan kesehatan kerja (k3) dan beban kerja dengan objek penelitian yang 

berbeda dengan pertanyaan kuisoner penelitian lainnya. Penulis sadari 

bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan baik di metodologi 

penelitian, instrumen-instrumen yang di dalam penelitian masih bisa 

ditambahkan, serta responden ataupun objek penelitian dapat digunakan 

pada objek lainnya seperti rumah sakit, sekolah dan organisasi lainnya. 


