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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 SMPULAN  

Penelitian ini merupakan studi yang melakukan untuk  mengetahui pengaruh 

lingkungan kerja fisik dan keselamatan kerja terhadap produktivitas karyawan 

pada PT.Bangun Lampung Jaya Tanjungan berdasarkan hasil perhitungan 

SPSS.20, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah dari seluruh variabelbebas 

yang mempengaruhi produktivitas karyawan. Berdasarkan hasil pembahasan 

diatas penulis mengambil kesimpulan :  

1. Lingkungan Kerja fisik(X1)  berpengaruh terhadap Produktivitas 

Karyawan ( Y ) pada PT.Bangun Lampung Jaya Tanjungan bagian mesin 

penggilian batu dengan Nilai t hitung > t Tabel yaitu dengan nilai 3,528 > 

2,008. 

2. Keselamatan Kerja (x2) Berpengaruh terhadap Produktivitas Karyawan 

(Y) pada PT.bangun Lampung Jaya Tanjungan Bagian Mesin 

Penggilingan Batu dengan Nilai t hitung > t Tabel yaitu dengan nilai 5,036 

> 2,008. 

3. Lingkungan Kerja Fisik dan Keselamatan Kerja Berpengaruh terhadap 

Produktivitas Karyawan ) pada PT.Bangun Lampung Jaya Tanjungan 

Bagian Mesin Penggilian Batu F hitung > F tabel yaitu dengan nilai 

16,725 > 3,19. 

 

5.2 SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dalam meningkatkan Produktivitas Kerja karyawan Pada PT. Bangun Lampung 

Jaya Tanjungan, penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan PT.Bangun Lampung Jaya Tanjungan  

a. Dari lingkungan kerja fisik yang ada di perusahaan  disarankan 

perusahaan untuk menempatkan mesin dan bahan baku  yang tidak  

secara  langsung terkena kontak fisik pada karyawan yang bisa  

meningkatkan produktivitas karyawan  
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b. Dari Keselamatan kerja perusahaan sebaiknya memberikan 

perlindungan dan alat keamanan kerja yang lengkap serta pelatihan 

dalam melakukan proses produksi agar terhindar dari bahaya dan 

kecelakaan kerja yang terjadi, dan perusahaan juga memberikan 

pekerjaan  kepada karyawan sesuai dengan bidang dan kemapuan yang 

dimiliki.  

c. Dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas karyawan lingkungan 

kerja dan keselamatan kerja karyawan perlu sangat di perhatika karena 

berada pada lingkungan pekerjaan yang memiliki tingkat kecelakaan 

kerja yang tinggi. Atasan juga memperhatikan kondisi fisik dan 

kesehatan karyawan sebelum melakukan pekerjaan untuk menghindari 

turunnya produktivitas yang ada pada perusahaan.  

2. Bagi peneliti selanjutnya  

Demi keberlangsungan ilmu pengetahuan diharapkan peneliti selanjutnya dapat 

mengangkat judul lain untuk meningkatkan produktivitas karyawan seta di 

perbaiki untuk menggunakan metode terbaru pada peniliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


