
 

86 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada KSPS BMT Logam Mulia 

tentang pengaruh insentif dan program Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) 

terhadap produktivitas kerja karyawan, serta berdasarkan pembahasan dari 

bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa: 

1.  Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ttabel dalam penelitian ini 

untuk derajat kebebasan degree of freedom (df) = n-k-1atau 31-2-1=28 

dengan taraf signifikasi 5% adalah 2,048. Berdasarkan hasil pengujian 

yang diperoleh untuk variabel insentif diperoleh thitung = 2,090  dengan 

tingkat signifikansi 0,046 (lebih kecil dari 0,05). Dengan demikian 

diperoleh thitug (2,090) > ttabel (2,048) maka H0 ditolak dan Ha diterima 

sehingga dapat disimpulkan hipotesis pertama (H1) dalam penelitian 

menyatakan bahwa variabel insentif berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan di KSPS BMT Logam Mulia. 

2. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ttabel dalam penelitian ini 

untuk derajat kebebasan degree of freedom (df)= n-k-1atau 31-2-1=28 

dengan taraf signifikasi 5% adalah 2,048. Berdasarkan hasil pengujian 

yang diperoleh untuk variabel program Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) 

diperoleh thitung = 2,439 dengan tingkat signifikansi 0,021 (lebih kecil dari 

0,05). Dengan demikian diperoleh thitug (4,080) > ttabel (2,048) maka H0 

ditolak dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan hipotesis kedua (H2) 

dalam penelitian menyatakan bahwa variabel program Kesehatan 

Keselamatan Kerja (K3) berpengaruh signifikan terhadap produktivitas 

kerja karyawan di KSPS BMT Logam Mulia.  

3. Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai 

F hitung sebesar 13,049 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000. F tabel 

dapat dilihat pada tabel statistik dengan tingkat signifikansi 5% dengan df 

1 = (jumlah variable - 1) atau 3-1 = 2 dan df 2 = (n-k-1) atau 31-2-1 = 28 

(n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variable bebas) maka 
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diperoleh F tabel sebesar 3,340. Dari hasil perbandingan menunjukkan jika 

F hitung > F tabel (13,049 > 3,340) maka H0 ditolak dan Ha diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) terdapat pengaruh 

secara bersama-sama antara insentif dan program Kesehatan Keselamatan 

Kerja dengan produktivitas kerja karyawan KSPS BMT Logam Mulia. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Dari hasil penelitian penulis memiliki keterbatasan-keterbatasan yang 

dapat menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian. Keterbatasan yang 

terdapat dalam penelitian antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya merupakan pengamatan sehingga kesimpulan yang 

diambil hanya berdasarkan pada data yang dikumpulkan menggunakan 

instrument tertulis. 

2. Keterbatasan mengenai penelitian variabel yang diteliti seperti yang 

disebutkan dalam penelitian ini, sehingga hasil penelitian hanya berfokus 

pada variabel-variabel tersebut. 

3. Dalam penelitian ini responden dibatasi hanya dari karyawan KSPS BMT 

Logam Mulia, sehingga hasil penelitian belum maksimal. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dari kesimpulan yang telah disajikan maka 

selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. 

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, maka KSPS harus 

lebih memperhatikan program-program yang diberikan dengan 

semestinya dan dilakukan semaksimal mungkin serta tidak menitik 

beratkan pada satu bagian saja sehingga karyawan lebih puas dalam 

meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerjanya. 

2. Untuk menunjang keberhasilan program-program yang ada di KSPS, 

diharapkan kerja sama antar karyawan dengan atasan lebih ditingkatkan 
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lagi, agar program-program tersebut terealisasi dengan baik dan 

karyawan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. 

3. Untuk memperoleh hasil studi yang lebih baik dan akurat, perlu 

dilakukan pengujian tentang factor-faktor yang mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan dengan menambahkan variabel 

independent.  

4. Untuk lebih memaksimalkan hasil penelitian, diharapkan pada penelitian 

yang akan datang menambahkan jumlah responden yang lebih banyak 

lagi dikarenakan pada penelitian ini, respondennya hanya berjumlah 31 

orang. 

  

D. Penutup 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Teriring puji syukur kepada 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia, menyadarkan penulis akan 

ketidaksempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat 

penulis harapkan. Demi untuk perbaikan di dalam penelitian yang akan 

datang. 

Sebagai akhir kata, terbesit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi penulis di masa yang akan 

datang. Amin Ya Robbal ‘Alamiin  

 

 


