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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan antara pengaruh Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (k3) dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Dinas 

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2018, 

maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Pegawai dengan umur 18-40 adalah sebanyak 120 orang (96,0%), pekerja 

dengan tamat pendidikan SlTA sebanyak 103 orang (82,4%). dan rata-

rata pengalaman kerja lebih dari 4 tahun sebanyak (56,8%). 

b. Pegawai dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) baik lebih 

banyak yaitu 114 orang (91,2%), daripada pekerja dengan K3 yang 

kurang baik yaitu 11 orang (8,8%). 

c. Pegawai dengan disiplin baik lebih banyak yaitu 121 orang (96,8%) 

daripada pegawai dengan disiplin kurang baik yaitu 4 orang (3,2%)  

d. Pegawai dengan kinerja yang baik adalah 116 orang  (92,8%) lebih 

banyak dibandingkan dengan kinerja yang kurang baik yaitu 9 orang 

(7,2%). 

e. Terdapat pengaruh yang signifikan  antara variabel Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) terhadap kinerja pegawai Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan.  

f. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja 

pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang 

Selatan.r 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan secara umum 

bahwa semakin banyak pegawai yang memiliki K3 baik maka kinerja akan 

semakin meningkat, dan semakin banyak karyawan dengan disiplin baik maka 

akan tercapainya kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. 
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V.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan maka saran yang dapat 

diberikan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Bagi Responden 

Diharapkan responden lebih memahami mengenai Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) agar dapat terhidar dari kecelakaan kerja. Dan 

responden lebih meningkatkan kembali kedisiplinan dengan menaati 

peraturan-peraturan yang telah ada. Serta responden dapat semangat 

dalam bekerja agar dapat meningkatkan kinerja yang sudah dimiliki. 

b. Bagi Instansi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota 

Tangerang Selatan 

Diharapkan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 

Kota Tangerang Selatan sebagai aparatur pemerintah dalam mengatasi 

masalah kebakaran dan bencana alam lainnya hendaknya lebih 

meningkatkan kinerja para pegawainya, Keselamatan dan kesehatan kerja 

memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai, maka untuk itu sebaiknya 

lebih memperhatikan bagaimana caranya agar keselamatan dan kesehatan 

kerja dapat terjaga, hal ini karena pekerjaan pemadam kebakaran dan 

penyelamatan sangat beresiko terjadinya kecelakaan kerja. 

c. Bagi Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Pembangunan 

Nasional “Veteran” Jakarta 

Institusi diharapkan dapat menyediakan referensi yang lebih 

lengkap lagi khususnya mengenai sumber daya manusia, dan diharapkan 

lebih mengorganisir hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh mahasiswa Fikes Upn “Veteran” Jakarta guna 

memudahkan mahasiswa lain untuk menjadikannya  bahan referensi. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan penelitian selanjutnya memilih populasi yang lebih 

besar agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Memyesuaikan jumlah 

responden yang menjadi objek penelitian. Menambah data pendukung 

yang berkaitan dengan kedisiplinan serta kinerja yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini seperti absensi pegawai.  
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