
BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas serta berdasarkan data yang diperoleh dari 

penelitian sebagaimana yang telah dibahas dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut:  

1) Terdapat pengaruh secara Signifikan antara variabel Keselamatan Kesehatan Kerja 

terhadap Kinerja Pegawai di Upt Puskesmas Wates Kota Mjokerto. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil uji t pada variabel Keselamatan Kesehatan Kerja dengan nilai thitung lebih besar dari 

ttabel dan nilai signifikan lebih kecil. Jadi dengan demikian H1 diterima. 

2) Terdapat pengaruh secara Signifikan antara Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai 

di Upt Puskesmas Wates Kota Mojokerto. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t pada variabel 

Budaya Organisasi dengan nilai thitung lebih besar dari ttabel dan nilai signifikan lebih kecil. 

Jadi dengan demikian H2 diterima.     

3) Variabel Keselamatan Kesehatan Kerja dan Budaya Organisasi berpengaruh secara 

simultan atau bersama-sama terhadap Kinerja Pegawai di Upt Puskesmas Wates Kota 

Mojokerto. Hal ini dibuktikan dengan hasil Statistik Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena itu nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 

(0,00<0,05).  

 

Saran 

 Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang di peroleh, 

maka ada beberapa saran yang dikemukakkan antara lain: 



a. Pihak atasan puskesmas perlu meningkatkan keselamatan kesehatan kerja yang tertera 

di puskesmas dan diharap agar para pegawai di Upt Puskesmas Wates Kota Mojokerto 

sebaiknya tetap mempertahankan indikator – indikator keselamatan dan kesehatan kerja 

(K3) dan bisa berjalan lebih baik yang diterapakan di Upt tersebut supaya para pegawai 

lebih mementingkan keselamatan kerja dalam menangani para pasien yang berobat di 

puskesmas tersebut. .  

b. Penerapan Budaya organisasi di Upt Puskesmas Wates Kota Mojokerto lebih di tingkatkan 

lagi dalam hal pelayanan, agar para pasien yang ingin berobat di puskesmas tersebut 

dapat terlayani dengan baik, serta para pegawai harus cepat dan tanggan dalam 

menangani permasalahan yang ada di Upt Puskesmas Wates Kota Mojokerto.  
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