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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan Penelitian 

Kesimpulan adalah pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan 

hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian.Peneliti 

berusaha memperlihatkan benang merah antara keseluruhan bagian dalam penelitian, 

terutama antara masalah penelitian, hipotesis, dan analisis data.Sebuah kesimpulan 

ilmiah harus didasarkan pada hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang penulis 

lakukan yang berjudul “Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Memberikan Fasilitas 

Kesejahteraan Terhadap Setiap Pekerja Di PT.Riau Mas Bersaudara (RMB) 

Menurut Pasal 100 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan” dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Memberikan Fasilitas 

Kesejahteraan Terhadap Setiap Pekerja Di PT.Riau Mas Bersaudara (RMB) 

Menurut Pasal 100 Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan di PT.Riau Mas Bersaudara dapat penulis simpulkan belum 

terlaksana secara keseluruhan, hal ini dapat di buktikan dari hasil penelitian 

yang penulis lakukan dengan penyebaran angket terhadap para pekerja yang 

ada di PT.Riau Mas Bersaudara, khususnya pekerja yang memiliki status 

sebagai buruh, hal-hal yang menjadi alasan kenapa kesimpulan yang dimbil 

masuk dalam kategori belum terlaksana adalah berdasarkan fakta dilapangan 
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dimana hak-hak pekerja yang belum diberikan oleh perusahaan, hak yang 

dimaksud adalah seperti pemberian jaminan hari tua, pemberian jaminan 

asuransi kejiwaan, serta kesempatan untuk menaiki karir yang lebih baik dari 

posisi yang di jalani pada saat sekarang mereka bekerja. 

2. Hambatan yang di alami oleh pihak PT.Riau Mas Bersaudara dalam 

pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Memberikan Fasilitas 

Kesejahteraan Terhadap Setiap Pekerja Di PT.Riau Mas Bersaudara (RMB) 

Menurut Pasal 100 Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan adalah komitmen perusahaan terhadap beberapa kebijakan 

yang memang belum terlaksana, dan beberapa permasalahan tersebut adalah 

tentang (1) Jaminan Sosial Tenaga Kerja, (2) Ketersediaan Fasilitas Rumah 

Tempat Tinggal, (3) Kesejahteraan Dibidang Perencanaan Jenjang Karir, dan 

yang terakhir adalah (4) Perencanaan Hari Tua. 

B. Saran 

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan uraian kesimpulan yang telah penulis 

paparkan di atas, maka penulis ingin memberikan saran-saran kepada seluruh 

responden yang menjadi bagian dari penelitian ini, yaitu responden pekerja/buruh 

yang bekerja di PT.Riau Mas Bersaudara, Managemen PT.Riau Mas Bersaudara, dan 

juga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kampar. Adapun saran yang ingin penulis 

berikan adalah sebagai beriku: 

1. Penulis menyarankan kepada PT.Riau Mas Bersaudara agar lebih aktif lagi 

memperhatikan kesejahteraan pekerja yang menjadi tulang punggung 
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untuk operasional perusahaan. Dan memberikan informasi kepada 

pekerjanya mengenai hak-hak yang bisa mereka nikmati, karna 

permasalahan yang kerap muncul di akibatkan oleh ketidak tahuan 

informasi yang di hadapi oleh karyawan di sebuah perusahaan. 

2. Penulis menyarankan kepada pekerja agar lebih aktif untuk mencari tahu 

informasi tentang hak-hak yang dapat mereka terima dari pihak 

perusahaan. 

3. Dan kepada pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kampar penulis 

berharap agar dapat menjadi penengah dalam hubungan antara pekerja 

dengan perusahaan tempat mereka bekerja dimana dalam hal ini adalah 

PT.Riau Mas Bersaudara, dengan memfasilitasi pekerja untuk mengakses 

segala hal yang menjadi hak-hak yang berhak mereka dapatkan dan 

nikmati sebagaimana telah di atur oleh pemerintah dalam hal ini ada di 

tuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. 

 

 

 


