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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan CV. Kecak Denpasar 

CV. Kecak merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 

produksi pakaian jadi atau garment. CV. Kecak didirikan di Kota Denpasar 

Propinsi Bali. Sesuai dengan strategi ekonomi, yakni Bali merupakan daerah 

tujuan wisata dari domestik dan manca negara, dimana dengan berakhir 

kunjungannya di Bali tentu memerlukan oleh-oleh atau cindramata. 

Pada mulanya CV. Kecak Denpasar merupakan perusahaan yang 

berbentuk home industri, yaitu pada Tahun 1981, kemudian lambat laun 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. CV. Kecak Denpasar secara 

resmi berdiri pada tanggal 06 Oktober 1983 dengan Akte Pendirian No.06 

Tahun 1983 oleh Bapak Notaris – Kertayasa, SH. 

CV. Kecak Denpasar didirikan oleh 3 orang bersaudara yaitu: Bapak 

Dharma Widjaya, Ibu Ni Made Wiansoka dan Ibu Ni Ketut Ariani. Sesuai 

dengan simbol CV. Kecak yakni Tarian Kecak yang ditarikan lebih dari satu 

orang, namun merupakan satu kesatuan yang bulat untuk mencapai satu 

tujuan bersama demi kelangsungan pertumbuhan perusahaan. 

Pada awal berdirinya CV. Kecak Denpasar berlokasi di Jalan Gunung 

Agung Nomor : 126 Denpasar Barat. Setelah mengalami perkembangan 

yang semakin pesat dan dengan adanya kesempatan dari pendiri ketiga ini , 

maka pada Tanggal 21 April 1985, CV. Kecak Denpasar dipindahkan ke 
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Jalan Soka Nomor 126 Denpasar Timur. Dengan menempati tanah seluas 

1.710 are. Sebelum izin eksport, CV. Kecak didalam mengirim hasil 

produksinya masih bergabung dengan perusahaan lain. 

Setelah adanya Surat Izin Eksport (S.I.E) Nomor : 205 / EX./701 / V / 

85. Tertanggal : 19 Oktober 1985, maka pada Tahun 1986 CV. Kecak 

Denpasar sudah mulai mengekspor sendiri dari hasil produksinya ke Luar 

Negeri seperti ; USA, Italia, Perancis, Swiss, Inggris, Australia, Pakistan dan 

Kanada. 

Dalam kegiatan usahanya CV. Kecak Denpasar telah memiliki izin ; 

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Departeman Perdagangan No. : 

22.07.863/PM/B/X/85, Tanggal 11 Oktober 1985, dan Izin Bangunan dari 

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Tertanggal : 08 Oktober 1984/PU 

Kab. No. 218/Pem/B/1984, yang khusus bergerak dalam bidang konveksi 

atau spesial Garment. CV. Kecak Denpasar juga telah terdaftar pada 

Departemen Perdagangan sebagai Eksportir dan produk tekstil. 

Adapun jenis produksi yang dihasilkan oleh CV. Kecak Denpasar antara 

lain : Blous, Tank Top, Dress, Jacket, Jumpsuit, Pant, Skirt, Sash, Obibelt 

dan lain-lain. Mengenai tenaga kerja yang dipekerjakan di CV. Kecak 

hampir 80% tenaga kerja wanita. 
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4.1.2. Lokasi dan Wilayah Usaha 

 Perusahaan CV. Kecak menjalankan aktivitas usahanya di satu kantor 

yaitu: 

1. Kantor Pusat : Jl. Soka No.126 Denpasar, P.O. Box 3214 

  Telp. (0361) 462068 Faks. (0361) 462077 

  Email : cvkecak@denpasar.Wasantara.net.id 

4.1.3. Struktur Organisasi. 

 Adapun gambar struktur organisasi CV.Kecak dapat dilihat pada 

Gambar 4.1 sebagai berikut : 

Gambar 4.1 

Gambar Struktur Organisasi CV. Kecak 

 
Sumber : CV. Kecak Denpasar, 2008 
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a. Jabatan : Direktur utama  

Bagian : Direktur utama 

1.Tanggung jawab : 

• Mengawasi dan meningkatkan kinerja perusahaan. 

• Menerapkan dan melaksanakan ketentuan pemilik saham 

• Memupuk dan membimbing bawahan sehingga mempunyai rasa 

tanggung jawab ata tugas yang diberikan 

2.Wewenang : 

• Menerapkan dan melaksanakan ketentuan kepemilikan saham 

• Menandatangani laporan yang ada diperusahaan 

• Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh bagian 

 

 Sedangkan jabatan, tugas dan wewenang pada CV. Kecak dijabarkan 

sebagai berikut : 

b. Jabatan : Pengurus Internal Perusahaan 

 Bertanggung jawab kepada : Direktur utama 

 Bagian : Kepengurusan internal perusahaan 

1.Melaporkan kepada : Direktur utama 

2.Tanggung jawab :  

• .bekerjasama dengan pihak-pihak yang kompeten untuk 

mengembangkan program-program keperluan produksi maupun 

program-program keperluan internal perusahaan 

• Memberikan solusi dari permasalahan yang ada di perusahaan 
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• Menjaga kelayakan dan perkembangan imbalan serta kesejahteraan 

karyawan secara memadai 

3.Wewenang :  

• Memperbaharui sistem kerja yang ada di dalam perusahaan 

• Menentukan jumlah nominal gaji para karyawan  

c. Jabatan : Sekertaris / Humas 

 Bertanggung jawab kepada : Direktur utama 

 Bagian : Pembukuan dan konsulat 

1. Melaporkan kepada : Direktur utama 

2. Tanggung Jawab :  

• Sebagai penghubung dengan rekan kerja 

• Melakukan pencatatan setiap pertemuan yang akan dilakukan 

 

3. wewenang: 

• Merealisasikan rencana-rencana kedepan yang telah ditetapkan 

secara bersama. 

• Melakukan pengecekan data pada perusahaan 

 

d. Jabatan  : Direktur perencanaan dan pemasaran 

Bertanggung jawab kepada : Direktur utama 

Bagian : Perencanaan dan pemasaran 

1. Melaporkan kepada : Direktur utama 

2. Tanggung jawab :  
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• Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 

serta pengembangan kegiatan perusahaan. 

• Mengawasi anggaran pendapatan dan perusahaan (APBN) 

• Bertanggung jawab atas perecanaan pemasaran (Marketing Plan) 

di perusahaan 

• Bersama-sama direktur yang lain mencari terobosan-terobosan 

baru (inovasi) guna pengembangan perusahaan  

• Mengawasi pelaksanaan kegiatan perusahaan, terutama efisien, 

efektifitas dan trend perkembangan. 

3. Wewenang. 

• Menyampaikan recana perusahaan (company plan). 

• Mengajukan rencana pemasaran. 

• Mengajukan anggaran pendapatan dan belanja perusahaan 

(APBN). 

 

e. Jabatan : Direktur Produksi 

Bertanggung jawab kepada : Direktur Utama 

Bagian : Produksi 

1. Melaporkan kepada : Direktur Utama 

2. Tanggung jawab :  

• Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan kegiatan produksi di perusahaan. (Plan Production 

Control/ PPC) 
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• Mengkoordinasikan bagian yang ada di perusahaan dalam 

melakukan kegiatan proses produksi. 

• Selalu meningkatkan mutu barang dan penyelesaiannya tepat 

waktu. 

• Meningkatkan efisiensi biaya produksi 

• Melakukan koordinasi dengan direktur lainnya, guna 

kelancaran proses produksi di perusahaan. 

3. Wewenang : 

• Menyampaikan rencana produksi ( Production Plan ) 

• Mengajukan jumlah personil / tenaga kerja. 

• Mengajukan penambahan, perbaikan atau pergantian alat atau 

mesin. 

• Menetapkan kualitas barang. 

 

f. Jabatan : Direktur personalia dan keuangan 

Bertanggung jawab kepada : Direktur Utama 

Bagian : Personalia dan Keuangan 

1. Melaporkan kepada : Direktur Utama 

2. Tanggung Jawab : 

• Bertanggung jawab atas perencanaan tenaga kerja (manpower 

planning) di perusahaan. 

• Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan semua kegiatan keuangaan dan akuntansidi 

perusahaan. 
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• Mengadakan pengawasan tentangkeuangan, akuntansi, 

penerimaan karyawan, pemeliharaan dan pengembangannya 

agar efektif dan efisien. 

• Berkoordinasi dengan direktur lainnya di perusahaan dalam 

menjalankan dan memajukan perusahaan. 

3. Wewenang : 

• Menyampaikan perencanaan tenaga kerja (menpower planing) 

perusahaan. 

• Menyampaikan sistem akuntansi dan keuangan perusahaan. 

• Mengajukan sistem pengawasan keuangan perusahaan. 

• Mengajukan sistem pembinaan dan pembinaan dan sistem 

pengupahan karyawan di perusahaan. 

 

g. Jabatan : Wakil Manajemen 

Bertanggung jawab kepada : Manajemen CV. Kecak. 

Bagian : ISO 9002 CV. Kecak 

1. Fungsi pokok jabatan 

Wakil Manajemen mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk 

menjamin sistem manajemen mutu dan sistem untuk memenuhi 

persyaratan standar ISO 9002. 

2. Uraian tugas dan tanggung jawab : 

• Melaporkan secara berkala (sebulan sekali) kepada Pimpinan 

Manajemen mengenai pelaksanaan tantang perkembangan ISO 

9002 di perusahaan. 
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• Mengkoordinasikan tentang pelaksanaan manajemen mutu 

antar bagian dan seksi. 

• Menjamin bahwa sistem manajemen mutu ISO 9002 

diperusahaan telah ditetapkan, didokumentasikan dan 

diterapkan secara efektif. 

• Mengkoordinasikan pelaksanaan audit mutu internal di 

perusahaan. 

• Memeriksa pedoman mutu dan prosedur – prosedur yang 

menjadi tanggung jawab wakil manajemen. 

• Melaksanakan sosialisasi prosedur – prosedur yang menjadi 

tanggung jawab. 

• Memelihara master (asli) dokumen mutu yang ada 

diperusahaan. 

• Menjamin bahwa seluruh dokumen mutu telah didistribusikan 

kepada pihak-pihak yang ditetapkan. 

• Memelihara manajemen sistem mutu yang diterapkan CV. 

Kecak Denpasar. 

 

h. Jabatan : Kabag. Perencanaan Produksi 

Bertanggung jawab kepada : Direktur Perencanaan produksi 

Bagian : Perencanaan 
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1. Fungsi pokok jabatan : 

Merencanakan, menetukan dan menetapkan kegiatan-kegiatan 

produksi yang akan dilakukan untuk dapat memproduksi barang-

barang (output) dalam waktu tertentu dengan kwantitas dan kwalitas 

serta dengan keuntungan yang maksimum bagi perusahaan. 

2. Uraian tugas dan tanggung jawab 

• Penyusunan daftar waktu (time schedule) proses produksi. 

• Menerima pesanan-pesanan (order) yang datangatau masuk 

dari sekretaris. 

• Mengusahakan suplai bahan-bahan baku dan bahan pembantu 

yang sesuai dengan kwalitas dan kwantitas yang dibutuhkan. 

• Mengkalkulasikan pemaikaian bahan penunjang dari setiap 

order dari setiap order dari awal proses produksi sampai 

kepengiriman. 

• Membuat order bahan penunjang / perlengkapan yang 

diperlukan dari setiap order ke bagian pembeliaan. 

 

 

i. Jabatan : Kabag. Perencanaan Produksi 

Bertanggung jawab kepada : Dir. Perencanaan Produksi 

Bagian : Perencana 

1. Fungsi pokok jabatan 

Merencanakan, menentukan dan menetapkan kegiatan-kegiatan 

produksi yangakan dilakukan untuk dapatmemproduksi barang-barang 
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(output) dalam waktu tertentu dengan kwantitas dan kwalitas serta 

dengan keuntungan yang maksimum bagi perusahaan. 

2. Uraian tugas dan tanggung jawab : 

• Penyusunan daftar waktu (time schedule) proses produksi. 

• Menerima pesanan-pesanan (order) yang datang atau masuk dari 

sekretaris. 

• Mengusahakan suplai bahan-bahan baku dan bahan pembantu yang 

sesuai dengan kwalitas dan kwantitas yang dibutuhkan. 

• Mengkalkulasikan pemakaian bahan penunjang dari setiap order 

dari awal produksi sampai kepengiriman. 

• Membuat order bahan penunjang/perlengkapan yang diperlukan 

dari setiap order ke bagian pembelian. 

 

j. Jabatan : Kepala bagian exim 

Bertanggung jawab kepada : Direktur 

Bagian : Exim 

1. Melaporkan kepada : Direktur 

2. Tanggung jawab :  

• Menyusun rencana penggiriman barang (produk). 

• Membuat dokumen barang (produk) yang akan dikirim ke negara 

tujuan. 

• Mohon tanda tangan kepada pimpinan perusahaan. 

• Menyelesaikan proses dokumen barang (produk) pada kantor 

DEPERINDAG Denpasar. 



 63

• Menyusun dokumen barang (produk) sampai siap di kirim ke 

negara tujuan dengan lampirannya. 

3. Wewenang :  

• mengajukan rencana pemakian kuota (Quota Projection) 

• Mengajukan penawaran harga dari kargo (Quotation rate) 

 

k. Jabatan : Kabag. Produksi Luar 

Bertanggung jawab kepada : Direktur Produksi 

Bagian : Produksi 

1. Fungsi pokok jabatan  

Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan melaporkan 

kegiatan proses produksi di perusahaan dengan tujuan terciptanya 

integrasi dan kesinambungan proses produksi yang sukses, ekonomis 

dan berkwalitas. 

2. Uraian tugas dan tanggung jawab : 

• Bertanggung jawab atas rencana dan pelaksanaan proses produksi 

baik secara umum maupun khusus 

• Mengkoordinasikan perencanaan produksi antar kepala-kepala 

seksi dan penggerak yang ada di bagian produksi luar. 

• Meningkatkan secara terus menerus efisiensi dan efektivitas dari 

seluruh kegiatan proses produksi di perusahaan. 

• Membina pelaksanaan tugas dan fungsi seksi-seksi dan 

penggerakan yangada di bagian produksi luar :Potong, Sablon, 

PPJ, Jarit, Squin, Kerawang. 
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• Menegakan berfungsinya koordinasi antar seksi dan penggerak 

guna menjamin keterpaduan semua kegiatan produksi di 

perusahaan. 

 

l. Jabatan : Kabag. produksi dalam 

Bertanggung jawab kepada : Direktur produksi 

Bagian : produksi 

1. Fungsi pokok jabatan 

Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan melaporkan 

kegiatan proses produksi di perusahaan dengan tujuan terciptanya 

integrasi dan kesinambungan proses produksi yang sukses, ekonomi 

dan berkualitas. 

2. Uraian tugas dan tanggung jawab. 

• bertanggung jawab atas rencana dan pelaksana proses produksi 

baik secara umum maupun khusus. 

• Mengkoordinasikan perencanaan produksi antar kepala-kepala 

seksi dan penggerak yang ada dibagian produksi dalam. 

• Meningkatkan secara terus - menerus efisiensi dan efektifitas dari 

seluruh kegiatan proses produksi di perusahaan. 

• Membina pelaksanaan tugas dan fungsi seksi-seksi dan penggerak 

yang ada dibagian produksi dalam : sortir, seterika, pasang 

kancing, cuci jemur, proses, barang jadi dan packing. 
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• Menegakkan berfungsinya koordinasi antar seksi dan penggerakan 

guna menjamin keterpaduan semua kegiatan produksi di 

perusahaan. 

 

m. Jabatan : Kepala Bagian Umum 

Bertanggung jawab kepada : Direktur Personalia 

Bagian : Administrasi Umum 

1. Melaporkan kepada direktur personalia 

2. Tanggung jawab : 

• Mengadakan pemeriksaan/ pengecekan kemasing-masing bagian 

atau seksi peralatan produksi maupun sarana penunjang produksi 

yang digunakan untuk kegiatan produksi 

•  Melayani permintaan/ order kebutuhan peralatan dari masing-

masing bagian/ seksi selanjutnya meneruskan kebagian pembelian. 

Dalam hal ini permintaan barang/ peralatan yang dianggap perlu 

dimintakan persetujuan pimpinan, maka permintaan diajukan 

kepada pimpinan untuk dipertimbangkan. 

• Mengatur pengoperasian kendaraan roda dua maupun roda empat 

untuk kapentingan persahaan. Kendaraan bisa keluar setelah 

mendapat surat perintah jalan bagian umum. 

• Menerima dan melayani para mitra usha atau para tamu yang perlu 

bertemu dengan pimpinan atau kepada staf dibagian lain. 

• Menyampaikan informasi kepada semua bagian mengenai hal-hal 

penting yang perlu segera diketahui lewat pengeras suara. 
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3. Wewenang 

• Mepertimbangkan dan menyetujui permintaan atau order dari tiap 

bagian atau unit yang sifatnya mendesak. 

• Memberi persetujuan kebutuhan rutin dari teknik/ angkutan 

(pemeliharaan dan perawatan kendaraan, sarana listrik 

perusahaan). 

• Mengatur jadwal kendaraan baik untuk mendukung kelancaran 

produksi maupun tugas-tugas perusahaan. 

• Menerima kunjungan atau penelitian dari instansi 

pembinaan/terkait, dan atau rombongan mahasiswa penelitian 

diperusahaan. 

• Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ekstra 

diperusahaan seperti: upacara keagamaan, kunjungan sosial. 

 

n. Jabatan : Kepala Bagian Personalia 

Bertanggung jawab kepada : Dir. Keuangan Dan Personalia 

 

1. Fungsi pokok jabatan 

Merencanakan, menentukan dan menetapkan kegiatan-kegiatan 

ketenagakerjaan, baik sebagai perorangan maupun kelompok dengan 

tujuan agar karyawan/tenaga kerja dapat digunakan secara optimal 

guna tercaipainya tujuan perusahaan secara efektif.  

Tugas pokok atau ruang lingkup bagian personalia adalah : 
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1. Pengadaan tenagakerja 

2. Pembinaan tenaga kerja 

3. Imbalan tenagakerja  

4. Keterpaduan tenagakerja  

5. Pemelihararaan tenaga kerja 

2 Uraian tugas dan tanggung jawab. 

• Menyusun rencana kebutuhan karyawan (tenaga kerja) sesuai 

dengan formasi yangada di perusahaan. 

• Berdasarkan formasi mempelajari jumlah, macam dan tingkat 

keterampilan personil yang diperlukan perusahaan. 

• Menyusun program pengadaan dan penggunaan personil di 

perusahaan. 

• Menyusun program-program pelatihan untuk karyawan atau tenaga 

kerja sesuai dengan perkembangan perusahaan. 

• Menyusun program-program pembinaan karyawan (tenaga kerja) 

di perusahaan. 

 

4.1.4. Ketenagakerjaan. 

 Pegawai pada perusahaan CV. Kecak Denpasar terbagi menjadi : 

1. Pegawai tetap adalah pegawai yang masa kerjanya lebih dari 1 tahun dan 

sudah diangkat menjadi pegawai tetap dan di gaji setiap bulannya oleh 

perusahaan. 

2. Pegawai kontrak adalah pegawai yang bekerja menurut batas waktu 

kontrak kerja yang sudah terikat oleh perusahaan. 
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3. Pegawai borongan adalah pegawai yang bekerja untuk perusahaan 

berdasarkan upah dari setiap produksi yang dihasilkan per-piece. 

Adapun hari dan jam kerja pegawai CV. Kecak Denpasar dapat dilihat 

dalam table 1 sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Hari dan Jam Kerja Pegawai CV. Kecak Denpasar 

 

No. Hari Kerja 
Jam Kerja 

(WITA) 

Istirahat 

(WITA) 

1. 

2. 

Senin s/d Jumat 

Sabtu 

08.00 – 16.00 

08.00 – 12.00 

12.00 – 13.00 

--- 

Sumber : CV. Kecak Denpasar, 2008 
Keterangan : Hari Sabtu dan Minggu libur 

 

Serta rekapitulasi pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat dalam tabel 

4.2 sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Rekapitulasi Pegawai Bagian Produksi CV. Kecak Denpasar 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 

1 

2 

3 

SD 

SMP 

SMA 

80 

130 

106 

25,31 

41,14 

33,54 

 Total 316 100.00 

 Sumber : CV. Kecak Denpasar, per 1 Juni 2008 
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4.2. Gambaran variabel yang Diteliti. 

4.2.1. Distribusi Frekuensi Variabel Keselamatan Kerja ( X 1 ). 

 Dalam variabel Keselamatan Kerja terdapat lima indikator pertanyaan 

yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.3 
Distribusi Frekuensi Variabel Keselamatan Kerja ( X1 ) 

 
5 4 3 2 1 Jumlah 

No Item 
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1 X1.1 4 5,3 56 73,7 2 2,6 11 14,5 3 3,95 76 100 
2 X1.2 7 9,2 53 69,74 7 9,2 6 7,9 3 3,95 76 100 
3 X1.3 17 22,4 45 58,2 3 3,95 5 6,6 6 7,9 76 100 
4 X1.4 2 2,6 54 71,1 6 7,9 12 15,8 2 2,6 76 100 
5 X1.5 1 1,3 30 39,5 20 26,3 21 27,6 4 5,26 76 100 

Sumber, Data primer diolah 2009 

Dari Tabel 4.3, arti angka (skor) 5,4,3,2, dan 1 adalah sebagai berikut : 

5 : Sangat Setuju 

4 : Setuju 

3 : Ragu-ragu 

2. : Tidak Setuju 

1 : Sangat Tidak Setuju 

 Pada Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa 76 responden pegawai CV. Kecak 

Denpasar, terdapat 5,3%, yang menyatakan sangat setuju dengan indikator 

pertama yaitu”ketersediaan perlengkapan keselamatan kerja“ yang menyatakan 

setuju sebanyak 73,7%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 2,6%, yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 14,5%, dan yang menyatakan sangat tidak 

setuju 3,95%,. 
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 Untuk indikator kedua yaitu “kondisi keselamatan kerja”, dapat diketahui 

bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 9,2%, yang 

menyatakan setuju sebanyak 69,73%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 9,2%, 

yang menyatakan tidak setuju sebanyak 7,9%, dan yang menyatakan sangat tidak 

setuju sebanyak 3,95%. 

 Untuk indikator ketiga yaitu “Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (P2K3) dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 22,4%, yang menyatakan setuju sebanyak 58,2%, yang menyatakan 

ragu-ragu sebanyak 3,95%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 6,6%,dan 

yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 7,9%. 

 Untuk indikator keempat yaitu “Pelaksaan Pelatihan Penggunaan 

Perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja” dapat diketahui bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2,6%, yang menyatakan 

setuju sebanyak 71,1%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 7,9%, yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 15,8%, dan yang menyatakan sangat tidak 

setuju sebanyak 2,6%. 

 Untuk Indikator Kelima yaitu “Jaminan Kecelakaan Kerja” dapat 

diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1,3%, yang 

menyatakan setuju sebanyak 39,5%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 26,3%, 

yang menyatakan tidak setuju sebanyak 27,6%, dan yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 5,26%. 
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4.2.2. Distribusi Frekuensi Variabel Kesehatan Kerja (X2). 

Dalam variabel Kesehatan Kerja terdapat sembilan indikator pertanyaan yang 

diberikan  kepada  responden  untuk  dijawab.  Jawaban  responden  dapat  dilihat  

pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 
Distribusi Frekuensi Variabel Kesehatan Kerja ( X2 ) 

 
5 4 3 2 1 jumlah 

No Item 
jumlah % jumlah % Jumlah % jumlah % jumlah % jumlah % 

1 X2.1 4 5,3 64 84,2 8 10,5 0 0 0 0 76 100 
2 X2.2 13 17,1 61 80,3 2 2,6 0 0 0 0 76 100 
3 X2.3 6 7,9 61 80,3 6 7,9 3 3,95 0 0 76 100 
4 X2.4 3 3,95 68 89,5 4 5,26 1 1,32 0 0 76 100 
5 X2.5 2 2,6 37 48,7 17 22,4 15 19,7 5 6,6 76 100 
6 X2.6 3 3,95 66 86,5 4 5,26 3 3,95 0 0 76 100 
7 X2.7 5 6,58 48 63,2 11 14,5 8 10,5 4 5,3 76 100 
8 X2.8 4 5,26 58 76,3 8 10,5 2 2,6 4 5,3 76 100 
9 X2.9 2 2,6 9 11,8 20 26,3 18 23,7 27 35,5 76 100 

Sumber, Data primer diolah 2009 

Dari Tabel 4.4 diatas, arti angka (skor) 5,4,3,2, dan 1 adalah sebagai berikut : 

5 : Sangat Setuju 

4 : Setuju 

3 : Ragu-ragu 

2. : Tidak Setuju 

1 : Sangat Tidak Setuju 

Pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa 76 responden pegawai CV. Kecak 

Denpasar, terdapat 5,3%, yang menyatakan sangat setuju dengan indikator 

pertama yaitu”Standar Kebersihan pada Tempak Kerja“ yang menyatakan setuju 

sebanyak 84,2%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 10,5%, tidak ada 

responden yang menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden yang 

menyatakan sangat tidak setuju. 
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Untuk indikator kedua yaitu “Pencahayaan atau Penerangan di Tempat 

Kerja”, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 17,1%, yang menyatakan setuju sebanyak 80,3%, yang menyatakan 

ragu-ragu sebanyak 2,6%, tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju, dan 

tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju. 

Untuk indikator ketiga yaitu “Kondisi Pergantian Udara atau 

Ventilasi”dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 7,9%, yang menyatakan setuju sebanyak 80,3%, yang menyatakan ragu-

ragu sebanyak 7,9%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3,95%,dan tidak ada 

yang menyatakan sangat tidak setuju. 

Untuk indikator keempat yaitu “Pengaturan letak perlengkapan dan 

peralatan di dalam ruangan tempat”dapat diketahui bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 3,95%, yang menyatakan setuju sebanyak 

89,5%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 5,26%, yang menyatakan tidak 

setuju sebanyak 1,32%,dan tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju. 

Untuk indikator kelima yaitu “Peredam suara mesin / alat bekerja”dapat 

diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2,6%, yang 

menyatakan setuju sebanyak 48,7%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 22,4%, 

yang menyatakan tidak setuju sebanyak 19,7%,dan yang menyatakan sangat tidak 

setuju sebanyak 6,6%. 

Untuk indikator keenam yaitu “Pewarnaan dinding atau cat tembok di 

Tempat Kerja”dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 3,95%, yang menyatakan setuju sebanyak 86,5%, yang menyatakan 
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ragu-ragu sebanyak 5,26%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3,95%,dan 

tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju. 

Untuk indikator ketujuh yaitu “Peralatan dan staf medis”dapat diketahui 

bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6,5%, yang 

menyatakan setuju sebanyak 63,2% yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 14,5%, 

yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10,5%,dan yang menyatakan sangat tidak 

setuju sebanyak 5,3%. 

Untuk indikator kedelapan yaitu “Pelayanan Kesehatan kepada 

Karyawan”dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 5,26%, yang menyatakan setuju sebanyak 76,3%% yang menyatakan 

ragu-ragu sebanyak 10,5%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2,6%,dan 

yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 5,3%. 

Untuk indikator kesembilan yaitu “Olahraga Secara Periodik”dapat 

diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2,6%, yang 

menyatakan setuju sebanyak 11,8% yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 26,3%, 

yang menyatakan tidak setuju sebanyak 23,7%,dan yang menyatakan sangat tidak 

setuju sebanyak 27 responden atau 35,5%. 

 

4.2.3. Distribusi Frekuensi Variabel Produktivitas Kerja (Y) 

Dalam variabel produktivitas kerja terdapat empat indikator pertanyaan 

yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat  
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pada tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Variabel Produksi Kerja ( Y ) 

 
5 4 3 2 1 jumlah No Item 

jumlah % jumlah % Jumlah % jumlah % jumlah % jumlah % 
1 Y1 19 25 52 68,4 5 6,6 0 0 0 0 76 100 
2 Y2 4 5,26 56 73,7 13 17,1 2 2,6 2 2,6 76 100 
3 Y3 5 6,58 45 59,2 16 10,5 8 10,53 2 2,6 76 100 
4 Y4 1 1,31 57 75 9 11,8 7 9,2 2 2,6 76 100 

Sumber, Data primer diolah 2009 

Dari Tabel 4.5 diatas, arti angka (skor) 5,4,3,2, dan 1 adalah sebagai berikut : 

5 : Sangat Setuju 

4 : Setuju 

3 : Ragu-ragu 

2. : Tidak Setuju 

1 : Sangat Tidak Setuju 

Pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa 76 responden pegawai CV. Kecak 

Denpasar, terdapat 25%, yang menyatakan sangat setuju dengan indikator pertama 

yaitu ”Kualitas Produk yang di Hasilkan“ yang menyatakan setuju sebanyak 

68,4%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 6,6%, tidak ada responden yang 

menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak 

setuju. 

Untuk indikator kedua yaitu “Jumlah/ Volume Produk yang Dihasilkan” 

dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 

5,26%, yang menyatakan setuju sebanyak 73,7% yang menyatakan ragu-ragu 

sebanyak 17,1%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2,6%, dan yang 

menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2,6%. 
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Untuk indikator ketiga yaitu “Kecacatan/ Kerusakan Produk yang 

Dihasilkan” dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 5,26%, yang menyatakan setuju sebanyak 59,2% yang menyatakan 

ragu-ragu sebanyak 10,5%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10,53%,dan 

yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2,6%. 

Untuk indikator keempat yaitu “Pekerjaan yang anda selesaikan selalu 

tepat waktu” dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 5,26%, yang menyatakan setuju sebanyak 59,2% yang menyatakan 

ragu-ragu sebanyak 10,5%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10,53%,dan 

yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2,6%. 

 

4.3. Uji Instrumen Penelitian 

 Kuisioner dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisa. Oleh karena 

itu dalam analisa yang dilakukan lebih bertumpu pada skor responden pada tiap-

tiap amatan. Sedangkan benar tidaknya skor responsi tersebut tergantung pada 

pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang baik harus memenuhi 2 

persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. 

 

4.3.1. Uji Validitas 

 Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan dan kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2002:144). Sebuah 

instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukur atau 

dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi 
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rendahnya validitas instrument menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul 

tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. 

Tabel 4.6 

Uji Validitas Variabel 

 

No Variabel Indikator  Koefisien 
validitas r.tabel Keterangan 

1 X11 0.849 0.226 Valid 
2 X12 0.859 0.226 Valid 
3 X13 0.81 0.226 Valid 
4 X14 0.724 0.226 Valid 
5 

Pelaksanaan 
keselamatan kerja 

X15 0.551 0.226 Valid 
6 X21 0.468 0.226 Valid 
7 X22 0.447 0.226 Valid 
8 X23 0.47 0.226 Valid 
9 X24 0.406 0.226 Valid 
10 X25 0.612 0.226 Valid 
11 X26 0.593 0.226 Valid 
12 X27 0.721 0.226 Valid 
13 X28 0.624 0.226 Valid 
14 

Pelaksaan kesehatan 
kerja 

X29 0.661 0.226 Valid 
15 Y1 0.605 0.226 Valid 
16 Y2 0.766 0.226 Valid 
17 Y3 0.872 0.226 Valid 
18 

Produktivitas 

Y4 0.901 0.226 Valid 
Sumber: Data Primer Diolah,2008 

Dari Tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa nilai r hitung  indikator 

pertanyaan lebih besar dari r tabel 0.05 (α = 0.05) yang berarti tiap-tiap indikator 

variabel adalah valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel Keselamatan Kerja, Kesehatan 

Kerja, dan Produktivitas Kerja. 

 

4.3.2. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas menunjukkan tingkat kemantapan, keajegan dan ketepatan 

suatu alat ukur atau uji yang  digunakan untuk mengetahui sejauh mana 
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pengukuran relatif konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang. Uji ini 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana jawaban seseorang konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. Arikunto (2002:154) menjelaskan tentang reliabilitas 

sebagai berikut : 

“Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 
instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 
pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik “   
 

 Kriteria pengambilan keputusannya adalah apabila nilai dari koefisien 

reliabilitas alpha lebih besar dari 0,6 maka variabel tersebut sudah reliabel 

(handal). 

Tabel 4.7 

Uji Reliabilitas Variabel  

 
No. Variabel Koefisien Reliabilitas Keterangan 
1 Keselamatan Kerja 0.812 Reliabel 
2 Kesehatan Karyawan 0.712 Reliabel 
3 Prosuktivitas 0.803 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah 2008 

Dari Tabel 4.7 diketahui bahwa nilai dari alpha cronbach untuk semua 

variabel lebih besar dari 0,6. Dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya 

maka semua variabel yang digunakan untuk melihat pengaruh terhadap 

produktivitas kerja sudah reliabel.  

4.4. Asumsi-Asumsi Klasik Regresi 

 Asumsi-asumsi klasik ini harus dilakukan pengujiannya untuk memenuhi 

penggunaan regresi linier berganda. Setelah diadakan perhitungan regresi 

berganda melalui alat bantu SPSS 15.0 for Windows, diadakan pengujian uji 

asumsi klasik regresi. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut : 
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4.4.1. Uji Normalitas 

 Untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen (terikat) 

dan variabel independen (bebas) keduanya mempunyai distribusi normal dapat 

dilihat pada grafik Histogram maupun grafik normal P-P Plot. 

Hipotesis yang digunakan : 

H0 : residual tersebar normal 

H1 : residual tidak tersebar normal 

  Distribusi data haruslah normal atau mendekati normal untuk memenuhi 

asumsi normalitas. dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:  

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.  

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.  

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Gambar 4.2 
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Gambar 4.2 

Uji Normalitas 
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: y (Produktivitas Kerja)

 
Sumber: Data primer diolah,2008 

 

Dari Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa adanya titik-titik yang menyebar dan 

disekitar garis diagonal serta penyebarannya pun mengikuti arah garis diagonal. 

Hal tersebut membuktikan bahwa model regresinya telah memenuhi asumsi 

normalitas. 

 

4.4.2. Uji Multikolinieritas 

 Uji Multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi 

hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau 

dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Uji 
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multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. 

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari Variance 

Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF lebih besar dari 10 maka terjadi 

multikolinearitas. Dan sebaliknya apabila VIF lebih kecil dari10 maka tidak 

terjadi multikolinearitas (Aliman, 2000:27). Dalam penelitian ini diperoleh nilai 

VIF seperti pada tabel 4.8 sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Variabel Nilai 
VIF Keterangan 

Keselamatan Kerja 
(X1) 

1.431 Tidak ada indikasi kolinieritas antar variabel 
penjelas 

Kesehatan Kerja (X2) 
1.431 Tidak ada indikasi kolinieritas antar variabel 

penjelas 
Sumber: Data primer diolah, 2009 

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa diantara variabel-variabel bebas yang 

digunakan mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1 (satu), dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa model regresi linier tersebut bebas dari multikolinearitas atau 

tidak terjadi korelasi diantara satu dengan yang lain.  

4.4.3. Uji Heterokedastisitas 

 Model regresi yang baik selain tidak terjadi multikolinieritas, maka 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain harus tetap 

(homoskedastisitas). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain berbeda, maka model regresi telah terjadi heteroskedastisitas. 
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Heterokedastisitas diuji dengan menggunakan Uji Glejser yaitu dengan 

meregresikan nilai absolut residual analisis regresi dengan nilai variabel bebas 

regresi. Apabila koefisien regresi antara nilai absolut residual dengan nilai 

variabel bebas regresi signifikan yaitu lebiih kecil dari 5% (0,05) maka persamaan 

regresi tersebut mengandung heterokedastisitas dan sebaliknya berarti non 

heterokedastisitas atau  homokedastisitas. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Asumsi Heterokedastisitas 
 

Variabel Bebas T hitung Sig. Interpretasi 
x1 (Keselamatan Kerja) -1.778 .080 Homoskedastititas 
x2 (Kesehatan Kerja) -1.856 .063 Homoskedastititas 
Sumber: data diolah (2009) 

 
Dari hasil pengujian heterokedastisitas pada tabel di atas dapat diketahui 

bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 5 % (0,05) maka dapat disimpulkan 

bahwa regresi yang digunakan tidak terjadi heterokedastisitas. 

  Dengan terpenuhi seluruh asumsi klasik regresi di atas maka dapat 

dikatakan model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sudah layak atau tepat. Sehingga dapat diambil interpretasi dari hasil 

analisis regresi berganda yang telah dilakukan. 

 

4.5. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara 

variabel bebas, yaitu Keselamatan Kerja(X1), Kesehatan Kerja (X2), terhadap 

variabel terikat yaitu Produktivitas kerja (Y). 
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Hasil regresi linier berganda dapat dilihat dibawah ini: 

 

Tabel  4.10 

Hasil Analisis Regresi 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
Variabel 

B Std Error Beta 

 
thitung 

 
Sig. 

 
Keterangan 

(Constant) 
X1 
X2 

 

2.665 
0.307 
0.216 

 

1.644 
0.062 
0.060 

 

 
0.477 
0.345 

 

1.621 
4.959 
3.582 

 

0.109 
0.000 
0.001 

 

Signifikan 
Signifikan 
Signifikan 
 

R                     
R Square 
Ajust. R Square 
F hitung 

F tabel (α = 0,05; df1= 3, df2= 48) 

Sign. F 

α   
 

= 0,726 
= 0,527 
= 0,514 
= 40.725 

= 3.122 

= 0.000 

= 0.05 

Sumber data : Data primer yang diolah (2009) 

 
Keterangan : - Jumlah data (observasi) = 76 

  - Variabel dependen Y        
  - X1 = Keselamatan Kerja 
  - X2 = Kesehatan Kerja 
 
 

Persamaan regresi  

Y =  0.477 X1 + 0.345 X2 + e  

Untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas (Keselamatan Kerja 

(X1), Kesehatan Kerja (X2)), terhadap variabel terikat (Produktivitas kerja) 

digunakan nilai adjusted R2. Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung 

besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari 
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analisis pada Tabel 4.10 diperoleh hasil adjusted R2 (koefisien determinasi) 

sebesar 0,527. Artinya bahwa 52,7% variabel produktivitas kerja akan 

dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu Keselamatan Kerja (X1), Kesehatan 

Kerja (X2). Sedangkan sisanya 47,3% variabel produktivitas kerja akan 

dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian 

ini.  

Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang 

menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu Keselamatan Kerja, 

Kesehatan Kerja, dengan variabel Produktivitas kerja,  nilai R (koefisien korelasi) 

sebesar 0.726, nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel 

bebas yaitu Keselamatan Kerja (X1), Kesehatan Kerja (X2), dengan Produktivitas 

kerja termasuk kategori berpengaruh karena berada pada diatas 0,5. Hubungan 

antara variabel bebas yaitu Keselamatan Kerja (X1), Kesehatan Kerja (X2) dengan 

Produktivitas kerja bersifat positif, artinya jika Keselamatan Kerja dan Kesehatan 

Kerja ditingkatkan maka produktivitas kerja karyawan akan meningkat. 

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

� Produktivitas kerja akan meningkat sebesar 0.477 satuan untuk setiap 

tambahan satu satuan X1 (Keselamatan Kerja). Jadi apabila Keselamatan 

Kerja mengalami peningkatan 1 satuan, maka Produktivitas kerja akan 

meningkat sebesar 0.477 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya 

dianggap konstan. 

� Produktivitas kerja akan meningkat sebesar 0.345 satuan untuk setiap 

tambahan satu satuan X2 (Kesehatan Kerja), Jadi apabila Kesehatan Kerja  

mengalami peningkatan 1 satuan, maka produktivitas kerja akan 
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meningkat sebesar 0.345 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya 

dianggap konstan. 

Dari interpretasi di atas, dapat diketahui besarnya kontribusi variabel bebas 

terhadap variabel terikat, antara lain Keselamatan Kerja sebesar 0.477 dan 

Kesehatan Kerja sebesar 0.345. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Keselamatan 

Kerja (X1) dan Kesehatan Kerja (X2) berpengaruh positif terhadap Produktivitas 

kerja. Dengan kata lain, apabila Keselamatan Kerja (X1) dan Kesehatan Kerja (X2) 

meningkat maka akan diikuti peningkatan Produktivitas kerja. Hasil analisis 

regresi di atas menunjukkan bahwa faktor yang memberi pengaruh positif 

terhadap Produktivitas kerja adalah semua variabel bebas. 

 

4.5.1. Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian, setelah 

data terkumpul dan diolah. Kegunaan utamanya adalah untuk menjawab hipotesis 

yang  dibuat oleh peneliti.  

 

a. Hipotesis I (F test / Serempak) 

 Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah 

hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang 

diduga tepat/sesuai atau tidak. Jika hasilnya signifikan, maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, maka H0 diterima dan H1 

ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai berikut : 
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H0 ditolak jika F hitung   > F tabel 

H0 diterima jika F hitung < F tabel  

 Berdasarkan Tabel 4.12, nilai F hitung sebesar 40,725. Sedangkan F tabel  

adalah sebesar 3,122. Karena F hitung > F tabel yaitu 40,725 > 3,122 maka model 

analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terikat (Produktivitas kerja) dapat 

dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas (Keselamatan Kerja (X1), dan 

Kesehatan Kerja (X2)). 

 

b. Hipotesis II (t test / Parsial) 

 t test digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas 

secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Dapat juga dikatakan jika t hitung > t tabel atau -t hitung < -t tabel maka hasilnya 

signifikan dan berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan jika t hitung < t tabel 

atau -t hitung > -t tabel maka hasilnya tidak signifikan dan berarti H0 diteima dan 

H1 ditolak. 

Berdasarkan Tabel 4.10 diperoleh hasil sebagai berikut : 

� t test antara X1 (Keselamatan Kerja) dengan Y (Produktivitas kerja) 

menunjukkan t hitung = 4,959. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db residual = 

76) adalah sebesar 1,993. Karena t hitung > t tabel yaitu 4,959 > 1,993 

maka pengaruh X1 (Keselamatan Kerja) terhadap Produktivitas kerja 

adalah signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Produktivitas kerja dapat dipengaruhi secara signifikan 
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oleh Keselamatan Kerja atau dengan meningkatkan Keselamatan Kerja 

maka Produktivitas kerja akan mengalami peningkatan secara nyata. 

� t test antara X2 (Kesehatan Kerja) dengan Y (Produktivitas kerja) 

menunjukkan t hitung = 3,582. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db residual = 

76) adalah sebesar 1,993. Karena t hitung > t tabel yaitu 3,582 > 1,993 

maka pengaruh X2 (Kesehatan Kerja) terhadap Produktivitas kerja adalah 

signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Produktivitas kerja dapat dipengaruhi secara signifikan 

oleh Kesehatan Kerja atau dengan meningkatkan Kesehatan Kerja maka 

produktivitas kerja akan mengalami peningkatan secara nyata. 

 Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas 

((Keselamatan Kerja (X1) dan Kesehatan Kerja (X2)) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Produktivitas kerja secara simultan dan parsial. Dan dari sini 

dapat diketahui bahwa kedua variabel bebas tersebut yang paling dominan 

pengaruhnya terhadap Produktivitas kerja adalah Keselamatan Kerja karena 

memiliki nilai koefisien beta dan t hitung paling besar. 

Untuk mengetahui besar kontribusi masing – masing variabel bebas 

terhadap produktivitas kerja digunakan koefisien korelasi partial. Nilai koefisien 

korelasi peartial dapat dilihat pada Tabel 4.11 dibawah ini. 

Tabel 4.11 

Kontribusi Masing – Masing Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat 

 

Variabel R r2 Kontribusi (%) 
Keselamatan Kerja 0.502 0,2520 25,2 % 
Kesehatan Kerja 0.387 0,1497 14,97 % 

Sumber data : Data primer yang diolah (2009) 
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Karena kondisi kerja (X1) yang paling tinggi kontribusinya maka variabel 

keselamatan kerja (X1) adalah variabel yang dominan pengaruhnya terhadap 

produktivitas kerja (Y). Dengan demikian, hipotesis kedua dari penelitian ini yang 

menyatakan bahwa keselamatan kerja (X1) adalah faktor yang dominan terhadap 

produktivitas kerja (Y). 

 

4.6. Pembahasan dan Implikasi 

Pada sub bab ini penulis akan mencoba menguraikan tentang hasil yang 

didapat dari alat analisis yang ada, mengenaik hubungan antara variabel 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang terdiri dari keselamatan kerja dan 

kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja CV. Kecak Denpasar secara parsial 

maupun simultan, guna memperkuat hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. 

 

4.6.1 Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner terhadap 76 karyawan 

CV. Kecak Denpasar dan hasil analisis penelitian telah dilakukan dengan 

menggunakan SPSS 15.0 for windows. 

Karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen (keselamatan kerja dan kesehatan kerja) terhadap variabel dependen 

(produktivitas kerja) dan juga mencari variabel mana yang dominan pengaruhnya, 

alat uji yang digunaka adalah analisis regresi linier berganda yang terdiri dari uji F 

dan uji t. 

Hasil analisis regresi yang dilakukan dalam penelitian ini telah memenuhi 

syarat pemakaian model regresi berganda. Karena sebelum dilakukan analisis 
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regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yaitu: uji normalitas, uji 

multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal apakah tidak. 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 

data (titik), pada sumbu diagonal pada grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya. Dari grafik hasil uji normalitas, terlihat titik-titik (data) menyebar di 

sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, dengan 

demikian model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Cara mendeteksi 

ada tidaknya gejala multikolinearitas dengan melihat nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) atau faktor pertambahan ragam. Jika VIF lebih besar dari 10 maka 

terjadi multikolinearitas. Berdasarkan estimasi yang telah dilakukan diperoleh 

nilai VIF untuk semua variabel < 10 karena nilai VIF lebih kecil dari 10 maka 

tidak terjadi multikolinearitas. 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi berganda terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu 

pengamatan kepengamatan yang lain. Pada model regresi yang baik tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Model regresi yang bebas heteroskedastisitas dapat dilihat 

melalui Dari grafik scatterplot diatas terlihat titik-titik menyebar secara acak, 

tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar baik diatas 
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maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 

Heterokesidastisitas pada model regresi. 

Dari hasil analisis regresi linier berganda telah dilakukan, ditemukan bahwa 

seluruh variabel keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang ada (keselamatan 

kerja dan kesehatan kerja) sebagai variabel independen secara bersama – sama 

atau simultan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawannya, dengan 

tingkat hubungan keduanya yang kuat sebesar 0,726 variabel independen ini 

mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 0,541 atau 54,1%, sedangkan 

sisanya sebesar 45,9 % dipengaruhi variabel lain yang tidak di teliti dalam 

penelitian ini. 

Sedangkan secara parsial, variabel keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang 

diteliti, kesemuanya berpengaruh signifikan positif terhadap variabel 

dependennya, artinya semakin tinggi variabel independen (X1 – X2), maka 

semakin tinggi pula variabel dependennya (produktivitas kerja). 

Sedangkan, variabel keselamatan kerja (X1) mempunyai nilai standardized  

cofficient beta tertinggi (0,477). Ini berarti variabel keselamatan kerja (X1) 

mempunyai pengaruh dominan terhadap produktivitas kerja karyawan (Y).  

Seluruh variabel independen memiliki arah hubungan positif atau sifat 

hubungan yang searah sehingga dapat dijelaskan bila semakin tinggi keselamatan 

kerja (X1) maka semakin tinggi produktivitas kerja karyawan (Y), semakin tinggi 

kesehatan kerja (X2) maka semakin tinggi produktivitas kerja karyawan (Y) 

dengan asumsi variabel lain yang mempengaruhi dianggap tetap (ceteris paribus). 
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4.6.2. Implikasi 

 Dari pembahasan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja yang diterapkan oleh CV. Kecak Denpasar sangat 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan, maka strategi yang 

diterapkan pihak CV Kecak Denpasar terutama dalam keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3) SDM nya harus dapat dilaksanakan dengan baik. Strategi yang dapat 

diterapkan CV. Kecak Denpasar berdasarkan analisis yang telah dilakukan adalah 

:  

1. Variabel Keselamatan Kerja (X1) 

Berdasarkan hasil penelitian, variabel ini adalah variabel yang paling 

dominan yang berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Sehingga CV. Kecak sebaiknya tetap mempertahankan segala item yang 

menyusun variabel kondisi kerja ini. Adapun item-item tersebut adalah : 

a. Ketersediaan Perlengkapan Keselamatan Kerja merupakan syarat 

utama bagi pegawai untuk mengantisipasi keadaan yang tidak 

diinginkan di tempat kerja, dan dalam pelaksanaannya tidak 

memerlukan banyak biaya. Untuk menjaga keselamatan dalam 

bekerja hendaknya ketersediaan perlengkapan keselamatan kerja 

harus diperhatikan. Seperti pada CV. Kecak Denpasar standarisasi 

dan ketersediaan perlengkapan keselamatan kerja dijaga dengan baik.  

b. Kondisi Perlengkapan Keselamatan Kerja tidak boleh luput dari 

perhatian perusahaan karena pembaharuan Perlengkapan 

Keselamatan Kerja memiliki peranan yang penting untuk 

keselamatan kerja karyawan pada saat bekerja dan hal tersebut 
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memberikan rasa aman serta motivasi bagi karyawan dalam 

meningkatakan produktivitas kerja didalam perusahaan. 

c. Keberadaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(P2K3) sebagai monitor untuk efektivitas jalannya program 

keselamatan dan kesehatan kerja agar perusahaan secara dapat 

memberikan rasa aman bagi pegawai dalam bekerja. 

d. Pemberiaan Program Pelatihan penggunaan perlengkapan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di dalam perusahaan dapat 

meminimalisir kecelakaan kerja pada proses pengerjaan produk yang 

dihasilkan karyawan. 

e. Jaminan Kecelakaan kerja yang diberikan perusahaan dapat menjadi 

sebagai salah satu faktor dalam meningkatkan rasa aman karyawan 

dalam bekerja. 

 

2. Variabel Kesehatan Karyawan (X2) 

Berdasarkan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel 

Kesehatan Karyawan (X2) merupakan variabel dominan kedua. Adapun 

Item – item yang menyusun variabel Kesehatan karyawan adalah : 

a. Kondisi di tempat bekerja merupakan faktor pendorong bagi para 

karyawan dalam melakukan pekerjaannya karena kondisi tempat 

kerja yang bersih dan terawat akan meningkatkan rasa nyaman dalam 

bekerja. 

b. Kondisi Pencahayaan/ Penerangan harus tetap diperhatikan oleh 

pihak perusahaan karena dengan adanya pencahayaan yang baik 
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dapat meningkatkan ketelitian pekerja dalam proses produksi dan 

menjaga indra penglihatan para pekerja dengan baik. 

c. Kondisi pergantian udara/ ventilasi yang baik dapat menjaga kondisi 

tubuh karyawan, terutama organ pernafasan. 

d. Pengaturan letak (layout) perlengkapan dan peralatan di dalam ruang 

lingkup bekerja dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam bekerja. 

e. Alat Peredam Suara Mesin atau alat pekerja yang baik berguna untuk 

menjaga indra pendengaran para pekerja. 

f. Pewarnaan dinding atau cat tembok yang sesuai mampu meningkat 

semangat kerja karyawan. 

g. Adanya staf medis serta peralatan medis pada perusahaan akan 

mempercepat tindakan medis, apabila terjadi kecelakaan kerja atau 

karyawan sakit. 

h. Pemberian pelayan kesehatan kerja karyawan sangat berguna bagi 

perusahaan untuk mengetahui secara periodik kondisi kesehatan para 

karyawan. 

i. Olahraga secara periodik bagi karyawan dapat menjaga serta 

meningkatkan stamina tubuh pada saat bekerja. 


