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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Suatu organisasi baik perusahaan maupun instalasi dalam melakukan 

aktivitasnya sudah tentu memerlukan sumber daya manusia yang mendukung 

usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Bagaimanapun 

lengkap dan canggihnya sumber-sumber daya non-manusia yang di miliki oleh 

suatu perusahaan, tidaklah menjadi jaminan bagi perusahaan tersebut untuk 

mencapai suatu keberhasilan. Jaminan untuk dapat berhasil, lebih banyak 

ditentukan oleh sumber daya manusia yang mengelola, megendalikan, dan 

mendaya gunakan sumber-sumber daya non-manusia yang dimiliki.  

Masalah karyawan merupakan masalah besar yang harus mendapat 

perhatian bagi perusahaan. Dalam rangka penerapan teknologi canggih, beberapa 

persiapan dan langkah perlu dilakukan untuk menghindari bencana, memperkecil 

kecelakaan dan penyakit kerja. Setiap teknologi baru yang hendak diterapkan 

perlu diketahui dan diinformasikan kemungkinan resiko yang akan ditimbulkan, 

sehingga karyawan dan pengguna teknologi tersebut dapat mempersiapkan sarana 

penanggulangan bahaya dan cara mencegahannya.  

Pada umumnya kecelakaan kerja disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor 

lingkungan, dan faktor manusia.  Faktor lingkungan yaitu keadaan tidak aman dari 

lingkungan kerja yang menyangkut antara lain peralatan atau mesin-mesin, 

sedangkan faktor manusia yaitu tindakan tidak aman dari manusia seperti sengaja 

melanggar peraturan keselamatan kerja yang di wajibkan, kurang terampilnya 
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pekerja itu sendiri. Tetapi frekuensi terjadinya kecelakaan kerja lebih banyak 

terjadi karena faktor manusia, karena manusia yang paling banyak berperan dalam 

menggunakan peralatan di perusahaan (Sedarmayanti 2009:131). 

Masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara umum di Indonesia 

masih sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka 

kecelakaan kerja. Pemerintah menekankan pentingnya Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) di dunia usaha karena kecelakaan kerja tidak hanya 

menyebabkan kematian namun pengaruhi produktivitas. Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, berdasarkan 

data pada 2011 terjadi 96.314 kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia 

sebanyak 2.144 orang dan mengalami cacat sebanyak 42 orang.  

Selain itu masih banyak kasus kecelakaan yang terjadi di luar tempat kerja. Kasus 

yang terbaru adalah pada saat mudik lebaran kemarin tabrakan kapal tanker 

dengan kapal roro Bahukajaya di Selat Sunda yang menelan 900 jiwa. Hingga 

September kemarin kasus kecelakaan kerja tahun ini mencapai 99 kasus. 

Kecelakaan kerja tidak hanya dapat menyebabkan kematian, kerugian materi, 

moril dan pencemaran lingkungan namun juga dapat mempengaruhi 

produktivitas, kesejahteraan masyarakat bahkan dapat menurunkan Indeks 

Pembangunan Manusia dan pada akhirnya berpengaruh terhadap daya saing 

nasional.  

“K3 adalah hak dasar perlindungan tenaga kerja dan perwujudan masyarakat 

sejahtera, adil dan makmur secara materil spiritual,” katanya pada Peluncuran 

Saya Pilih Selamat di gedung Kemenakertrans, Selasa (16/10/2012). K3 juga 

diketahui telah menjadi salah satu persyaratan dalam kegiatan perdagangan, 
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khususnya perdagangan global. International Labour Organization (ILO) juga 

telah menetapkan konvensi ILO No 187 dan Rekomendasi ILO N0 197 tentang 

kerangka kerja promosi K3. Pemerintah pun menyelaraskan dengan Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja No Kep 463/ Men/1993 tentang Pola Gerakan Nasional 

Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diikuti oleh Visi K3 

Nasional Indonesia Berbudaya K3 Tahun 2015 yang senantiasa disosialisasikan 

ke seluruh masyarakat. 

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans Mudji 

Handaya menjelaskan, sebagai bagian dari globalisasi pada 17 sampai dengan 

tanggal 22 September 2012 sebanyak 34 orang delegasi Indonesia perwakilan 

berbagai perusahaan beserta Dewan K3 Nasional menghadiri Asia Pacific 

Occupational Safety and Health Organization (APOSHO) Conference ke 27 di 

Cebu Phillipina. Pada kesempatan tersebut Indonesia telah dipilih sebagai tuan 

rumah penyelenggara APOSHO 28 dan mengangkat Ketua Dewan K3 Nasional 

(DK3N) Waluyo  sebagai Chairman APOSHO 28 melalui Annual General 

Meeting. Ketua DK3N Waluyo menambahkan, perkembangan perindustrian dan 

perekonomian indonesia secara bersamaan turut memberikan lahan pekerjaann 

bagi masyarakat. Tetapi banyaknya serapan tenaga kerja masih belum dibarengi 

dengan kepedulian akan K3.  Dia mencatat, setiap tahun tercatat lebih dari 99.000 

kasus kecelakaan kerja. 70 persen di antaranya berakibat kematan atau cacat 

seumur hidup. ”Puluhan ribu keluarga kehilangan sumber nafkah, anak-anak 

kehilangan kasih sayang dari figur orang tua yang meninggal di tempat kerja 

(“Menakertrans : Dunia usaha perlu K3” sindonews, 16 Oktober 2012). 
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Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu sistem program yang 

dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) 

timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan 

kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan 

kerja dan penyakit akibat hubungan kerja serta tindakan antisipatif bila terjadi hal 

demikian.  

Disamping perlu dilakukan upaya untuk mencegah pegawai mengalami 

kecelakaan, perusahaan perlu pula memelihara kesehatan pegawai. Kesehatan ini 

menyangkut kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kesehatan pegawai dapat 

terganggu karena penyakit, stress (ketegangan) maupun karena kecelakaan. 

Kesehatan pegawai yang rendah atau buruk akan mengakibatkan kecenderungan 

tingkat absensi yang tinggi dan produktivitas rendah (Sedarmayanti 2009:120). 

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah jaminan sosial. Jaminan social 

yang diberikan oleh perusahaan akan dapat memberikan ketenangan dan perasaan 

aman pada para pekerjanya. Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan 

nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang 

dihadapinya, oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, 

pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan 

meningkatkan produktivitas nasional.  

Pada dasarnya program ini menekankan pada perlindungan bagi tenaga 

kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah. Oleh karena itu 

pengusaha memikul tanggung jawab utama, dan secara moral pengusaha 

mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan 

tenaga kerja. Disamping itu, sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan 
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aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program jaminan sosial tenaga 

kerja demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan baik. 

Dengan adanya jaminan sosial ini para karyawan tidak perlu merasa khawatir dan 

was-was apabila ada sesuatu hal yang menimpanya. Program jaminan sosial ini 

bertujuan untuk menanggulangi berbagai peristiwa yang menimbulkan 

ketidakpastian, misalnya dengan memberikan penggantian untuk berkurangnya 

atau hilangnya penghasilan karena sakit, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan 

hari tua, tunjangan kematian dan lain-lain. Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia 

itu berkeluarga dan berkewajiban menanggung kebutuhan keluarganya, oleh 

karenanya, kesejahteraan yang perlu akan diberikan kepada tenaga kerja bukan 

hanya bagi karyawan sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dalam rangkla 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, yang harus tetap 

terpelihara termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh 

penghasilannya sebagai akibat terjadinya resikoresiko sosial antara lain 

kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan tua. 

Program yang diatur dalam Peraturan tentang Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja atau Undang-Undang No. 3 Tahun 1992, yang ruang lingkupnya mengatur 

tentang : Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan 

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. 

Produktivitas yang lebih baik tidak selalu berarti produksi lebih banyak, 

mungkin lebih sedikit orang atau lebih sedikit uang atau waktu yang digunakan 

untuk memproduksi jumlah yang sama. Cara yang berguna untuk mengukur 

produktivitas karyawan adalah total biaya orang per unit hasil produksi. Dalam 

pengertian yang paling mendasar, produktivitas adalah ukuran atas kuantitas 
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pekerjaan yang diselesaikan, dengan mempertimbangkan biaya sumber daya yang 

digunakan. Berguna juga untuk melihat produktivitas sebagai perbandingan antara 

pemasukan dan hasil menandakan nilai tambah yang diberikan organisasi atau 

ekonomi.  

Tujuan inti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah memberi 

perlindungan kepada karyawan, karena karyawan merupakan aset perusahaan 

yang harus dipelihara dan dijaga keselamatannya. Dengan adanya jaminan 

keamanan dan kesehatan selama bekerja akan memberikan kepuasan dan 

meningkatkan loyalitas serta produktivitas mereka terhadap perusahaan. 

Alasan yang mendasari topik penelitian ini adalah bahwa salah satu upaya 

peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui usaha penekanan total jumlah 

kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta biaya ganti rugi atau asuransi yang 

harus ditanggung.penerapan manajemen K3 dalam fungsi pemeliharaan SDM, 

merupakan strategi utama dalam hal ini. Selain itu, manajemen K3, kini menjadi 

tuntutan atas standarisasi kelayakan bisnis secara nasional maupun internasional, 

seperti program sertifikasi SMK3 untuk domestick dan OSHAS 18000 untuk 

skala internasional. 

Pemilihan tempat penelitian PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) Unit 

Pembangkit Brantas Karangkates, karena perusahaan bergerak dibidang penyedia 

kelistrikan yang memiliki lingkungan kerja dengan resiko kecelakaan yang besar. 

Bergeraknya perusahaan pada bidang tersebut maka dari itu banyak peralatan-

peralatan yang pastinya berbahanya bagi pekerja yang berhubungan langsung 

dengan distribusi dan pembangkit karena pekerjaan yang dijalankan PJB beresiko 

menimbulkan kecelakaan. Salah satunya dihadapkan dengan mesin-mesin 
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pembangkit dan tak menutup kemungkinan akan meledak ataupun terbakar akibat 

kesalahan teknis.  

PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) merupakan perusahaan yang 

menyediakan pembangkit tenaga listrik dengan total kapasitas 290.45 MW di 

wilayah Jawa Timur PJB ini berdiri sejak tahun 1995 senantiasa mengabdikan diri 

untuk bangsa dan negara Indonesia, serta mendorong perkembangan 

perekonomian nasional dengan menyediakan energi listrik yang bermutu tinggi, 

andal dan ramah lingkungan. Dengan visi menjadi perusahaan pembangkit tenaga 

listrik Indonesia yang terkemuka dengan standar kelas dunia, PJB tiada henti 

berbenah dan melakukan inovasi dengan tetap berpegang pada kaidah tata 

pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Berkat 

dukungan shareholders dan stakeholders, PJB tumbuh dan berkembang dengan 

berbagai bidang usaha, tanpa meninggalkan tanggung jawab sosial perusahaan 

demi terwujudnya kemandirian masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. 

Awalnya PJB hanya menjalankan bisnis membangkitkan energi listrik dari 

enam Unit Pembangkitan (UP) yang dimiliki, yaitu : UP Gresik (2.219 MW), UP 

Paiton (800 MW), UP Muara Karang (908 MW), UP Muara Tawar (920 MW), 

UP Cirata (1.008 MW) dan UP Brantas (281 MW). Kini, PJB berkembang dan 

menjalankan berbagai usaha yang terkait dengan bidang pembangkitan yang 

antara lain: jasa Operation and Maintenance (O&M) Pembangkit, Engineering, 

Procurement and Construction (EPC), konsultan bidang pembangkitan, pendidikan 

dan pelatihan tata kelola pembangkitan, pendidikan dan pelatihan energi 

terbarukan, serta usaha lain yang dalam rangka memanfaatkan secara maksimal 

potensi yang dimiliki perusahaan. PJB mendirikan anak perusahaan di bidang 

http://www.ptpjb.com/artikel-67-unit-pembangkitan-gresik.htm
http://www.ptpjb.com/artikel-68-unit-pembangkitan-paiton.htm
http://www.ptpjb.com/artikel-68-unit-pembangkitan-paiton.htm
http://www.ptpjb.com/artikel-68-unit-pembangkitan-paiton.htm
http://www.ptpjb.com/artikel-69-unit-pembangkitan-muara-karang.htm
http://www.ptpjb.com/artikel-70-unit-pembangkitan-muara-tawar.htm
http://www.ptpjb.com/artikel-71-unit-pembangkitan-cirata.htm
http://www.ptpjb.com/artikel-72-unit-pembangkitan-brantas.htm
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Operation and Maintenance, perusahaan di bidang EPC pembangkit, serta 

melakukan joint venture commpany untuk mengembangkan pembangkit baru 

ataupun menjalankan bisnis O&M pembangkit (PT PJB Profile, online, 2012 ). 

Untuk menciptakannya kondisi kerja yang aman PJB mewujudkan dalam 

bentuk pengelolaan lingkungan yang terencana, terintegrasi dan terus menerus 

pada semua bidang kegiatan dengan melibatkan semua komponen, sehingga dapat 

bermanfaat sebagai sarana untuk kepentingan atau pelayanan terhadap masyarakat 

dan untuk memenuhi tuntutan pasar. Manajemen lingkungan dijalankan dengan 

mengacu pada kaidah dan standar internasional yang ditetapkan dalam Sistem 

Manajemen Lingkungan ISO 14000, dan K3 OHSAS 18000 (PT PJB Profile, 

online, 2012 ). 

Pelaksanaan program Kesehatan, Keselamatan dan Jaminan Sosial perlu 

dan sangat penting, karena membantu terwujudnya pemeliharaan karyawan yang 

baik, sehingga mereka menyadari arti penting dari pelaksanaan program 

kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja bagi dirinya maupun perusahaan. 

Dengan adanya pelaksanaan program K-3 ini, karyawan akan merasa 

aman, terlindungi dan terjamin keselamatannya, sehingga diharapkan dapat 

mencapai efisiensi baik dari segi biaya, waktu dan tenaga serta dapat 

meningkatkan produktivitas kerja. Mengingat sangat pentingnya pelaksanaan 

program K-3 ini, maka peneliti merasa tertarik untuk mengambil judul:  

“Pengaruh Program Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan 

Sosial Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan” (Studi pada PT. PJB UP 

Barantas Karangkates - Kab. Malang) 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara keselamatan, kesehatan 

kerja (K3) dan Jaminan Sosial terhadap produktivitas karyawan ? 

2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara keselamatan, kesehatan kerja 

(K3) dan Jaminan Sosial terhadap produktivitas karyawan? 

3. Apakah kesehatan kerja berpengaruh secara dominan terhadap produktivitas 

karyawan ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara keselamatan, kesehatan 

kerja (K3) dan Jaminan Sosial terhadap produktivitas karyawan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara keselamatan, kesehatan 

kerja (K3) dan Jaminan Sosial terhadap produktivitas karyawan. 

3. Untuk mengetahui kesehatan kerja berpengaruh secara dominan terhadap 

produktivitas karyawan.  

1.4. Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu :  

1. Bagi Akademisi 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan 

pemahaman tentang pelaksanaan program keselamatan, kesehatan kerja 

(K3) dan Jaminan Sosial. 
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b. Sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam 

mengatasi masalah yang sama atau terkait di masa yang akan datang 

c.  Sebagai sumbangan pemikiran yang akan berguna bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan. 

2. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan, dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat terutama 

mengenai pelaksanaan program keselamatan, kesehatan kerja (K3) dan Jaminan 

Sosial yang dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan Penelitian ini 

diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen 

Sumber Daya Manusia pada PT. Pembangkit Jawa Bali (PJB) Unit Pembangkit 

Barantas Karangkates - Kabupaten Malang dalam membantu mengidentifikasi 

bagaimana keselamatan, kesehatan kerja (K3) dan Jaminan Sosial akan 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. 

3. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan di bidang Manajemen Sumber 

Daya Manusia khususnya mengenai pelaksanaan program keselamatan, 

kesehatan kerja (K3) dan Jaminan Sosial yang ada di perusahaan.   

4. Bagi pihak lain, terutama rekan-rekan mahasiswa serta para pembaca sebagai 

sumbangan pemikiran dan informasi dalam bidang manajemen sumber daya 

manusia, khususnya mengenai pelaksanaan program keselamatan, kesehatan 

kerja (K3) dan Jaminan Sosial bagi karyawan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Penelitian Perdahulu 

 Sebagai bahan pembelajaran dan bahan pertimbangan, peneliti 

mengunakan  hasil penelitian terdahulu :  

1. “Pengaruh Pelaksanaan Program (K3) terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 

Bagian Produksi (Studi Pada PG. Kebon Agung Malang) ” oleh Taurista 

(2010), penelitian ini menggunakan : 

a. Variabel Keselamatan kerja, yang memiliki indikator tanggung jawab dan 

komitmen perusahaan, kebijakan dan disiplin keselamatan kerja, 

pemakaian peralatan kerja, pemakaian perlengkapan keselamatan kerja. 

b. Variabel Kesehatan kerja, yang memiliki indikator program kebugaran 

karyawan, program bantuan karyawan, lingkungan kerja yang sehat. 

c. Variabel Kepuasan Kerja, yang memiliki indikator program keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) yang sesuai dengan harapan karyawan. 

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Program K3 berpengaruh secara 

simultan maupun parsial terhadap kepuasan kerja karyawan. 

2. “Pengaruh Pelaksanaan Program K3 Terhadap Produktivitas Karyawan (Studi 

pada PT DOK dan Perkapalan Surabaya) ” oleh Christianti (2009), penelitian 

ini menggunakan : 

a. Variabel kesehatan kerja, yang memiliki indikator upaya pemeliharaan 

kesehatan fisik, dan upaya pemeliharaan kesehatan mental. 
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b. Variabel keselamatan kerja, yang memiliki indikator prosedur 

keselamatan, pejabat yang berwenang,dan unsur karyawan 

c. Variabel produktivitas, yang memiliki indikator kualitas produk, kuantitas 

produk, dan kecepatan waktu. 

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa program K3 berpengaruh secara 

simultan maupun parsial terhadap peningkatan produktivitas kerja karyawan. 

Table 2.1. Deskripsi Penelitian Terdahulu 

Peneliti 

dan 

Tahun 

Judul Variabel Indikator Hasil 

Taurista 

(2010) 

 

 

 

Pengaruh 

Pelaksanaan 

Program (K3) 

terhadap 

Kepuasan 

Kerja 

Karyawan 

Bagian 

Produksi 

(Studi Pada 

PG. Kebon 

Agung 

Malang)  

Keselamatan 

Kerja 

 

Tanggung jawab dan 

komitmen 

perusahaan, 

kebijakan dan 

disiplin keselamatan 

kerja, pemakaian 

peralatan kerja, 

pemakaian 

perlengkapan 

keselamatan kerja  

Program K3 

berpengaruh 

secara 

simultan 

maupun 

parsial 

terhadap 

kepuasan 

kerja 

karyawan. 
 

 

Kesehatan 

Kerja 

 

Program kebugaran 

karyawan, program 

bantuan karyawan, 

lingkungan kerja 

yang sehat. 

 

Kepuasan 

Kerja 

 

Program 

keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) 

yang sesuai dengan 

harapan karyawan  
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Lanjutan Tabel 2.1. 

Peneliti dan 

Tahun 
Judul Variabel Indikator Hasil 

Christianti 

(2009) 

Pengaruh 

Pelaksanaan 

Program K3 

Terhadap 

Produktivitas 

Karyawan 

(Studi pada 

PT DOK dan 

Perkapalan 

Sirabaya) 

 

 

Keselamatan 

kerja (X1) 

 

Prosedur 

keselamatan, 

pejabat yang 

berwenang,dan 

unsur 

karyawan  
Program K3 

berpengaruh 

secara 

simultan 

maupun 

parsial 

terhadap 

peningkatan 

produktivitas 

kerja 

karyawan 

Kesehatan 

kerja (X2) 

 

Upaya 

pemeliharaan 

kesehatan 

fisik, dan 

upaya 

pemeliharaan 

kesehatan 

mental. 

Produktivitas 

(Y) 

Kuantitas, 

Kualitas, 

Kecepatan 

Waktu 

Sumber :  (Taurista, 2010 ; Christianti, 2009) 
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Tabel 2.2. Deskripsi Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian 

Saat ini 

 

Nama Peneliti Persamaan Pebedaan 

Taurista(2010) 

 

 

-Topik Penelitian: K3 

- Obyek : PG. Kebon Agung 

Malang 

- Jenis Penelitian : 

Eksplanatory  

- Pendekatan Penelitian: 

Kuantitatif 

- Sumber Data : Primer dan 

Sekunder 

- Teknik pengumpulan data: 

Dokumentasi, Wawancara, 

dan Kuesioner 

Alat Ujidata : SPSS 

 

 

Lokasi Penelitian: 

PT Pertamina (Persero) Unit 

Pemasaran V Surabaya 

Variabel: 

X1 = Keselamatan Kerja 

X2 = Kesehatan Kerja 

Y = Kepuasan Kerja 

 

Indikator: 

Variabel Keselamatan Kerja : 

Tanggung jawab dan komitmen 

perusahaan, kebijakan dan 

disiplin keselamatan kerja, 

pemakaian peralatan kerja, 

pemakaian perlengkapan 

keselamatan kerja 

Variabel Kesehatan Kerja: 

Program kebugaran karyawan, 

program bantuan karyawan, 

lingkungan kerja yang sehat. 

Variabel Kepuasan Kerja : 

Program keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) yang 

sesuai dengan harapan 

karyawan 

 

Alat Analisis: Regresi linier 

berganda, uji F, uji t 
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Lanjutan Tabel 2.2  

Nama Peneliti Persamaan Perbedaan 

Christianti 

(2009) 

-Topik Penelitian: K3 

- Obyek : PT DOK dan 

Perkapalan Sirabaya  

- Jenis Penelitian : 

Eksplanatory  

- Pendekatan Penelitian: 

Kuantitatif 

- Sumber Data : Primer dan 

Sekunder 

- Teknik pengumpulan data: 

Dokumentasi, Wawancara, 

dan Kuesioner 

Alat Uji data : SPSS 

Lokasi Penelitian: 

PT DOK dan Perkapalan 

Sirabaya, bidang usaha: 

Manufaktur dan perbaikan kapal 

Variable : 

X1 = keselamatan kerja 

X2 = kesehatan kerja 

Y   = produktivitas  

Indikator : 

-Variable keselamatan kerja : 

prosedur keselamatan, pejabat 

yang berwenang (P2K3),unsure 

karyawan 

 Variabel kesehatan 

kerja:Upayapemeliharaan 

kesehatan fisik, upaya 

pemeliharaan kesehatan mental. 

-variabel produktivitas : 

Kuantitas, kualitas, kecepatan 

waktu 

Alat analisis : 

Regresi linier berganda, uji F, uji t 

Sumber :  (Taurista, 2010 ; Christianti, 2009) 
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Pada saat ini, judul penelitian yang diajukan adalah “ Program 

Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Terhadap Produktivitas 

Karyawan” (Studi pada PT PJB UP Brantas Karangkates Kab - Malang ). 

Penelitian ini menggunakan:  

1) Variabel Keselamatan, Indikator : Tanggung jawab dan komitmen perusahaan, 

kebijakan dan disiplin keselamatan kerja, pemakaian perlengkapan 

keselamatan kerja. 

2) Variabel Kesehatan, indikator : Lingkungan kerja yang sehat, upaya 

pemeliharaan kondisi fisik, upaya pemeliharaan kondisi mental 

3) Variabel Jaminan Sosial, Indikator : Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, 

Jaminan Kecelakaan, Jaminan Hari Tua. 

4) Variabel Produktivitas, indicator : Kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, 

ketepatan waktu 

Tabel 2.3. Indentifikasi Penelitian saat Ini  

Judul Lokasi Variabel Indikator Alat Analisis 

 

 

 

 

 

 

 

PT PJB UP 

Brantas 

Karangkates 

Kab – 

Malang 

X1 : Keselamatan 

Kerja 

X2 : Kesehatan 

Kerja  

X3 : Jamianan 

Sosial 

Y :  Produktivitas 

 

1.Variabel 

Keselamatan:  

Tanggung jawab 

dan komitmen 

perusahaan, 

kebijakan dan 

disiplin 

keselamatan kerja, 

pemakaian 

perlengkapan 

keselamatan kerja. 

 

 

Regresi linier 

berganda, uji F, 

uji t 
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Lanjutan Tabel 2.3  

Judul Lokasi Variabel Indikator Alat Analisis 

 

 

Program 

Keselamatan, 

Kesehatan 

Kerja (K3) 

dan Jaminan 

Sosial 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja 

Karyawan 
  

2.Variabel Kesehatan: 

Lingkungan kerja 

yang sehat, Upaya 

Pemeliharaan kondisi 

fisik, Upaya 

Pemeliharaan kondisi 

mental 

3.Variabel Jaminan 

Sosial: Jaminan 

Pemeliharaan 

Kesehatan, Jaminan 

Kecelakaan, Jaminan 

Hari Tua 

4.Variabel 

Produktivitas:Kualitas 

produk, kuantitas 

produk, dan ketepatan 

waktu 

Regresi linier 

berganda, uji F, 

uji t 

Sumber: Mathis and Jackson (2002:259); Simamora (2006:612); 

Sedarmayati(2009:138); Undang-Undang No3 Tahun 1992 Pasal 6 Ayat 1 
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2.2. Kajian Teori 

2.2.1. Pemeliharaan Sumber Daya Manusia 

Pemeliharaan sumber daya manusia dimaksudkan sebagai suatu kegiatan 

manajemen untuk mempertahankan stamina sumber daya manusi dalam 

melakukan pekerjaan dalam organisasi perusahaan. Dengan demikian yang 

bersangkutan tidak mengalami gangguan kerja selama melakukan tugas yang 

dibebankan keoadanya. Untuk memelihara stamina, perlu dilakukan usaha 

perlindungan fisik, jiwa dan raga karyawan dari berbagai ancaman yang 

merugikan. Upaya pemeliharaan perlu dilakukan tanpa henti, selama yang 

bersangkutan masih mempunyai hubungan kerja dengan organisasi perusahaan. 

Faktor yang mendorong perlunya organisasi perusahaan melakukan 

pemeliharaan sumber daya manusia: (Sedarmayanti 2009:118) 

a. Sumber daya manusia merupakan modal utama perusahaan yang bila tidak 

dipelihara dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 

b. Sumber daya manusia adalah manusia biasa yang mempunyai lebihan, 

keterbatasan, emosi dari perasaan yang mudah berubah dengan berubahnya 

lingkungan sekitar. 

Sumber daya manusia yang kurang mendapatkan perhatian dan 

pemeliharaan perusahaan akan menimbulkan keresahan, turunnya semangat dan 

kegairah kerja, merosotnya loyalitas dan prestasi yang bersangkutan. Dengan 

menurunnya semangat dan kegairahan kerja maka akan mengakibatkan tingginya 

tingkat kemangkiran karyawan yang amat merugikan perusahaan sendiri.  

Fungsi pemeliharaan sumber daya manusia dalam perusahaan adalah 

semacam nilai tambah yang diberikan kepada sumber daya manusia dalam 

memelihara fisik, jiwa dan raganya. Fungsi pemeliharaan ini dapat memacu 
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sumber daya manusia untuk bekerja tekun, giat, baik dan menguntungkan 

perusahaan. Ia merupakan niali tambah dan melengkapi nilai – nilai yang sudah 

diberikan perusahaan kepada mereka, seperti pemberian kompensasi, pemberian 

motivasi dan sebagainya. 

2.3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

2.3.1. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

 Menurut Sedarmayati (2009:124), Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Adalah pengawasan terhadap orang, mesin, material dan metode yang 

mencangkup lingkungan kerja agar pekerja tidak mengalami cidera. 

 Menurut Rivai (2011:792), keselamatan dan kesehatan kerja adalah 

menunjuk kepada kondisi-kondisi fisiologis- fisikal dan psikologis tenaga kerja 

yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan. 

2.3.2. Tujuan system manajemen kesehatan dan keselamatan kerja 

a. Sebagai alat mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, 

baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, atau pekerja bebas. 

b. Sebagai upaya mencegah dan memberantas penyakit dan kecelakaan akibat 

kerja, memelihara dan meningkatkan kesehatan gizi tenaga kerja, merawat dan 

meningkatkan efisiensi dan daya produktivitas tenaga manusia, memberantas 

kelelahan kerja dan melipat gandakan gairah setra kenikmatan kerja. 

c. Memberi perlindungan bagi masyarakat sekitar perusahaan, agar terhindar dari 

bahaya pengotoran bahan proses industrialisasi yang bersangkutan, dan 

perlindungan masyarakat luas dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh 

produk industry. 

Undang-undang nomer 14 / tahun 1969 Pasal 9 mengutarakan bahwa:  tiap 

tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atau keselamatan kerja, kesehatan, 
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kesusilaan, pemeliharaan moral keja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat 

manusia dan moral agama. Pada prinsipnya dasar keselamatan dan kesehatan 

kerja menekankan antara lain: 

a. Setiap karyawan berhak memperoleh jamianan atas keselamatan kerja agar 

terhindar dari kecelakaan 

b. Setiap karyawan yang berada ditempat kerja harus dijamin keselamatannya 

Tempat pekerjaan dijamin selalu dalam keadan aman. 

2.3.3. Arti dan Pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Sedarmayanti (2009) menyatakan bahwa peningkatan kesadaran 

keselamatan dan kesehatan kerja dikalangan pegawai dapat diupayakan antara lain 

dengan cara: 

a. Memberi pengertian kepada pegawai mengenai cara bagaimana mereka harus 

bekerja dengan benar (tepat, cepat, dan selamat) 

b.  Memberi teladan kerja dengan mengadakan percobaan yang harus dilakukan 

sehingga dengan pegawai dapat mengerti, memahami, dan melaksanakannya 

sesuai dengan cara yang telah ditentukan. 

c. Meyakinkan pegawai bahwa keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai 

dasar yang sama pentingnya dengan kualitas/mutu dan target 

d. Memberi pengertian kepada pegawai tentang cara pelaksanaan pengamanan 

kerja tanpa disertai suatu peraturan 

e. Mengusahakan agar seluruh isi program keselamatan dan kesehatan kerja 

dapat menjadi tanggung jawab setiap pegawai demi kepentingan bersama 
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f. Menginsyafkan diri sendiri beserta staf, bahwa kecelakaan kerja yang 

mungkin dan telah terjadi, sebenarnya dapat dihindarkan, jika pegawai lebih 

dahulu mengetahuinya dan mau mencegah segera. 

g. Melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja dan 

lingkungan dengan baik, sehingga tiap pegawai dapat membiasakan diri 

bekerja dengan prilaku baik dan selamat. 

Perlu ditekankan bahwa cara kerja yang baik dan aman merupakan kebiasaan, dan 

dapat dikembangkan dengan kesadaran yang cukup. 

2.3.4. Faktor yang mempengaruhi Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Sedarmayanti (2009:125) menyatakan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu : 

a. Kebersihan 

Kebersihan merupaka syarat utama bagi pegawai agar tetap sehat, dan 

pelaksanaanya tidak perlu banyak biaya. Untuk menjaga kesehatan, semua 

ruang hendaknya tetap dalam keadaan bersih.  

b. Air minum dan Kesehatan 

Air minum yang bersih dari sumber yang sehatsecara teratur hendaknya 

diperiksa dan harus disediakan secara Cuma-Cuma dekat tempat kerja.  

c. Urusan rumah tangga 

Kerapian dalam ruang kerja membantu pencapaian produktivitas dan 

mengurangi kemungkinan kecelakaan. Jika jalan sempit dan tidak bebas dari 

tumpukan bahan dan hambatan lain, maka waktu akan terbuang untuk 

menggeser hambatan tersebut sewaktu bahan dibawa ke dan dari tempat kerja 
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atau mesin. Tempat penyimpanan harus diberi tanda dan bahan disusun dalam 

tempat tertentu, serta diberi tanda pengenal seperlunya.  

d. Ventilasi, pemanas dan pendingin 

Ventilasi yang menyeluruh perlu untuk kesehatan dan rasa keserasian para 

pegawai, oleh karenanya merupakan factor yang mempengaruhi efisiensi 

kerja. Pengaruh udara panas akibatnya dapat menyebabkan banyak waktu 

hilang karena pegawai tiap kali harus pergike luar akibat “keadaan kerja yang 

tidak tertahan” suhu efektif atau daya pendingin udara tergantung dari : 1. 

Laju perbaikan udara, 2. Suhu udara, 3. Kelembaban. 

e. Tempat kerja, ruang kerja dan tempat duduk 

Seorang pegawai tak mungkin bekerja jika bagiannya tidak tersedia cukup 

tempat untuk bergerak tanpa mendapat gangguan dari teman sekerjanya, 

gangguan dari mesin ataupun dari tumpukan bahan. Dalam keadaan tertentu 

kepadatan tempat kerja dapat berakibat buruk bagi kesehatan pegawai, tetapi 

pada umumnya kepadatan termaksud menyangkut masalah efisiensi kerja. 

Bekerja dengan berdiri terus menerus merupakan salah satu sebab merasa letih 

yang pada umumnya dapat dihindari. 

f. Pencegahan kecelakaan 

Pencegahan kecelakaan harus diusahakan dengan meniadakan penyebabnya, 

apakah sebab itu merupakan sebab teknis atau sebab yang datang dari 

manusia. 

g. Pencegahan kebakaran 

Kebakaran yang tidak terduga, kemungkinan terjadi di daerah beriklim panas 

dan kering serta lingkungan industry tertentu. Pencegahan kebakaran 
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merupakan salah satu masalah untuk semua yang bersangkutan dan perlu 

dilaksanakan dengan cepat menurut peraturan pencegahan kebakaran, seperti 

larangan merokok di tempat yang mudah timbul kebakaran dan lain-lain. 

Pencegahan senantiasa lebih baik dari pada memadamkan kebakaran, tetapi 

harus ditetapka pentingnya peralatan dan perlengkapan lainnya untuk 

pemadaman kebakaran. 

h. Gizi 

Pembahasan lingkungan kerja tidak dapat lepas tanpa menyinggung tentang 

masalah jumlah dan nilai gizi makanan pegawai. Di beberapa Negara jumlah 

makanan pegawai tiap hari hanya sedikit melebihi yang diperlukan badanny, 

jadi hanya cukup untuk hidup dan sama sekali kurang untuk dapat 

mengimbangi peneluaran tenaga selama menjalankan pekerjaan yang berat. 

i. Penerangan/cahaya, warna, dan suara bising ditempay kerja 

Pemanfaatan penerangan / cahaya dan warna ditempat kerja dengan setepat-

tepatnya mempunyai arti penting dalam menunjang keselamatan dan 

kesehatan kerja. Kebisingan ditempat kerja merupakan factor yang perlu 

dicegah atau dihilangkan karena dapat mengakibatkan kerusakan.  

2.3.5. Teknik Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Menurut Rivai (2011) tehnik – tehnik yang dapat meningkatkan keselamatan 

dan kesehatan kerja, antara lain : 

a. Memantau tingkat insiden. Indeks keamanan industri yang paling eksplisit 

adalah tingkat insiden yang menggambarkan jumlah kecelakaan dan penyakit 

dalam satu tahun 
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b. Memantau tingkat frekuensi. Tingkat frekuensi mencerminkan jumlah 

kecelakaan dan penyakit setiap satu juta jam kerja, bukan dalam setahun 

seperti dalam tingkat insiden. 

c. Memantau tingkat kegawatan. Tingkat kegawatan menggambarkan jam kerja 

yang hilang karena kecelakaan atau penyakit. 

d. Mengendalikan kecelakaan. Cara terbaik untuk mencegah kecelakaan dan 

meningkatkan keselamatan kerja barangkali adalah dengan merancang 

lingkungan kerja sedemikian rupa sehingga kecelakaan tidak akan terjadi. 

Diantara bentuk – bentuk keselamatan kerja yang dapat dirancang di dalam 

lingkungan fisik perusahaan adalah menempatkan penjaga dekat mesin – 

mesin, pegangan pada tangga, kacamata dan helm pelindung, lampu 

peringatan, mekanisme perbaikan diri, dan penghentian pekerjaan secara 

otomatis. Sampai sejauh ini usaha – usaha tersebut benar – benar dapat 

mengurangi kecelakaan tergantung kepada penerimaan dan penggunaannya 

oleh pekerja. 

e. Ergonomis. Cara lain untuk meningkatkan keselamatan kerja adalah dengan 

membuat pekerjaan itu sendiri menjadi lebih nyaman dan tidak terlalu 

melelahkan, melalui ergonomis. Ergonomis mempertimbangkan perubahan – 

perubahan dalam lingkungan pekerjaan sehubungan dengan kemampuan – 

kemampuan fisik dan fisiologis serta keterbatasan – keterbatasan pekerja. 

f. Divisi keselamatan kerja. Strategi lain dalam rangka mencegah kecelakaan 

adalah pemanfaatan divisi – divisi keselamatan kerja. Departemen SDM dapat 

berfungsi sebagai koordinator panitia yang terdiri dari beberapa orang wakil 

pekerja. Bila ada serikat buruh di perusahaan, divisi ini juga harus mempunyai 
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anggota yang mewakili serikat buruh. Umumnya, perusahaan memiliki 

beberapa anggota divisi keselamatan kerja pada tingkat departemen untuk 

implementasi dan administrasi, dan divisi yang lebih besar pada tingkat 

perusahaan untuk merumuskan kebijakan. Pengubahan tingkah laku. 

Mendorong dilaksanakannya kebiasaan kerja yang dapat mengurangi 

kemungkinan kecelakaan juga dapat menjadi strategi yang sangat berhasil. 

Untuk mengubah perilaku pekerja dapat dipakai imbalan yang bukan 

berbentuk uang, seperti umpan balik yang positif, berbentuk aktivitas (seperti 

libur kerja), imbalan materi (perusahaan membelikan kue donat selama waktu 

istirahat), sampai kepada yang berbentuk uang (seperti bonus bila pekerja 

dapat mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan tingkat keselamatan kerja 

yang diharapkan). 

g. Mengurangi timbulnya penyakit. Penyakit- penyakit yang berhubungan 

dengan pekerjaan jauh lebih memakan biaya dan berbahaya bagi perusahaan 

dan para pekerja dibandingkan dengan kecelakaan kerja. Karena hubungan 

sebab akibat antara lingkungan fisik dengan penyakit – penyakit tersebut 

sering kabur, umumnya perusahaan sulit mengembangkan strategi untuk 

mengurangi timbulnya penyakit – penyakit. 

h. Penyimpangan catatan. Mewajibkan perusahaan untuk setidak – tidaknya 

melakukan pemeriksaaan terhadap kadar bahan kimia yang terdapat dalam 

lingkungan pekerjaaan, dan menympan catatan – catatan mengenai informasi 

yang terinci tersebut.  

i. Memantau kontak langsung. Pendekatan yang pertama dalam mengendalikan 

penyakit – penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan adalah 
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membebaskan tempat pekerjaan dan bahan kimia dan racun, satu pendekatan 

alternatif lainnya adalah dengan memantau dan membatasi kontak langsung 

terhadap zat – zat yang berbahaya. 

j. Penyaringan genetik; yaitu pendekatan untuk mengendalikan terhadap 

penyakit – penyakit yang paling ekstrem sehingga sangat kontroversial. 

Susunan genetic individu dapat membuat seseorang lebih atau tidak begitu 

mudah terserang penyakit tertentu. 

2.4. Keselamatan kerja 

2.4.1. Pengertian Keselamatan Kerja 

Keselamatan kerja merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan 

fisik seseorang. Tujuan utama program keselamatan kerja yang efektif di 

perusahaan adalah mencegah kecelakaan atau cedera yang terkait dengan 

pekerjaan. (Mathis dan Jackson 2002:245) 

Timbulnya kecelakaan kerja dapat menimpa pegawai dengan berbagai 

sebab. Usaha menyediakan tempat yang aman untuk bekerja, dan suatu proses 

teratur yang berhubungan dengan usaha, menentukan kondisi umum, dengan apa 

dan bagaimana pekerjaan akan kondisi umum, dengan apa dan bagaimana 

pekerjaan akan dilaksanakan, merupakan factor penting untuk menggerakkan para 

pegawai. 

Variabel yang perlu diperhatikan dalam keselamatan kerja yang efektif 

adalah (Jackson, 2002:259)  

1) Tanggung jawab dan komitmen perusahaan 

Inti manajemen keselamatan kerja ialah komitmen perusahaan dan usaha-

usaha keselamatan kerja yang komprehensif. Usaha ini sebaiknya 
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dikoordinasikan dari tingkat manajemen paling tinggi untuk melibatkan 

seluruh anggota perusahaan. 

2) Kebijakan dan disiplin keselamatan kerja 

Mendesain kebijakan dan peraturan keselamatan kerja serta mendisiplinkan 

pelaku pelanggaran, merupakan komponen penting usaha-usaha keselamatan 

kerja. Dukungan yang sering terhadap perlunya perilaku kerja yang aman dan 

memberikan umpan balik terhadap praktik-praktik keselamatan kerja yang 

positif, juga sangat penting dalam meningkatkan keselamatan kerja para 

pekerja. 

Sedangkan menurut Hasibuan (2008:188) dan Mangkunegara (2005:162) variabel 

yang perlu diperhatikan dalam keselamatan kerja adalah: 

1) Pemakaian Peralatan Kerja 

a. Pengamanan peralatan kerja yang sudah using dan rusak. 

b. Penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengaman yang baik. 

2) Pemakaian Perlengkapan Keselamatan Kerja 

a. Penggunaan pakaian atau seragam kerja yang disesuaikan dengan jenis 

pekerjaan. 

b. Penggunaan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, tutp mulut 

dan hidung. 

2.4.2 Tujuan Program Keselamatan Kerja 

Menurut Bambang Swasto (2011:108), tujuan program keselamatan kerja adalah : 

a. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melaksanakan 

pekerjaan untuk kesejahteraan hidup. 

b. Menjamin keselamatan kerja orang lain yang berada di lingkungan tempat 

kerja. 
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c. Memelihara sumber produksi dan dipergunakannya secaraaman dan 

efisien 

2.5. Kesehatan Kerja  

2.5.1. Pengertian Kesehatan kerja 

Kesehatan adalah yang merujuk pada kondisi fisik, mental, dan stabilitas 

emosi secara umum. Indvidu yang sehat adalah yang bebas dari penyakit, cdera 

serta masalah mental dan emosi yang bias menggangu aktivitas manusia normal 

umumnya.  

Variabel yang perlu diperhatikan dalam kesehatan kerja yang efektif 

adalah (Sedarmayati 2009:131) : 

1) Keadaan tempat lingkungan kerja yakni meliputi  

a. Pemeliharaan lingkungan kerja yang selalu bersih,  

b. Kondisi ruang kerja yang tidak terlalu padak dan sesak. 

2) Upaya pemeliharaan kondisi fisik  

a. Tingkat kenyamanan karyawan terhadap lingkungan fisik seperti 

penerangan, tingkat kebisingan, tingkat sirkulasi udara.  

b. Pemberian fasilitas konsultasi kesehatan dan poliklinik yang memadai bagi 

para karyawan yang mengalami gangguan kesehatan sewaktu waktu. 

3) Upaya pemeliharaan kondisi mental  

a. Kondisi stres kerja dan kehidupan kerja yang berkualitas rendah, 

b. Hubungan antara sesama karyawan 
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Program kesehatan kerja dan kesehatan mental : 

a. Kesehatan kerja 

Disamping perlu dilakukan upaya untuk mencegah pegawai mengalami 

kecelakaan, perusahaan perlu pula memelihara kesehatan pegawai. Kesehatan ini 

menyangkut kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kesehatan pegawai dapat 

terganggu karena penyakit, stress (ketegangan) maupun karena kecelakaan. 

Keseharan pegawai yang rendah atau buruk akan mengakibatkan kecenderungan 

tingkat absensi yang tinggi dan produktivitas rendah.  

Adanya program kesehatan yang baik dan memenuhi syarat akan 

menguntungkan pegawai secara material, karena pegawai jarang absen, bekerja 

dengan lingkungan yang lebih menyenangkan, sehingga secara keseluruhan akan 

mampu bekerja  lebih lama, berarti lebih produktif.  Program kesehatan kerja 

dapat di lakukan dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Hal ini 

dilakuka untuk menjaga kesehatan pegawai dari gangguan penglihtan, 

pendengaran, kelelahan dan lain-lain. Penciptaan lingkungan kerja yang sehat 

secara tidak langsung akan mempertahankan atau bahkan meningkatkan 

produktivitas. 

b. Kesehatan mental 

Disamping memperhatikan seluruh keadaan fisik pegawai, usaha untuk 

menjaga dan memelihara kesehatan mental perlu pula dilakukan. Untuk ini 

diperlukan tenaga ahli di bidang psikiatri. Kondisi mental seorang pegawai juga 

Nampak adanya gejala pegawai pada keadaan tingginya tingkat kecelakaan kerja, 

sering tidak masuk kerja atau dating terlambat, tingginya tingkat perputaran atau 



30 
 

 

mutasi pegawai, buruknya hubungan antara atasan dan bawahan atau hubungan 

dengan sesama pegawai. 

Dengan semakin majunya masyarakat, akan semakin banyak masalah yang 

dihadapi oleh anggota masyarakat. Perubahan social ekonomi membawa pengaruh 

terhadap masyarakat, dan pegawai, sebagai anggota masyarakat ikut pula 

terpengaruh. Dengan demikian semakin banyak masalah pula terpengaruh. 

Dengan demikian semakin banyak maslah yang harus dihadapi oleh pegawai dan 

hal ini membawa pengaruh pula terhadap kondisi mental pegawai. 

Untuk membuat program kesehatan mental maka perlu dilakukan beberapa 

cara antara lain seperti berikut: (Sedarmayanti 2009:121) 

1. Menyediakan psikiatris untuk konsultasi 

2. Bekerjasama dengan psikiatris di luar perusahaan atau di lembaga  konsultasi 

3. Mendidik pegawai mengenai arti penting kesehatan mental 

4. Mengembangkan dan memelihara program human reations yang baik.  

2.5.2. Tujuan Kesehatan Kerja 

Menurut Bambang Swasto (2011:108), tujuan program kesehatan kerja antara 

lain: 

a. Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi 

tingginya, baik karyawan perusahaan, petani, nelayan pegawai negeri atau 

pekerja bebeas 

b. Sebagai alat untuk meningkatkan produksi, yang berlandaskan pada tingkat 

efisiensi dan tingkat produktivitas kerja manusia. 
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2.6.  Jaminan Sosial 

2.6.1  Pengertian Jaminan Sosial 

Undang-undang No. 3 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 lebih menegaskan lagi 

yang dimaksud dengan Jamsostek adalah sebagai berikut :“ Suatu perlindungan 

bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti 

penghasilan yang hilang atau berkurang dalam pelayanan sebagaimana akibat 

peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, 

sakit hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia”  

Dari pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jaminan sosial 

mempunyai beberapa aspek yaitu:  

a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal 

bagi tenaga kerja serta keluarganya.  

b. Dengan adanya upaya perlindungan dasar akan memberikan kepastian 

berlangsungnya arus penerimaan penghasilan, sebagai pengganti atau seluruh 

penghasilan yang hilang.  

c. Menciptakan ketenangan kerja karena adanya upaya perlindungan terhadap  

resiko ekonomi maupun sosial.  

d. Karena adanya upaya perlindungan dan terciptanya ketenangan kerja akan 

berdampak meningkatkan produktifitas kerja.  

e. Dengan terciptanya ketenangan kerja pada akhirnya mendukung kemandirian 

dan harga manusia dalam menerima dan menghadapi resiko sosial ekonomi.  
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2.6.2. Ruang Lingkup Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 pasal 6 ayat 1 bahwa ruang 

lingkup jaminan sosial meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan 

Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

(JPK). 

2.6.2.1. Jaminan Kecelakaan Kerja  

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan risiko yang 

dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi 

hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian 

atau cacad karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya 

Jaminan Kecelakaan Kerja. Mengingat gangguan mental akibat kecelakaan kerja 

sifatnya sangat relative sehingga sulit ditetapkan derajat cacadnya, maka jaminan 

atau santunan hanya diberikan dalam hal terjadi cacad mental yang 

mengakibatkan tenaga kerja yang bersangkutan tidak bisa bekerja lagi. 

2.6.2.2. Jaminan Kematian 

Tenaga Kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan 

mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan 

sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan 

Jaminan Kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk 

biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. 

2.6.2.3. Jaminan Hari Tua 

Hari Tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mampu 

bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi 

tenaga kerja dan mempengaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka masih bekerja, 
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terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan Hari Tua 

memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan 

atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun atau 

memenuhi persyaratan tertentu. 

2.6.2.4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. 

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas 

tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan 

upaya kesehatan di bidang penyembuhan (kuratif). Oleh karena,upaya 

peyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika 

dibebankan kepada perorangan, maka sudah selayaknya diupayakan 

penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan sosial tenaga 

kerja. Di samping itu pengusaha tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan 

kesehatan tenaga kerja yang optimal sebagai potensi yang produktif bagi 

pembangunan. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan selain untuk tenaga kerja yang 

bersangkutan juga untuk keluarganya. 

2.7. Produktivitas  

2.7.1. Pengertian Produktivitas 

Produktivitas kerja merupakan suatu konsep yang menunjukkan adanya 

kaitan output dengan input yang dibutuhkan seorang tenaga kerja untuk 

menghasilkan produk. Pengukuran produktivitas dilakukan dengan melihat jumlah 

output yang dihasilkan oleh setiap karyawan selama sebulan. Seorang karyawan 

dapat dikatakan produktif apabila ia mampu menghasilkan jumlah produk yang 

lebih banyak dibandingkan dengan karyawan lain dalam waktu yang sama. 
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2.7.2. Pengukur Produktivitas 

Pengukuran produktivitas secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu: (Sedarmayanti 2009:199) 

1) Produktivitas Total: adalah perbandingan antara total keluaran (output) dengan 

total masuk (input) per satuan waktu. Dal perhitungan produktivitas total, 

semua factor masukan (tenaga kerja, capital, bahan, energi)terhadap total 

keluaran harus diperhitungkan. 

2) Produktivitas parsial: adalah perbandingan dari keluaran dengan suatu jenis 

masukan atau input per satuan waktu, seperti upah tenaga kerja, capital, 

bahan, energy, beban kerja, dan lain-lain. 

 

             Produktivitas Parsial =   Hasil Parsial  

                   Masukan Total 

 

Menurut Simamora (2006:612), faktor-faktor yang digunakan dalam 

pengukuran produktivitas kerja meliputi; kualitas kerja, kuantitas kerja, dan 

ketepatan waktu. 

a. Kualitas kerja adalah merupakan suatu standar hasil yang berkaitan 

dengan mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh karyawan dalam 

hal ini merupakan suatu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaannya secara teknis dengan perbandingan standar yang 

ditetapkan oleh perusahaan 

b. Kuantitas kerja adalah merupakan suatu hasil yang dicapai oleh 

karyawan dalam jumlah tertentu dengan perbandingan standar yang 

ada atau ditetapkan oleh perusahaan.  



35 
 

 

c. Ketepatan waktu merupakan tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada 

awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil 

output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

Ketepatan waktu diukur dari persepsi karyawan terhadap suatu 

aktivitas yang diselesaikan diawal waktu sampai menjadi output. 

2.7.3. Manfaat mengukur produktivitas 

     Menurut Sinungan (2000:126), manfaat dari pengukuran produktivitas kerja 

adalah sebagai berikut : 

a. Umpan balik pelaksanaan kerja untuk memperbaiki produktivitas kerja 

karyawan. 

b. Evaluasi produktivitas kerja digunakan untuk penyelesaian-penyelesaian, 

misalnya : pemberian bonus dan bentuk kompensasi lainnya. 

c. Untuk keputusan-keputusan penetapan, misalnya : promosi, transfer, dan 

demosi. 

d. Untuk kebutuhan latihan dan pengembangan. 

e. Untuk perencanaan dan pengembangan karier. 

f. Untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan proses staffing. 

g. Untuk mengetahui ketidak-akuratan informal. 

h. Untuk memberikan kesempatan kerja yang adil 

Sutrisno (2009) menyatakan bahwa untuk mengukur produktivitas kerja, 

diperlukan suatu indikator sebagai berikut: 

1. Kemampuan 

Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan seorang 

karyawan sangat bergantung pada keterampilan yang dimiliki serta 
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profesionalisme mereka dalam bekerja. Ini memberikan daya untuk 

menyelesaikan tugas – tugas yang diembannya kepada mereka. 

2. Meningkatkan hasil yang dicapai 

Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil merupakan salah satu 

yang dapat dirasakan baik oleh yang mengerjakan maupun yang menikmati 

hasil pekerjaan tersebut. Jadi, upaya untuk memanfaatkan produktivitas kerja 

bagi masing – masing yang terlibat dalam suatu pekerjaan. 

3. Semangat kerja 

Ini merupakan usaha untuk lebih baik dari hari kemarin. Indikator ini dapat 

dilihat dari etos kerja dan hasil yang dicapai dalam satu hari kemudian dan 

hasil yang dicapai dalam satu hari kemudian dibandingkan dengan hari 

sebelumnya. 

4. Pengembangan diri 

Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan kerja. 

Pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat tantangan dan harapan 

dengan apa yang akan dihadapi. Sebab semakin kuat tantangannya, 

pengembangan diri mutlak dilakukan. Begitu juga harapan untuk menjadi 

lebih baik pada gilirannya akan sangat berdampak pada keinginan karyawan 

untuk meningkatkan kemampuan. 

5. Mutu 

Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari yang telah lalu. 

Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukkan kualitas kerja 

seorang pegawai. Jadi, meningkatkan mutu bertujuan untuk memberikan hasil 
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yang terbaik yang pada gilirannya akan sangat berguna bagi perusahaan dan 

dirinya sendiri. 

6. Efisiensi 

Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang 

digunakan. Masukan dan keluaran merupakan aspek produktivitas yang 

memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi karyawan. 

2.7.4. Faktor yang mempengaruhi produktivitas 

Menurut (Sedarmayanti 2009:227) ada beberapa factor yang 

mempengaruhi Produktivitas, yaitu : 

1. Sikap kerja, seperti kesediaan untuk bekerja secara bergiliran dapat 

menerimatambahan tugas dan bekerja dalam satu sift 

2. Tingkat keterampilan, yang ditentukan oleh pendidik, latihan dalam manajemen 

dan supirvise serta keterampilan dalam teknik industri 

3. Hubungan antara tenaga kerja dan pemimpin organisasi yang tercermin dalam 

usaha bersama antara pemimpin organisasi dan tenaga kerja utnuk meningkatkan 

produktivitas. 

4.Efisiensi tenaga kerja, seperti: perencanaan tenaga kerja dan tambahan tugas 

5. kewiraswastaan, yang tercermin dalam pengambilan resiko, kreativitas dalam 

usaha dan berada pada jalur benar dalam berusaha. 

Dapat disimpulkan bahwa faktor manajemen sangat berperan dalam 

meningkatkan produktivitas kerja, baik langsung melalui perbaikan organisasi dan 

tata prosedur untuk memperkecil pemborosan, maupun secara tidak langsung 

melalui penciptaan jaminan kesempatan bagi pegawai untuk berkembang, 
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penyediaan fasilitas latihan, dan perbaikan penghasilan dan pemberian jaminan 

social. 

2.7.5. Kriteria Penilaian Produktivitas Kerja Karyawan 

Mangkuprawira dan Hubeis (2007) menyatakan bahwa ada beberapa 

criteria untuk menilai produktivitas kerja karyawan antara lain : 

1. Sisi input 

a. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang tinggi 

b. Sikap tentang mutu yang tinggi 

c. Keterampilan kerja tinggi 

d. Pengalaman kerja luas 

e. Kesehatan fisik prima 

2. Sisi proses 

a. Jumlah karyawan yang keluar semakin rendah 

b. Waktu kerja lembur bertambah 

c. Ketidakhadiran karyawan semakin kecil 

d. Kerusakan atau kesalahan rendah 

e. Derajat respons tinggi 

f. Kecermatan semakin tinggi 

g. Kelengkapan proyek semakin tinggi 

3. Sisi output 

a. Kepuasan konsumen semakin tinggi 

b. Peningkatan penjualan barang 

c. Penerimaan dari investasi semakin meningkat 

d. Output per karyawan semakin tinggi 
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e. Nilai rupiah penjualan semakin meningkat 

f. Keuntungan semakin besar 

4. Sisi Outcome 

a. Pangsa pasar yang semakin besar 

b. Penghasilan dari tiap pangsa semakin besar 

c. Keluhan pelanggan semakin kecil 

d. Semakin besarnya peluang karier karyawan 

e. Semakin besarnya peluang perusahaan untuk berkembang 
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2.8. Kerangka Berfikir 

 Berdasarkan kajian teori yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai 

pengaruh keselamatan, kesehatan kerja dan Jaminan Sosial terhadap produktivitas 

kerja karyawan, maka kerangka berfikir penelitian adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1. 

Kerangka Berfikir Dalam Penelitian 

“Pengaruh Program Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan 

Sosial Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

( Studi Pada PT PJB UP Brantas Karangkates Kab - Malang)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber : Diadaptasi dari Mathis and Jackson (2002:259); Simamora (2006:612); 

Sedarmayati(2009:138); Undang-undang No 3 Tahun 1992 Pasal 6 Ayat 1 

 

Ketatnya persaingan di bidang industri menuntut perusahaan 

harus mampu bertahan dan berkompetisi. 

Untuk Mencapai tujuan, Manajemen SDM penting untuk melakukan 

pemeliharaan kepada Sumberdaya Manusia dengan cara menciptakan 

program  

 

Jaminan Sosial Keselamata Kerja Kesehatan Kerja 

Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan 
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2.9. Hipotesis  

Hipotesis adalah pernyataan yang merupakan dugaan atau terkaan tentang 

apa saja yang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. 

Berdasarkan pada pokok permasalahan dan tujuan penelitian maka hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 2.2. 

Model Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

                          : Pengaruh secara parsial 

                          : Pengaruh secara dominan 

                          : Pengaruh secara simultan 

 

KESELAMATAN 

KERJA 

(X1)  

PRODUKTIVITAS 

KARYAWAN 

(Y)  

KESEHATAN  

KERJA 

(X2)  

JAMINAN 

SOSIAL (X3) 
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 Hipotesis merupakan kesimpulan sementara atas suatu masalah yang ada 

yang nantinya harus dibuktikan lebih lanjut melalui sebuah penelitian. 

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka 

hipotesis yang dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:  

1.  Diduga pengaruh program keselamatan, kesehatan kerja dan jamianan sosial. 

Secara simultan berpengaruh terhadap produktivitas karyawan 

2.  Diduga pengaruh program keselamatan, kesehatan dan jamianan sosial. 

Secara parsial berpengaruh terhadap produktivitas karyawan 

3. Diduga kesehatan kerja (X2) merupakan variabel yang berpengaruh dominan 

terhadap produktivitas karyawan pada PT PJB UP Brantas Karangkates. Hal 

ini didukung dengan penelitian Taurista tahun 2010 yang menyatakan bahwa 

variabel yang berpengaruh secara dominan terhadap Kepuasan kerja ialah 

kesehatan kerja, ini dikarenakan kondisi fisik maupun mental merupakan hal 

yang paling berpengaruh terhadap meningkatnya produktivitas karyawan 

karena jika kondisi fisik maupun mental dalam keadaan baik maka 

produktivitas  karyawan akan meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu 

menjelaskan hubungan dan pengaruh beberapa variable yang sudah di modelkan, 

maka jenis penelitian ini adalah penelitian penjelasan (Eksplanatory) yaitu 

menyoroti hubungan variable-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan. 

Penelitian eksplanatory digunakan untuk menguji hipotesis tentang ada 

tidaknya pengaruh program keselamatan, kesehatan kerja (K3) dan Jaminan Sosial 

terhadap produktivitas karyawan pada PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) Unit 

Pembangkit Brantas Karangkates – Kabupaten Malang. 

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian 

mengumpulkan data dengan menetapkan terlebih dahulu konsep sebagai variabel 

– variabel yang berhubungan yang berasal dari teori yang sudah ada yang 

diperoleh oleh peneliti, kemudian mencari data dengan menggunakan kuesioner 

untuk pengukuran variabel – variabel. 

3.2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan pada PT. Pembangkit Jawa Bali (PJB) Unit 

Pembangkit Brantas Karangkates - Kabupaten Malang yang beralamatkan di Jl. 

Basuki Rahmat no.271 Karangkates, Sumberpucung Kabupaten Malang. 
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3.3. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup dari penelitian ini adalah bidang manajemen sumberdaya 

manusia yaitu mengenai pengaruh program keselamatan, kesehatan kerja (K3) dan 

jamianan sosial terhadap produktivitas karyawan pada PT Pembangkit Jawa Bali 

(PJB) Unit Pembangkit Brantas Karangkates - Kabupaten Malang. Dari 

pernyataaan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terdiri dari variabel 

independent yakni keselamatan (X1), kesehatan (X2), dan jamianan sosial (X3) 

serta variabel dependent yakni produktivitas (Y). 

3.4. Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis yaitu data primer 

dan data sekunder: 

a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data 

ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan pada 

responden yaitu para karyawan PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) Unit 

Pembangkit Brantas Karangkates 

b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur dan dokumentasi yang 

mendukung dan berhubungan dengan masalah penelitian. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah hal penting dalam penelitian karena data 

yang diperoleh sangat menunjang keberhasilan peneliti yang dilakukan dalam 

penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

a) Wawancara  

Menutur Sugiyono (2012) wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan 

pewawancarauntuk memperoleh informasi. Peneliti melakukan Tanya jawab 
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secara langsung dengan sumber data dengan maksud untuk mendapatkan 

informasi tambahan. 

b) Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.  

c) Dokumentasi  adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari 

perusahaan dimana penelitian dilakukan berupa data – data yang terkait 

dengan masalah penelitian. 

3.6.  Populasi dan sampel 

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek (satuan-satuan/individu 

individu) yang karakateristiknya hendak di duga sebagai populasi (sugiyono 

2011). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan tetap PT. 

PJB UP Brantas Karangkates Kabupaten Malang pada unit PLTA Sutami dan 

PLTA Wlingi  yang berjumlah 45 orang ,  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sampling jenuh, 

sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012:85). Istilah lain dari sampel jenuh 

adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. 

3.7.  Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sampling 

jenuh yaitu teknik penentuan sampel dimana setiap anggota populasi dipilih 

menjadi sampel atau disebut dengan penelitian populasi (sensus). Teknik ini 

sering digunakan jika jumlah populasi relative kecil. 
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3.8. Definisi operasional variabel 

Berdasarkan teori dan konsep yang telah dirumuskan sebelumnya  maka 

dapat diturunkan konsep, variabel dan  indikator dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Variabel Bebas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Keselamatan Kerja (X1) 

Yaitu meliputi Tanggung jawab dan komitmen perusahaan, Kebijakan dan 

disiplin keselamatan kerja  

X1.1 Tanggung jawab dan komitmen perusahaan 

Inti manajemen keselamatan kerja ialah komitmen perusahaan dan usaha-

usaha keselamatan kerja yang komprehensif. Usaha ini sebaiknya 

dikoordinasikan dari tingkat manajemen paling tinggi untuk melibatkan 

seluruh anggota perusahaan. 

X1.2 Kebijakan dan disiplin keselamatan kerja 

Mendesain kebijakan dan peraturan keselamatan kerja serta mendisiplinkan 

pelaku pelanggaran, merupakan komponen penting usaha-usaha keselamatan 

kerja. Dukungan yang sering terhadap perlunya perilaku kerja yang aman dan 

memberikan umpan balik terhadap praktik-praktik keselamatan kerja yang 

positif, juga sangat penting dalam meningkatkan keselamatan kerja para 

pekerja. 

X1.3 Pemakaian perlengkapan keselamatan kerja 

Yaitu meliputi kesesuaian pakaian kerja dengan jenis pekerjaan masing-

masing karyawan sehingga mampu mendukung pekerjaan yang dilakukan. 

Pemakaian alat pelindung diri juga merupakan elemen penting dalam program 

keselamatan kerja. 
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b. Kesehatan Kerja (X2) 

Yaitu meliputi keadaan tempat lingkungan kerja, kondisi fisik, kondisi mental. 

X2.1 Keadaan tempat lingkungan kerja yakni meliputi pemeliharaan 

lingkungan kerja yang selalu bersih, kondisi ruang kerja yang tidak terlalu 

padak dan sesak.  

X2.2 Upaya pemeliharaan kondisi fisik  yakni meliputi tingkat kenyamanan 

karyawan terhadap lingkungan fisik seperti penerangan, tingkat kebisingan, 

tingkat sirkulasi udara. Serta pemberian fasilitas konsultasi kesehatan dan 

poliklinik yang memadai bagi para karyawan yang mengalami gangguan 

kesehatan sewaktu waktu. 

X2.3 Kondisi Mental yakni meliputi kondisi psikologis yang diakibatkan oleh 

stres kerja dan kehidupan kerja yang berkualitas rendah, hubungan antara 

sesame karyawan 

c. Jaminan Sosial (X3) 

Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 pasal 6 ayat 1 bahwa ruang 

lingkup jaminan sosial meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan 

Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).  

X3.1 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Dimaksudkan untuk 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas 

dengan sebaik-baiknya. Program pemeliharaan kesehatan ini merupakan 

upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang 

memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan termasuk 

kehamilan dan persalinan. Jaminan ini meliputi upaya peningkatan kesehatan 

(promotif) dan pemulihan (rehabilitatif). 
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X3.2 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), memberikan kompensasi dan 

rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai 

berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit 

akibat hubungan kerja. 

X3.3 Jamian Hari Tua, yakni berupa jaminan masa pensiun diberikan bagi 

karyawan yang telah bekerja di perusahaan untuk masa tertentu. Pensiun 

merupakan salah satu program perusahaan dalam rangka memberikan jaminan 

keamanan financial bagi karyawan. 

2. Produktivitas (Y) 

     Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Produktivitas 

kerja. Berdasarkan kesimpulan pengertian produktivitas kerja menurut 

beberapa ahli, produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang seharusnya 

dengan hasil yang senyatanya dengan mengutamakan cara mamanfaatkan 

sumber-sumber daya dengan baik dalam memproduksi barang/jasa. Adapun 

variabel terikat produktivitas kerja karyawan (Y) menurut Simamora 

(2006:612), dapat diukur menggunakan indikator sebagai berikut : 

Y1. Kualitas kerja adalah merupakan suatu standar hasil yang berkaitan 

dengan mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh karyawan dalam hal ini 

merupakan suatu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya 

secara teknis dengan perbandingan standar yang ditetapkan oleh perusahaan 

Y1.2 Kuantitas kerja adalah merupakan suatu hasil yang dicapai oleh 

karyawan dalam jumlah tertentu dengan perbandingan standar yang ada atau 

ditetapkan oleh perusahaan.  
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Y1.3 Ketepatan waktu merupakan tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada 

awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output 

serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Ketepatan 

waktu diukur dari persepsi karyawan terhadap suatu aktivitas yang 

diselesaikan diawal waktu sampai menjadi output. 

Tabel 3.1 

Konsep Masing-Masing Variabel 

Konsep Variabel Indikator Item 

 

Keselamat

an dan 

kesehatan 

kerja (x) 

 

Keselamatan 

kerja (X1) 

X1.1Tanggung jawab dan 

Komitmen Perusahaan 

X1.1.1 Reaksi Peusahaan saat 

terjadi kecelakaan kerja 

X .1.1.2 komitmen perusahaan 

dalam usaha peningkatan 

keselamatan kerja  

X1.2 Kebijakan dan disiplin 

keselamatan kerja 

X1.2.1 Perumusan peraturan 

keselamatan 

X1.2.2 Pelaksanaan peraturan 

keselamatan kerja 

X1.3 Pemakaian 

Perlengkapan keselamatan 

kerja 

X1.3.1 Kesesuaian pakaian kerja 

dengan jenis pekerjaan 

X1.3.2 Kondisi alat pelindung diri 

  

  

  

 

Kesehatan 

kerja (X2) 

X2.1 Keadaan tempat 

lingkungan kerja 

 X2.1.1 Kebersihan lingkungan 

X2.1.2 Kondisi ruang kerja 

X2.2 Upaya pemeliharaan  

kondisi fisik 

X2.2.1 Unsur Fisik Lingkungan 

(penerangan, suhu udara, suara) 

X2.2.2 poliklinik 

X2.3Upaya pemeliharaan 

Kondisi mental 

X2.3.1Hubungan antar sesama 

karyawan 

X2.3.2 Tekanan terhadap 

pekerjaan 

Sumber: Diadaptasi dari Mathis and Jackson (2002:259); Sedarmayati (2009:138); 

Rivai Veithzal (2011:780-786); Undang-Undang No3 Tahun 1992 Pasal 6 Ayat 1 
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Lanjutan Tabel 3.1 

Konsep Variabel Indikator Item 

Jamianan 

Sosial 

Jamianan 

Sosial (X3) 

X3.1 Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan  

X3.1.1 pemeriksaan kesehatan 

secara berkala 

X3.1.2 Pengantian biaya 

pengobatan 

X3.2 Jaminan Kecelakaan X3.2.1 pemberian santunan bila 

terjadi kecelakaan 

X3.2.2 pemberian jaminan 

asuransi kepada keluarga 

karyawan 

X3.3 Jaminan Hari Tua X3.3.1 pemberian uang saat masa 

pension 

Produktivi

tas  

Produktivitas 

karyawan (Y) 

Y1 Kualitas  Y1.1.  Penyelesaian pekerjaan 

penuh dengan kecermatan dan 

ketelitian 

Y1.3. Penyelesaian dengan tuntas 

Y2 Kuantitas  Y2.1.  Jumlah penyelesaian 

pekerjaan sesuai dengan standart 

perusahaan 

Y2.2 pencapaian hasil kerja 

meningkat 

Y3 Ketepatan waktu Y3.1.Penyelesaian pekerjaan 

sesuai dengan target waktu 

perusahaan 

Y3.2. tidak menunda-nunda 

pekerjaan 

Sumber: Diadaptasi dari Mathis and Jackson (2002:259); Simamora (2006:612); 

Sedarmayati(2009:138); Undang-Undang No3 Tahun 1992 Pasal 6 Ayat 1 
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3.9.  Skala Pengukuran 

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala pengukuran interval 

sedangkan tipe skala yang digunakan diadaptasi dari model Likert antara 1 sampai 

dengan 5, dari segi pandangan statistic. Skala dengan lima tingkatan (dari 1 

sampai 5) lebih tinggi keandalannya dari skala dua tingkatan yaitu ya atau tidak.  

Kategori dari penilaian skala Likert ; 

1. Sangat Setuju : 5 

2. Setuju     : 4 

3. Kurang Setuju  : 3 

4. Tidak Setuju  : 2 

5. Sangat Tidak Setuju  : 1 

Daftar pertanyaan terdiri dari : 

1. 6 pertanyaan tentang jaminan keselamatan kerja karyawan 

2. 6 pertanyaan tentang jaminan kesehatan kerja karyawan 

3. 5 pertanyaan tentang jaminan jamianan sosial karyawan 

4. 6 pertanyaan tentang produktivitas kerja. 

3.10.  Metode Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner selanjutnya diolah 

dan dianalisis dengan cara sebagai berikut: 

1. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif merupakan metode analisis data yang dilakukan dengan 

cara mengklarifikasikan, membandingkan, dan menghitung angka-angka 

dengan rumus-rumus yang relevan. Analisis kuantitatif digunakan untuk 

melakukan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji F dan uji t, dan 

regresi berganda. 
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3.11.  Teknik Analisis Data 

3.11.1.  Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kehandalan atau 

kesahihan suatu instrument. Suatu instrument yang valid atau sahih mempunyai 

validitas tinggi. Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan, mampu mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Tinggi rendahnya validitas instumen menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud 

(Suharsimi Arikunto, 148:1998). Perhitungan validitas menggunakan SPSS 10.01, 

dengan melihat correted item total correlation, keputusannya apabila r hitung > r 

tabel maka pernyataan tersebut valid. Uji validitas ini menggunakan level 

signifikan 5 %. Teknik yang digunakan untuk menguji validitas kuesioner adalah 

berdasarkan Rumus Koefisien Product Moment Pearson, yaitu : 

 

 

 

Keterangan: 

Rxy= koefisien Korelasi Product Moment 

X= nilai dari item ( pertanyaan) 

Y=nilai dari total item 

N=banyaknya sampel penelitian (Azwar, 2000) 

 

rxv=
))(()).(

)()(

2222 yyNxxN

yxxyN
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Perhitungan ini akan dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS 

(Statistical Package for Social Science). Untuk menentukan nomor-nomor item 

yang valid dan yang gugur, perlu dikonsultasikan dengan tabel r product moment. 

Kriteria penilaian uji validitas, adalah: 

a. Apabila r hitung > r tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka dapat dikatakann 

item kuesioner tersebut valid. 

b. Apabila r hitung < r tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka dapat dikatakan 

item kuesioner tersebut tidak valid. 

3.11.2. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrument 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

intrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius 

mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen 

yang sudah dapat dipercaya, yang realibel akan menghasilkan data yang dapat 

dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataannya, 

maka berapa kalipun diambil tetap akan sama. Reliabilitas menunjuk pada tingkat 

keterandalan sesuatu. Pengukuran reliabilitas terhadap variabel dilakukan dengan 

menggunakan teknik Alpha Cronbach dengan bantuan program SPSS. Pada teknik 

Alpha Cronbach kriteria yang digunakan untuk mengetahui reliabilitas adalah 

besarnya nilai Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6. 
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3.12. Uji Asumsi Klasik 

3.12.1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas, digunakan untuk mendeteksi apakah distribusi data 

variabel bebas dan variabel terikat adalah normal. Dalam suatu data memiliki 

distribusi normal apabila letak mean, median, dan modusnya berdekatan atau 

koefisien kemencengannya 3< 0,5 atau dapat dilihat dalam tampilan normal 

probability plot. Dapat juga untuk mengetahui normalitas dengan 

menggunakan teknik chi-kuadrat. Bila signifikansi Chi-kuadrat lebih kecil 

dari 5%, maka residual model regresi linier berganda terdistribusi secara 

normal dan sebaliknya nilai lebih besar dari 5%, residual hasil tidak 

terdistribusi secara normal. Model regresi yang baik adalah distribusi data 

normal atau mendekati normal.  

3.12.2. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya kolerasi antara variable indipenden. Jika terjadi kolerasi, maka 

dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Metode yang digunakan untuk 

menditeksi adanya multiekolinieritas dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan besaran VIF (variance Inflation Factor dan Tolerance), dimana 

pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas yaitu mempunyai nilai 

VIF di sekitar angka 1 dan angka tolerance mendekati 1. Selain itu, metode yang 

digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah besaran kolerasi 

antara variable indipenden, dimana koefisien kolerasi antara variable indipenden 

hatuslah lemah (dibawah 10). Jika kolerasi kuat, maka terjadi problem multiko. 
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3.12.3. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas, merupakan suatu keadaan yang masing-masing 

kesalahan pengganggu mempunyai varian yang berlainan. Heteroskedastisitas 

diuji dengan menggunakan uji gletser yaitu dengan cara meregres nilai absolute 

residual terhadap variable independent ( Gujarati (2003) dengan persamaan : Ut = 

α + βXt + vt. Jika variable independent signifikan secara statistic mempengaruhi 

variable dependen, maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas. 

Untuk mengetahui heteroskedastisitas dapat juga diketahui dari 

Scatterplot. Jika ada pola tertentu yang teratur, maka terjadi 

heteroskedastisitas, dan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Santoso, 2000). 

3.13. Analisis Regesi Linier Berganda 

Rergresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab-

akibat antara satu variabel dengan variabel-variabel yang lain. Variabel 

"penyebab" disebut dengan bermacam-macam istilah: variabel penjelas, variabel 

eksplanatorik, variabel independen, atau secara bebas, variabel X (karena 

seringkali digambarkan dalam grafik sebagai absis, atau sumbu X). Variabel 

terkena akibat dikenal sebagai variabel yang dipengaruhi, variabel dependen, 

variabel terikat, atau variabel Y. Kedua variabel ini dapat merupakan variabel 

acak (random), namun variabel yang dipengaruhi harus selalu variabel acak. linier 

danberganda. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Variabel
http://id.wikipedia.org/wiki/Absis
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Variabel_acak&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Variabel_acak&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Variabel_acak&action=edit&redlink=1
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Persamaan regresi berganda mengandung makna bahwa dalam suatu 

persamaan regresi terdapat satu variabel dependent dan lebih dari satu variabel 

independent (Algifari, 2000:62). Secara umum model regresi berganda 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

 Di dalam penelitian ini model tersebut ditransformasikan menjadi 

persamaan regresi yang terstandadisasi sebagai berikut :  

 

 

 

Keterangan : 

Y : Produktivitas Kerja Karyawan 

X1  : program Keselamatan Kerja 

X2  : program Kesehatan Kerja 

X3 : program Jamianan Sosial 

b1  : Koefisien regresi Faktor Keselamatan Kerja 

b2  : Koefisien regresi Faktor Kesehatan Kerja 

b3 : koefisien regresi Faktor Jamianan Sosial 

 

Untuk mendapat kepastian dari persamaan regresi tersebut, tiap-tiap 

variabel diadakan tes hipotesis dengan menggunakan variabel independent 

(Keselamatan, Kesehatan kerja dan Jamianan Sosial) berpengaruh terhadap 

Y= a+ b1X1 + b2X2 + b3X3 

Y= b1X1+b2X2+b3X3 
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variabel dependent (Produktivitas karyawan), oleh karenanya diadakan Uji 

Signifikan Statistik. 

3.14. Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan paradigm penelitian kuantitatif, hipotesis merupakan jawaban 

atas masalah penelitian yang secara rasional di dedukasi dari teori. Tujuan 

pengujian hipotesis, oleh karena itu untuk menentukan apakan jawaban teoritis 

yang terkandung dalam pernyataan hipotesis didukung oleh fakta yang 

dikumpulkan dan dianalisis dalam proses pengujian data. Pernyataan hipotesis 

dapat dirumuskan dalam format: penyataan jika-maka, hipotesis nol, atau 

hipotesis alternative. 

1. Biasanya uji hipotesis ini menggunakan uji T dan uji F. Uji T ini mengenai 

hubungan parsial antara variabel X (independen) dan Y (dependen).  

2. Sedangkan Uji F adalah menguji hubungan simultan variabel X (independen) 

dan Y (dependen). 

3.14.1. Uji F 

 Untuk menguji hipotesis secara simultan, alat uji yang dipergunakan 

adalah koefisien kolerasi (R) dan kolerasi determinasi (R2), koefisien kolerasi dan 

koefisien determinasi merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel bebas (X) denga variabel terikat (Y). untuk keperluan pengujian 

ini dengan meihat apakah nilai-nilai koefisien yang diperoleh bernilai nyata atau 

tidak antara F hitung dan F tabel pada tingkat keyakinan 5% (α = 0,5). Menurut 

Rangkuti (2005:62) uji F ini menggunakan rumus : 

 

    F =  
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Keterangan : 

F = Variabel hitung yang dikemukakan dibandingkan dengan F tabel 

K  =  Jumlah variabel indipenden 

R²  =  Koefosien regresi yang ditentukan 

n  =  Banyaknya sampel 

 Besarnya α yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5%, 

sedangkan hipotesi statistiknya adalah sebagai berikut : 

1) Ho1 : bi = 0, maka secara simultan tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) 

2) Ha1 : bi = 0, maka secara simultan ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel variabel bebas (X) dan Variabel terikat (Y) 

Adapun Kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut : 

- Fhitung > F tabel, maka (Ho) ditolak, (Ha) diterima 

- Fhitung < F tabel, maka (Ho) diterima, (Ha) ditolak 

3.14.2. Uji t 

 Untuk menguji hipotesis secara parsial, alat uji yang digunakan adalah 

koefisien parsial (r). koefisien parsial (r) merupakan uji yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). untuk 

keperluan pengujian ini dengan melihat apakah nila-nilai koefisien yang diperoleh 

bernilai nyata atau tidak antar t tabel pada tingkat keyakinan 5% atau (α=0,05). 

Menurut Djawanto (1998:307), rumus dari uji t adalah : 

    t(bi) =  
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Keterangan :  

 bi = Koefisien regresi 

 SE (bi) = Standar error koefisien regresi 

 

 Besarnya α yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5%, 

sedangkan hipotesisnya ststistiknya adalah sebagi berikut : 

1) Ho2 : bi = 0, maka secara parsial tidah ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel keselamatan kerja (X1) dan variabel produktivitas karyawan (Y) 

Ha : bi ≠ 0, maka secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

keselamatan kerja (X1) dan variabel produktivitas karyawan (Y). 

Adapun criteria penilaiannya adalah sebgai berikut : 

- t hitung > t table, maka (Ho2) ditolak, (Ha2) diterima 

- t hitung < t table, maka (Ho2) diterima, (Ha2) ditolak 

2) Ho3 : bi = 0, maka secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel kesehatan kerja (X2) dan variabel produktivitas karyawan (Y) 

Ha3 : bi ≠ 0, maka secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel kesehatan kerja (X2) dan variabel produktivitas karyawan (Y). 

Adapun criteria penilaiannya adalah sebgai berikut : 

- t hitung > t table, maka (Ho3) ditolak, (Ha3) diterima 

- t hitung < t table, maka (Ho3) diterima, (Ha3) ditolak 

3) Ho4 : bi = 0, maka secara parsial tidah ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel Jamianan Sosial (X3) dan variabel produktivitas karyawan (Y) 
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Ha4 : bi ≠ 0, maka secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel Jamianan Sosial (X3) dan variabel produktivitas karyawan (Y). 

Adapun kriteria penilaiannya adalah sebgai berikut : 

- t hitung > t table, maka (Ho4) ditolak, (Ha4) diterima 

- t hitung < t table, maka (Ho4) diterima, (Ha4) ditolak 

3.15. Uji Pengaruh Dominan 

 Untuk mengetahui bariabel bebas (x1,x2 dan x3) yang berpengaruh secara 

dominan terhadap variabel terikat (Y) menggunakan standardized coefficients 

(beta). Nilai, standardized coefficients (beta)yang paling besar adalah variabel 

bebas yang berpengaruh dominan terhadap variabel terikat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1. Profil PT. PJB  

PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) sejak berdiri tahun 1995 senantiasa 

mengabdikan diri untuk bangsa dan negara Indonesia, serta mendorong 

perkembangan perekonomian nasional dengan menyediakan energi listrik yang 

bermutu tinggi, andal dan ramah lingkungan. Dengan visi menjadi perusahaan 

pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dengan standar kelas dunia, 

PJB tiada henti berbenah dan melakukan inovasi dengan tetap berpegang pada 

kaidah tata pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate 

Governance/GCG). Berkat dukungan shareholders dan stakeholders, PJB tumbuh 

dan berkembang dengan berbagai bidang usaha, tanpa meninggalkan tanggung 

jawab sosial perusahaan demi terwujudnya kemandirian masyarakat dan 

kelestarian lingkungan hidup. 

Awalnya PJB hanya menjalankan bisnis membangkitkan energi listrik dari 

enam Unit Pembangkitan (UP) yang dimiliki, yaitu : UP Gresik (2.219 MW), UP 

Paiton (800 MW), UP Muara Karang (908 MW), UP Muara Tawar (920 MW), 

UP Cirata (1.008 MW) dan UP Brantas (281 MW). Kini, PJB berkembang dan 

menjalankan berbagai usaha yang terkait dengan bidang pembangkitan yang 

antara lain: jasa Operation and Maintenance (O&M) Pembangkit, Engineering, 

Procurement and Construction (EPC), konsultan bidang pembangkitan, 

pendidikan dan pelatihan tata kelola pembangkitan, pendidikan dan pelatihan 

energi terbarukan, serta usaha lain yang dalam rangka memanfaatkan secara 

http://www.ptpjb.com/artikel-67-unit-pembangkitan-gresik.htm
http://www.ptpjb.com/artikel-68-unit-pembangkitan-paiton.htm
http://www.ptpjb.com/artikel-68-unit-pembangkitan-paiton.htm
http://www.ptpjb.com/artikel-68-unit-pembangkitan-paiton.htm
http://www.ptpjb.com/artikel-69-unit-pembangkitan-muara-karang.htm
http://www.ptpjb.com/artikel-70-unit-pembangkitan-muara-tawar.htm
http://www.ptpjb.com/artikel-71-unit-pembangkitan-cirata.htm
http://www.ptpjb.com/artikel-72-unit-pembangkitan-brantas.htm


62 
 

 

maksimal potensi yang dimiliki perusahaan. PJB mendirikan anak perusahaan di 

bidang Operation and Maintenance, perusahaan di bidang EPC pembangkit, serta 

melakukan joint venture commpany untuk mengembangkan pembangkit baru 

ataupun menjalankan bisnis O&M pembangkit 

4.1.2. Sejarah PT. PJB      

Pada Tahun 1984 PLN Sektor Brantas berada di Kota Malang Jawa Timur, 

adalah merupakan salah satu Sektor pada PLN Pembangkitan dan Penyaluran 

Jawa Bagian Timur dan Bali yang pada saat itu PLN Sektor Brantas mengelola 

beberapa PLTA dan Transmisi Distribusi. Tahun 1985 Kantor Sektor Brantas 

pindah ke Karangkates dan hanya mengelola PLTA-PLTA. Sejalan dengan 

perkembangan sistem Tenaga Listrik di Jawa dan Bali diperlukan adanya 

perubahan struktur organisasi di PLN, maka pada Tahun 1994 adanya perubahan 

status dari Perum PLN menjadi PT. PLN ( Persero) , yang selanjutnya pada 

tanggal 3 Oktober 1995 lahir Anak Perusahaan dari PT. PLN ( Persero) yaitu :   

PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali I ( PJB I)   

PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali II ( PJB II)   

Dua Anak Perusahaan tersebut dikhususkan untuk mengelola Pusat-pusat 

Listrik yang berada di Jawa dan Bali. PT PLN Sektor Brantas yang mengelola 

beberapa PLTA merupakan salah satu Sektor Pembangkitan yang masuk wilayah 

PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali II ( PJB II). 

Sesuai surat Keputusan Direksi PT PLN PJB II Nomor 021.K/ 023/ DIR/ 

1997, tanggal 30 Mei 1997 terjadi perubahan sebutan Sektor menjadi Unit 

Pembangkitan Brantas yang mempunyai 11 ( sebelas) PLTA atau 25 ( dua puluh 

lima) unit pembangkit dengan daya total sebesar 274, 88 MW, dengan produksi 
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rata-rata pertahun adalah 1.033, 182 GWh ( pro duksi rata-rata/ tahun 1991/ 1996) 

.Pada tahun 2002 PLTA Wonorejo ( 6.50 MW) bergabung sehingga menjadi 12 

PLTA, 26 unit pembangkit dengan daya terpasang 281.3 MW dan produksi rata-

rata 1.2000 GWH per tahun. 

4.1.3. Visi dan Misi PT. PJB  

Kinerja perusahaan akan berjalan dengan baik dan terarah jika perusahaan 

tersebut memiliki visi dan misi yang jelas. Visi dan misi perusahaan menjadi 

pedoman bagi para karyawan dalam menjalankan tugas-tugasnya sehingga tujuan 

dari perusahaan akan tercapai. Berikut adalah visi dan misi yang diterapkan oleh 

PT. PJB UP Brantas : 

1) Filosofi Perusahaan 

Mempunyai komitmen yang tinggi kepada sasaran yang hendak dicapai dan 

SDM sebagai asset penting perusahaan 

2) Visi 

Menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka 

dengan standar kelas dunia 

3) Misi  

Memproduksi tenaga listrik yang handal dan berdaya saing. 

Meningkatkan kinerja secara berkelanjutan melalui implementasi tata kelola 

pembangkit dan sinergi business partner dengan metode best practice dan 

ramah lingkungan. 

Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mempunyai 

kompetensi teknik dan manajerial yang unggul serta berwawasan bisnis. 

4) Kompetensi Inti 
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Kemampuan membangun dan mengimplementasikan proses bisnis dan O & M 

pembangkit yang best ractice & mengacu standar kelas dunia. 

4.1.4. Struktur Organisasi   

Gambar 4.1. 

Struktur Organisasi PT PJB UP Brantas  

 

 

 

Sumber data sekunder : PT PJB UP Bratas 2011 
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Gambar 4.2. 

Struktur Organisasi Devisi LK3 dan Penunjang 

PT. PJB UP Brantas 

 

 

Sumber data sekunder  : PT PJB UP Bratas 2011 
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Gambar 4.3 

Struktur Organisasi Unit PLTA Sutami dan PLTA Wlingi 

PT. PJB UP Brantas 

 

 

Sumber data sekunder  : PT PJB UP Bratas 2011 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

4.2. Gambaran Umum Responden 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 45 responden, 

melalui penyebaran kuesioner, maka dapat diperoleh gambaran umum  tentang 

karakteristik responden yang telah  diteliti sebagai berikut : 

4.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Gambaran tentang karakteristik berdasarkan jenis kelamin responden yang 

diteliti nampak pada Tabel 4.1 sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Jenis Kelamin Responden 

 

Jenis Kelamin 
Jumlah 

(orang ) 

Prosentase 

(%) 

Laki-laki 45 100 

Perempuan 0  

Jumlah 45 100% 

Sumber : Data primer diolah, 2012 

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 45 (100%) 

responden adalah laki-laki dan tidak ada  responden berjenis kelamin wanita. 

Seluruh  responden yang diteliti berjenis kelamin laki-laki  karena karyawan PT 

Pembangkitan Jawa-Bali  masih didominasi oleh  tenaga lapangan seperti bagian 

operasional, maintenance  dan jenis pekerjaan ini lebih sesuai untuk karyawan 

laki-laki. 
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4.2.2.  Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Gambaran tentang karakteristik berdasarkan usia responden yang diteliti 

nampak pada Tabel 4.2 sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Usia Responden 

 

Tingkat Usia Jumlah 

(orang) 

Prosentase 

(%) 

< 25 tahun 2 4,44 

25 -35 tahun 19 42,22 

> 45  tahun 24 53,33 

Jumlah 45 100 

Sumber : Data primer diolah, 2012 

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa 2 orang (4,44%) 

responden berusia kurang dari 25 tahun, sebanyak 19 orang (42,22%) berusia 

antara 25-35 tahun, dan sebanyak 24 orang (53,33%) responden berusia lebih dari 

45 tahun. Jadi sebagian besar responden yang diteliti berusia  berusia lebih dari 45 

tahun artinya sebagian besar  karyawan  PT Pembangkitan Jawa-Bali Malang 

didominasi oleh karyawan yang umurnya relative dewasa.  

4.2.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Gambaran tentang karakteristik berdasarkan  pendidikan responden yang 

diteliti nampak pada Tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Status Pendidikan 

Tingkat  

Pendidikan 

Jumlah 

(orang) 

Prosentase 

(%) 

SD 0 0,00 

SMP 2 4,44 

SMA 27 60,00 

Diploma 5 11,11 

Sarjana (S-1) 11 24,44 

Jumlah 45 100 

Sumber : Data primer diolah, 2012 
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Berdasarkan Tabel 4.3 di atas responden memiliki tingkat pendidikan 

SLTA sebanyak 27 orang (60%), perguruan tinggi sebanyak 11 (24,44%), 

Diploma sebanyak 5 orang (11,11%),  SMP  sebanyak  2 orang (4,44%), dan  

yang mempunyai tingkat pendidikan SD   tidak ada.  Jadi sebagian besar 

responden yang diteliti memiliki tingkat pendidikan SMU  yang berarti bahwa 

sebagian besar karyawan PT Pembangkitan Jawa-Bali Malang memiliki tingkat 

pengetahuan dan intelektual yang sudah memadai. 

4.2.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Kerja 

Gambaran tentang karakteristik berdasarkan  lama kerja responden yang 

diteliti nampak pada Tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Lama Kerja 

Lama Kerja Jumlah 

(orang) 

Prosentase 

(%) 

< 5 Tahun 6 13,33 

5 th < 10 Tahun 14 31,11 

> 10  Tahun 25 55,56 

Jumlah 45 100 

Sumber Data:  Hasil penelitian diolah, 2012 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 25 orang (55,56%) 

responden memiliki lama kerja di atas 10 tahun, sebanyak 14 orang (31,11%) 

memiliki lama kerja antara 5 sampai dengan 10 tahun, sebanyak 6 orang (13,33%)  

memiliki lama kerja kurang dari 5 tahun.   Jadi sebagian besar responden  yang 

bekerja di PT Pembangkitan Jawa-Bali Malang sudah merasa cocok dan sesuai 

dengan lingkungan kerja di perusahaan tersebut sehingga responden enggan untuk 

pindah bekerja di tempat yang lain. 
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4.3. Deskripsi Jawaban Responden 

Distribusi frekuensi menerangkan tentang jawaban dari kuesioner yang 

disebar dan yang telah terisi oleh responden, hasil keseluruhan dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

4.3.1.  Deskripsi Jawaban Item Variabel  Keselamatan Kerja 

Variabel Keselamatan Kerja ada tiga item yang ditanyakan kepada 

responden. Adapun distribusi frekuensi jawaban tersaji dalam Tabel 4.5: 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Item Variabel Keselamatan Kerja (X1) 

 

 

No 

 

Item 

Jawaban Responden  

Mean SS S N TS STS 

F % F % F % F % F % 

1. X1.1 17 37,8 28 62,2 - - - - - - 4,38 

2. X1.2 15 33,3 30 66,7 - - - - - - 4,33 

3. X1.3 14 31,1 29 64,4 2 4,4 - - - - 4,27 

4. X1.4 15 33,3 28 62,2 2 4,4 - - - - 4,29 

5. X1.5 15 33,3 27 60,0 2 4,4 1 2,2 - - 4,24 

6. X1.6 10 22,2 33 73,3 2 4,4 - - - - 4,18 

Rata-rata Item 4,28 

Sumber : Data primer diolah, 2012 

Berdasarkan Tabel 4.5 di ata dapat dijelaskan bahwa rata-rata jumlah skor 

tertinggi adalah pernyataan penanggulangan saat terjadi kecelakaan kerja (X1.1). 

Dari jawaban responden tersebut di dapat rata-rata jumlah skor untuk item X1.1 

sebesar 4,38. Rata-rata jawaban dari responden mengarah kepernyataan setuju 

artinya  perusahaan sudah memberikan penanggulangan yang cepat saat terjadi 

kecelakaan kerja. 

Pernyataan kedua (X1.2) mengenai  usaha peningkatan keselamatan kerja 

secara berkelanjutan. Dari jawaban responden tersebut di dapat rata-rata jumlah 

skor untuk item X1.2 sebesar 4,33. Rata-rata jawaban dari responden mengarah 
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kepernyataan setuju bahwa  perusahaan selalu melakukan usaha peningkatan 

keselamatan kerja secara berkelanjutan. 

Pernyataan ketiga (X1.3)   mengenai program keselamatan kerja. Dari 

jawaban responden tersebut di dapat rata-rata jumlah skor untuk item X1.3 

sebesar 4,27. Rata-rata jawaban dari responden mengarah kepernyataan setuju 

artinya  perusahaan telah merumuskan peraturan mengenai program keselamatan 

kerja dengan baik. 

Pernyataan kedua (X1.4) mengenai  peraturan keselamatan kerja. Dari 

jawaban responden tersebut di dapat rata-rata jumlah skor untuk item X1.4 

sebesar 4,29. Rata-rata jawaban dari responden mengarah kepernyataan setuju 

bahwa   perusahaan telah melaksanakan peraturan keselamatan kerja dengan baik. 

Pernyataan kedua (X1.5) mengenai   penyediaan  pakaian kerja. Dari 

jawaban responden tersebut di dapat rata-rata jumlah skor untuk item X1.5 

sebesar 4,24. Rata-rata jawaban dari responden mengarah kepernyataan setuju 

bahwa  perusahaan telah menyediakan pakaian kerja yang sesuai dengan jenis 

pekerjaan masing-masing bagian. 

Pernyataan ketiga (X1.6)   mengenai penyediaan alat pelindung diri. Dari 

jawaban responden tersebut di dapat rata-rata jumlah skor untuk item X1.6 

sebesar 4,18. Rata-rata jawaban dari responden mengarah kepernyataan setuju 

artinya perusahaan telah menyediakan alat pelindung diri yang lengkap dan dalam 

kondisi baik. 

Dari  keseluruhan item-item pernyataan dalam  Keselamatan Kerja PT 

Pembangkitan Jawa-Bali Malang (X1.1-X1.6) yang terdapat di tabel di atas, rata-

rata responden mengarah kepada pernyataan setuju, dengan rata-rata jumlah skor 
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keseluruhan  4,28. Hal  ini dapat diartikan item-item dalam variabel Keselamatan 

Kerja (X1.1-X1.6) dapat mempengaruhi Produktivitas Kerja Karyawan PT 

Pembangkitan Jawa-Bali Malang. 

4.3.2.  Deskripsi Jawaban Item Variabel Kesehatan Kerja (X2) 

Distribusi frekuensi dari jawaban responden mengenai pernyataan variabel  

Kesehatan Kerja,  dijelaskan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Item Variabel Kesehatan Kerja (X2) 

 

 

No 

 

Item 

Jawaban Responden  

Mean SS S N TS STS 

F % F % F % F % F % 

1. X2.1 21 53,3 24 53,3 - - - - - - 4,47 

2. X2.2 17 37,8 26 57,8 2 4,4 - - - - 4,33 

3. X2.3 15 33,3 28 62,2 2 4,4 - - - - 4,29 

4. X2.4 9 20,0 30 66,7 6 13,3 - - - - 4,07 

5. X2.5 23 51,1 21 46,7 1 2,2 - - - - 4,49 

6. X2.6 14 31,1 30 66,7 1 2,2 - - - - 4,29 

Rata-rata Item 4,32 

Sumber : Data primer diolah, 2012 

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata jumlah skor 

tertinggi adalah pernyataan (X2.1) yakni mengenai  kondisi lingkungan kerja. 

Dari jawaban responden tersebut di dapat rata-rata jumlah skor untuk item X2.1 

sebesar 4,47. Hasil  rata-rata jawaban dari responden mengarah kepernyataan 

setuju  artinya  perusahaan sudah menjaga kondisi lingkungan kerja agar selalu 

bersih. 

Pernyataan kedua (X2.2) mengenai penyediaan  tempat kerja yang 

nyaman. Dari jawaban responden tersebut di dapat rata-rata jumlah skor untuk 

item X2.2 sebesar 4,33. Rata-rata jawaban dari responden mengarah kepernyataan 
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setuju artinya   perusahaan telah menyediakan tempat kerja yang nyaman dan 

tidak penuh sesak. 

Pernyataan ketiga (X2.3)  mengenai  penerangan, kebisingan, dan sirkulasi 

udara tempat kerja. Dari jawaban responden tersebut di dapat rata-rata jumlah 

skor untuk item X2.3 sebesar 4,29. Rata-rata jawaban dari responden mengarah 

kepernyataan sering artinya  penerangan, kebisingan, dan sirkulasi udara tempat 

kerja terpenuhi kenyamanannya. 

Pernyataan keempat (X2.4)  mengenai  kualitas jaminan kesehatan. Dari 

jawaban responden tersebut di dapat rata-rata jumlah skor untuk item X2.4 

sebesar 4,07. Rata-rata jawaban dari responden mengarah kepernyataan setuju 

artinya  kualitas jaminan kesehatan (poliklinik) yang disediakan oleh perusahaan 

tergolong baik. 

Pernyataan kelima (X2.5)  mengenai hubungan antar karyawan. Dari 

jawaban responden tersebut di dapat rata-rata jumlah skor untuk item X2.5 

sebesar 4,49. Rata-rata jawaban dari responden mengarah kepernyataan setuju  

artinya  hubungan kerja karyawan dengan sesama karyawan terjalin dengan baik. 

Pernyataan kelima (X2.6)  mengenai kemampuan karyawan mengatasi 

tekanan. Dari jawaban responden tersebut di dapat rata-rata jumlah skor untuk 

item X2.5 sebesar 4,29. Rata-rata jawaban dari responden mengarah kepernyataan 

setuju  artinya   karyawan dapat mengatasi segala tekanan dalam pekerjaan 

Dari  keseluruhan item-item pernyataan dalam Kesehatan Kerja  PT 

Pembangkitan Jawa-Bali Malang (X2.1-X2.6) yang terdapat di tabel di atas, rata-

rata responden mengarah kepada pernyataan setuju, dengan rata-rata jumlah skor 

keseluruhan  4,32. Hal  ini bisa diartikan item-item dalam variabel Kesehatan 
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Kerja  (X2.1-X2.6) dapat mempengaruhi Produktivitas Kerja Karyawan PT 

Pembangkitan Jawa-Bali Malang. 

4.3.3.  Deskripsi Jawaban Item Variabel  Jamianan Sosial (X3) 

Distribusi frekuensi dari jawaban responden mengenai pernyataan variabel 

Jamianan Sosial (X3), dijelaskan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Item Variabel  Jamianan Sosial (X3) 

 

 

No 

 

Item 

Jawaban Responden  

Mean SS S N TS STS 

F % F % F % F % F % 

1. X3.1 17 37,8 23 51,1 5 11,1 - - - - 4,27 

2. X3.2 18 40,0 27 60,0 - - - - - - 4,40 

3. X3.3 20 44,4 25 55,6 - - - - - - 4,44 

4. X3.4 17 37,8 26 57,8 2 4,4 - - - - 4,33 

5. X3.5 19 42,2 22 48,9 4 8,9 - - - - 4,33 

Rata-rata Item 4,35 

Sumber : Data primer diolah, 2012 

Berdasarkan Tabel 4.7 di ata dapat dijelaskan bahwa rata-rata jumlah skor 

tertinggi adalah pernyataan (X3.1) yakni mengenai  pemeriksaan kesehatan secara 

berkala. Dari jawaban responden tersebut di dapat rata-rata jumlah skor untuk 

item X3.1 sebesar 4,27. Rata-rata jawaban dari responden mengarah kepernyataan 

setuju artinya  perusahaan selalu memberikan pemeriksaan kesehatan secara 

berkala. 

Pernyataan kedua (X3.2) mengenai  penggantian biaya pengobatan 

karyawan. Dari jawaban responden tersebut di dapat rata-rata jumlah skor untuk 

item X4.2 sebesar 4,40. Rata-rata jawaban dari responden mengarah kepernyataan 

setuju artinya  bila karyawan sakit perusahaan bersedia mengganti biaya 

pengobatan karyawan. 
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Pernyataan ketiga (X3.3)  mengenai  pemberian santunan kecelakaan. Dari 

jawaban responden tersebut di dapat rata-rata jumlah skor untuk item X4.3 

sebesar 4,44. Hal ini berarti rata-rata jawaban dari responden mengarah 

kepernyataan sering artinya  perusahaan memberikan santunan bila terjadi 

kecelakaan kerja pada karyawan. 

Pernyataan keempat (X3.4)  mengenai  pemberian jaminan asuransi. Dari 

jawaban responden tersebut di dapat rata-rata jumlah skor untuk item X4.4 

sebesar 4,33. Hal ini berarti rata-rata jawaban dari responden mengarah 

kepernyataan setuju artinya  perusahaan juga memberikan jaminan asuransi 

kepada keluarga bila  karyawan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 

Pernyataan kelima (X3.5)  mengenai  pemberian pesangon. Dari jawaban 

responden tersebut di dapat rata-rata jumlah skor untuk item X3.5 sebesar 4,33. 

Hal ini berarti rata-rata jawaban dari responden mengarah kepernyataan setuju 

artinya  perusahaan memberikan uang pesangon saat karyawan sudah tidak 

produktif lagi. 

Dari  keseluruhan item-item pernyataan dalam  Jamianan Sosial (X3.1-

X3.5) yang terdapat di tabel di atas, rata-rata responden mengarah kepada 

pernyataan jarang ke setuju, dengan rata-rata jumlah skor keseluruhan  4,35. Hal  

ini bisa diartikan item-item dalam variabel Jamianan Sosial (X3.1-X3.5) dapat 

mempengaruhi Produktivitas Kerja Karyawan PT Pembangkitan Jawa-Bali 

Malang. 
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4.3.4.  Deskripsi Jawaban Item Variabel  Produktivitas Kerja karyawan (Y) 

Distribusi frekuensi dari jawaban responden mengenai pernyataan variabel   

Produktivitas Kerja karyawan (Y) dijelaskan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Item Variabel Produktivitas Kerja karyawan (Y) 

 

 

No 

 

Item 

Jawaban Responden  

Mean SS S N TS STS 

F % F % F % F % F % 

1. Y.1 18 40,0 27 60,0 - - - - - - 4,40 

2. Y.2 15 33,3 30 66,7 - - - - - - 4,33 

3. Y.3 7 15,6 37 82,2 1 2,2 - - - - 4,13 

4. Y.4 14 31,1 31 68,9 - - - - - - 3,31 

5. Y.5 39 86,7 6 13,3 - - - - - - 3,87 

6. Y.6 16 35,6 28 62,2 1 2,2 - - - - 3,33 

Rata-rata Item 3,90 

Sumber : Data primer diolah, 2012 

Berdasarkan Tabel 4.8 di ata dapat dijelaskan bahwa rata-rata jumlah skor 

tertinggi adalah pernyataan (Y.1) yakni mengenai   penyelesaian pekerjaan 

dengan cermat dan teliti. Dari jawaban responden tersebut di dapat rata-rata 

jumlah skor untuk item Y.1 sebesar 4,40. Rata-rata jawaban dari responden 

mengarah kepernyataan setuju artinya   penyelesaian pekerjaan penuh dengan 

kecermatan dan ketelitian. 

Rata-rata jumlah skor pernyataan (Y.2) yakni mengenai   penyelesaian 

pekerjaan dengan tuntas. Dari jawaban responden tersebut di dapat rata-rata 

jumlah skor untuk item Y.2 sebesar 4,33. Rata-rata jawaban dari responden 

mengarah kepernyataan setuju artinya   karyawan  selalu menyelesaikan pekerjaan 

dengan tuntas. 

Rata-rata jumlah skor pernyataan (Y.3) yakni mengenai   penyelesaian 

pekerjaan  sesuai dengan standar perusahaan. Dari jawaban responden tersebut di 
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dapat rata-rata jumlah skor untuk item Y.3 sebesar 4,13. Rata-rata jawaban dari 

responden mengarah kepernyataan setuju artinya jumlah penyelesaian pekerjaan 

yang dilakukan karyawan sudah sesuai dengan standar perusahaan. 

Rata-rata jumlah skor pernyataan (Y.4) yakni  pencapaian hasil kerja. Dari 

jawaban responden tersebut di dapat rata-rata jumlah skor untuk item Y.4 sebesar 

3,31. Rata-rata jawaban dari responden  setuju terhadap pernyataan  hasil kerja 

yang dicapai karyawan selalu meningkat. 

Rata-rata jumlah skor pernyataan (Y.5) yakni mengenai  penyelesaian 

pekerjaan dengan target waktu perusahaan. Dari jawaban responden tersebut di 

dapat rata-rata jumlah skor untuk item Y.5 sebesar 3,87. Rata-rata jawaban dari 

responden mengarah kepernyataan setuju artinya  karyawan dalam penyelesaian 

pekerjaan sudah sesuai dengan target waktu perusahaan. 

Rata-rata jumlah skor pernyataan (Y.6) yakni mengenai ketepatan waktu 

dalam menyelesaikan pekerjaan.  Dari jawaban responden tersebut di dapat rata-

rata jumlah skor untuk item Y.6 sebesar 3,33. Rata-rata jawaban dari responden   

setuju  mengenai  karyawan dalam penyelesaian pekerjaan tidak pernah menunda-

nunda dalam menyelesaikan pekerjaan.   

Dari keseluruhan item-item pernyataan dalam Produktivitas Kerja 

Karyawan PT Pembangkitan Jawa-Bali Malang (Y.1-Y.6) yang terdapat di tabel 

di atas, rata-rata responden mengarah kepada pernyataan setuju, dengan rata-rata 

jumlah skor keseluruhan  3,90 artinya bahwa Produktivitas Kerja Karyawan pada 

PT Pembangkitan Jawa-Bali Malang cukup tinggi. 
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4.4. Hasil Uji Instrumen Penelitian 

4.4.1. Hasil Uji Validitas 

Merupakan suatu instrumen ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan 

suatu instrumen. Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang 

akurat. Suatu instrumen pengukur dikatakan valid jika instrumen tersebut 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan perkataan lain instrumen tersebut 

dapat mengukur sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Dengan 

menggunakan rumus tehnik korelasi Product moment, dengan taraf signifikasi 

sebesar 5%.  Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Item-Item 

Variabel Item Pearson 

Correlation (r) 

 

Sig. 

Keterangan 

Keselamatan Kerja 

(X1) 

X1.1  

X1.2  

X1.3  

X1.4  

X1.5  

X1.6  

0,814 

0,769 

0,881 

0,839 

0,691 

0,763 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Kesehatan Kerja 

(X2) 

X2.1  

X2.2  

X2.3  

X2.4  

X2.5 

X2.6 

0,743 

0,794 

0,849 

0,768 

0,751 

0,646 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Jamianan Sosial 

(X3) 

X3.1 

X3.2 

X3.3 

X3.4 

X3.5 

0,822 

0,809 

0,898 

0,898 

0,850 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Produktivitas Kerja 

(Y) 

Y.1 

Y.2 

Y.3 

Y.4 

Y.5 

Y.6 

0,720 

0,724 

0,698 

0,457 

0,486 

0,582 

0,000 

0,000 

0,000 

0,002 

0,001 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber : Data primer diolah, 2012  
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Berdasarkan Tabel 4.9 validitas menunjukkan keseluruhan item memiliki 

tingkat signifikan lebih kecil dari 5%. Dengan demikian item pernyataan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah valid. 

4.4.2. Hasil Uji Reliabilitas 

Merupakan alat ukur untuk melihat apakah hasil pengukuran dapat 

konsisten, yaitu apabila alat ukur yang ada dapat diterapkan pada obyek yang 

sama secara berulang-ulang dan menghasikan ukuran yang mendekati ukuran 

sebelumnya. Apabial alpha cornbach lebih besar 0,600, maka dikatakan 

pertanyaan-pertanyaan reliabel. 

Tabel 4.10 

UJI RELIABILITAS ITEM-ITEM  

Variabel 

Penelitian 

Alfa 

Cornbach 

Keterangan 

Keselamatan Kerja (X1) 0,876 Reliabel 

Kesehatan Kerja (X2) 0,856 Reliabel 

Jamianan Sosial (X3) 0,903 Reliabel 

Produktivitas Kerja   (Y) 0,663 Reliabel 

Sumber : Data primer diolah, 2012 

Berdasarkan Tabel 4.10 reliabilitas menunjukkan bahwa keseluruhan item 

yang digunakan sebagai alat ukur variabel   Keselamatan Kerja (X1), Kesehatan 

Kerja (X2), Jamianan Sosial (X3) dan  Produktivitas Kerja (Y)  reliabel. Hal ini di 

lihat nilai alpha cornbach di atas (>) 0,600. 
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4.5. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Sebelum uji statistik dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan deteksi awal  

atas penyimpangan asumsi ekonometri pada hasil analisis terhadap keempat 

asumsi ekonometri yaitu : 

4.5.1. Gejala Normalitas  

 

Untuk menguji dalam sebuah regresi, varian dari residual dari suatu 

pengamatan ke pengamatan mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model 

regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk 

mengatahui gejala normalitas dapat dilihat pada Diagram berikut ini: 

Gambar 4.4 

 

Berdasarkan gambar 4.4 di atas terlihat dari titik-titik (poin-poin) 

menyebar di sekitar garis diagonal, serta menyebarnya mengikuti arah garis 

diagonal. Dengan demikian dikatakan bahwa model regresi linier memenuhi 

asumsi normalitas. 
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4.5.2. Multikolinieritas 

Untuk dapat mengetahui apakah estimasi persamaan regresi terdapat gejala 

multikolinieritas adalah dengan koefisien antar Variabel indepeden menurut 

Santoso (2000:207), apabila nilai tolerance dan Variance Inflantion Factor-nya 

(VIF) berada dibawah angka 10 (lima), maka suatu model regresi bebas dari 

problem multikolineritas. Berikut ini ditampilkan nilai tolerance dan VIF. 

 

Tabel 4.11 

Nilai Tolerance dan VIF 

 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Keselamatan Kerja (X1) 

Kesehatan Kerja (X2) 

Jamianan Sosial (X3) 

0,527 

0,520 

0,590 

1,899 

1,925 

1,695 

Tidak ada indikasi 

kolinearitas antar variabel 

independent 

 

Sumber : data primer diolah, 2012  

Berdasarkan pada Tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa nilai tolerance 

yang memenuhi syarat ambang tolerance yaitu mendekati angka 1 dan VIF 

Variabel bebas berada dibawah angka 10 (Ghozali 2006:92). Sehingga pada 

analisis ini tidak terjadi gejala multikolineritas.  Dengan kata lain, Variabel bebas 

menjelaskan pengaruh yang berbeda terhadap variabilitas Variabel terikat. 

4.5.3. Gejala Heterokedastisitas 

Jika varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka terjadi Homokedastisitas. Dalam sebuah model regresi perlu 

dilakukan deteksi apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan lain atau biasa disebut Heterokedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah tidak terjadi Heterokedastisitas. Menurut Ghozali 

(2006:109) dasar pengambilan keputusan apakah terjadi Heterokedastisitas adalah 
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dengan menggunakan uji Glejser yaitu dengan cara meregres nilai absolute 

residual terhadap variable independent ( Gujarati (2003) dengan persamaan : Ut = 

α + βXt + vt. Jika variable independent signifikan secara statistic mempengaruhi 

variable dependen, maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas. Hasil uji Glejser  

sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Pedeteksian Heterokedastisitas 

 
Variabel Koefisien 

regresi (B) 

t hitung Signifikan (p) 

T 

Keselamatan Kerja (X1) 

Kesehatan Kerja (X2) 

Jamianan Sosial (X3) 

-0,049 

0,017 

0,014 

-0,848 

0,278 

0.248 

0,401 

0,783 

0,806 

Sumber : Data diolah 

Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada 

satupun variable independent yang signifikan secara statistic mempengaruhi 

variable dependen nilai absolute Ut (Absu). Hal ini terlihat dari probabilitas 

signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas.  
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4.6. Hasil Analisis Linear Berganda  

Hasil perhitungan regresi linear berganda dan determinasi berganda 

tampak pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji  Regresi Linier Berganda 

 
Variabel 

Bebas  

Unstandardized 

Coefficients  

(B) 

Standardized 

Coefficients 

(β) 

t 

Hitung 

Level of 

Sig.  

( =5%) 

Keterangan 

X1 

X2 

X3 

 

Constanta 

0,194 

0,209 

0,188 

 

8,846 

0,294 

0,308 

0,275 

 

 

2,068 

2,152 

2,051 

 

 

0,045 

0,037 

0,047 

 

Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

 

R  

Adjust  R²    

Fhitung 

Ftabel 

=0,751 

=0,533 

=17,723 

= 2,23 

Sumber: Data primer diolah 

Keterangan : 

X1 : Keselamatan Kerja (X1) 

X2 : Kesehatan Kerja (X2) 

X3 : Jamianan Sosial (X3) 

Y : Produktivitas Kerja Karyawan (Y) 

 

Hasil dari tabel 4.13 di atas dapat disajikan bentuk persamaan regresi 

sesuai dengan rumus regresi berganda sebagai berikut ini: 

Y = 0,294X1 + 0,308X2 + 0,275X3   

Berdasarkan  persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Koefisien regresi x1=0,294 

Merupakan slope atau arah variabel  Keselamatan Kerja (X1) yang 

mempengaruhi Produktivitas Kerja karyawan (Y). Nilai parameter atau 

koefisien regresi β1 dengan tanda positif ini menunjukkan bahwa variabel  

Keselamatan Kerja dan Produktivitas Kerja karyawan mempunyai sifat 

pengaruh  yang searah. Penerapan program Keselamatan Kerja di lingkungan 
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kerja  PT Pembangkitan Jawa-Bali Malang akan mempengaruhi peningkatan 

Produktivitas Kerja karyawan, dengan asumsi variabel yang lain tetap (X2, X3 = 

0) atau Ceteris paribus. 

2) Koefisien regresi x2=0,308 

Merupakan slope atau arah variabel  Kesehatan Kerja (X2) yang 

mempengaruhi Produktivitas Kerja karyawan (Y). Nilai parameter atau 

koefisien regresi β2 dengan tanda positif ini menunjukkan bahwa variabel  

Kesehatan Kerja dan  Produktivitas Kerja karyawan mempunyai sifat 

pengaruh  yang searah.  Penerapan   program  Kesehatan Kerja   di lingkungan 

kerja  di PT Pembangkitan Jawa-Bali Malang akan mempengaruhi 

peningkatan Produktivitas Kerja karyawan, dengan asumsi variabel yang lain 

tetap (X1, X3 = 0) atau Ceteris paribus. 

3) Koefisien regresi x3=0,275 

Merupakan slope atau arah variabel   Jamianan Sosial (X3) yang 

mempengaruhi Produktivitas Kerja karyawan (Y). Nilai parameter atau 

koefisien regresi β3 dengan tanda positif ini menunjukkan bahwa variabel  

Jamianan Sosial dan  Produktivitas Kerja karyawan mempunyai sifat pengaruh  

yang searah. Penerapan  program Jamianan Sosial di lingkungan kerja  PT 

Pembangkitan Jawa-Bali Malang  akan mempengaruhi peningkatan  

Produktivitas Kerja karyawan, dengan asumsi variabel yang lain tetap (X1, X2 

= 0) atau Ceteris paribus. 
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4.6.1. Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

Berdasarkan hasil Adjusted R²   = 0,533 dapat dijelaskan bahwa 53,3%  

Produktivitas Kerja Karyawan PT Pembangkitan Jawa-Bali Malang mampu 

dijelaskan oleh variabel  Keselamatan Kerja (X1), Kesehatan Kerja (X2), dan 

Jamianan Sosial (X3) dan  sisanya yang 46,7% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak termasuk dalam penelitian ini. 

4.7. Pengujian Hipotesis 

4.7.1. Pengujian Hipotesis  Pertama 

Hipotesis Pertama menguji pengaruh yang signifikan dari gaya 

Keselamatan Kerja, gaya Kesehatan Kerja, dan gaya Jamianan Sosial secara 

simultan terhadap Produktivitas Kerja karyawan. Hasil uji F dapat dilihat secara 

keseluruhan pada Tabel 4.14  sebagai berikut: 

 

Tabel 4.14 

Hasil Perhitungan Uji F 

 
Variabel F Hitung F Tabel Signifikan (p) 

F 

Keselamatan Kerja (X1) 

Kesehatan Kerja (X2) 

Jamianan Sosial (X3) 

 

17,723 

 

2,23 

  

0,000 

Sumber data: Data diolah 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai F hitung 17,723  lebih 

besar dari F tabel 2,23 atau F hitung mempunyai tingkat signifikan (p)=0,000 

lebih kecil (<) dari =0,005. Jadi hipotesis pertama yang menyatakan bahwa 

Variabel bebas yang terdiri atas  Keselamatan Kerja (X1), Kesehatan Kerja (X2), 

dan Jamianan Sosial (X3) secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT Pembangkitan Jawa-Bali Malang  (Y) 
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dapat dibuktikan atau Ho ditolak dan Ha diterima, maka  dapat dinyatakan bahwa 

hipotesis I diterima. 

4.7.2. Pengujian Hipotesis  Kedua 

Hipotesis kedua menguji pengaruh yang signifikan dari  Keselamatan 

Kerja (X1)   terhadap Produktivitas Kerja karyawan. Hasil uji t terlihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.15 

Pengujian  Hipotesis Parsial Variabel  Keselamatan Kerja (X1) 

Hipotesis Nilai Status 

H-2.a Ada pengaruh yang signifikan 

dari Keselamatan Kerja (X1) 

terhadap Produktivitas  Kerja 

Karyawan (Y) 

thitung  =   2,068 

Sig t   =   0,045 

ttabel     =   1,663 

H0 Ditolak /  

Ha Diterima 

Sumber data: Data primer diolah  

 

 

 Dari data pada Tabel 4.15, jika dibandingkan nilai thitung 3,818 lebih besar (>) 

daripada ttabel 1,663, sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari (<) 0,05. 

Jadi dapat dijelaskan bahwa variabel   Keselamatan Kerja (X1)  secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja karyawan (Y), maka 

hipotesis II dapat diterima. 
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Tabel 4.16 

Pengujian  Hipotesis Parsial Variabel  Kesehatan Kerja (X2) 

Hipotesis Nilai Status 

H-2.b Ada pengaruh yang signifikan 

dari Kesehatan Kerja (X2) 

terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan (Y) 

thitung  =  2,152 

Sig t  =   0,037 

ttabel    =   1,663 

H0 Ditolak / 

Ha Diterima 

Sumber data: Data primer diolah  

 

 Dari data pada Tabel 4.16, jika dibandingkan nilai thitung 2,152 lebih besar (>) 

daripada ttabel 1,663, sedangkan nilai signifikansi (p) sebesar 0,037 kurang dari (<) 

0,05. Jadi dapat dijelaskan bahwa variabel  Kesehatan Kerja (X2) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja karyawan (Y), maka 

hipotesis II dapat diterima. 

Tabel 4.17 

Pengujian  Hipotesis Parsial Variabel  Jamianan Sosial (X3) 

Hipotesis Nilai Status 

H-2.c Ada pengaruh yang signifikan dari 

gaya Jamianan Sosial (X3) 

terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan (Y) 

thitung  =   2,051 

Sig t   =   0,047 

ttabel     =   1,663 

H0 Ditolak / 

Ha Diterima 

Sumber data: Data primer yang diolah  

 

  Dari data pada Tabel 4.17, jika dibandingkan nilai thitung 2,051 lebih besar (>) 

daripada ttabel 1,663, sedangkan nilai signifikansi (p) sebesar 0,047 kurang dari (<) 

0,05. Jadi dapat dijelaskan bahwa variabel   Jamianan Sosial (X3) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja karyawan (Y), maka 

hipotesis II dapat diterima. 
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4.7.3. Pengujian Hipotesis  Ketiga 

Hipotesis ketiga menguji  variabel Kesehatan  Kerja (X2) yang 

berpengaruh dominan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di  PT 

Pembangkitan Jawa-Bali Malang. Hasil uji β terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.18 

Hasil  Uji Standardized Coefficient (β) 

 

 

Hipotesis Standardized 

Coefficient (β) 

Signifikan (p) 

 T 

Keterangan 

H-3 Keselamatan Kerja (X1) 

Kesehatan Kerja (X2) 

Jamianan Sosial (X3) 

0,294 

0,308 

0,275 

0,045 

0,037 

0,047 

H0 Ditolak / 

Ha Diterima 

Sumber data: Data diolah 

 

 Hasil pengujian hipotesis III menunjukkan bahwa variabel  Kesehatan 

Kerja (X2) berpengaruh dominan terhadap   Produktivitas Kerja Karyawan di PT 

Pembangkitan Jawa-Bali Malang  (Y), karena  hasil perhitungan Standardized 

Coefficients (β) menunjukkan bahwa variabel Kesehatan Kerja (X2) mempunyai 

nilai Standardized Coefficients (β) sebesar 0,308 lebih besar (>) jika dibandingkan 

dengan variabel  Keselamatan Kerja (X2) dengan nilai koefisien beta (βx2)  

sebesar 0,294, Jamianan Sosial (X3) dengan nilai koefisien beta (βx3) sebesar 

0,275, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel Kesehatan Kerja  

berpengaruh dominan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di PT 

Pembangkitan Jawa-Bali Malang dapat dibuktikan. 
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4.8.  Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada hasil uji  F menunjukkan bahwa F hitung  17,723 < F tabel 2,23 atau 

F hitung mempunyai tingkat signifikan (p)=0,000 l< dari =0,005, maka   

keputusan terhadap hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) 

diterima  artinya    Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja dan Jamianan Sosial 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan PT Pembangkitan Jawa-Bali Malang. 

Pada hasil uji t menunjukan bahwa (X1)  thitung 3,818 > ttabel 1,663, sedangkan 

nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Jadi variabel   Keselamatan Kerja (X1)  

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja karyawan (Y), 

maka hipotesis II dapat diterima. (X2)  thitung 2,152 > ttabel 1,663, sedangkan nilai 

signifikansi (p) sebesar 0,037< 0,05. Jadi variabel  Kesehatan Kerja (X2) secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja karyawan (Y), maka 

hipotesis II dapat diterima. (X3) thitung 2,051 > ttabel 1,663, sedangkan nilai 

signifikansi (p) sebesar 0,047<0,05. Jadi Jamianan Sosial (X3) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja karyawan (Y), maka 

hipotesis II dapat diterima. 

Pada Uji pengaruh dominan hasil penelitian membuktikan bahwa 

Perhitungan Standardized Coefficients (β) menunjukkan bahwa variabel 

Kesehatan Kerja (X2) mempunyai nilai Standardized Coefficients (β) sebesar 

0,308 > jika dibandingkan dengan variabel  Keselamatan Kerja (X2) dengan nilai 

koefisien beta (βx2)  sebesar 0,294, Jamianan Sosial (X3) dengan nilai koefisien 

beta (βx3) sebesar 0,275, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel 

Kesehatan Kerja  berpengaruh dominan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan  
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Koefisien Adjusted R² = 0,533 dapat dijelaskan bahwa 53,3%  

Produktivitas Kerja Karyawan PT Pembangkitan Jawa-Bali Malang mampu 

dijelaskan oleh variabel Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja dan Jamianan Sosial 

dan  sisanya yang 46,7% mampu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk 

model dalam penelitian ini.  

Hal ini dapat diinterpretasikan  bahwa tingkat Keselamatan, Kesehatan   

dan Jamianan Sosial (K3) berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas  

karyawan. Artinya semakin baik tingkat Keselamatan,  Kesehatan Kerja (K3) dan 

Jamianan Sosial yang diterapkan maka semakin baik pula Produktivitas karyawan, 

begitu sebaliknya. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hariandja 

(2002:312) bahwa peningkatan Keselamatan, Kesehatan(K3)  dan Jamianan 

Sosial akan dapat meningkatkan produktifitas kerja karyawan perusahaan. 

Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 pasal 2 tentang 

Ketenagakerjaan juga menyebutkan bahwa untuk mewujudkan Kinerja yang 

optimal diselenggarakan upaya Keselamatan, Kesehatan (K3).   dan Jamianan 

Sosial Tingkat Keselamatan,  Kesehatan (K3) dan Jamianan Sosial dikatakan baik 

apabila perusahaan telah memberikan peralatan kerja yang baik dan menjaga 

lingkungan kerja agar terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 

Menurut Moenir (2003:203), bahwa perlindungan pada pegawai/pekerja yang 

melayani alat-alat yang dapat menyebabkan kecelakaan, dengan cara memberikan 

alat pelindung yang sesuai dan baik. Jumlah peralatan pelindung di  PT 

Pembangkitan Jawa-Bali Malang masih memenuhi di semua karyawan yang ada 

di setiap bagian. Hal ini dapat diketahui melalui hasil jawaban responden tersebut 

dapat menunjukkan bahwa karyawan PT Pembangkitan Jawa-Bali Malang sudah 
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memberikan penanggulangan yang cepat saat terjadi kecelakaan kerja, perusahaan 

selalu melakukan usaha peningkatan keselamatan kerja secara berkelanjutan, 

perusahaan telah merumuskan peraturan mengenai program keselamatan kerja 

dengan baik, perusahaan telah melaksanakan peraturan keselamatan kerja dengan 

baik, perusahaan telah menyediakan pakaian kerja yang sesuai dengan jenis 

pekerjaan masing-masing bagian, dan perusahaan telah menyediakan alat 

pelindung diri yang lengkap dan dalam kondisi baik. Hal ini sesuai dengan realitas 

di lapangan bahwa karyawan telah menggunakan alat pelindung diri saat 

diperlukan, alat pelindung diri yang diberikan perusahaan telah memenuhi standar 

yang ditetapkan, penempatan peralatan kerja telah tertata rapi serta keadaan 

peralatan kerja dan mesin-mesin berat masih dalam keadaan baik. Tetapi, 

beberapa karyawan kurang merasa nyaman dengan menggunakan alat pelindung 

diri karena terbatasnya ruang gerak pada waktu bekerja. Peringatan dan tanda-

tanda juga dapat dipergunakan untuk berbagai tujuan. Peringatan dan tanda-tanda 

dapat membawa suatu pesan instruksi, pesan peringatan atau pemberian 

keterangan secara umum. Peringatan dan tanda-tanda tidak dapat dianggap 

sebagai pengganti bagi tindakan-tindakan keselamatan melainkan menunjang 

tindakan-tindakan tersebut. Seperti halnya di  PT Pembangkitan Jawa-Bali 

Malang  juga memberikan peringatan dan tanda-tanda tertentu yang dijelaskan   

bahwa di  PT Pembangkitan Jawa-Bali Malang  meskipun tidak semua peralatan 

mesin dn ruangan diberikan peringatan, tanda-tanda ataupun petunjuk pemakaian, 

karena semakin banyak peringatan dan tandatanda maka semakin banyak pula 

karyawan tidak memperhatikannya lagi. Keadaan peralatan dan mesin-mesin berat 

di  PT Pembangkitan Jawa-Bali Malang masih dalam keadaan baik. Peralatan 
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kerja dan mesin-mesin berat yang dimiliki  PT Pembangkitan Jawa-Bali Malang 

dalam keadaan 90% baik. Hal ini menunjukkan bahwa  PT Pembangkitan Jawa-

Bali Malang  sangat memperhatikan peralatan kerja  agar selalu dalam keadaan 

baik. Apabila peralatan kerja dan mesin-mesin berat dalam keadaan baik maka 

karyawan dapat menghindari keadaan berbahaya saat bekerja. 

Lingkungan kerja dikatakan baik apabila dijaga dengan bersih, tidak 

bising, rapi, terang, dan ventilasi udara yang nyaman. Bila lingkungan kerja telah 

bersih, tidak bising, rapi, terang, dan ventilasi udara yang nyaman maka karyawan 

bekerja dengan pikiran tenang karena lingkungan kerja menunjang sehingga 

produk yang dihasilkan sesuai dengan target perusahaan. Sebaliknya bila 

lingkungan kerja tidak memenuhi syarat, misalnya saja penerangan tidak terang 

atau gelap maka karyawan dapat melakukan kesalahan dalam bekerja sehingga 

produk yang dihasilkan kurang memuaskan. Demikian juga bila ventilasi udara 

kurang nyaman maka karyawan akan mudah sakit sehingga kinerja ikut menurun. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Bennet dan 

Romandang (2002:114) bahwa gangguan Keselamatan,  Kesehatan dan Jamianan 

Sosial (K3) dapat disebabkan oleh penerangan yang kurang sehat, peredaran udara 

yang tidak sehat dan pakaian atau perlengkapan yang tidak selamat atau sehat. 

Menurut Siagian (2002:263), pentingnya pemeliharaan kesehatan dan kebugaran 

para anggota organisasi sudah diakui secara luas di kalangan manajer karena para 

karyawan yang sehat dan bugar, dalam arti fisik maupun dalam arti mental 

psikologi, akan mampu menampilkan kinerja yang prima, produktifitas yang 

tinggi dan tingkat kemangkiran yang rendah. Menurut Suma’mur (2002:300), 

bahwa penerangan yang kurang baik menyebabkan kelainan pada indera 
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penglihatan atau silau dan bunyi yang berlebihan menyebabkan pekak dan tuli. 

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Dessler (2002311), bahwa 

kondisi gedung yang tidak aman serta penerangan dan ventilasi yang tidak 

memadai merupakan pemicu terjadinya kecelakaan kerja, dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa lingkungan kerja di  PT Pembangkitan Jawa-Bali Malang 

bagian produksi adalah baik. Kondisi ini menunjukkan begitu besar perhatian dari 

pihak perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang baik. Bila hal-hal 

tersebut terpenuhi maka karyawan dalam bekerja lebih tenang dan aman tanpa ada 

perasaan khawatir akan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 

 Implikasi Penelitian 

Variabel Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja, dan Jamianan Sosial 

mempunyai pengaruh signifikan  terhadap Produktivitas Kerja karyawan,  dan 

Kesehatan Kerja merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap 

Produktivitas Kerja karyawan. Maka dari itu peneliti mendukung bahwa 

kesehatan berpengaruh dominan terhadap produktivitas kerja karyawan karena 

dengan adanya program kesehatan yang baik dan memenuhi syarat akan 

menguntungkan pegawai secara material, karena pegawai jarang absen, bekerja 

dengan lingkungan yang lebih menyenangkan, sehingga secara keseluruhan akan 

mampu bekerja  lebih lama, berarti lebih produktif.  Program kesehatan kerja 

dapat di lakukan dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Hal ini 

dilakuka untuk menjaga kesehatan pegawai dari gangguan penglihatan, 

pendengaran, kelelahan dan lain-lain. Penciptaan lingkungan kerja yang sehat 

secara tidak langsung akan mempertahankan atau bahkan meningkatkan 

produktivitas. Perusahaan  lebih meningkatkan ketertiban, ketepatan waktu, 
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kedisiplinan serta kepatuhan terhadap jam kerja dan ketelitian dalam pelaksanaan 

tugas sehingga target penyelesaian tugas dapat dicapai sesuai dengan yang 

diharapkan.   

4.9. Keterbatasan Penelitian 

Pada saat melakukan penelitian, peneliti mengalami beberapa kendala yang 

menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah: Responden merupakan karyawan lapangan yang memiliki kesibukan 

tinggi  kurang antusias sehingga dalam mengisi kuesioner responden terlalu 

keburu-buru dalam memahami setiap pernyataan dalam  angket yang diberikan 

kepada responden. Hal ini mungkin sedikit mempengaruhi responden mengenai 

peryataan dalam kuesioner. 
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BAB V 

PENUTUP  

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada bab terdahulu maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Hasil – hasil penelitian membuktikan Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja,  

dan Jaminan Sosial secara simultan bersama-sama mempunyai pengaruh 

terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT Pembangkitan Jawa-Bali Malang. 

2. Hasi  penelitin membuktikan  bahwa : 

a. Keselamatan Kerja secara parsial berpengaruh terhadap terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan PT Pembangkitan Jawa-Bali Malang. 

b.  Kesehatan Kerja secara parsial  berpengaruh terhadap terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan PT Pembangkitan Jawa-Bali Malang. 

c. Jaminan Sosial secara parsial  berpengaruh terhadap terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan PT Pembangkitan Jawa-Bali Malang. 

3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa  Kesehatan Kerja .berpengaruh 

dominan terhadap   Produktivitas Kerja Karyawan PT Pembangkitan Jawa-

Bali Malang. 
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5.2. Saran  

Beberapa saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan penelitian    

yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

a.  Bagi perusahaan untuk dapat menciptakan, mempertahankan, bahkan 

meningkatkan Produktivitas Kerja  karyawan,  perusahaan perlu melakukan 

pendekatan-pendekatan dan perhatian terhadap karyawan, terutama dalam 

menerapkan  program  Keselamatan,  Kesehatan (K-3), dan Jamianan Sosial 

karena terbukti bahwa K-3 memiliki pengaruh yang kuat  terhadap 

Produktivitas Kerja karyawan. 

b. Bagi perusahaan diharapkan untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada 

para karyawan dalam rangka untuk mendukung program kesehatan dan 

keselamatan kerja yang telah ditetapkan. Langkah tersebut dilakukan dalam 

rangka untuk memberikan suatu memberikan keahlian kepada karyawan 

dalam penggunaan fasitas yang disediakan oleh perusahaan. Bentuk-bentuk 

pelatihan tersebut yaitu memberikan pertolongan pertama apabila terjadi 

kecelakaan kerja, memberikan pengarahan tata cara penggunaan peralatan 

berbahaya di perusahaan dan memberikan pelatihan tata cara bekerja secara 

aman sehingga dapat menghindari terjadinya kecelakaan kerja. 

c. Perusahaan diharapkan untuk lebih memperhatikan mengenai penempatan 

peralatan kerja di perusahaan sesuai dengan ketentuan sehingga mampu 

mendukung kerja karyawan dan tidak membahayakan keselamatan karyawan. 

d. Kesehatan kerja juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan, sehingga diharapkan perusahaan lebih meningkatkan kesehatan 

kerja yaitu menjaga kondisi kerja, sarana kesehatan tenaga kerja, 
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pemeliharaan kesehatan tenaga kerja.dan sistem pengolahan limbah industri 

perusahaan. 

e. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini 

diharapkan untuk menyempurnakannya yaitu dengan menggunakan variabel 

lain yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan, yang meliputi: kompensasi, 

komunikasi, pendidikan, pelatihan dan variabel lain yang berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan sehingga penelitian tersebut dapat lebih 

berkembang dan memperluas wawasan. 
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