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RINGKASAN 

 

 

Sumberdaya manusia merupakan salah satu aspek penting didalam suatu 

orgasnisasi/perusahaan. Perusahaan yang menjadi naungan wajib memberikan 

perlindungan kepada karyawan baik dari segi fisik maupun psikis. Salah satu cara 

yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan menerapkan program Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja (K3) kepada para karyawan, mengingat angka kecelakaan 

kerja terbilang masih cukup tinggi. Dengan penerapan program K3 yang tepat 

akan meningkatkan Quality of Work Life (QWL) para karyawan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi 

program K3 terhadap QWL karyawan bagian produksi baik secara simultan 

maupun parsial. Penelitian ini menggunakan 74 responden sebagai sampel. 

Responden merupakan karyawan bagian produksi perusahaan multinasional 

pengolah tembaga. Penentuan jumlah sampel didasarkan pada Rumus Slovin 

dengan tingkat kesalahan 10%. Sedangkan, teknik sampel yang digunakan adalah 

simple random sampling. 

Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi: 

pengujian instrumen penelitian (uji validitas dan reliabilitas), pengujian asumsi 

klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas), analisis 

regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis (uji-F dan uji-t). 

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa instrumen penelitian 

dinyatakan valid dan reliabel. Artinya, kuesioner yang digunakan pada penelitian 

ini mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dan pernyataan 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pada uji hipotesis, kesehatan kerja (X1) 

dan keselamatan kerja (X2) berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap 

QWL yang berarti bahwa peningkatan pada program Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja (K3) yang diterapkan perusahaan dapat meningkatkan Quality of Work Life 

(QWL) karyawan bagian produksi. Sebaliknya, apabila program kesehatan 

mengalami penurunan, maka tingkat QWL karyawan juga akan menurun atau 

berbanding lurus (searah). 

 

 

 

Kata Kunci : Kesehatan Kerja, Keselamatan Kerja, Quality of Work Life (QWL).    

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sumberdaya manusia merupakan salah satu aspek penting yang 

menunjang keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Karena 

aspek lain seperti aspek operasional, aspek pemasaran, bahkan aspek keuangan 

sekalipun membutuhkan sumberdaya manusia. Dalam memberdayakan 

sumberdaya manusia (karyawan), perusahaan hendaknya juga memperhatikan 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi kerja para karyawannya. 

Apabila sumberdaya manusia dalam perusahaan tersebut dapat berjalan efektif 

dan efisien, maka tujuan perusahaan bisa dicapai. Dengan kata lain kelangsungan 

perusahaan tergantung pada kinerja karyawan. Dessler (2009), menyatakan bahwa 

ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu motivasi, kepuasan 

kerja, tingkat stres, kondisi fisik pekerjaan, sistem kompensasi, desain pekerjaan, 

komitmen terhadap organisasi, dan aspek-aspek ekonomis, teknis serta 

keperilakuan lainnya. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah kesejahteraan 

yang diperoleh karyawan yang melalui implementasi Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja (K3) yang diterapkan perusahaan kepada karyawannya. Tujuan 

implementasi ini tidak lain adalah untuk melindungi tenaga kerja dari bahaya 

yang dapat timbul dikarenakan lingkungan kerja yang tidak aman ataupun faktor 

manusia itu sendiri. 

Menurut ILO, setiap tahun di seluruh dunia 2 juta orang meninggal karena 

masalah-masalah akibat kerja. Dari jumlah ini, 354.000 orang mengalami 



kecelakaan fatal. Disamping itu, setiap tahun ada 270 juta pekerja yang 

mengalami kecelakaan akibat kerja dan 160 juta yang terkena penyakit akibat 

kerja. Biaya yang harus dikeluarkan untuk bahaya-bahaya akibat kerja ini amat 

besar. ILO memperkirakan kerugian yang dialami sebagai akibat kecelakaan-

kecelakaan dan penyakit-penyakit akibat kerja setiap tahun lebih dari US$1.25 

triliun atau sama dengan 4% dari Produk Domestik Bruto (GDP). Di Indonesia 

sendiri, berdasarkan data Jamsostek, angka kecelakaan kerja di Indonesia dalam 

lima tahun terakhir cenderung meningkat, pada tahun 2011 terdapat 99.491 kasus, 

sedangkan tahun 2010 hanya 98.711 kasus kecelakaan kerja, pada tahun 2009 

terdapat 96.314 kasus, tahun 2008 terdapat 94.736 kasus, dan pada tahun 2007 

terdapat 83.714 kasus.  

Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan, sampai 

tahun 2013 di Indonesia tidak kurang dari enam pekerja meninggal dunia setiap 

hari akibat kecelakaan kerja. Angka tersebut tergolong tinggi dibandingkan negara 

Eropa hanya sebanyak dua orang meninggal dua per hari karena kecelakaan kerja. 

Sementara menurut data Internasional Labor Organization (ILO), di Indonesia 

rata-rata per tahun terdapat 99.000 kasus kecelakaan kerja. Dari total jumlah itu, 

sekitar 70 persen berakibat fatal yaitu kematian dan cacat seumur hidup. 

Untuk mengurangi kecelakaan kerja, perusahaan dan karyawan harus 

meningkatkan pengetahuan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 

Selain itu, harus ada kerjasama untuk mengurangi tingkat kecelakaan, gangguan 

kesehatan, dan kematian akibat kerja, khususnya di industri-industri berisiko 

tinggi seperti konstruksi dan manufaktur. Keselamatan selama melakukan 



aktivitas kerja merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, perusahaan 

yang baik selalu peduli pada keselamatan dan kesehatan karyawannya (Tri, 2012). 

Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan 

dan kesehatan kerja dapat dijadikan acuan bagi perlindungan tenaga kerja dari  

bahaya/kecelakaan dan penyakit akibat bekerja maupun akibat lingkungan kerja. 

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat bagi 

karyawan maupun manajemen sebagai upaya pencegahan (preventif) timbulnya 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat bekerja dalam lingkungan kerja yang 

berpotensi menimbulkan bahaya. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya 

perusahaan apabila timbul kecelakaan dan penyakit akibat bekerja. Program K3 

harus dilakukan secara terencana, periodik, dan terkontrol. Program ini pun harus 

didukung oleh semua karyawan dimana karyawan dilibatkan dalam penyelesaian 

masalah, pembuatan peraturan kerja, kegiatan pemeriksaan dan pelatihan. 

Keterlibatan ini dilakukan agar perusahaan mengetahui dan mengerti hal-hal yang 

dibutuhkan karyawan. 

Pasal 86 Bab X Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 juga mengatur 

tentang Ketenaga kerjaan antara lain menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh 

mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas K3; untuk melindungi 

keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal 

diselenggarakan upaya K3; dan perlindungan sebagaimana dimaksud 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Penjelasan Pasal 86, ayat (2) menyatakan “upaya K3 dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para 

pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, 



pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan 

rehabilitasi. Kondisi kerja yang aman menjadi salah satu perspektif pada quality 

of work life (QWL) karyawan di perusahaan. 

Quality of work life merujuk pada ukuran bagaimana karyawan merasa 

aman dan puas terhadap pekerjaannya (Mejia, Balkan, Cardy, 2001: 19). Untuk 

memahami arti dari QWL, terdapat dua pandangan yang berbeda. Pertama, QWL 

sama dengan kumpulan praktik dan kondisi dari tujuan organisasional seperti: job 

enrichment, pengawasan yang demokratis, keterlibatan karyawan, dan kondisi 

kerja yang aman. Kedua, QWL sama dengan persepsi karyawan tentang rasa 

aman, kepuasan kerja, dan kemampuan untuk berkembang (Cascio, 2006). 

Namun, dari kedua pandangan tersebut terdapat kesamaan yakni, keamanan dalam 

melaksanakan pekerjaan.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Noor dan Abdullah pada 

tahun 2012, menjelaskan bahwa kepuasan kerja (job satisfaction), keamanan kerja 

(job security), dan keterlibatan kerja (job involvement) memiliki hubungan yang 

signifikan dengan QWL. Seperti yang telah diketahui, dalam teori motivasi 

Maslow, yaitu Teori Hierarki Kebutuhan Manusia, kebutuhan kedua setelah 

kebutuhan fisiologis terpenuhi adalah kebutuhan akan rasa aman. Pada konteks 

ini, rasa aman yang dimaksud adalah rasa aman dalam bekerja (job security), 

mulai jaminan akan kelangsungan pekerjaannya dan jaminan akan hari tuanya 

pada saat mereka tidak lagi bekerja, hingga  kesehatan dan keselamatan dari 

bahaya kecelakaan kerja. Terlebih lagi apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan 

pada sektor yang memiliki tingkat kecelakaan kerja yang relatif tinggi dan 

menuntut perusahaan maupun karyawannya untuk menggunakan teknologi dan 



peralatan canggih yang menimbulkan risiko kecelakaan kerja cukup tinggi, seperti 

yang terdapat pada sektor industri maupun pertambangan. 

Sektor industri merupakan bidang ekonomi yang sangat penting dalam 

pelaksanaan pembangunan nasional untuk mendukung keberhasilan sektor-sektor 

lainnya. Disamping itu sektor industri melibatkan jumlah tenaga kerja yang sangat 

besar dan berpotensi terkena bahaya kecelakaan. Karena itu, penanganan 

keselamatan kerja disektor industri perlu mendapat perhatian khusus.  

Penulis mencoba mempelajari implementasi program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja yang dijalankan oleh sektor industri untuk mengetahui hal ini 

lebih dalam. Salah satu kegiatan sektor industri terdapat pada perusahaan 

multinasional. Menurut Gunadi (2003) perusahaan multinasional adalah 

perusahaan yang beroperasi di berbagai negara dengan membuka cabang, 

mengorganisasi anak perusahaan atau melakukan kontrak keagenan dan 

sebagainya. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang 

mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Perusahaan 

ini mengolah dan melakukan pemurnian biji tembaga menjadi barang setengah 

jadi yang dipergunakan untuk bahan produksi yang lain, seperti gypsum, sulfuric 

acid, copper slag, copper cathode, dan  copper telluride dimana pada bagian 

pengolahan ini, manusia sangat dekat dengan penggunaan mesin-mesin besar, 

bahan-bahan kimia berbahaya, dan peralatan penunjang produksi lainnya yang 

apabila tidak dipergunakan dengan benar akan menimbulkan kecelakaan kerja. 

Untuk menurunkan tingkat kecelakaan kerja serta meningkatkan QWL 

(Quality of Work Life) karyawan, maka perusahaan multinasional ini membuat 

program K3 yang mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 



05/MEN/1996, Bab 2 mengenai penerapan program K3 pasal 3 ayat 1 yang 

menyatakan bahwa "setiap perusahaan yang memtenaga kerjakan tenaga kerja 

sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang 

ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat 

mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan 

penyakit akibat kerja wajib menerapkan program K3". 

Program K3 yang diterapkan di perusahaan multinasional ini meliputi 

Safety Talk, peyediaan Alat Pelindung Diri (APD), Surat Izin Kerja (SIK) dan 

Surat Izin Kerja Berbahaya (SIKB), pencegahan dan penanggulangan kebakaran, 

inspeksi, training K3. Sedangkan Program Kesehatannya meliputi penyediaan alat 

poliklinik dan unit ambulance, penyediaan kotak dan obat P3K pada setiap 

ruangan, penyediaan tenaga paramedis, pemeriksaan kesehatan, pengelolaan 

limbah, penyediaan air bersih, gizi kerja, dan ergonomi. 

K3 menjadi hal yang sangat vital bagi perusahaan, terlebih bagi 

perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan pertambangan. Karena, 

risiko kecelakaan kerja yang tinggi dapat menimbulkan masalah yang sangat fatal 

bagi tenaga kerja itu sendiri, perusahaan, maupun para stockholder, mulai dari 

produktivitas yang menurun hingga kerugian finansial. Sementara, rasa aman di 

butuhkan karyawan agar dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan perusahaan 

dan memperoleh kualitas kehidupan kerja yang baik. Oleh karena itu, penulis 

mengambil judul “Pengaruh Implementasi Program Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Quality of Work Life (QWL) Karyawan 

Bagian Produksi Perusahaan Multinasional Pengolah Tembaga Di Gresik”. 

 



1.2. Rumusan Masalah 

Pelaksanaan K3 disektor industri belum berjalan dengan baik, yang dapat 

dilihat dari masih tingginya angka kecelakaan. Salah satu penyebabnya adalah 

belum diimplementasikannya K3 dengan baik dan sesuai dengan standar yang 

berlaku. Oleh karena itu, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1.2.1. Apakah terdapat pengaruh implementasi K3 terhadap QWL karyawan 

bagian produksi perusahaan multinasional secara simultan? 

1.2.2. Apakah terdapat pengaruh implementasi K3 terhadap QWL karyawan 

bagian produksi perusahaan multinasional secara parsial? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1.3.1. Untuk menganalisis pengaruh implementasi K3 terhadap QWL karyawan 

bagian produksi perusahaan multinasional secara simultan. 

1.3.2. Untuk menganalisis pengaruh implementasi K3 terhadap QWL karyawan 

bagian produksi perusahaan multinasional secara parsial. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pihak-pihak terkait seperti: 

1.4.1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini  diharapkan dapat menjadi sumber ilmu dan pengetahuan 

untuk menambah wawasan dan profesionalisme dalam K3. 

 



1.4.2. Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam mengembangkan 

implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja sekaligus sebagai bahan 

pembanding dalam upaya peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja secara continous improvement. 

1.4.3. Stockholder 

Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu acuan bagi 

stockholder untuk menginvestasikan modalnya pada perusahaan, karena 

implementasi K3 yang baik dapat meningkatkan produktivitas tenaga 

kerja, sehingga market share perusahaan juga ikut meningkat. 

1.4.4. Tenaga kerja 

Sebagai sarana untuk para tenaga kerja agar lebih memahami pentingnya 

suatu K3, terutama penggunaan peralatan keselamatan kerja agar tidak 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Keselamatan Kerja 

Keselamatan Kerja dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang bebas dari 

risiko kecelakaan atau kerusakan atau dengan risiko yang relatif sangat kecil di 

bawah tingkat tertentu (Simanjuntak, 2005). Kondisi kerja yang aman atau 

selamat perlu dukungan dari sarana dan prasarana keselamatan yang berupa 

peralatan keselamtan, alat pelindung diri, dan rambu-rambu. Peralatan 

keselamatan dan alat perlindungan diri perlu disesuaikan dengan fungsi dan 

tujuannya, yaitu melindungi dan atau mencegah karyawan dari kondisi berbahaya 

yang diakibatkan dari pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, perlu diperhatikan 

juga mengenai kesesuaiannya, yaitu kecocokan dengan jenis pekerjaan, kualitas 

bahan, ukuran pemakai, dan lain-lain. Alat-alat yang tergolong sebagai penunjang 

keselamatan kerja tersebut antara lai helm, sarung tangan, masker, jaket 

pelindung, peraltan pemadam kebakaran, dan pelindung kaki. Untuk prasrana 

keselamatan, seperti rambu – rambu atau tanda peringatan memerlukan ketentuan 

sebagai berikut (Simanjuntak, 2005): 

1. Mudah terlihat, mudah dibaca, dantahan lama 

2. Mengangkat berlebihan 

3. Ditulis dalam bahasa resmi negara yang akan menggunakan produk yang 

dimaksud, kecuali bila secara teknis salah satu bahasa dianggap lebih sesuai. 

4. Ringkas dan jelas. 

5. Menjelaskan tingkat bahaya dan/atau memberikan cara mengurangi resiko. 



Kondisi substandard (unsafe condition) yang sering dijumpai, antara lain 

(Rudi Suardi, 2007): 

1. Pengamanan tidak sempurna 

2. Alat Pelindung Diri yang tidak memenuhi syarat 

3. Bahan atau peralatan kerja yang telah rusak 

4. Gerah tidak leluasa karena tumpukan benda 

5. Sistem tandabahaya tidak memenuhi syarat 

6. House keeping dan  lay out yang jelek 

7. lingkungan kerja yang mengandung bahaya, antara lain: iklim kerja panas atau 

dingin, penerangan yang tidak memenuhi syarat, ventilasi kurang baik, tingkat 

kebisingan tinggi, pemaparan terhadap radiasi. 

8. Posisi kerja yang kurang tepat. 

9. Melakukan perbaikan pada waktu mesin masih berjalan. 

10. Bersenda gurau. 

11. Bertengkar 

12. Berada dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan. 

2.1.2. Kesehatan Kerja 

Kesehatan kerja adalah kondisi yang dapat mempengaruhi kesehatan para 

karyawan (Simanjuntak, 2005). Gangguan kesehatan kerja mempunyai dampak 

yang terasa secara langsung dan yang tidak langsung. Dampak secara langsung 

adalah gangguan kesehatan kerja yang dirasakan seketika itu juga oleh karyawan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan dampak secara tidak langsung adalah 

gangguan pada kesehatan yang dirasakan oleh karyawan setelah jangka waktu 

tertentu. 



Program kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari 

gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan 

kerja. Resiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang 

bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan, Lingkungan yang dapat 

membuat stres emosi atau gangguan fisik (Mangkunegara, 2006). 

Program kesehatan fisik yang dibuat oleh perusahaan sebaiknya terdiri dari 

salah satu atau keseluruhan elemen-elemen menurut Ranupandojo dan Husnan 

(2002:263) berikut ini : 

1. Pemeriksaan kesehatan pada waktu karyawan pertama kali diterima bekerja. 

2. Pemeriksaan keseluruhan para karyawan kunci (key personal) secara periodik. 

3. Pemeriksaan kesehatan secara sukarela untuk semua karyawan secara 

periodik. 

4. Tersedianya peralatan dan staff media yang cukup. 

5. Pemberian perhatian yang sistematis yang preventif masalah ketegangan. 

6. Pemeriksaan sistematis dan periodic terhadap persyaratan sanitasi yang baik. 

Selain melindungi karyawan dari kemungkinan terkena penyakit atau 

keracunan, usaha menjaga kesehatan fisik juga perlu memperhatikan 

kemungkinan-kemungkinan karyawan memperoleh ketegangan atau tekanan 

selama mereka bekerja. Stess yang diderita oleh karyawan selama kerjanya, 

sumbernya bisa dikelompokkan menjadi empat sebab: (1) Yang bersifat kimia, (2) 

Yang bersifat fisik, (3) Yang bersifat biologis, (4) Yang bersifat sosial. 

Usaha untuk menjaga kesehatan mental perlu juga dilakukan menurut 

Ranupandojo dan Husnan (2002:265) yaitu dengan cara: 

1. Tersedianya psyichiatrist untuk konsultasi. 



2. Kerjasama dengan psyichiatrist diluar perusahaan atau yang ada di lembaga-

lembaga konsultan.  

3. Mendidik para karyawan perusahaan tentang arti pentingnya kesehatan 

mental. 

4. Mengembangkan dan memelihara program-program human relation yang 

baik. 

Bekerja diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesehatan kerja, 

Adapun usaha-usaha untuk meningkatkan kesehatan kerja menurut Mangkunegara 

(2006) adalah sebagai berikut: 

1. Mengatur suhu, kelembaban, kebersihan udara, penggunaan warna ruangan 

kerja, penerangan yang cukup terang dan menyejukkan, dan mencegah 

kebisingan. 

2. Mencegah dan memberikan perawatan terhadap timbulnya penyakit. 

3. Memelihara kebersihan dan ketertiban, serta keserasian lingkungan kerja. 

Perusahaan memperhatikan kesehatan karyawan untuk memberikan kondisi 

kerja yang lebih sehat, serta menjadi lebih bertanggung jawab atas kegiatan-

kegiatan tersebut, terutama bagi organisasi-organisasi yang mempunyai tingkat 

kecelakaan yang tinggi, berikut ini dikemukakan beberapa sebab yang 

memungkinkan terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan karyawan menurut 

Mangkunegara (2006) yaitu: 

1. Keadaan Tempat Lingkungan Kerja 

a. Penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya kurang 

diperhitungkan keamanannya. 

b. Ruang kerja yang terlalu padat dan sesak. 



c. Pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya. 

d. Pengaturan Udara 

e. Pergantian udara diruang kerja yang tidak baik (ruang kerja yang kotor,  

berdebu, dan berbau tidak enak). 

f. Suhu udara yang tidak dikondisikan pengaturannya. 

2. Pengaturan Penerangan 

a. Pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang tidak tepat. 

b. Ruang kerja yang kurang cahaya, remang-remang. 

3. Pemakaian Peralatan Kerja 

a. Pengaman peralatan kerja yang sudah usang atau rusak. 

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

4. Kondisi Fisik dan Mental Pegawai 

a. Kerusakan alat indera, stamina pegawai yang usang atau rusak. 

b. Emosi pegawai yang tidak stabil, kepribadian pegawai yang rapuh. 

2.1.3. Dasar-Dasar Hukum K3 

Hukum-hukum/ regulasi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja secara 

internasional sejatinya telah ada sejak beberapa dekade yang lalu. Hukum-hukum 

tersebut pada awalnya hanya sebagai tindakan untuk memperbaiki kesalahan-

kesalahan yang terjadi pada tempat kerja, seperti Factories Act 1961 (FA) dan 

Offices, Shops, and Railway Premises Act 1963 (OSRP), yang ditujukan untuk 

memperbaiki kesalahan yang terjadi dan isinya cenderung preskriptif (yaitu isinya 

menetapkan cara memperbaiki kesalahan) dan membatasi lingkup pekerjaan 

dengan memberlakukannya hanya pada operasi, proses atau tempat kerja tertentu 

yang disebutkan didalam ketetapan (act) tersebut. 



Undang-undang kesehatan dan keselamatan kerja terbaru berkosentrasi pada 

Health and Safety at Work, etc. Act 1974 (HSW) yang proskriptif (yaitu 

menetapkan sasaran yang hendak dicapai tanpa menyebutkan caranya). Regulasi-

Regulasi yang dibuat oleh HSW berlaku untuk seluruh tenaga kerja kecuali 

regulasi itu sendiri yang membatasi perlakuannya. Lambat laun, peraturan-

peraturan tersebut semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman 

dimana tenaga kerja semakin dihadapkan pada penggunaan alat atau teknologi 

yang semakin canggih yang juga meningkatkan risiko kecelakaan kerja. 

Indonesia sendiri memiliki beberapa regulasi atau undang-undang yang 

mengatur tentang kesehatan dan keselamatan kerja, diantaranya: 

a. Undang-undang No. 1 Tahun 1951 Pasal 16 ayat 1 

Undang-undang No.1 Tahun 1951 Pasal 16 Ayat 1 berisi tentang majikan 

harus mengadakan tempat kerja dan perumahan yang memenuhi syarat-syarat 

kebersihan dan kesehatan. 

b. Undang-undang No. 2 Tahun 1952 tentang Kecelakaan Kerja 

Undang-undang No. 2 tahun 1952 tentang Kecelakaan Kerja, Undang-Undang 

Kompensasi Pekerja (Workmen Compensation Law) Undang-undang ini 

menentukan penggantian kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan 

atau penyakit akibat kerja. 

c. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja  

Undang-undang Keselamatan Kerja diundangkan pada tahun 1970 dan 

menggantikan Veilligheids Reglement pada Tahun 1910 (Stb. No. 406). 

Mengatur tentang syarat-syarat keselamatan kerja, kewajiban dari pengurus, 



sanksi terhadap pelanggaran terhadap undang-undang ini dan juga mengatur 

tentang Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja.  

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menegaskan 

bahwa perlindungan terhadap pekerja/buruh di tempat kerja merupakan hak 

yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan yang memperkerjakan 

pekerja/buruh. 

d. Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek  

Undang-undang No 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, 

dalam Pasal 1 butir (1) memberi perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk 

santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang 

hilang atau berkurang akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga 

kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal 

dunia. 

Selain undang-undang yang telah diuraikan diatas, masih terdapat peraturan 

atau undang-undang lain yang mengatur K3. 

2.1.4. Aspek K3 

Menurut Miner dalam Ilham (2002), ada dua aspek yang digunakan untuk 

mengatasi masalah K3 yaitu Safety Psychology dan Industrial Clinical 

Psychology. Safety Psychology menitikberatkan pada usaha mencegah kecelakaan 

itu terjadi, dengan meneliti kenapa dan bagaimana kecelakaan terjadi. Industrial 

Clinical Psychology menitikberatkan pada kinerja karyawan yang menurun, 

sebab-sebab penurunan dan bagaimana mengatasinya. Faktor-faktor dari kedua 

aspek tersebut dijabarkan sebagai berikut : 

 



a. Safety Psychology terdiri dari 6 faktor, yakni : 

1. Laporan dan Statistik Kecelakaan 

Laporan dan statistika kecelakaan sangat penting dalam program K3. 

Dengan tersedianya  laporan dan statistika kecelakaan yang terjadi di 

tempat kerja, pihak perusahaan akan memiliki gambaran mengenai 

kecenderungan terjadinya kecelakaan, serta dapat mengambil langkah-

langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. 

2. Pelatihan Keselamatan 

Pelatihan keselamatan yang dilakukan perusahaan kepada karyawannya 

diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan kerja yang terjadi. Hal ini 

karena karyawan akan memperoleh informasi yang cukup untuk 

menghindari terjadinya kecelakaan kerja. 

3. Publikasi dan Kontes Keselamatan Kerja 

Publikasi keselamatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tujuan 

utamanya adalah untuk menjaga motivasi karyawan agar tidak lengah dan 

tetap sadar akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Cara yang 

paling banyak digunakan adalah dengan menggunakan spanduk dan 

poster-poster yang berisikan tentang K3, serta memberikan informasi 

mengenai kecelakaankecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja. Kontes 

keselamatan kerja dilakukan dengan tujuan agar karyawan selalu terpacu 

untuk menerapkan K3 saat bekerja. Adanya pemilihan karyawan teladan 

dalam bidang K3 serta pemberian penghargaan bagi karyawan yang 

mengalami kecelakaan kerja paling sedikit merupakan beberapa hal yang 

dapat dilakukan perusahaan. 



4. Kontrol Terhadap Lingkungan Kerja 

Perusahaan harus dapat melindungi karyawannya dari kecelakaan kerja. 

Oleh karena itu, maka perusahaan harus menyediakan peralatan pengaman 

dan peralatan pelindung diri untuk karyawannya. Jika alat pelindung diri 

(APD) digunakan selama bekerja, kemungkinan untuk mengalami 

kecelakaan akan lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak 

menggunakan APD. Selain itu, hal lain yang penting adalah kondisi 

lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang berdebu, kotor, serta tidak 

dilengkapi dengan penerangan yang memadai akan membuat karyawan 

tidak nyaman dan berpengaruh terhadap motivasi dan produktivitas 

kerjanya. 

5. Inspeksi dan Disiplin 

Inspeksi dilakukan dengan tujuan untuk menjaga agar setiap mesin dan 

peralatan selalu dalam kondisi aman dan siap untuk digunakan. Selain itu, 

adanya inspeksi yang berkala dapat memberikan informasi tentang potensi 

bahaya yang mungkin terjadi, sehingga perusahaan dapat langsung 

mengambil tindakan. 

6. Peningkatan Kesadaran K3 

Program-program K3 akan bekerja sangat baik bila didukung dengan iklim 

yang positif yaitu komitmen yang kuat serta adanya perhatian yang besar 

dari manajemen perusahaan terhadap masalah K3 di lingkungan 

perusahaan. 

 

 



b. Industrial Clinical Psychology terdiri dari 2 faktor, yakni : 

1. Konseling 

Konseling atau pembimbingan dilakukan untuk meningkatkan kembali 

motivasi kerja dari karyawan setelah diketahui adanya penurunan 

produktivitas dari karyawan yang disebabkan oleh masalah yang dihadapi 

oleh karyawan yang bersangkutan. 

2. Employee Assistance Program 

Pada Employee Assistance Program karyawan yang mengalami masalah 

akan dibimbing secara intensif oleh supervisor yang ditunjuk. Hal ini 

digunakan untuk menagani bermacam-macam masalah karyawan terutama 

yang berhubungan dengan perilaku karyawan. 

2.1.5. Quality of Work Life (QWL) 

Quality of Work Life (QWL) merupakan istilah yang mengacu pada 

lingkungan pekerjaan total bagi karyawan apakah membantu atau tidak. Program 

QWL adalah cara lain dimana perusahaan/ organisasi menyadari tanggungjawab 

mereka dalam mengembangkan pekerjaan dan kondisi kerja yang baik bagi 

karyawan sebagaimana baik bagi ekonomi perusahaan (John W. Newstorm & 

Keith Davis: 2002). Banyak usaha dalam QWL berfokus pada job enrichment 

yang terkait dengan peningkatan sistem kerja. Program QWL pada umumnya 

mengukur perkembangan kemampuan karyawan, penurunan tingkat stres, dan 

pengembangan hubungan manajemen dan karyawan yang lebih kooperatif. 

Menurut Siagian (2007) Quality of Work Life (QWL) sebagai upaya yang 

sistematik dalam kehidupan organisasional melalui cara dimana karyawan diberi 

kesempatan untuk turut berperan menentukan cara mereka bekerja dan 



sumbangan yang mereka berikan kepada organisasi dalam rangka pencapaian 

tujuan dan berbagai sasarannya. Flippo (2005) mendefinisikan QWL sebagai 

setiap kegiatan perbaikan yang terjadi pada setiap tingkatan dalam suatu 

organisasi untuk meningkatkan efektifitas organisasi yang lebih besar melalui 

peningkatan martabat dan pertumbuhan manusia. QWL bukan hanya sebagai 

pendekatan mengenai pemerkayaan dan pemekaran pekerjaan saja melainkan 

QWL juga sebagai falsafah atau suatu pendekatan yang mencakup banyak 

kegiatan yang berbeda di tempat kerja yang bertujuan untuk memajukan 

pertumbuhan dan martabat manusia, bekerja sama dan saling membantu, 

menentukan perubahan-perubahan kerja secara partisipatif dan menganggap 

tujuan-tujuan karyawan dan organisasi dapat berjalan bersama-sama. 

Rivai dan Sagala (2009) menjelaskan QWL merupakan usaha yang 

sistematik dari organisasi untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada 

karyawan untuk mempengaruhi pekerjaan dan kontribusi mereka terhadap 

pencapaian efektivitas perusahaan secara keseluruhan. QWL juga mengandung 

makna adanya supervisi yang baik, kondisi kerja yang baik pembayaran dan 

imbalan yang baik, pekerjaan yang menarik dan menantang, serta pemberian 

reward yang memadai. Manajemen dan departemen SDM berperan proaktif untuk 

mencari upaya untuk mendorong karyawan sehingga mereka dapat menggunakan 

kemampuan mereka. Hariandja (2007) mengatakan peningkatan kualitas 

kehidupan kerja sebagai sebuah proses yang merespon pada kebutuhan pegawai 

dengan mengembangkan suatu mekanisme yang memberikan kesempatan secara 

penuh pada pegawai dalam pengambilan keputusan dan merencanakan kehidupan 

kerja mereka. 



Cascio (2006) menambahkan, Quality of Work Life (QWL) memiliki unsur-

unsur sebagai berikut: 

1. Partisipasi karyawan 

Pengikutsertaan karyawan dalam operasi perusahaan dan pengambilan 

keputusan akan membuktikan bahwa karyawan diterima dan dihargai yang 

berdampak pada munculnya perasaan memiliki dan perasaan ikut bertanggung 

jawab pada keberhasilan tujuan perusahaan. Partisipasi ini dapat dilakukan 

dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan, saran, kritik, 

pendapat, kreatifitas, dan inisiatif. Hal ini dilakukan dalam rangka 

mengembangkan dan memajukan organisasi. 

2. Pengembangan Karir 

Manajemen pada semua bidang dan jenjang harus menaruh perhatian pada 

pembinaan karir karyawan yang potensial dengan cara pemberian kesempatan 

yang sama untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan SDM, 

melaksanakan penilaian kinerja secara jujur dan obyektif sebagai dasar dalam 

pemberian bonus dan insentif, pelaksanaan konsultasi karir dan promosi 

karyawan untuk jabatan yang lebih tinggi. 

3. Penyelesaian Konflik 

Pengelolaan konflik yang terjadi di perusahaan dapat dibagi menjadi dua 

bagian yaitu sebagai berikut : 

a. Konflik fungsional adalah konflik yang mendukung sasaran kelompok 

dan memperbaiki kinerja kelompok. Bila yang terjadi konflik fungsional 

maka pengelolaan konflik dapat dilakukan perusahaan dengan cara 



mendorong karyawan untuk meningkatkan prestasi agar berlangsung 

persaingan secara sportif dan jujur. 

b. Konflik disfungsional adalah konflik yang menghambat kinerja 

kelompok. Konflik ini harus dicegah karena akan berdampak negatif bagi 

kemajuan organisasi. 

Pencegahan terjadinya konflik ditetapkan prosedur penyelesaian konflik 

dengan menunjuk pihak serta mekanisme penyampaian masalah sebelum 

terjadinya konflik. Pihak yang ditunjuk berada pada masing-masing jenjang 

jabatan manajerial organisasi dan nantinya berkewajiban mengelola setiap 

konflik yang terjadi. 

4. Komunikasi 

Penciptaan dan pengembangan komunikasi yang efektif berfungsi dalam 

proses pertukaran informasi. Proses ini akan menjamin aliran informasi pada 

tiap karyawan. 

5. Kesehatan Kerja 

Penyelenggaraan poliklinik atau rumah sakit atau sekedar menyediakan dana 

kesehatan untuk mengganti biaya pengobatan karyawan maupun keluarganya 

merupakan bentuk perhatian dan perlindungan organisasi dalam mewujudkan 

kesehatan kerja. 

6. Keselamatan Kerja 

Kondisi lingkungan kerja merupakan faktor eksternal yang sulit diprediksi. 

Manajer perlu memberikan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya 

kecelakaan dengan mengikutsertakan karyawan dalam asuransi. Perhatian dan 

pelaksanaan kesehatan lingkungan kerja berpotensi pada peningkatan 



keterikatan karyawan karena karyawan mengetahui bahwa diri dan 

keluarganya mendapat perlindungan yang layak dalam bekerja. 

7. Keamanan Kerja 

Program keamanan kerja dapat dilakukan dengan menghindarkan rasa takut 

akan mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan 

penyelenggaraan program dana pensiun. 

8. Kompensasi yang Layak 

Kompensasi yang layak dapat memberikan ketenangan dan kesediaan bagi 

karyawan untuk bekerja secara optimal sebagai bentuk kontribusi bagi 

perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini berpotensi akan 

meningkatkan keterikatan karyawan karena akan muncul rasa aman dan 

nyaman dalam bekerja. 

9. Kebanggaan 

Rasa kebanggan akan lahir sebagai wujud penghargaan individu karyawan 

akan tugas dan kewajiban di perusahaan tempat ia mengabdi. Kebanggan 

terhadap organisasi dapat ditumbuhkan pada para karyawan dengan cara 

keikutsertaan organisasi dalam kegiatan sosial untuk kepentingan masyarakat. 

Uraian diatas apabila digambarkan akan tampak seperti diagram berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 2.1 

 Kualitas Kehidupan Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Cascio, Wayne F., 2006, Managing Human Resources: Productivity, 

QWL, Profits,  International Edition, Mc Graw Hill, Singapore 

 

Cascio (2006) juga menyebutkan bahwa untuk merealisasikan QWL secara 

berhasil diperlukan persyaratan-persyaratan sebagai berikut : 

1. Manajer seharusnya dapat menjadi seorang pemimpin yang baik serta dapat 

menjadi pembimbing karyawannya, bukan sebagai bos dan diktator. 

2. Keterbukaan dan kepercayaan. Kedua faktor tersebut merupakan persyaratan 

utama dalam menerapkan konsep QWL ke dalam manajemen. 

3. Informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan manajemen harus 

diinformasikan kepada karyawan dan saran-saran dari karyawan harus 

diperhatikan secara serius.  



4. QWL harus dapat dilaksanakan secara berkelanjutan mulai dari proses 

pemecahan masalah yang dihadapi manajemen dan para karyawan hingga 

sampai membentuk mitra kerja antara mereka. 

5. QWL tidak dapat dilaksanakan secara sepihak oleh manajemen saja, 

melainkan peran serta seluruh karyawan perlu ditingkatkan. 

Menurut Walton dalam Robbins (2002) mengatakan bahwa QWL adalah 

persepsi pekerja terhadap suasana dan pengalaman pekerja di lingkup pekerjaan. 

Suasana pekerjaan yang dimaksudkan adalah berdasarkan delapan aspek yaitu 

sebagai berikut : 

1. Kompensasi yang cukup dan memadai  

Gaji yang diterima oleh  individu dari pekerjaannya dapat memenuhi standar 

gaji yang diterima umum, cukup untuk membiayai suatu tingkat hidup yang 

layak dan mempunyai perbandingan yang sama dengan gaji yang diterima 

orang lain dalam posisi yang sama.  

2. Lingkungan kerja yang aman dan sehat  

Individu tidak ditempatkan pada keadaan yang dapat membahayakan fisik dan 

kesehatan mereka, waktu kerja mereka juga sesuai dengan jadwal yang telah 

ditetapkan. Begitu juga umur adalah sesuai dengan tugas yang 

dipertanggungjawabkan kepada mereka.  

3. Pekerjaan yang mengembangkan kapasitas manusia  

Karyawan diberi autonomi, kerja yang mereka lakukan memerlukan berbagai 

kemahiran, selain itu karyawan diberi tujuan dan perspektif yang diperlukan 

tentang tugas yang akan karyawan lakukan. Karyawan diberikan kebebasan 



bertindak dalam menjalankan tugas yang diberikan dan juga karyawan terlibat 

dalam membuat perencanaan.  

4. Peluang untuk tumbuh dan merasa aman bagi para karyawan  

Suatu pekerjaan dapat memberi sumbangan dalam menetapkan dan 

mengembangkan kapasitas individu. Kemahiran dan kapasitas individu itu 

dapat dikembangkan dan dipergunakan dengan sepenuhnya, Selanjutnya 

peningkatan peluang kenaikan pangkat dan promosi dapat diperhatikan serta 

mendapatkan jaminan terhadap pendapatan.  

5. Integrasi sosial dalam organisasi pekerjaan  

Individu tidak dilayani dengan sikap curiga, mengutamakan konsep 

egalitarianism, adanya mobilitas untuk bergerak ke atas, merasa bagian dari 

suatu tim, mendapat dukungan dari kelompok-kelompok primer dan terdapat 

rasa hubungan kemasyarakatan serta hubungan antara perseorangan.  

6. Hak-hak karyawan  

Hak pribadi seorang individu harus dihormati, memberi dukungan kebebasan 

bersuara dan terwujudnya pelayanan yang adil.  

7. Karyawan dan ruang hidup secara keseluruhan  

Kerja juga memberikan dampak positif dan negatif terhadap ruang kehidupan 

seseorang. Selain berperan di lingkungan kerja, individu juga mempunyai 

peranan di luar tempat kerja seperti sebagai seorang suami atau bapak dan ibu 

atau isteri yang perlu mempunyai waktu untuk bersama keluarga.  

8. Tanggung jawab sosial organisasi 

Organisasi mempunyai tanggung jawab sosial. Organisasi haruslah 

mementingkan pengguna dan masyarakat secara keseluruhan semasa 



menjalankan aktivitasnya. Organisasi yang mengabaikan peranan dan 

tanggung jawab sosialnya akan menyebabkan karyawan tidak menghargai 

pekerjaan mereka. 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan studi yang telah dilakukan sebelumnya 

yang digunakan sebagai dasar untuk melengkapi atau membandingkan dengan 

penelitian saat ini. Berikut tabel yang memuat beberapa penelitian yang dijadikan 

dasar untuk penelitian ini. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Judul Penelitian Metodologi Variabel Hasil Penelitian 

Pengaruh K3 Terhadap 

Kepuasan Kerja dan 

Produktivitas Kerja di 

Bengkel Car 1-st Specialist 

Engine Surabaya 

(Mohammad Ahsin Fawaid 

Zuliansah & Dyah 

Riandadari, 2013) 

Menggunakan 

observasi dan 

kuesioner serta 

analisis regresi 

untuk pengujian 

data 

Kesehatan dan 

keselamatan 

kerja (X), 

kepuasan kerja 

dan 

Produktivitas 

(Y) 

terdapat pengaruh 

antara keselamatan 

dan kesehatan kerja 

terhadap 

produktivitas kerja 

akan tetapi nilainya 

rendah 

Pengaruh program K-3 

Terhadap Produktivitas 

Kerja Karyawan Divisi 

Produksi di PT. Susanti 

Megah 

 

(Luqman Hakim & 

 I Made Muliatna, 2013) 

penelitian 

berbentuk 

deskriptif 

kuantitatif, 

metode observasi 

dan metode 

angket dengan 

perhitungan skala 

likert 

Program K3 

(X), 

produktivitas 

kerja (Y) 

terdapat hubungan 

antara program 

keselamatan dan 

kesehatan kerja 

terhadap 

produktivitas kerja 

karyawan bagian 

produksi PT. 

Susanti Megah 

Surabaya 

Quality Work Life among 

Factory Workers in 

Malaysia 

 

(Sarina Muhamad Noor & 

Mohamad Adli Abdullah, 

2012) 

Menggunakan 

kuesioner 

berkenaan dengan 

QWL dari 

berbagai sumber 

dan analisis 

regresi 

Job satisfaction, 

job 

involvement, 

and job security 

(X); quality of 

work life (Y) 

job satisfaction, job 

involvement dan job 

security memiliki 

hubungan yang 

signifikan dengan 

QWL 

 



Lanjutan Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Judul Penelitian Metodologi Variabel Hasil Penelitian 

The effect of quality circles 

on job satisfaction and 

quality of work-life of staff 

in emergency medical 

services 

 

(Reza Hosseinabadi, 

Arezou Karampourian, 

Shoorangiz Beiranvand, 

Yadollah Pournia, 2012) 

Objek penelitian 

dipilih secara 

acak dan dibagi 

menjadi dua grup 

(eksperimental & 

kontrol) serta 

menggunakan 

analisis statistik 

quality circles 

(X), job 

satisfaction 

(Y1) and 

quality of work-

life (Y2) 

Quality circles 

yang efektif 

berpengaruh pada 

peningkatan QWL 

dan kepuasan kerja 

pada perawat di 

Emergency Medical 

Services (EMS) 

Sumber: Zuliansah dan Dyah Rianda (2013), Luqman Hakim dan I Made Muliatna (2013), Noor 

and Abdullah (2012), Reza Hosseinabadi et al. (2012) 
 

Tabel 2.1 menunjukkan penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi 

acuan memiliki variabel yang sama dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

Seperti variabel Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang menjadi variabel 

bebas dan Quality of Work Life (QWL) yang menjadi variabel terikat. 

Pada penelitian Pengaruh K3 Terhadap Kepuasan Kerja dan Produktivitas Kerja 

di Bengkel Car 1-st Specialist Engine Surabaya yang dilakukan oleh Zuliansah dan 

Riandadari pada tahun 2013, variabel yang digunakan adalah K3 sebagai variabel 

bebas dan kepuasan kerja & Produktivitas sebagai variabel terikat. Hasil dari 

penelitian membuktikan terdapat pengaruh antara keselamatan dan kesehatan 

kerja terhadap produktivitas kerja. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hakim dan Muliatna pada tahun yang 

sama, dengan judul Pengaruh program K-3 Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

Divisi Produksi di PT. Susanti Megah juga menggunakan K3 sebagai variabel bebas dan 

produktivitas sebagai variabel terikat menyatakan bahwa terdapat hubungan antara 

program keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan 

bagian produksi. 



Pada penelitian yang Noor dan Abdullah pada tahun 2012, menjelaskan 

bahwa kepuasan kerja (job satisfaction), keamanan kerja (job security), dan 

keterlibatan kerja (job involvement) memiliki hubungan yang signifikan dengan 

QWL, yang menunjukkan QWL pada penelitian ini digunakan sebagai variabel 

terikatnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hosseinabadi, et.al, juga menggunakan 

QWL sebagai variabel terikat, dimana penelitian yang berjudul The effect of 

quality circles on job satisfaction and quality of work-life of staff in emergency 

medical services membuktikan bahwa Quality circles yang efektif berpengaruh 

pada peningkatan QWL dan kepuasan kerja pada perawat di Emergency Medical 

Services (EMS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Kerangka Berpikir 

Gambar 2.2 

Kerangka Berfikir 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis  

Latar Belakang Masalah 

 Tingkat Kecelakaan kerja yang masih tinggi 

 Penerapan K3 terkait dengan QWL karyawan 

 

 Zuliansah dan Dyah Rianda 

(2013) 

 Luqman Hakim dan I Made 

Muliatna (2013) 

 Noor and Abdullah (2012) 

 Reza Hosseinabadi et al. (2012) 

Kajian teoritis 

 

Kesehatan Kerja 

Rumusan Masalah: 

Apakah terdapat pengaruh implementasi K3 

terhadap QWL secara simultan? 

Apakah terdapat pengaruh implementasi K3 

terhadap QWL secara parsial? 

 

Kajian empiris 

 

QWL 

 

Keselamatan Kerja 

Pengujian Asumsi Analisis Regresi Berganda   

Hasil & Pembahsan 

Kesimpulan & Saran 

Uji Hipotesis (Uji t, Uji F) 

Sumber:  Zuliansah dan Dyah Rianda (2013), Luqman Hakim dan I Made Muliatna (2013), Noor 

and Abdullah (2012), Reza Hosseinabadi et al. (2012), Simanjuntak (2005), Rivai dan 

Sagala (2009) 

 



H1 

H2 

H2 

2.4. Model Hipotesis 

Berdasarkan Rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka 

yang telah diuraikan sebelumnya, maka disusunlah model hipotesis sebagai 

berikut: 

Gambar 2.3 

Model Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

  : Pengaruh secara Simultan 

  : Pengaruh secara Parsial 

Hipotesis penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan Gambar 2.3 

diatas adalah sebagai berikut: 

1. Diduga terdapat pengaruh implementasi K3 terhadap QWL karyawan bagian 

produksi perusahaan multinasional secara simultan. 

2. Diduga terdapat pengaruh implementasi K3 terhadap QWL karyawan bagian 

produksi perusahaan multinasional secara parsial. 

 

 

 

 

 

Keselamatan Kerja (X2) 

Kesehatan Kerja (X1) 

Quality of Work Life (Y) 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian adalah pendekatan kuantitatif. 

Artinya data yang dikumpulkan merupakan angka-angka yang dapat di ukur dan 

diuji secara statistik.  Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kuantitatif dalam 

penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara data yang diperoleh dengan 

teori yang berlaku. Selain itu, penelitian ini bersifat eksplanatori. eksplanatori 

adalah penelitian yang bertujuan menelaah kausalitas antar variabel yang 

menjelaskan suatu fenomena tertentu (Zulganef, 2008:11). Penelitian ini 

dilaksanakan untuk menjelaskan hubungan antara implementasi K3 dengan QWL 

melalui pengujian hipotesis. 

 

3.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah perusahaan multinasional pengolah tembaga yang 

berlokasi di desa Rumo, Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur. Di perusahaan 

ini, peneliti akan mengambil data dan informasi yang diperlukan untuk 

kepentingan penelitian. Pemilihan lokasi dilakukan pada perusahaan ini karena 

perusahaan ini merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang 

peleburan dan pembuatan tembaga, dimana kesehatan dan keselamatan kerja 

menjadi sangat penting bagi perusahaan ini. Selain itu, implementasi K3 di 

perusahaan ini mengindikasikan dilakukan sesuai dengan prosedur.  

 

 



3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal-hal 

yang menarik untuk diteliti yang telah dibatasi oleh peneliti itu sendiri Zulganef 

(2008:133). Populasi pada penelitian ini adalah karyawan bagian produksi 

perusahaan multinasional yang berjumlah sekitar 280 karyawan. 

3.3.2. Sampel 

Sampel didefinisikan sebagai bagian atau subset dari populasi yang terdiri 

dari anggota-anggota populasi yang terpilih. Sedangkan sampling atau 

pengambilan sampel didefinisikan sebagai proses memilih sejumlah unsur 

populasi secara memadai, sehingga dengan mempelajari sejumlah unsur tersebut 

dapat dipahami karakteristiknya, dan karakteristik tersebut dapat mengeneralisasi 

karakteristik unsur-unsur populasi (Zulganef, 2008:135). 

Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan bagian produksi pada seluruh 

shift (pagi, siang, malam) dan plant (smelter, refinery dan acid plant). Dasar untuk 

menentukan jumlah sampel adalah dengan menggunakan Rumus Slovin. Dengan  

menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, maka diperoleh 

responden sebanyak 74 orang. Rumus Slovin adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

n  : jumlah sampel 

N : jumlah populasi 

e : tingkat kesalahan error 

n =  
N

1 + Ne2
 



Alasan menggunakan persentase kesalahan 10% adalah karena jumlah 

populasi yang besar dan tidak semua karyawan dapat menjadi reponden karena 

pergantian shift. Responden diambil dengan persentase yang sama dari setiap 

plant, yaitu 33,3%. Sedangkan, teknik sampling yang digunakan adalah simple 

random sampling. Teknik sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel 

apabila anggota populasi memiliki karakteristik yang cenderung sama (homogen). 

Hal inilah yang menjadi dasar menggunakan teknik sampling ini, karena 

karakteristik karyawan bagian produksi yang homogen Seperti: jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, dan masa kerja. 

 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

3.4.1. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis data, diantaranya adalah data 

nominal, ordinal dan data interval. Data nominal membedakan subjek berdasarkan 

klasifikasi saja (misalnya pengukuran jenis kelamin, suku, dan agama). Data 

ordinal membedakan subjek berdasarkan klasifikasi dan peringkat, (tingkat 

pendidikan, usia). Data interval membedakan subjek berdasarkan klasifikasi, 

peringkat, dan jarak yang sama antar titik dalam skala diantara individu 

(Zulganef, 2008:100). Data interval dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan 

intervalisasi data skala Likert. 

3.4.2. Sumber Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data yang terdiri 

dari:  

 

 



1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau 

tempat penelitian. Penulis menggunakan data yang diperoleh dari kuesioner 

untuk mendapatkan informasi langsung yang diberikan kepada karyawan 

bagian produksi perusahaan. 

2. Data sekunder 

Pengumpulan data sekunder dilakukan untuk mengumpulkan data yang berkaitan 

dengan program-program K3 yang dapat melengkapi data untuk penelitian ini. 

Data sekunder diperoleh dari arsip data perusahaan dan berbagai literatur, baik 

berupa buku yang memuat teori-teori, hasil penelitian terdahulu, serta pencatatan 

data yang sudah ada di perusahaan. 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah dengan : 

1. Pengamatan/Observasi 

Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, 

meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan 

seluruh alat indra (Arikunto, 2008). Metode ini dilakukan dengan cara 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang akan diteliti. 

2. Kuesioner 

Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang menggunakan daftar 

pernyataan. Isi dari kuesioner berupa pernyataan mengenai fakta penerapan dan 

implementasi K3 yang diberlakukan oleh perusahaan multinasional ini. Kuesioner 

akan disebarkan kepada karyawan bagian produksi perusahaan yang diambil 



secara sampel jenuh. Bentuk kuesioner dengan lima tipe pilihan jawaban yaitu 

sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju dengan metode 

skala Likert. 

 

3.6. Operasionalisasi Variabel 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk di pelajari dan tertarik kesimpulan (Sugiyono 2010). Variabel dalam 

penelitian ini terdiri dari: 

1. Identifikasi Variabel 

a. Variabel independen 

Variabel independen atau variabel bebas yang merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

kesehatan kerja (X1) dan keselamatan kerja (X2) 

b. Variabel dependen 

Variabel dependen atau variabel atau variabel terikat merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, atau variabel bebas. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah Quality of Work Life (QWL). 

2. Definisi Operasional Variabel 

a. Kesehatan Kerja (X1) 

Program kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari 

gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh 

lingkungan kerja. Resiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam 

lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan, 



Lingkungan yang dapat membuat stres emosi atau gangguan fisik 

Mangkunegara (2006). Adapun indikator-indikator dari kesehatan antara 

lain: 

1) Keadaan dan kondisi karyawan  

Keadaan dankondisi karyawan adalah keadaan yang dialami oleh 

karyawan yang mendukung aktifitas dalam bekerja :  

a) Stres kerja 

b) Pengetahuan 

c) Sikap 

2) Lingkungan Kerja  

Lingkungan kerja adalah lingkungan yang lebih luas dari tempat kerja 

yang mendukung aktivitas karyawan dalam bekerja. Variabel ini akan 

diukur dengan indikator :  

a) Pengaturan pencahayaan  

b) Tingkat kebisingan  

c) Pergantian udara  

3) Perlindungan Karyawan  

Perlindungan karyawan merupakan fasilitas yang diberikan untuk 

menunjang kesejahteraan karyawan. Variabel ini akan diukur dengan 

indikator.  

a) Fasilitas medis  

b) Jaminan sosial  

c) Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) 

 



b. Keselamatan Kerja (X2) 

Keselamatan kerja menurut Mondy dan Noe (2008) adalah perlindungan 

karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait 

dengan pekerjaan. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa keselamatan 

kerja adalah keadaan dimana tenaga kerja merasa aman dan nyaman, 

dengan perlakuan yang didapat dari lingkungan dan berpengaruh pada 

kualitas kerja. Adapun indikator-indikator dari kesehatan antara lain: 

1) Lokasi/tempat Kerja  

Tempat kerja merupakan lokasi dimana para karyawan melaksanakan 

aktivitas kerjanya. Variabel ini diukur dengan indikator: 

a) Kenyamanan tempat kerja  

b) Instalasi listrik  

2) Mesin dan Peralatan  

Mesin dan peralatan adalah bagian dari kegiatan operasional dalam 

proses produksi yang biasanya berupa alat-alat berat. Variabel ini 

diukur dengan indikator : 

a) Susunan mesin  

b) Perlengkapan dan peralatan kerja  

c. Quality of Work Life/QWL (Y) 

Rivai dan Sagala (2009) menjelaskan QWL merupakan usaha yang 

sistematik dari organisasi untuk memberikan kesempatan yang lebih besar 

kepada pekerja untuk mempengaruhi pekerjaan dan kontribusi mereka 

terhadap pencapaian efektivitas perusahaan secara keseluruhan. QWL ini 

akan diukur dengan indikator: 



1) Participatory of Management 

participatory of management yaitu karyawan memperoleh 

kesempatan untuk berpartisipasi dalam organisasi, dapat 

melakukan berbagai aktivitas ya ng relevan dengan aktivitas kerja 

pokok maupun di luar pekerjaan di lingkungan perusahaan. 

Indikator-indikator pada dimensi ini meliputi: 

a) kesempatan berpartisipasi 

b) aktivitas yang relevan 

2) Job Environment 

Job environment mengacu tersedianya lingkungan kerja yang 

kondusif, termasuk di dalamnya penetapan jam kerja, peraturan 

yang berlaku, dan lingkungan fisik. Indikator-indikator yang 

termasuk dalam dimensi ini meliputi: 

a) Jam kerja 

b) Lingkungan kerja 

3) Work Design 

Work Design mengacu pada desain untuk membantu karyawan 

melakukan pekerjaan dengan senang dan peduli dengan apa yang 

dilakukan, serta menjadi berharga dan memiliki arti bagi karyawan 

dalam mela kukan aktivitas kerja. Dimensi ini memiliki indikator-

indikator seperti: 

a) Skill variety 

b) Task identity 

c) Task significance 



d) Autonomy 

e) Feedback 

4) Human Resources Development 

human resources development mengacu pada kesempatan 

mengikuti pelatihan (training), pemahaman nilai (value) pekerjaan, 

disain kerja sebagai pertimbangan untuk penyelesaian tugas 

(reason for effort), dan atribusi diri (internal locus of control), 

mengambil hikmah atas kegagalan. Dimensi ini memiliki 

indikator-indikator seperti: 

a) Pelatihan 

b) pemahaman nilai 

5) Working Reward 

working reward untuk membangun atau meningkatkan 

performance sehingga akan berusaha menghindari kegagalan. 

Indikator-indikator pada dimensi ini meliputi: 

 performance 

 demonstrating one’s worth 

 social comparison 

Pada Tabel 3.1 menerangkan hubungan antara variabel dependent dan 

independent, dimana di dalamnya terdapat dimensi yang merupakan suatu konsep 

variabel dan indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau 

status yang memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. 

 



Tabel 3.1 

Operasional Variabel 
Variabel Dimensi Indikator Item Sumber 

Kesehatan 

Kerja (X1) 

Keadaan 

dan 

kondisi 

karyawan 

 Stres kerja 

 Pengetahuan 

 Sikap 

 stres yang dirasakan karyawan 

pada saat bekerja 

 Pengetahuan karyawan tentang 

pentingnya K3 

 Sikap karyawan terhadap 

program K3 perusahaan 

(Okky, 

2011) 
Ling- 

kungan 

fisik 

 Pengaturan 

pencahayaan 

 tingkat 

kebisingan 

 pergantian 

udara 

 tingkat cahaya yang dibutuhkan 

di tempat kerja 

 Tingkat polusi suara di tempat 

kerja 

 sirkulasi udara di tempat kerja 

Perlin- 

dungan 

kese- 

hatan 

 fasilitas medis 

 jaminan sosial 

 

 ketersediaan fasilitas kesehatan 

di perusahaan 

 jaminan sosial yang diberikan 

perusahaan 

 

Kese- 

lamatan 

Kerja 

(X2) 

Lokasi/ 

tempat 

kerja 

 Kenyamanan 

tempat kerja 

 Instalasi listrik 

 tingkat ergonomi di tempat kerja 

 penempatan instalasi listrik di 

tempat kerja 

(Okky, 

2011) Mesin 

dan 

peralatan 

 Susunan mesin 

 Perlengkapan 

dan peralatan 

kerja 

 Penggunaan 

APD 

 Penempatan mesin-mesin pada 

lokasi kerja 

 Peralatan yang menunjang 

karyawan dalam bekerja 

 perlengkapan kerja yang melekat 

pada diri karyawan 

Quality of 

Work Life 

(QWL) 

(Y) 

Partici- 

patory 

of 

manage-

ment 

 kesempatan 

berpartisipasi 

 aktivitas yang 

relevan 

 karyawan memperoleh 

kesempatan untuk berpartisipasi 

dalam organisasi 

 karyawan melakukan berbagai 

aktivitas yang relevan dengan 

aktivitas kerja pokok maupun di 

luar pekerjaan di lingkungan 

perusahaan. 

Yusuf, 

2011) 

Job 

Environ-

ment 

 jam kerja 

 lingkungan 

kerja  

 jam kerja yang berlaku sesuai 

bagi karyawan 

 Karyawan merasakan lingkungan 

kerja yang nyaman 

 

 



Lanjutan Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

Variabel Dimensi Indikator Item Sumber 

Quality of 

Work Life 

(QWL) 

(Y) 

Work Design 

 Skill variety 

 Task identity 

 Task 

significance 

 Autonomy 

 Feedback 

 karyawan lebih 

ditekankan pada 

keahliannya untuk 

menyelesaikan suatu 

pekerjaan 

 karyawan melakukan 

pekerjaan secara 

bertahap sesuai prosedur 

kerja 

 karyawan memandang 

pekerjaan sebagai suatu 

yang penting bagi 

kehidupan 

 karyawan memiliki 

keleluasaan untuk dapat 

mempertanggungjawabk

an rancangan pekerjaan 

sampai pada hasil 

pekerjaan 

 karyawan memperoleh 

umpan balik mengenai 

kinerjanya 

Yusuf, 

2011) 

human 

resour- 

ces 

develop-

ment  

 Pelatihan 

 pemahaman 

nilai 

 Kesempatan mengikuti 

pelatihan (training) 

 pemahaman nilai (value) 

pekerjaan, disain kerja 

sebagai pertimbangan 

untuk penyelesaian tugas 

dan atribusi diri 

working 

reward 

 performance 

 demonstratin

g one’s 

worth 

 social 

comparison 

 karyawan berkesempatan 

untuk meningkatkan 

performa sehingga 

terhindar dari kegagalan 

 karyawan berusaha 

menunjukkan hal yang 

dipandang lebih 

berharga 

 karyawan dapat 

mempertimbangkan 

pandangan sosial dalam 

mencapai hasil atau 

prestasi dalam pekerjaan 
Sumber: Okky (2011), Yusuf (2011) 

 



3.7. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah skala Likert. 

Skala likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. 

Dalam penelitian ini, gejala sosial telah ditetapkan secara spesifik yang disebut 

sebagai variabel penelitian. 

Lima pilihan jawaban kuesioner untuk penelitian ini menggunakan skala 

Likert. Dimana skala ini digunakan untuk mengetahui penilaian seseorang 

terhadap sesuatu. Pilihan jawaban yang digunakan yaitu : 

a. Sangat tidak setuju = 1 

b. Tidak setuju = 2 

c.  Netral = 3 

d. Setuju = 4 

e. Sangat setuju = 5 

Setiap jawaban dari responden dalam kuesioner diberikan skor. Cara 

menghitung skor rataan adalah sebagai berikut : 

 

Keterangan: 

x  : skor rataan 

ni  :  jumlah jawaban responden untuk skor i 

Xi : skor nilai jawaban responden i 

n  : jumlah responden 

 

 

x =  
 (Xi . ni)

n
 



3.8. Uji Instrumen Penelitian 

Uji instrumen penelitian diperlukan untuk mengetahui sejauh mana alat 

yang digunakan untuk memperoleh data dari responden, dalam hal ini kuesioner 

telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas seperti yang diuraikan sebagai 

berikut. 

3.8.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2009). Untuk menguji validitas digunakan rumus analisis korelasi: 

 

 

Keterangan: 

r : koefisien korelasi 

n : ukuran sampel 

Y : Variabel terikat (QWL) 

X : Variabel bebas (implementasi K3) 

Dari suatu peneltian dapat dikatakan valid apabila rhitung lebih besar dari 

rtabel dan bernilai positif. 

3.8.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

alat pengukuran konstruk atau variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau  

andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari 

r =  
n xy − ( x)( y)

 (n x2 − ( x)
2

)(n y2 − ( y)
2

)

 



waktu ke waktu (Ghozali, 2009). Teknik pengukuran reliabilitas yang  digunakan 

adalah teknik Alpha Cronbach, dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

r11  : reliabilitas instrumen 

k : banyak butir pertanyaan 

Σσb
2 

: jumlah varians butir 

σt
2 

: varians total hasil pengukuran 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran 

dapat dipercaya/diandalkan untuk dijadikan sebagai alat ukur penelitian. Hasil uji 

reliabilitas dihitung dengan bantun software SPSS 17.0 for Windows. Hasil 

pengukuran reliabilitas menyatakan bahwa kuesioner yang disebarkan dapat 

diandalkan untuk dijadikan alat ukur pada penelitian ini. Suatu instrumen dikatakan 

reliabel jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2009). 

 

3.9. Pengujian Asumsi Klasik 

3.9.1. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

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

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 

2009). Multikolinieritas berarti bahwa antar variabel bebas atau variabel terikat 

yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati 

sempurna. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat dari Variance 

Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance melalui program SPSS. Nilai cut off 

r11 =  
k

k − 1
  1 −

 σb
2

σt
2   



yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas apabila nilai 

variance <0,10 atau sama dengan nilai VIF>10. Dan sebaliknya apabila VIF < 10 

maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2009). 

3.9.2. Uji Normalitas 

Uji asumsi normalitas digunakan untuk mendeteksi kemungkinan normalitas 

kesalahan pengganggu. Uji ini juga untuk melihat apakah nilai residual 

terdistribusi normal atau tidak. Menurut Ghozali (2009), pada prinsipnya 

normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar 

pengambilan keputusannya sebagai berikut: 

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

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

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

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

3.9.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain (Ghozali, 2009). Jika varians yang ditunjukkan dalam sebuah grafik 

(scatterplot) dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 



heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam 

model regresi bisa dilihat dari pola yang terbentuk pada titik-titik yang terdapat 

pada grafik scatterplot. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian 

menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.10. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi digunakan sebagai alat analisis statistik untuk meneliti 

variabel-variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat, dimana 

jumlah variabel bebasnya hanya satu (Siregar, 2004). Variabel bebas pada 

penelitian ini adalah efektivitas implementasi K3. Variabel terikatnya adalah 

QWL karyawan. Bentuk umum dari persamaan regresi linear menggunakan 

lambang Y untuk variabel terikat dan lambang X untuk variabel bebas. 

Rumus yang digunakan dalam analisis regresi ini adalah seperti berikut: 

 

Keterangan: 

Y : Variabel tidak bebas (QWL) 

a : Konstanta 

b : Koefisien arah garis regresi 

X1 : Kesehatan Kerja 

X2 : Keselamatan Kerja 

Y = a + b1X1 + b2X2+ e 



Koefisien-koefisien regresi a dan b untuk regresi linear dapat dihitung sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

3.11. Pengujian Hipotesis 

3.11.1. Pengujian Hipotesis Pertama (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebas 

(independen) secara keseluruhan terhadap variabel terikat (dependen). Rumus uji 

simultan adalah sebagai berikut: 

F =
𝑅2 /k

(1 − 𝑅2)/(𝑛 − 𝑘 − 1)
 

Keterangan: 

F  : F hitung yang diperoleh 

R : Koefisien determinasi 

k : Jumlah variabel independen 

n : Jumlah sampel 

Kriteria pengambilan keputusan: 

1. Jika F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel 

Kesehatan Kerja (X1) dan Keselamatan Kerja (X2) secara simultan dapat 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap quality of work life. 

 

a =  
( y)( x2) − ( x)( xy)

n x2 − ( x)
2  

b =  
n yx − ( x)( y)

n x2 − ( x)
2  



2. Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya variabel 

Kesehatan Kerja (X1) dan Keselamatan Kerja (X2) secara simultan tidak dapat 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap quality of work life.  

 

3.11.2. Pengujian Hipotesis Kedua (Uji t) 

Uji T dilakukan untuk menguji apakah semua variabel bebas secara parsial 

dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Uji t juga 

dapat digunakan untuk menguji variabel bebas mana yang paling dominan 

mempengaruhi variabel terkait.  

Berikut adalah rumus Uji t : 

t =
𝑏

𝑆𝑏
 

Dimana:  

t : Hasil pengujian 

b : Koefisien regresi parsial 

Sb : Standar error 

Kriteria pengambilan keputusan: 

1. Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya  variabel 

Kesehatan Kerja (X1) dan Keselamatan Kerja (X2) secara parsial dapat 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap quality of work life.  

2. Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya variabel 

Kesehatan Kerja (X1) dan Keselamatan Kerja (X2) secara parsial dapat 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap quality of work life. 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1. Sejarah Perkembangan Perusahaan 

Perusahaan yang menjadi lokasi penelitian merupakan perusahaan 

multinasional yang bergerak di bidang manufaktur, lebih tepatnya mengolah 

bahan mentah berupa tembaga menjadi intermediate good ataupun  finished good. 

Perusahaan yang juga menjadi anggota International Copper Association 

Southeast Asia ini berdiri pada tanggal 7 Februari 1996. Namun, peletakan batu 

pertama (pembangunan pabrik/plant) dimulai pada tanggal 12 Juli 1996 yang 

berakhir pada tanggal 31 Agustus 1998. Pada tahun ini pula, empat bulan setelah 

penyelesaian pembangunan, yakni pada tanggal 14 Desember 1998, percobaan 

operasional dijalankan. Pembangunan sendiri telah menelan biaya sekitar USD 

500 juta. 

Pada awal produksi, belum ada produk yang dihasilkan untuk kepentingan 

komersial. Produksi untuk semacam ini baru dimulai pada tanggal 5 Mei 1999. 

Produk pertama yang dikomersialkan adalah katoda tembaga (copper cathode) 

yang menjadi produk utama perusahaan multinasional ini. Selanjutnya, upacara 

pembukaan resmi dilaksanakan pada 25 Agustus 2000 yang dihadiri dan dibuka 

langsung oleh mantan Presiden Republik Indonesia. Sekitar satu tahun, pada Juli 

2001, produk utama perusahaan terdaftar pada London Metal Exchange (LME) 

dengan kategori A, yang berarti produk ini menjadi salah satu produk tembaga 

terbaik. 



Mitsubishi 
Materials 

Corp.
61%

PT. Freeport 
Indonesia

25%

Mitsubishi 
Corporation 

Unimetal Ltd.
9%

Nippon 
Mining and 
Metals Co.

5%

Pada 15 April 2004, perusahaan berhasil memperluas wilayah pabrik dengan 

membangun refinery plant pertama yang mampu memproduksi tembaga dengan 

kapasitas 255.000 ton per tahun. Sedangkan refinery plant yang kedua selesai 

pada Agustus 2006 dengan kapasitas produksi yang lebih besar, yaitu 270.000 ton 

per tahun. Dan pada September 2009 plant  ketiga juga berhasil didirikan dengan 

kapasitas produksi 300.000 ton per tahun. Perusahaan multinasional ini 

menggunakan proses Mitsubishi yang telah berpengalaman beroperasi lebih dari 

30 tahun. Pabrik pertama yang menggunakan proses ini berada di Naoshima, 

Jepang (1974-1991) kemudian diikuti pabrik lainnya di Timmins Kanada (1981-

sekarang), pabrik besar di Naoshima Jepang (1991-sekarang) dan di Onsan Korea 

(1998-sekarang). 

Perusahaan memperoleh bahan baku produksi berupa konsentrat dari dua 

perusahaan tambang terkemuka di dunia yaitu PT. Freeport Indonesia-Grasberg 

yang berada di Irian jaya dan PT. Newmont yang berada di Nusa Tenggara. 

Sedangkan produk-produk yang diproduksi, khususnya katoda tembaga 

dikomersialkan tidak hanya di dalam negeri saja, tetapi juga mencakup Wilayah 

Asia. Untuk kepemilikan saham perusahaan, dapat dilihat pada Gambar 4.1 

berikut. 

Gambar 4.1 

Kepemilikan Saham Perusahaan 

 

 

 

 

Sumber: http://www.ptsmelting.com/smelter.htm (diakses tanggal 24 Desember 2013) 



Berdasarkan gambar diatas, saham mayoritas dimiliki oleh Mitsubishi 

Materials Corporation dengan 60% dari keseluruhan, sedangkan sisanya dimiliki 

oleh PT. Freeport Indonesia,  Mitsubishi Corporation Unimetal Ltd., dan Nippon 

Mining and Metals Co. dengan masing-masing saham 25%, 10%, dan 5%. 

 

4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan 

Di dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai tujuan setiap 

organisasi pasti memiliki visi, misi, dan strategi pencapaiannya. Visi adalah 

gambaran perubahan pada masa datang yang ingin diciptakan oleh organisasi. 

Misi adalah pernyataan mengenai maksud organisasi. Visi dan misi perusahaan ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Visi 

Menjadikan perusahaan peleburan dan pemurnian tembaga yang memiliki 

reputasi dan terhandal didunia, serta ramah terhadap lingkungan. 

b. Misi 

Menghasilkan katoda tembaga dan produk sampingan dengan kualitas terbaik 

didunia, dengan maksud untuk memberikan kepuasan tertinggi terhadap semua 

pelanggan, dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja melalui 

proses produksi yang efisien dan ramah lingkungan. 

4.1.3. Proses Produksi 

Perusahaan ini pada dasarnya memiliki 3 plant dalam proses produksinya, 

yang terdiri dari Smelter Plant, Refinery Plant¸ dan Acid Plant and Waste Water 

Treatment Plant. Proses produksinya menggunakan Proses Mitsubishi secara 

berkelanjutan. Proses produksi pada masing-masing plant adalah sebagai berikut: 

 



1. Plant 1: Smelter 

Pada plant ini terdapat 3 dapur yang saling terhubung satu sama lain dengan 

menggunakan launder seperti ditunjukkan pada Gambar 4.1. Dapur yang pertama 

disebut sebagai smelting furnace (S furnace), digunakan untuk melebur 

konsentrat. Dapur yang kedua disebut sebagai cleaning furnace (CL Furnace), 

disini matte akan terpisah dengan slag. Matte grade dikontrol antara 65 % - 68 %. 

CL slag terpisah ketika matte dialirkan ke dapur ketiga. Dapur ketiga adalah 

converting furnace (C Furnace). C Furnace mengubah matte menjadi blister 

copper dengan menambahkan  udara yang diperkaya oksigen (O2 enrichment) dan 

juga menambahkan fluks yang terdiri dari batu kapur dan C slag. 

Gambar 4.2 

Skema Proses Mitsubishi Plant Smelter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://www.ptsmelting.com/smelter.htm (diakses tanggal 24 Desember 2013) 

2. Plant 2: Refinery 

Plant yang kedua merupakan plant yang digunakan untuk pemurnian 

tembaga. Awal proses dilakukan dengan meletakkan tembaga anoda pada sel-sel 

kosong diantara stainless steel yang terendam dalam cairan elektrolit. Selanjutnya, 

stainless steel  yang kosong diambil dari selnya. Pengambilan sel yang pertama 



dilakukan setelah 1 minggu penyimpanan (50 kg katoda x 2 lembar) dan 

pengambilan kedua setelah 13 hari (100 kg katoda x 2 lembar). Tahap ketiga 

adalah tembaga dicuci dan dibersihkan dengan menggunakan CWSM (Catode 

Washing and Stripping Machine) yang selanjutnya anoda dibawa kembali ke 

smelter. Pada tahap terakhir katoda tembaga secara otomatis ditimbang dan siap 

untuk di kirimkan. 

3. Plant 3: Acid Plant and Waste Water Treatment Plant 

Plant 3 merupakan plant terakhir dalam proses produksi di perusahaan ini. 

Prosesnya melalui empat tahap. 

a. Gas Cleaning Section 

gas SO2 dari plant 1 (smelter) dibersihkan dalam washing tower, ventury 

scrubber, gas coolers, dan mist precipators dari debu dan kotoran.  

b. Drying Tower and Main Gas Blower 

Gas basah yang bersih masuk ke drying tower dengan aliran arus counter 96% 

asam sulfat untuk menangkap moisture. Lalu gas kering dikirim ke area 

converter melalui blower gas utama. 

c. Converter 

Gas SO2 dikonversi menjadi SO3 dengan katalisator empat bantalan vanadium 

pentaoxide (V2O5) yang memiliki lebih dari 99,8% konversi SO2 secara 

keseluruhan. 

d. Absorption Tower 

Gas SO3 yang keluar dari katalisator bantalan ketiga lalu diserap menjadi 

asam sulfat pada intermediate absorption tower (IAT). Sedangkan gas SO3 



yang keluar melalui katalisator bantalan keempat diserap menjadi asam sulfat 

pada final absorption tower (FAT). 

4.1.4. Produk 

Pabrik peleburan dan pemurnian tembaga ini dikenal sebagai pabrik yang 

bersih dan ramah lingkungan. Produknya berkualitas dunia dan telah memberikan 

kontribusi pada perkembangan ekonomi Indonesia. Setelah menjalani serangkaian 

uji coba dengan pelanggan di Eropa dan Jepang, akhirnya pada bulan Juli 2001, 

katoda tembaga terdaftar di London Metal Exchange (LME) kategori A dengan 

nama dagang “Gresik Copper Cathode”. 

Produk-produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 

1. Produk   : Katoda tembaga 

Kapasitas  : 255.000 ton/tahun 

Penggunaan : kawat, kabel 

2. Produk  : Asam sulfat 

Kapasitas  : 650.000 ton/ tahun 

Penggunaan : bahan baku pabrik pupuk 

3. Produk  : terak tembaga 

Kapasitas  : 530.000 ton/tahun 

Penggunaan : bahan baku pabrik semen dan sand blasting 

4. Produk  : Gypsum 

Kapasitas  : 20.000 ton/tahun 

Penggunaan : bahan baku pabrik semen 

5. Produk  : lumpur anoda 

Kapasitas  : 1.000 ton/tahun 



Penggunaan : pemurnian logam-logam mulia 

6. Produk  : tembaga tellurida 

Kapasitas  : 50 ton/tahun 

Penggunaan : semi konduktor, aplikasi optikal 

Gambar untuk setiap produk yang telah diraikan diatas dapat dilihat pada 

Gambar 4.2 berikut: 

Gambar 4.3 

Jenis-jenis Produk 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://www.ptsmelting.com/smelter.htm (diakses tanggal 24 Desember 2013)  

4.1.5. Sarana Pendukung 

Perusahaan memiliki fasilitas beragam untuk mendukung operasi yang 

stabil. Fasilitas-fasilitas tersebut meliputi : 

1. Jetty & Wharf 

Jetty sepanjang 2 km dan dermaga sepanjang 230 meter dirancang untuk 

menerima kapal seberat 35.000 ton dengan kapasitas normal bongkar muatan 

sebesar 350 ton/jam. Dermaga ini juga dapat digunakan untuk memuat slag ke 

kapal dengan menggunakan konveyor (ban berjalan) yang dapat dioperasikan 

bolak-balik.  

 
1) 2) 3) 4) 

5) 6) 



Gambar 4.4 

Jetty & Wharf 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://www.ptsmelting.com/smelter.htm (diakses tanggal 24 Desember 2013) 

 

2. Bengkel pemeliharaan 

Perbengkelan dirancang untuk mendukung pemeliharaan harian di pabrik 

peleburan, pabrik asam sulfat & instalasi pengolahan air limbah, pabrik 

pemurnian, penanganan bahan baku dan fasilitas-fasilitas tanbahan lainnya. 

3. Konsumsi utilitas 

a. Listrik      : 290.000 MWh/tahun 

b. Gas alam     : 16.800 KNm
3
/tahun 

c. Oksigen     : 186.000 KNm
3
/tahun 

d. Air proses     : 175 m
3
/jam 

e. Air laut sebagai pendingin tak langsung : 9.000 m
3
/jam 

f. Uap hasil boiler yang digunakan untuk  

      pembangkit tenaga listrik   : 50 ton/jam 

 

 

 



4. Laboratorium 

Laboratorium memeriksa kualitas semua produk dan bertanggung jawab   

menganalisa contoh-contoh untuk mengontrol kualitas bahan mentah, proses 

dan memonitor lingkungan. 

5. Sistem Komputer Bisnis 

Perusahaan menggunakan software JDEdwards sebagai aplikasi database ERP 

(Enterprise Resourse Planning) yang dijalankan di server IBM AS/400. 

JDEdwards mengatur dan menangani seluruh aktivitas bisnis seperti 

akuntansi, SDM, pembelian dan penyimpanan, pemeliharaan, penjualan, dan 

logistik serta informasi proses pabrik. 

4.1.6. Kebijakan Lingkungan 

Perusahaan telah melaksanakan dan akan meneruskan semua kegiatan 

berdasarkan kebijakan lingkungan. Aktivitas manajemen lingkungan meliputi: 

1. Komitmen Manajemen Lingkungan Perusahaan (CEMC) 

CEMC yang terdiri dari perwakilan setiap seksi, melaksanakan pengawasan 

terhadap lingkungan secara benar dan bertanggung jawab. Dibawah sistem 

manajemen ini, pemantauan rutin dan pelestarian lingkungan disetiap  pabrik 

akan dilaksanakan. 

2. Komunikasi dengan masyarakat sekitar 

Sebagai anggota masyarakat, kami melakukan komunikasi rutin dengan 

masyarakat sekitar melalui beberapa program kemitraan seperti program 

koperasi, seminar budaya, penghijauan, sumbagan rutin, adan sebagainya. 

 

 



3. Penghargaan Bendera Hijau untuk Manajemen Lingkungan 

Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia melalui program 

Peningkatan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) telah 

memberikan penghargaan berupa bendera Hijau dua kali berturut-turut kepada 

perusahaan multinasional ini atas upayanya dalam melaksanakan pengelolaan 

lingkungan hidup, yaitu pada periode 2003 dan 2004. 

4.1.7. Prestasi dan Penghargaan 

Perusahaan memiliki beberapa penghargaan dan prestasi antara lain: 

1. LME  

Pada Juli 2001, London Metal Exchange (LME) mendaftarkan produk utama 

perusahaan yaitu katoda tembaga sebagai tembaga dengan kategori A. 

2. ISO 

Llyod’s Register memberikan sertifikasi ISO 9001:2000 kepada perusahaan 

ini sejak tahun 2002. 

3. Lingkungan 

pada tahun 2004 dan 2005, Kementerian Lingkungan Hidup Republik 

Indonesia memberikan Bendera HIJAU kepada perusahaan melalui Program 

Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). 

4. OSH (Occupational of Safety and Health) 

Badan audit OSH memberikan bendera emas kepada perusahaan atas kinerja 

yang baik di bidang K3. 

 

 

 



5. BKPM 

BKPM (Badan  Koordinasi Penanaman Modal) menganugerahkan 

penghargaan Yasa Ayodhya Adinugraha kepada perusahaan pada bulan 

September 2002. 

6. 5S (Seiri/Pengorganisasian, Seiton/Kerapihan, Seiso/Kebersihan, 

Seiketsu/Standarisasi, Shitsuke/Disiplin) 

Berkenaan dengan 5S, pemerintah provinsi Jawa Timur memberikan 

penghargaan pada perusahaan dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pada tahun 2003, perusahaan memperoleh 1 Perak untuk kategori Gudang. 

b. Pada tahun 2004, perusahaan memperoleh 5 Perak untuk kategori 

Produksi, bengkel, Gudang, Kantor, dan Lingkungan 

c. Pada tahun 2013, perusahaan memperoleh 1 emas untuk kategori 

Lingkungan, dan 4 perak untuk kategori Produksi, Bengkel, Gudang, dan 

Kantor. 

4.1.8. Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur Organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan hubungan 

antara pimpinan dan bawahannya sehingga terlihat dengan jelas bagaimana 

kedudukan, wewenang serta tanggung jawab masing-masing individu dalam suatu 

organisasi. Struktur organisasi perusahaan pengolah tembaga ini akan terlihat 

seperti Gambar 4.8 berikut. 
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Sumber: Data Sekunder Departemen HRD (2013) 

4.1.9. Struktur Organisasi Departemen OSH (Occupational Health and 

Safety) 

Departemen OSH merupakan salah satu departemen yang sangat penting 

untuk menunjang kinerja perusahaan, mengingat departemen ini berkaitan 

langsung dengan K3 di perusahaan. Maka, departemen ini memiliki struktur 



organisasi khusus yang memudahkan pendelegasian wewenang dan tanggung 

jawab seperti yang terlihat pada gambar berikut: 

 Gambar 4.6 

Struktur Organisasi Komite OSH  

 

 

 

 

Sumber: Document Occupational Safety & Health Management System (2010) 

Tugas pokok dan fungsi berdasarkan gambar 4.7 adalah sebagai berikut: 

1. Pimpinan 

Posisi Pimpinan dipegang oleh Presiden Direktur (General Manager). Tugas  

Pimpinan adalah: 

a. Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas K3 di perusahaan 

b. Memastikan Act no. 1 of 1970 telah dimplementasikan dengan baik. 

c. Memonitor efektivitas implementasi SMK3 bersama dengan anggota 

Komite OSH  

2. Wakil Pimpinan 

Posisi Wakil Pimpinan dipegang oleh Direktur atau Manajer Divisi. Tugas  

Wakil Pimpinan adalah melaksanakan seluruh tugas Pimpinan apabila tidak 

bertugas. 

3. Penasihat OSH 

Posisi Penasihat OSH dipegang oleh Direktur Perawatan dan Manajer 

Departemen Administrasi. Tugas  Penasihat OSH adalah memberikan saran 



dan pertimbangan kepada Pimpinan/manajer yang berkaitan dengan K3 

berdasarkan situasi dan kondisi di perusahaan baik bila diminta ataupun tidak.  

4. Sekretaris 

Posisi Sekretaris dipegang oleh Departemen OSH dengan anggota Manajer 

Departemen OSH dan Safety Officer. Tugas sekretaris adalah sebagai berikut: 

a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan/manajer yang 

berkaitan dengan K3 berdasarkan regulasi di perusahaan baik bila diminta 

ataupun tidak. 

b. Berkomunikasi dengan unit safety kepada setiap subkontraktor 

c. Melaporkan aktivitas Komite OSH kepada Man Power Department 

5.  Anggota 

Posisi Anggota dipegang oleh Departemen/Manajer Pabrik (plant)/Manajer 

divisi, Serikat Buruh, dan Manajerial Kontraktor. Tugas dari Anggota ini 

adalah: 

a. Bertanggung jawab untuk mencegah dan mengendalikan kemungkinan 

kecelakaan yang bisa terjadi di tempat kerja. 

b. Melakukan pengawasan dan pengendalian seluruh aktivitas di area kerja 

sesuai dengan prosedur khususnya yang terkait dengan K3. 

c. Mengawasi dan melakukan tindakan koreksi terhadap tindakan dan 

kondisi yang tidak aman terhadap sub-ordinatnya (Supervisor, karyawan, 

dan subkontraktor) 

4.1.10. Program K3 Perusahaan 

Progam Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menjadi sangat penting 

untuk meminimalisir tingkat kecelakaan kerja, terlebih perusahaan yang bergerak 



dibidang manufaktur. Perusahaan multinasional ini juga menerapkan beberapa 

program K3 yang didasarkan pada dokumen tentang OSH, seperti berikut: 

a. Penggunaan APD 

b. Pengelolaan bahan baku berbahaya 

c. Regulasi mengemudi 

d. Peraturan umum instalasi listrik 

e. Ijin pekerjaan scaffolding, tangga, dan pengaman dari jatuh 

f. Penanganan dan penyimpanan tabung bertekanan 

g. Perencanaan keselamatan untuk pekerjaan risiko tinggi 

h. Pekerjaan kontak dengan bahan kimia berbahaya 

i. Pekerjaan dengan menggunakan panas 

j. Prosedur mengendarai motor 

k. Prosedur tanggap darurat 

l. Pertolongan Pertama (First Aid) 

m. Medical check up 

n. Evakuasi 

o. Penanganan kecelakaan di area pabrik 

 

4.2. Deskripsi Karakteristik Responden 

Deskripsi dalam penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan karakteristik 

responden yang meliputi: jenis kelamin, usia, pendidikan dan lama bekerja yang 

didasarkan pada jawaban responden atas kuesioner penelitian. 

 

 



4.2.1. Jenis Kelamin 

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin tersaji dalam 

Tabel 4.1 di bawah ini: 

 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki-laki 74 100,0 

Perempuan 0 0 

Jumlah 74 100,0 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa seluruh responden adalah 

laki-laki dengan persentase sebesar 100% (74 orang). Hal ini menunjukkan untuk 

pekerjaan-pekerjaan pada bagian produksi perusahaan multinasional ini banyak 

dikerjakan oleh laki-laki karena membutuhkan keterampilan yang pada umumnya 

dilakukan oleh pria seperti mengoperasikan mesin, menggunakan alat transportasi 

di dalam pabrik, hingga mengolah bahan baku. 

4.2.2. Usia 

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan usia tersaji dalam Tabel 4.2 

seperti berikut: 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi Persentase (%) 

< 20 tahun 1 1,35 

20 – 25 tahun 7 9,46 

26 – 30 tahun 2 2,70 

 



Lanjutan Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi Persentase (%) 

31 – 40 tahun 52 70,27 

> 41 tahun 12 16,22 

Jumlah 74 100,0 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa mayoritas responden adalah 

karyawan yang berusia 31 – 40 tahun yaitu sebanyak 52 orang (70,27%). Diikuti 

dengan karyawan yang berusia lebih dari 41 tahun sebanyak 12 orang (16,22%), 

kemudian usia 20 – 25 tahun sebanyak 7 orang (9,46%), dan usia 26 – 30 tahun 

sebanyak 2 orang (2,70%), serta hanya ada 1 orang (1,35%) berusia kurang dari 

20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja di bagian 

operasional mayoritas sudah berpengalaman dengan bidang yang digeluti. 

4.2.3. Pendidikan 

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan pendidikan tersaji dalam 

Tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

SMA/Sederajat 56 75,68 

D3 4 5,40 

S1 13 17,57 

S2 1 1,35 

Lain-lain 0 0 

Jumlah 74 100,0 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 



Berdasarkan Tabel 4.3, menunjukkan bahwa porsi terbesar didominasi 

karyawan dengan pendidikan akhir SMA atau sederajat yaitu sebanyak 56 orang 

(75,68%). Selanjutnya, karyawan dengan tingkat pendidikan Strata 1 (S1) 

sebanyak 13 orang (17,57%), diikuti karyawan berpendidikan D3 sebanyak 4 

orang (5,40%), dan sisanya merupakan karyawan dengan pendidikan S2 yang 

hanya 1 orang (1,35%). Banyaknya karyawan dengan tingkat pendidikan 

SMA/Sedrajat menunjukkan karyawan pada bagian operasional Perusahaan 

Multinasional ini sebagian telah memiliki pendidikan yang cukup untuk bisa  

melaksanakan tugas ataupun menerima perintah dari atasannya. 

4.2.4. Masa Kerja 

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan masa kerjanya tersaji dalam 

Tabel 4.4 berikut ini: 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

< 3 tahun 7 9,46 

3 – 10 tahun 15 20,27 

11 – 15 tahun 21 28,38 

>15 tahun 31 41,89 

Jumlah 74 100,0 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 

Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa karyawan dengan masa kerja lebih dari 

15 tahun merupakan yang terbesar yaitu sebanyak 31 orang atau 41,89%. 

Karyawan lain dengan masa kerja 11 – 15 tahun merupakan yang terbanyak kedua 

dengan persentase sebesar 28,38% (21 orang), diikuti karyawan dengan masa 

kerja 3 – 10 tahun sebanyak 15 orang (20,27%). Dan persentase terkecil yaitu 



9,46% (7 orang) adalah karyawan dengan masa kerja kurang dari 3 tahun. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan bagian operasional perusahaan ini 

memiliki tingkat kualitas kehidupan kerja yang baik. 

 

4.3. Deskripsi Variabel 

Pada bagian ini akan diketahui distribusi frekuensi dan persentase masing-

masing item dari variabel Kesehatan Kerja (X1) dan Keselamatan Kerja (X2) serta 

Quality of Work Life/ QWL (Y) yang diperoleh dari jawaban responden melalui 

kuesioner.  

4.3.1. Distribusi Frekuensi Variabel Kesehatan Kerja (X1) 

Distribusi frekuensi variabel Kesehatan Kerja (X1) tersaji dalam tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Variabel Kesehatan Kerja (X1) 

Item 
SS S N TS STS 

Mean 
F % F % F % F % F % 

X1.1 46 62,2 26 35,1 2 2,7 - - - - 4,59 

X1.2 38 51,4 28 37,8 6 8,1 2 2,7 - - 4,38 

X1.3 25 33,8 39 52,7 9 12,2 - - 1 1,4 4,18 

X1.4 18 24,3 38 51,4 11 14,9 4 5,4 3 4,1 3,86 

X1.5 15 20,3 48 64,9 5 6,8 6 8,1 - - 3,97 

X1.6 49 66,2 23 31,1 2 2,7 - - - - 4,63 

X1.7 53 71,6 19 25,7 2 2,7 - - - - 4,69 

Σ Mean 4,33 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 

Berdasarkan Tabel 4.5, maka dapat diketahui pada item (X1.1) yaitu 

“pengetahuan dan pemahaman kesehatan kerja”, sebanyak 62,2% responden 

menjawab sangat setuju yang berarti mayoritas karyawan bagian operasional telah 



memahami dan menerapkan program kesehatan kerja yang diterapkan perusahaan 

dengan baik. Pada item (X1.2) tentang “tekanan dalam bekerja”, menunjukkan 

bahwa 51,4% responden memilih jawaban sangat setuju dimana karyawan bagian 

operasional merasa tidak ada tekanan pada saat bekerja yang dapat menimbulkan 

stres. 

Pada item (X1.3) yaitu “tingkat pencahaayan di lingkungan kerja” terdapat 

52,7% responden menyatakan setuju yang berarti tingkat pencahayaan di 

lingkungan kerja yang tersedia telah memadai. Sedangkan pada item “tingkat 

kebisingan di lingkungan kerja” (X1.4), 51,4% responden menyatakan setuju. 

Artinya, tingkat kebisingan di lingkungan kerja mereka tidak melebihi ambang 

batas yang ditentukan. 

Pada item “tingkat sirkulasi udara di lingkungan kerja” (X1.5), jawaban yang 

sering muncul adalah setuju sebanyak 48 responden atau 64,9% dari 74 

responden. Hal ini berarti tingkat sirkulasi udara di lingkungan kerja bagian 

operasional masih layak atau sesuai dengan prosedur. Pada item yang lain, yaitu 

“ketersediaan fasilitas medis di tempat kerja” (X1.6), 66,2% dari 74 responden 

menyatakan sangat setuju yang membuktikan bahwa perusahaan memperhatikan 

ketersediaan fasilitas medis di tempat kerja untuk mengurangi risiko lebih besar 

yang mungkin bisa terjadi. 

Item terakhir pada variabel kesehatan kerja ini adalah “jaminan kesehatan 

yang diberikan perusahaan” (X1.7). Dari 74 responden, 71,6% menjawab sangat 

setuju. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya memberikan rasa 

aman bagi karyawan produksi dari segi fisik saja, tetapi juga rasa psikis melalui 

jaminan kesehatan. 



Jawaban yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, dapat diketahui 

secara menyeluruh rata-rata nilai untuk variabel X1 adalah 4,33. Dari nilai tersebut 

dapat dikatakan responden menyatakan perusahaan telah mengimplementasikan 

program kesehatan kerja di bagian produksi dengan baik, sehingga karyawan 

tidak perlu khawatir dengan masalah kesehatan yang terkait dengan pekerjaan. 

Dan secara menyeluruh rata-rata nilai terendah adalah item “tingkat kebisingan di 

lingkungan kerja” (X1.4) dan nilai rata-rata tertinggi adalah item “jaminan 

kesehatan yang diberikan perusahaan” (X1.7).  

4.3.2. Distribusi Frekuensi Variabel Kesehatan Kerja (X2) 

Distribusi frekuensi variabel Keselamatan Kerja (X1) tersaji dalam tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Variabel Keselamatan Kerja (X2) 

Item 
SS S N TS STS 

Mean 
F % F % F % F % F % 

X2.1 42 56,8 31 41,9 1 1,4 - - - - 4,55 

X2.2 16 21,6 30 40,5 23 31,1 5 6,8 - - 3,77 

X2.3 23 31,1 40 54,1 8 10,8 2 2,7 1 1,4 4,11 

X2.4 19 25,7 44 59,5 9 12,2 2 2,7 - - 4,08 

X2.5 41 55,4 31 41,9 2 2,7 - - - - 4,53 

X2.6 59 79,7 14 18,9 1 1,4 - - - - 4,78 

X2.7 30 40,5 40 54,1 4 5,4 - - - - 4,35 

Σ Mean 4,31 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 

Berdasarkan Tabel 4.6, dapat kita lihat bahwa item “pengetahuan dan 

pemahaman keselamatan kerja” (X2.1) menunjukkan sebagian besar yaitu 56,8% 

atau lebih dari separuh responden menyatakan sangat setuju, yang berarti 



responden telah memahami dan menerapkan dengan baik program kesehatan kerja 

yang diterpakan perusahaan. Sedangkan pada item “tingkat ergonomi lokasi 

kerja” (X2.2), diketahui sebanyak 40,5% reponden menjawab setuju. Hal ini 

membuktikan bahwa sebagian besar karyawan bagian produksi setuju apabila 

tingkat ergonomi di lokasi kerja terbilang baik sehingga dapat mengurangi risiko 

kecelakaan yang bisa muncul dari pekerjaan yang dilakukan. 

Pada item (X2.3) yaitu “penempatan instalasi listrik”, mayoritas responden 

atau 54,1% dari 74 responden menyatakan setuju.  Hal ini menunjukkan instalasi 

listrik/ sistem kelistrikan di lokasi kerja sesuai dengan aturan yang berlaku atau 

aman bagi karyawan. Pada item “informasi/tanda bahaya pada mesin-mesin” 

(X2.4), dapat dikatakan bahwa mesin-mesin pada lokasi kerja telah di beri tanda 

bahaya/ informasi penggunaannya. Hal ini didasarkan pada 59,5% responden 

menyatakan setuju untuk pernyataan pada item ini. 

Item yang lain, yaitu “ketersediaan peralatan pendukung” (X2.5) 

menunjukkan jawaban yang sering muncul adalah sangat setuju dari 55,4% 

responden. Hal ini berarti peralatan yang tersedia di lokasi kerja (selain APD) 

dapat meringankan pekerjaan karyawan bagian produksi. Pada item “ketersediaan 

APD” (X2.6), dapat kita ketahui 79,7% responden menyatakan sangat setuju atas 

pernyataan tersebut, yang menunjukkan bahwa perusahaan menyediakan APD 

(Alat Pelindung Diri) seperti helm, sepatu boots, sarung tangan, dan masker yang 

dapat menghindarkan karyawan dari kecelakaan kerja. 

Pada item (X2.7) atau “desain dan pengembangan mesin-mesin”, sebanyak 

54,1% dari 74 responden menjawab setuju apabila mesin-mesin di lokasi kerja 



telah di  desain serta diimprovisasi (dikembangkan) untuk mengurangi tingkat 

kecelakaan. 

Rata-rata nilai terendah adalah item tingkat ergonomi lokasi kerja dengan 

nilai 3,77 dan nilai rata-rata tertinggi adalah item ketersediaan APD dengan nilai 

4,78. Tabel 4.6 juga menunjukkan rata-rata nilai untuk variabel X1 secara 

menyeluruh  adalah 4,31. Dari nilai tersebut dapat dikatakan responden 

menyatakan perusahaan telah mengimplementasikan program keselamatan kerja 

di bagian produksi dengan baik, sehingga karyawan tidak perlu khawatir dengan 

masalah keselamatan yang terkait dengan pekerjaan. 

4.3.3. Distribusi Frekuensi Variabel Quality of Work Life (Y) 

Distribusi frekuensi variabel Quality of Work Life (Y) tersaji dalam tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Variabel Quality of Work Life (Y) 

Item 
SS S N TS STS 

Mean 
F % F % F % F % F % 

Y1 31 41,9 35 47,3 8 10,8 - - - - 4,31 

Y2 39 52,7 31 41,9 4 5,4 - - - - 4,47 

Y3 25 33,8 40 54,1 7 9,5 2 2,7 - - 4,19 

Y4 34 45,9 38 51,4 2 2,7 - - - - 4,43 

Y5 45 60,8 26 35,1 3 4,1 - - - - 4,56 

Y6 44 59,5 29 39,2 1 1,4 - - - - 4,58 

Y7 52 70,3 19 25,7 3 4,1 - - - - 4,66 

Y8 24 32,4 40 54,1 10 13,5 - - - - 4,19 

Y9 27 36,5 38 51,4 8 10,8 - - 1 1,4 4,22 

Y10 47 63,5 23 31,1 3 4,1 1 1,4 - - 4,57 

Y11 22 29,7 31 41,9 17 23 4 5,4 - - 3,96 

 Σ Mean 4,38 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 



Berdasarkan Tabel 4.7 diatas, 47,3% dari 74 responden menyatakan setuju 

atas item “kesempatan memberi gagasan dan berkreativitas” (Y1) yang berarti 

karyawan memperoleh kesempatan untuk memberikan ide/ gagasan dan 

kreativitasnya dalam bekerja. Pada item “relevansi aktivitas dengan pekerjaan 

utama” (Y2), jawaban yang sering muncul adalah sangat setuju dari 52,7% 

responden. Hal ini menunjukkan aktivitas yang dilakukan karyawan didalm 

perusahaan selalu relevan atau berhubungan dengan pekerjaan utama mereka. 

Pada item (Y3) yaitu “rasa aman dan nyaman”, diketahui mayoritas 

responden atau 54,1% responden menyatakan setuju, yang menunjukkan 

karyawan bagian produksi selalu dalam rasa aman dan nyaman pada saat 

melaksanakan pekerjaan. Dari item “kesesuaian jam kerja” (Y4), diketahui 51,4% 

menyatakan setuju apabila jam kerja yang diberikan oleh perusahaan sesuai 

dengan aturan yang berlaku. 

Pada item (Y5) atau “kemampuan pribadi”, terdapat 60,8% responden 

menjawab sangat setuju. Hal ini berarti karyawan menggunakan semua 

kemampuan yang mereka miliki untuk menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan item 

“melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur” (Y6) diperoleh jawaban sangat setuju 

dari 59,5% responden, yang menyatakan bahwa karyawan bagian produksi 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan perusahaan. 

Pada item (Y7) yaitu “pentingnya pekerjaan yang dilakukan”, mayoritas 

responden atau 70,3% dari 74 responden menyatakan setuju.  Hal ini 

menunjukkan pekerjaan yang mereka lakukan merupakan hal yang sangat penting 

bagi kehidupan mereka. Pada item “kesempatan memperoleh pelatihan” (Y8), 

dapat dikatakan bahwa karyawan diberi kesempatan untuk memperoleh pelatihan 



(training) untuk melaksanakan setiap pekerjaan. Hal ini didasarkan pada 54,1% 

responden menyatakan setuju untuk pernyataan pada item ini. 

Pada item “desain pekerjaan” (Y9), jawaban yang sering muncul adalah 

setuju sebanyak 51,4% atau 38 responden. Hal ini berarti pekerjaan yang 

dilakukan karyawan adalah desain kerja yang memang harus diselesaikan. Pada 

item yang lain, yaitu “peningkatan performa” (Y10), 63,5% dari 74 responden 

menyatakan sangat setuju apabila karyawan senantiasa meningkatkan performa 

saat bekerja untuk meminimalkan kegagalan/ kecelakaan. 

Item terakhir pada variabel kesehatan kerja ini adalah “pandangan sosial” 

(Y11). Dari 74 responden, 41,9% menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa 

pandangan lingkungan sosial menambah semangat kerja karyawan dalam upaya 

pencapaian prestasi. 

Jawaban yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, dapat diketahui 

secara menyeluruh rata-rata nilai untuk variabel Y adalah 4,38. Dari nilai tersebut 

dapat dikatakan karyawan bagian produksi perusahaan pengolah tembaga ini 

memiliki tingkat QWL yang baik. Dan secara menyeluruh rata-rata nilai terendah 

adalah item Y11 (pandangan sosial) dengan nilai 3,94 dan nilai rata-rata tertinggi 

adalah item Y7 (pentingnya pekerjaan yang dilakukan) dengan nilai 4,66. 

4.4. Hasil Uji Instrumen Penelitian 

4.4.1. Uji Validitas 

Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana data yang 

ditampung pada suatu kuesioner dapat mengukur apa yang ingin diukur. Validitas 

yang digunakan dalam penelitian ini digunakan dengan menghitung korelasi 

antara setiap skor butir instrumen dengan skor total (Sugiyono, 2010). 



Hasil dari pengujian validitas kuesioner yang telah terkumpul dari responden 

dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Validitas 

Item rhitung rtabel Keterangan 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

X1.5 

X1.6 

X1.7 

0,603 

0,598 

0,642 

0,690 

0,688 

0,734 

0,581 

0,226 

0,226 

0,226 

0,226 

0,226 

0,226 

0,226 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

X2.4 

X2.5 

X2.6 

X2.7 

0,632 

0,536 

0,730 

0,668 

0,689 

0,631 

0,681 

0,226 

0,226 

0,226 

0,226 

0,226 

0,226 

0,226 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Y1 

Y2 

Y3 

Y4 

Y5 

Y6 

Y7 

Y8 

Y9 

Y10 

Y11 

0,518 

0,707 

0,763 

0,586 

0,713 

0,531 

0,545 

0,575 

0,735 

0,720 

0,518 

0,226 

0,226 

0,226 

0,226 

0,226 

0,226 

0,226 

0,226 

0,226 

0,226 

0,226 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 

Berdasarkan Tabel 4.8, maka dapat dinyatakan bahwa semua item dari 

setiap variabel-variabel pada kuesioner yang telah diajukan kepada responden 

telah memenuhi syarat validitas, dengan tingkat kepercayaaan 95% (α= 5%) 

diperoleh koefisien korelasi hasil perhitungan (rhitung) lebih besar daripada 



koefisien korelasi berdasarkan tabel (rtabel) = 0,226 (nilai rtabel untuk n = 74) dan 

bernilai positif. 

4.4.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam 

mengukur suatu gejala/kejadian. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat pengukur, 

semakin stabil pula alat pengukur tersebut. Dalam melakukan perhitungan Alpha, 

digunakan alat bantu program komputer yaitu SPSS for Windows 17 dengan 

menggunakan model Alpha. Sedangkan dalam pengambilan keputusan 

reliabilitas, suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha lebih 

besar dari 0,6 (Ghozali, 2009). 

Hasil pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 

4.9 berikut. 

Tabel 4.9 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Kesehatan Kerja (X1) 

Keselamatan Kerja (X2) 

Quality of Work Life (Y) 

0,754 

0,752 

0,842 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 

Pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai Cronbach 

Alpha diatas 0,60 yang dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing 

variabel dari kuesioner adalah reliabel sehingga untuk selanjutnya item-item pada 

masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. 

 

 



4.5. Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.5.1. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

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

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 

2009). Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat dari Variance 

Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance melalui program SPSS. Nilai cut off 

yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas apabila nilai 

varians <0,10 atau sama dengan nilai VIF>10. Dan sebaliknya apabila VIF < 10 

maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2009). 

Untuk menguji apakah model regresi terjadi multikolinearitas atau tidak, 

dapat diketahui dari tabel berikut.   

Tabel 4.10 

Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Variabel Bebas VIF Keterangan 

Kesehatan Kerja (X1) 

Keselamatan Kerja (X2) 

1,449 

1,449 

Tidak terjadi Multikoliniearitas 

Tidak terjadi Multikoliniearitas 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 

Berdasarkan hasil pengujian asumsi multikolinearitas yang ditunjukkan 

Tabel 4.10, masing-masing variabel bebas memiliki nilai varians lebih dari 0,10 

atau sama dengan VIF kurang dari 10. Maka, asumsi tidak terjadi 

multikolinearitas terpenuhi. 

4.5.2. Uji Normalitas 

Uji asumsi normalitas digunakan untuk mendeteksi kemungkinan normalitas 

kesalahan pengganggu. Uji ini juga untuk melihat apakah nilai residual 

terdistribusi normal atau tidak. Pada dasanya normalitas dapat dideteksi dengan 



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

melihat histogram dari residualnya (Ghozali, 2009). 

Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan 

menggunakan uji Kolmogorov Smirnov terhadap nilai residual hasil persamaan 

regresi. Apabila probabilitas hasil uji Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,05 

maka asumsi normalitas terpenuhi. Pengujian juga dapat menggunakan grafik. 

grafik yang digunakan adalah histogram dan grafik normal probability plot. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Normalitas: Kolmogorov Smirnov 

 X1 X2 Y 

N 

Kolmogorov-Smirnov 

Signifikansi residual 

74 

0,932 

0,350 

74 

0,956 

0,321 

74 

0,999 

0,271 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.11, diketahui bahwa nilai 

signifikansi residual regresi lebih dari 0,05. Sehingga, asumsi normalitas 

terpenuhi. 

Gambar 4.7 

Hasil Uji Normalitas: Grafik Histogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 



Gambar 4.7 

Hasil Uji Normalitas: Grafik Normal P-P Plot 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 

Dari Gambar 4.6 diketahui bahwa grafik histogram membentuk lonceng atau 

pola distribusi normal. Sedangkan pada Gambar 4.7 penyebaran titik-titik masih 

berada disekitar dan searah dengan garis diagonal. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa nilai residual memiliki distribusi normal, dimana asumsi normalitas 

terpenuhi.  

4.5.3. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2009:125) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi dapat dilihat dari pola yang 

terbentuk pada titik-titik yang terdapat pada grafik scatterplot seperti berikut. 

 

 

 

 



Gambar 4.9 

Hasil Uji Heteroskedastisitas: Grafik Scatterplot 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 

Berdasarkan Gambar 4.3 diatas, terlihat titik-titik tersebar secara acak dan 

tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar diatas maupun 

dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Maka, dapat dikatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas, yang berarti model regresi dikatakan layak. Pengujian 

heteroskedastisitas juga dapat dilakukan melalui Uji Glejser. Hasil dari pengujian 

dapat dilihat pada Tabel 4.12 di bawah ini: 

Tabel 4.12 

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

Variabel 

Bebas 

Unstandardiz

ed 

Coefficients 

Unstandardi

zed 

Coefficients Sig. Keterangan 

B 
Std. 

error 
Beta 

 

Kesehatan 

Kerja (X1) 

Keselamatan 

Kerja (X2) 

 

-0,140 

 

0,060 

 

0,094 

 

0,103 

 

-0,222 

 

0,065 

 

0,117 

 

0,643 

Non 

Heteroskedastisitas 

Non 

Heteroskedastisitas 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 



Berdasarkan hasil Uji Glejser melalui SPSS, dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi kedua variabel bebas lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

 

4.6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi digunakan sebagai alat analisis statistik untuk meneliti 

variabel-variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat, dimana 

jumlah variabel bebasnya hanya satu (Siregar, 2004). 

Hasil dari analisis regresi linier berganda pada penelitian ini dapat kita 

lihat dalam Tabel 4.13 berikut. 

Tabel 4.13 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients Sig. 

B Std. error Beta 

Konstanta 15,133 4,550  0,001 

Kesehatan Kerja (X1) 0,356 0,152 0,253 0,022 

Keselamatan Kerja (X2) 0,736 0,165 0,480 0,000 

Adjusted R
2
 = 0,414 

α  = 0,05 

 

 Sumber: Data Primer Diolah (2013) 

Pada penelitian ini, variabel bebasnya adalah kesehatan kerja (X1) dan 

keselamatan kerja (X2). Sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah QWL 

karyawan.  

Berdasarkan Tabel 4.13, dapat dibuat model regresi sebagaimana berikut: 

Y = b1X1 + b2X2 

Y = 0,253X1 + 0,480X2 

Interpretasi persamaan regresi berganda diatas adalah sebagai berikut:  

 



1. Koefisien b1 = 0,253 

Nilai koefisien untuk variabel kesehatan kerja (X1) sebesar 0,253. Hal ini 

mengandung arti bahwa setiap peningkatan program kesehatan kerja 

perusahaan, maka akan meningkatkan QWL (Y) karyawan pula. Sebaliknya, 

apabila program kesehatan mengalami penurunan, maka tingkat QWL 

karyawan juga akan menurun atau berbanding lurus (searah). 

2. Koefisien b2 = 0,480 

Nilai koefisien untuk variabel keselamatan kerja (X2) sebesar 0,480. Hal ini 

mengandung arti bahwa setiap peningkatan program keselamatan kerja 

perusahaan, maka akan meningkatkan QWL (Y) karyawan pula. Sebaliknya, 

apabila program keselamatan mengalami penurunan, maka tingkat QWL 

karyawan juga akan menurun atau berbanding lurus (searah). 

Hasil ini juga menunjukkan kedua variabel bebas yaitu variabel kesehatan 

kerja (X1) dan keselamatan kerja (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel Quality of Work Life (Y). Oleh karena itu, program K3 menjadi perhatian 

yang sangat penting bagi perusahaan terlebih bagi karyawan bagian produksi yang 

notabene bersinggungan langsung dengan bahaya/kecelakaan kerja di lokasi kerja.  

Persamaan regresi diatas juga menunjukkan nilai adjusted R
2
 sebesar 

0,414. Artinya, variabel QWL karyawan bagian produksi dipengaruhi oleh 41,4% 

variabel bebas seperti kesehatan dan keselamatan kerja. Sedangkan sisanya 58,6% 

dipengaruhi variabel lain diluar variabel bebas yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 



4.7. Hasil Pengujian Hipotesis 

4.7.1. Hasil Uji Hipotesis Pertama (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independen) 

secara keseluruhan terhadap variabel terikatnya (dependen). Kriteria pengambilan 

keputusan dari pengujian hipotesis secara simultan ini adalah sebagai berikut: 

1. Jika F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel 

Kesehatan Kerja (X1) dan Keselamatan Kerja (X2) secara simultan dapat 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap quality of work life.  

2. Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya variabel 

Kesehatan Kerja (X1) dan Keselamatan Kerja (X2) secara simultan tidak dapat 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap quality of work life.  

Tabel 4.14 

Hasil Uji F 

Variabel Bebas Fhitung Ftabel Keterangan 

Kesehatan Kerja (X1) 
25,736 3,12 

Signifikan 

Keselamatan Kerja (X2) Signifikan 

Sig. F  = 0,000 

α  = 0,05 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 

Berdasarkan Tabel 4.14, diketahui nilai Fhitung memiliki nilai yang lebih 

besar daripada Ftabel (25,736 > 3,12) dengan tingkat signifikansi kurang nilai α 

(0,00 < 0,05). Hal ini berarti bahwa variabel bebas yang terdiri kesehatan kerja 

(X1) dan keselamatan kerja (X2) secara simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikatnya (Y) yaitu QWL.  Dengan demikian Ho 

ditolak dan Ha diterima. 

 

 



4.7.2. Hasil Uji Hipotesis Kedua (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk menguji apakah semua variabel bebas secara parsial 

dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Uji t juga 

dapat digunakan untuk menguji variabel bebas mana yang paling dominan 

mempengaruhi variabel terkait. Kriteria pengambilan keputusan dari pengujian 

hipotesis secara parsial ini adalah sebagai berikut: 

1. Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya  variabel 

Kesehatan Kerja (X1) dan Keselamatan Kerja (X2) secara parsial dapat 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap quality of work life.  

2. Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya variabel 

Kesehatan Kerja (X1) dan Keselamatan Kerja (X2) secara parsial dapat 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap quality of work life. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji t 

Variabel Bebas thitung Sig. Keterangan 

Kesehatan Kerja (X1) 2,346 0,022 Signifikan 

Keselamatan Kerja (X2) 4,449 0,000 Signifikan 

ttabel  = 1,994 

α  = 0,05 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 

Berdasarkan Tabel 4.15, pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan 

variabel kesehatan kerja (X1) memiliki nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,346 > 

1,994) dengan tingkat signifikansi kurang dari nilai α (0,022 < 0,05). Sedangkan, 

variabel keselamatan kerja (X1) memiliki nilai thitung lebih besar dari ttabel (4,449 > 

1,994) dengan tingkat signifikansi kurang dari nilai α (0,00 < 0,05). Kedua hasil 

uji ini menunjukkan variabel kesehatan kerja (X1) dan keselamatan kerja (X2) 



secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel QWL (Y). demikian Ho 

ditolak dan Ha diterima. 

 

4.8. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan dalam penelitian ini, membuktikan bahwa baik secara simultan atau 

keseluruhan maupun parsial atau terpisah, variabel-variabel bebas yang terdiri dari 

kesehatan dan keselamatan kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, 

yaitu quality of work life (QWL) karyawan bagian produksi perusahaan 

multinasional ini. Dari hasil Uji F, diketahui nilai Fhitung = 25,736 lebih besar 

daripada Ftabel = 3,12 dengan nilai signifikansi = 0,00 (α < 0,05). Sedangkan hasil 

Uji t menunjukkan thitung variabel X1 = 2,346 lebih besar daripada ttabel = 1,994 

dengan nilai signifikansi = 0,022 (α < 0,05). Dan thitung variabel X2 = 4,449 lebih 

besar daripada ttabel = 1,994 dengan nilai signifikansi = 0,00 (α < 0,05). Artinya, 

penerapan kesehatan kerja masih dapat dilaksanakan dengan baik walaupun 

keselamatan kerja kurang diperhatikan, begitu pula sebaliknya.  

Koefisien determinasi (adjusted R
2
) memiliki sebesar 0,414 yang berarti, 

variabel QWL karyawan bagian produksi dipengaruhi oleh 41% variabel 

kesehatan dan keselamatan kerja. Sedangkan sisanya 59% dipengaruhi variabel 

lain diluar variabel bebas. Artinya, variabel K3 memberikan determinasi hampir 

setengah dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi QWL, sehingga setiap 

perusahaan, khususnya perusahaan manufaktur sangat penting untuk menerapkan 

K3 dengan baik. 

Uji hipotesis berpengaruh signifikan disebabkan mayoritas responden 

adalah karyawan yang telah bekerja lebih dari 4 tahun, sehingga pengalaman yang 



telah diperoleh dapat membantu karyawan dalam memahami dan melaksanakan 

program K3 dengan lebih baik dan meningkatkan QWL. 

Hasil penelitian diatas juga diperkuat dengan teori yang dikemukakan oleh 

Cascio (2006) dimana unsur-unsur dalam QWL diantaranya adalah kesehatan 

kerja dan keselamatan kerja.  Lebih lanjut, kesehatan kerja yang di maksud oleh 

Cascio adalah penyelenggaraan poliklinik atau rumah sakit atau sekedar 

menyediakan dana kesehatan untuk mengganti biaya pengobatan karyawan 

maupun keluarganya merupakan bentuk perhatian dan perlindungan organisasi 

dalam mewujudkan kesehatan kerja. Dan keselamatan kerja dijabarkan dengan 

kondisi lingkungan kerja merupakan faktor eksternal yang sulit diprediksi. 

Manajer perlu memberikan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya 

kecelakaan dengan mengikutsertakan karyawan dalam asuransi. 

Walton (dalam Robbins, 2002) juga mengatakan bahwa QWL memiliki 

salah satu dari delapan aspek yaitu lingkungan kerja yang aman dan sehat. 

Dijelaskan, Individu tidak ditempatkan pada keadaan yang dapat membahayakan 

fisik dan kesehatan mereka, waktu kerja mereka juga sesuai dengan jadwal yang 

telah ditetapkan. Begitu juga usia harus sesuai dengan tugas yang 

dipertanggungjawabkan kepada mereka. 

 

4.9. Implikasi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak pada perusahaan 

terkait dengan K3 yamg telah dilteliti. Berikut implikasi-implikasi bagi 

perusahaan berdasarkan hasil analisis penelitian: 

1. Pada variabel kesehatan kerja telah diketahui item tingkat kebisingan (X1.4) 

memiliki nilai rata-rata terendah dengan 3,87. Sedangkan nilai rata-rata 



terendah dari variabel keselamatan kerja adalah item ergonomi di lokasi kerja 

dengan 3,77. Hal ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan, agar pada masa 

mendatang juga meningkatkan K3 pada kedua item yang telah disebutkan 

tanpa mengesampingkan item-item yang lain, sehingga QWL setiap karyawan 

di bagian produksi menjadi lebih baik.  

2. Secara keseluruhan, hasil penelitian membuktikan bahwa meningkatnya 

implementasi program K3 juga akan meningkatkan QWL karyawan. Pada 

studi yang dilakukan Yusuf (2011) menyebutkan salah satu indikator QWL 

adalah rasa aman dan nyaman saat melaksanakan pekerjaan. Perusahaan dapat 

memberikan rasa aman tersebut salah satunya dengan peningkatan  kesehatan 

kerja seperti pemberian jaminan sosial, menyediakan peralatan medis di 

tempat kerja, dan merawat lingkungan kerja. Apabila karyawan sudah merasa 

aman dan nyaman dalam bekerja, maka karyawan merasa perusahaan telah 

memperhatikan karyawannya dengan baik dan memberikan yang terbaik bagi 

perusahaan, termasuk loyalitas terhadap perusahaan. Meningkatnya loyalitas 

karyawan tentu dapat mengurangi biaya rekrutmen sebagai pengganti 

karyawan yang mengundurkan diri dari perusahaaan. 

 

4.10. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang telah dilaksanakan pada perusahaan multinasional ini tidak 

seluruhnya dapat berjalan dengan lancar, akan tetapi terdapat beberapa 

keterbatasan/ kendala dalam melaksanakan penelitian, yang meliputi: 

1. Pada subbab sturktur organisasi perusahaan, penulis hanya dizinkan untuk 

mengambil data berupa grafik saja, sehingga deskripsi tugas dan fungsi setiap 



jabatan sulit untuk didapatkan. Hal ini karena struktur organisasi perusahaan 

yang pada dasarnya bersifat rahasia. 

2. Pengumpulan data responden (kuesioner) memerlukan waktu lebih lama dari 

yang ditentukan, karena beberapa karyawan yang berwenang untuk 

mengumpulkan kuesioner tidak masuk kerja (cuti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang diterapkan perusahaan 

secara terpisah, dapat memberikan pengaruh dengan meningkatnya Quality of 

Work Life (QWL) karyawan bagian produksi. 

2. Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang diterpakan perusahaan  

secara bersama-sama memiliki pengaruh dengan meningkatnya Quality of 

Work Life (QWL) karyawan bagian produksi. 

3. Peningkatan program-program K3 yang diterapkan perusahaan akan 

berdampak pada peningkatan QWL karyawan bagian produksi dan berlaku 

pula sebaliknya. 

5.2. Saran 

Dari hasil penelitian, dapat diketahui beberapa hal yang dapat menjadi 

pertimbangan/saran baik bagi perusahaan maupun penelitian selanjutnya, yang 

meliputi: 

1. Perusahaan perlu meningkatkan program kesehatan kerja yang terkait dengan 

tingkat kebisingan di lingkungan kerja bagian produksi. Hal ini perlu 

dilakukan, karena rata-rata nilai pada aspek ini tidak terlalu tinggi. Perusahaan 

dapat mengatasi hal tersebut dengan memfasilitasi APD berupa penutup 

telinga atau peralatan lain yang dapat membantu karyawan yang bekerja di 

lingkungan dengan tingkat kebisingan tinggi menjadi lebih rendah.    



2. Perusahaan perlu juga meningkatkan program kesehatan kerja yang terkait 

dengan sirkulasi udara di lingkungan kerja bagian produksi. Hal ini perlu 

dilakukan, karena rata-rata nilai pada aspek ini hanya sedikit diatas aspek 

tingkat kebisingan, yang menunjukkan bahwa beberapa karyawan merasa 

sirkulasi udara di lingkungan kerjanya masih belum memadai. Perusahaan 

dapat mengatasinya dengan membuat ruang kerja menjadi lebih terbuka atau 

menambahkan sarana yang dapat membantu sirkulasi udara menjadi lebih 

baik. 

3. Perusahaan juga perlu meningkatkan program keselamatan kerja yang terkait 

dengan tingkat ergonomi di lokasi kerja. Sebab, rata-rata nilai pada aspek ini 

adalah yang terendah daripada aspek keselamatan kerja yang lain, yang berarti 

bahwa beberapa karyawan belum merasakan ergonomika dari peralatan 

maupun perlengkapan di bagian produksi. Sehingga, perusahaan dapat 

mengubah tata letak pada bagian produksi ini untuk meningkatkan ergonomi. 

4. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian tentang K3, hendaknya dapat 

menganalisis faktor-faktor lain pada K3 yang dapat meningkatkan QWL 

karyawan, sehingga hasil penelitian tersebut dapat melengkapi hasil penelitian 

ini. 
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KUESIONER PENELITIAN 

Yth. Bapak/Ibu/Sdr. Responden 

Saya adalah mahasiswa semester tujuh Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya Jurusan Manajemen. Kuesioner ini digunakan untuk 

kebutuhan pengumpulan data pada penelitian tugas akhir mahasiswa program 

Sarjana. Tujuan dilaksanakannya penyebaran kuesioner ini adalah untuk mengkaji 

Pengaruh Implementasi Program Kesehatan dan Keselamtan Kerja (K3) terhadap 

Quality of Work Life (QWL) Karyawan Bagian Produksi. Mengingat arti 

pentingnya kuesioner ini sebagai data primer dari penelitian ini, maka saya sangat 

mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab secara jujur 

sesuai dengan kondisi yang dirasakan di Bagian Produksi perusahaan ini. 

Kuesioner ini dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kode etik penelitian. Atas 

kesediaan meluangkan waktu dan kerjasama yang Anda berikan, saya ucapkan 

terimakasih 

 

 

 

Hormat Saya,  

 

 

Azrizal Dhana Firmansyah 

NIM: 105020205111008 

 

 

 

 

 



TERIMA KASIH ATAS KESEDIAANNYA UNTUK MENGISI  

KUESIONER INI 

 

Berilah tanda checklist/centang (√) pada jawaban yang dianggap paling sesuai 

dengan keadaan dan situasi Anda sekarang ini : 

A. Identitas Responden 

1. Jenis kelamin :  

Laki – laki    Perempuan 

 

2. Usia :    

< 20 tahun     20 – 25 tahun 

26 – 30 tahun     31 – 40 tahun 

> 41 tahun 

 

3. Pendidikan Terakhir : 

SMU / sederajat    D3 

S1      S2 

Lain-lain......... 

 

4. Masa Kerja : 

< 3 tahun     3-10 tahun 

11 – 15 tahun     > 15 tahun 

 

B. Daftar Pernyataan 

Berilah tanda checklist/centang (√) pada jawaban yang dianggap paling sesuai 

dengan keadaan dan situasi Anda pada kolom yang telah tersedia. 

Keterangan kuesioner: 

 SS = Sangat Setuju 

 S = Setuju  

 N   = Netral 

 TS   = Tidak Setuju 

 STS  = Sangat Tidak Setuju 

 



Tabel 1. Kesehatan Kerja 

No Pernyataan 
SS S N TS STS 

5 4 3 2 1 

1 Saya memahami dan menerapkan dengan baik 

program kesehatan yang telah ditetapkan perusahaan 

    
 

2 Saya melakukan pekerjaan tanpa ada tekanan/ tidak 

membuat stres 

    
 

3 Pencahayaan di lingkungan kerja cukup memadai 

untuk menunjang pekerjaan saya 

    
 

4 Tingkat kebisingan di lingkungan kerja telah sesuai 

dengan aturan yang berlaku. (tidak sampai 

mengganggu pendengaran) saya 

     

5 Sirkulasi udara di lingkungan kerja sesuai dengan 

jenis pekerjaan yang  saya lakukan. 

     

6 Perusahaan memberikan/menyediakan fasilitas medis 

di lokasi kerja apabila terjadi hal-hal yang tidak di 

inginkan 

     

7 Perusahaan memberikan jaminan kesehatan kepada 

saya sesuai dengan peraturan yang berlaku 

     

 

Tabel 2. Keselamatan Kerja 

No Pernyataan 
SS S N TS STS 

5 4 3 2 1 

1 Saya memahami dan menerapkan dengan baik 

program keselamatan kerja yang telah ditetapkan 

perusahaan 

    

 

2 Lokasi kerja saya menerapkan ergonomi yang baik 

sehingga dapat meminimalisir kecelakaan yang dapat 

timbul dari pekerjaan yang saya lakukan 

    

 

3 Lokasi instalasi listrik/ sistem kelistrikan di lokasi 

kerja sesuai dengan aturan yang berlaku (aman bagi 

pekerja) 

    

 

4 Mesin-mesin pada lokasi kerja telah di beri tanda 

bahaya/ informasi penggunaannya. 

     

5 Peralatan yang tersedia di lokasi kerja (selain APD) 

dapat meringankan pekerjaan yang saya lakukan 

     

 



No Pernyataan 
SS S N TS STS 

5 4 3 2 1 

6 Perusahaan menyediakan APD (Alat Pelindung Diri 

seperti helm, sepatu boots, sarung tangan, masker, 

dll yang dapat menghindarkan saya dari kecelakaan 

kerja. 

     

7 Mesin-mesin di lokasi kerja telah di  desain serta di 

improve untuk mengurangi tingkat kecelakaan 

     

 

Tabel 3. Quality of Worklife (QWL) 

No Pernyataan 
SS S N TS STS 

5 4 3 2 1 

1 Saya memperoleh kesempatan untuk memberikan 

ide/ gagasan dan kreativitas dalam bekerja. 

    
 

2 Di perusahaan, aktivitas yang saya lakukan selalu 

relevan atau berhubungan dengan pekerjaan utama 

saya. 

    

 

3 Saya selalu dalam rasa aman dan nyaman saat 

melaksanakan pekerjaan 

    
 

4 Jam kerja saya, telah sesuai dengan peraturan yang 

ditetapkan  

    
 

5 Saya menggunakan semua kemampuan yang saya 

miliki untuk menyelesaikan pekerjaan  

     

6 Saya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 

prosedur yang ditetapkan perusahaan 

     

7 Pekerjaan yang saya lakukan penting untuk 

kehidupan saya 

     

8 Saya diberi kesempatan untuk memperoleh pelatihan 

(training) 

     

9 Pekerjaan yang saya lakukan merupakan desain kerja 

yang memang harus saya selesaikan 

     

10 Saya senantiasa meningkatkan performa saat bekerja 

untuk meminimalkan kegagalan / kecelakaan  

     

11 Pandangan lingkungan sosial menambah semangat 

kerja saya/dalam upaya pencapaian prestasi 

     

 


