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PAMBUDI YUDHA PRAWIRA. 0711030062. Analisis Pengaruh Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Dengan 
Metode Structural Equation Modeling (SEM) di PTPN XII (Persero) Kebun 
Kertowono Lumajang. SKRIPSI. 
Pembimbing: 1. Ir. Usman Effendi, MS. 
             2. Wike Agustin Prima Dania, STP, M.Eng. 
 

RINGKASAN 
 

PT. Perkebunan Nusantara XII (persero) merupakan suatu perusahaan teh 
berskala besar yang dalam kegiatan produksinya melibatkan banyak tenaga kerja dan 
menggunakan mesin – mesin produksi. PT. Perkebunan Nusantara XII (persero) telah 
menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas 
tenaga kerja. Permasalahan yang terjadi adalah pihak PT. Perkebunan Nusantara XII 
(persero) belum pernah melakukan analisis mengenai pengaruh keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) terhadap produktivitas tenaga kerja. 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) di PT. Perkebunan Nusantara XII (persero) dengan 
menggunakan metode Structural Equation Modeling. Penelitian ini dilaksanakan 
pada tanggal 25 April - 23 Mei 2011 di PT. Perkebunan Nusantara XII (persero). 
Pengolahan data dilakukan di Laboratorium Komputasi dan Analisis Sistem, Jurusan 
Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya 
Malang.  

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa hubungan antara 
keselamatan kerja dan produktivitas tenaga kerja mempunyai nilai koefisien regresi 
sebesar 0.744, nilai p-value sebesar 0.023, dan nilai C.R sebesar 2.276. Hal ini 
menunjukkan bahwa keselamatan kerja memiliki hubungan yang kuat dan signifikan 
dengan produktivitas tenaga kerja. Disisi lain, hubungan antara kesehatan kerja dan 
produktivitas tenaga kerja mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0.045, nilai p-
value sebesar 0.832, dan nilai C.R sebesar 0.023. Hal ini menunjukkan bahwa 
kesehatan kerja memiliki hubungan yang lemah dan tidak signifikan dengan 
produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, hubungan antara keselamatan kerja dan 
kesehatan kerja mempunyai nilai koefisien korelasi sebesar 0.589, nilai p-value 
sebesar 0.000, dan nilai C.R sebesar 4.487. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan 
kerja dan kesehatan kerja mempunyai hubungan korelasi yang kuat. Kesimpulannya, 
jika keselamatan kerja tinggi, maka kesehatan kerja akan tinggi pula. Jika 
keselamatan kerja rendah, maka kesehatan kerja juga akan rendah. 

  
Kata Kunci: Structural Equation Modeling, keselamatan kerja, kesehatan kerja, 
produktivitas tenaga kerja. 
 
 



 

PAMBUDI YUDHA PRAWIRA. 0711030062. Analysis The Effect Of 
Occupational Safety and Health On Worker Productivity With Structural 
Equation Modeling Method in PTPN XII (persero) Kebun Kertowono 
Lumajang. SKRIPSI. 
Supervisor :  1. Ir. Usman Effendi, MS. 

          2. Wike Agustin Prima Dania, STP, M.Eng 

SUMMARY 
 

 PT. Perkebunan Nusantara XII (persero) Kebun Kertowono Lumajang is a 
large-scale tea company that in its production activities it involves a lot of manpower 
and production machine. This company has implemented a occupational safety and 
health program. Occupational safety and health is one of the factors that affect labor 
productivity. Problem that occured is this company has never done an analysis of the 
influence of occupational safety and health on labor productivity. 

The purpose of this study is to analyze the influence of occupational safety 
and health in PT. Perkebunan Nusantara XII (persero) Kebun Kertowono Lumajang 
using Structural Equation Modeling method. This research was conducted on 25 
April to 23 May 2011 in this company. Data processing has been done at the 
Laboratory of Computational and Systems Analysis, Department of Agroindustrial 
Technology, Faculty of Agricultural Technology, Brawijaya University. 

From this research, it can be seen that the relationship between occupational 
safety and labor productivity has 0.744 regression coefficient value, 0.023 p-value, 
and 2.276 C.R value. It means that occupational safety has a strong and significant 
relationship with labor productivity. On the other hand, the relationship between 
occupational health and labor productivity has 0.045 regression coefficient value, 
0.832 p-value, and 0.023 C.R value. It means that occupational health has a weak and 
insignificant with labor productivity. Furthermore the relationship between 
occupational safety and occupational health has 0.589 correlation coefficient value, 
0.000 p-value, and 4.487 C.R value. It means that occupational safety and 
occupational health have a strong correlation. In conclusion, the higher occupational 
safety, the higher occupational health. In contrast, the lower occupational safety, the 
lower occupational health.  

 
Keywords : Structural Equation Modeling, Occupational Safety, Occupational Health, 
Labor Productivity. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan faktor penting yang mendukung 

berjalannya kegiatan suatu organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia sangat 

menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan industri. Hal ini terjadi karena 

produktivitas dari perusahaan sangat dipengaruhi oleh produktivitas dari tenaga 

kerjanya. Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja adalah 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sangat 

berhubungan erat dengan produktivitas tenaga kerja karena dengan adanya 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) maka para tenaga kerja akan merasa aman dan 

tenang dalam melaksanakan pekerjaannya. Bila para tenaga kerja sudah merasa aman 

dan tenang dalam bekerja maka para tenaga kerja tentu dapat berkonsentrasi penuh 

pada pekerjaannya sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja.  

PT. Perkebunan Nusantara XII (persero) merupakan suatu perusahaan teh 

berskala besar yang dalam kegiatan produksinya melibatkan banyak tenaga kerja dan 

menggunakan mesin – mesin industri yang seringkali dapat membahayakan 

keselamatan tenaga kerja. Selain itu lingkungan kerja juga seringkali berpengaruh 

terhadap kesehatan dari tenaga kerja. Oleh karena itu perlu adanya usaha preventif 

yang dilakukan dalam rangka mengurangi ataupun mencegah terjadinya kecelakaan 

kerja dan penyakit akibat kerja yang erat hubungannya dengan keselamatan dan 

kesehatan kerja tenaga kerja. Selama ini PT. Perkebunan Nusantara XII (persero) 



 

telah menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Program 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang telah dilakukan antara lain dengan 

membuat kondisi kerja yang aman. Selain itu PT. Perkebunan Nusantara XII 

(persero) juga menerapkan pemberian fasilitas kerja selama pekerja melakukan 

aktifitasnya. Selama ini masih belum diketahui hubungan antara keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) terhadap produktivitas kerja di PT. Perkebunan Nusantara XII 

(persero) mengingat selama ini masih terjadi beberapa kecelakaan kerja di PT. 

Perkebunan Nusantara XII (persero), sehingga pengaruh keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3) terhadap produktivitas kerja perlu diteliti dan dianalisis. 

Sehubungan dengan produktivitas tenaga kerja, dalam teori Herzberg 

dikemukakan bahwa produktivitas dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor 

content factor (motivator) dan faktor context factor (hygiene). Faktor motivator 

adalah faktor – faktor yang dapat mendorong orang untuk dapat memenuhi kebutuhan 

tingkat atasnya dan merupakan penyebab orang menjadi puas atas pekerjaannya. 

Faktor hygiene adalah faktor – faktor yang berhubungan dengan lingkungan 

pekerjaan, dimana pekerjaan memberikan kesempatan untuk seseorang dalam 

pemenuhan kebutuhan tingkat bawah. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam 

teori Herzberg termasuk dalam faktor hygiene. Menurut Handoko (2001) keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) sangat berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja 

karena bila keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang termasuk dalam faktor 

hygiene tidak terpenuhi, tidak ada, ataupun tidak sesuai maka dapat membuat pekerja 

merasa tidak puas sehingga akan menurunkan tingkat produktivitas dari para pekerja. 

Terdapat beberapa faktor dalam hygiene antara lain adalah kebijakan perusahaan, 



 

penyeliaan, gaji, hubungan antar pribadi, dan kondisi kerja. Sementara itu faktor – 

faktor dalam motivator antara lain tanggung jawab, kemajuan, pencapaian, 

pengakuan, dan pekerjaan itu sendiri. Kedudukan keselamatan dan kesehatan kerja 

(K3) dalam teori Herzberg yaitu terdapat pada faktor hygiene yang tercakup dalam 

kondisi kerja.   

Untuk meneliti dan menganalisis hubungan dan pengaruh keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) terhadap produktivitas tenaga kerja maka digunakan metode 

Structural Equation Modeling (SEM). Dalam penelitian ini akan ditentukan 

hubungan dan pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja terhadap 

produktivitas kerja. Metode Structural Equation Modeling (SEM) merupakan metode 

yang paling tepat digunakan untuk penelitian ini, karena metode Structural Equation 

Modeling (SEM) memiliki keunggulan dalam menampilkan sebuah model 

komprehensif bersamaan dengan kemampuannya mengukur hubungan – hubungan 

yang ada sehingga mampu memberikan hasil sesuai dengan kajian yang diteliti. 

Menurut Wijanto (2008), metode Structural Equation Modeling (SEM) juga memiliki 

keunggulan dibandingkan metode lain seperti metode regresi berganda dan metode 

analisis faktor. SEM dapat melakukan pengujian secara bersama-sama yaitu model 

struktural yang mengukur hubungan antara independent dan dependent construct, 

serta pengukuran model yang mengukur hubungan (nilai loading) antara variabel 

indikator dengan  konstruk (variabel laten). Dengan digabungkannya pengujian 

model structural dan pengukuran tersebut memungkinkan untuk dilakukan pengujian 

kesalahan pengukuran dan melakukan analisis faktor bersamaan dengan pengujian 

hipotesis. 



 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan dan 

pengaruh antara variabel keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas 

tenaga kerja bagian produksi dan indikator - indikator apa saja yang membentuk 

variabel keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan produktivitas.   

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah menentukan hubungan dan pengaruh variabel 

keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas tenaga kerja bagian produksi 

serta menentukan indikator – indikator yang membentuk variabel keselamatan kerja, 

kesehatan kerja, dan produktivitas.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai informasi dan bahan evaluasi bagi PT. 

Perkebunan Nusantara XII (persero) tentang hubungan dan pengaruh keselamatan dan 

kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teh 

Kata teh (Camelia sinensis) berasal dari Cina. Orang Cina daerah Amoy 

menyebut teh dengan tay. Nama ini kemudian menyebar ke mancanegara dengan 

penyebutan yang sedikit berbeda. Tanaman teh masuk ke Indonesia pada tahun 1684, 

berupa biji teh dari Jepang. Dewasa ini di seluruh pelosok Indonesia aneka produk teh 

dijumpai sehari-hari. Teh bisa diminum panas atau dingin, sebagai minuman 

penyegar atau obat (Setyamidjaja, 2004). Menurut Hartoyo (2003), Tanaman teh yang 

tumbuh di Indonesia ini, sebagian besar merupakan varietas Asamica yang berasal 

dari India. Berbeda dengan tanaman teh yang tumbuh di daerah Jepang dan China 

yang merupakan varietas sinensis.  

Ada tiga varietas teh yang terkenal di dunia, yaitu Sinensis, Assamica dan 

Cambodia. Saat ini sudah tidak terhitung lagi jumlah hibrid yang dikembangkan 

diantara jenis tersebut. Hasil produksi teh Sinensis tidak banyak, tapi kualitasnya 

baik. Produksi teh Assamica tinggi dan kualitasnya juga baik. Teh Cambodia adalah 

jenis hibrida kedua jenis sebelumnya (Nazarudin dan Paimin, 2003). Menurut 

Hartoyo (2003) Teh varietas Asamica memiliki kelebihan dalam hal katekinnya (zat 

bioaktif utama dalam teh) yang lebih besar. Oleh karena itu, varietas Asamica ini 

sangat potensial untuk dikembangkan menjadi pangan olahan/minuman (pangan 

fungsional) dan farmasi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. 

2.2 Pengolahan Teh 



 

Secara umum, pengolahan teh hitam di Indonesia dapat dikategorikan dalam 

dua sistem, yaitu sistem Orthodox dan sistem baru seperti CTC (Crushing-Tearing-

Curling) dan LTP (Lowrie Tea Processor). Meski sistem yang digunakan berbeda, 

secara prinsip proses pengolahannya tidaklah jauh berbeda. Berikut ini merupakan 

tahapan proses pengolahan teh hitam:  

a.    Penerimaan Pucuk 

Sebelum melaksanakan proses pengolahan, pucuk daun teh harus dalam 

keadaan baik. Artinya keadaan pucuk teh dari pemetikan sampai ke lokasi 

pengolahan belum terjadi perubahan. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan teh 

yang bermutu yang sangat berperan untuk mendapatkan pucuk yang segar adalah 

proses pengangkutan. Dalam pengangkutan pucuk daun segar dari kebun ke pabrik, 

beberapa hal ini perlu diperhatikan untuk mencegah kerusakan daun (Setyamidjaja, 

2004). Pucuk yang sudah sampai di pabrik harus segera diturunkan dari truk untuk 

menghindari kerusakan pucuk, selanjutnya pucuk akan segera ditimbang dan 

diangkut ke whitering through untuk dilayukan (Nazaruddin dan Paimin, 2003). 

b.    Pelayuan 

Tahap kedua pada proses pengolahan teh hitam adalah pelayuan. Selama 

proses pelayuan, daun teh akan mengalami dua perubahan yaitu perubahan senyawa-

senyawa kimia yang terdapat dalam daun serta menurunnya kandungan air sehingga 

daun teh menjadi lemas. Proses ini dilakukan pada alat Withering Trough selama 14-

18 jam tergantung kondisi pabrik yang bersangkutan (Setyamidjaja, 2004). Pelayuan 

mempunyai tujuan untuk menurunkan kandungan air bebas sampai kadar air tertentu, 



 

membuat daun menjadi lemas, tidak mudah patah dan mudah digulung, mengurangi 

jumlah air yang harus diuapkan dalam proses pengeringan, memberi kesempatan 

terjadinya perubahan senyawa kimia dalam daun (Putratama, 2009). 

c.    Penggilingan dan Oksidasi Enzimatis 

Menurut Setyamidjaja (2004), secara kimia selama proses pengilingan 

merupakan proses awal terjadinya oksimatis yaitu bertemunya polifenol dan enzim 

polifenol oksidase dengan bantuan oksigen. Penggilingan akan mengakibatkan 

memar dan dinding sel pada daun teh menjadi rusak. Cairan sel akan keluar 

dipermukaan daun secara rata. Proses ini merupakan dasar terbentuknya mutu teh. 

Selama proses ini berlangsung, katekin akan diubah menjadi theaflavin dan 

thearubigin yang merupakan komponen penting baik terhadap warna, rasa maupun 

aroma seduhan teh hitam. Menurut Belitz and Grosch (2005), selama fermentasi 

berlangsung, flavanol mengalami oksidasi enzimatis menjadi komponen yang 

berperan dalam pembentukan warna dan flavor teh hitam. Intensitas flavor tersebut 

berhubungan dengan total kandungan komponen fenol dan aktivitas polifenol 

oksidase.  

d.    Pengeringan 

Pengeringan merupakan proses pengaliran udara panas pada bubuk hasil 

fermentasi sehingga diperoleh bubuk yang kering. Pengeringan pada pengolahan teh 

hitam dilakukan dengan VFBD (Vibro Fluid Bed Dryer). Udara panas yang 

digunakan untuk pengeringan berasal dari udara luar yang dipanaskan dengan Heat 

Exchanger yang menggunakan bahan bakar IDO (Putratama, 2009). Menurut 



 

Setyamidjaja (2004), proses pengeringan bertujuan untuk menghentikan proses 

oksimatis pada saat seluruh komponen kimia penting dalam daun teh telah secara 

optimal terbentuk. Proses ini menyebabkan kadar air daun teh turun menjadi 2,5-4%. 

Keadaan ini dapat memudahkan proses penyimpanan dan transportasi. 

e.    Sortasi dan Grading 

Sortasi bertujuan untuk memisahkan teh kering berdasarkan warna, ukuran 

dan berat. Sedangkan grading bertujuan untuk memisahkan teh berdasarkan standar 

mutu yang telah disepakati secara nasional maupun internasional. Sortasi kering 

adalah pemisahan teh hasil pengeringan yang didasarkan besarnya ukuran bubuk. 

Alat sortasi kering CTC terdiri dari Vibro Screen Sifter, Vibro Fibre Extractor, 

Minipacker yang dipasang di atas conveyor belt dan Rotary Tea Sifter. Fibre 

Extractor dan Minipacker dapat menarik serat-serat dan dapat memisahkan partikel-

partikel teh yang berbentuk lembaran. Di samping memisahkan serat dan tangkai, 

sortasi kering juga dapat memisahan partikel-partikel teh yang ukurannya seragam 

(Setyamidjaja, 2004). Menurut Putratama (2009), sortasi kering pada dasarnya 

merupakan upaya untuk memperoleh produk teh hitam  yang seragam dan baik 

ukurannya, bentuknya maupun beratnya, disamping teh tersebut  harus bersih dari 

kotoran, tulang, atau serat-serat daun. Dengan dasar tersebut maka pelaksanaan 

sortasi kering meliputi memotong/mengecilkan ukuran, mengayak, membersihkan 

dari kotoran, dan menghembus teh untuk mendapatkan berat partikel  yang seragam. 

 

 



 

f.    Pengemasan 

Teh yang telah disortasi dan digrading dimasukkan dalam peti miring yang 

selanjutnya dimasukkan ke dalam tea bulker untuk dilakukan pencampuran 

(blending). Proses ini untuk menghomogenkan produk teh dalam grade yang sama. 

Mengingat produk pertanian senantiasa mengalami fluktuasi kualitas, maka produk 

teh dari batch ke batch dari hari ke hari senantiasa berbeda. Untuk menghilangkan 

perbedaan tersebut dilakukanlah pencampuran (Setyamidjaja, 2004). Menurut 

Putratama (2009) pengemasan mempunyai tujuan melindungi bubuk teh dari 

kontaminasi mikrobia ataupun kotoran fisik, memudahkan di dalam pengangkutan 

dan pemasaran, memperbaiki penampilan dalam rangka kepentingan penjualan, dan 

memudahkan di dalam penyimpanan dalam gudang (efektivitas tempat)  

2.3 Keselamatan Kerja 

Menurut Mangkunegara (2002), keselamatan dan kesehatan kerja adalah 

suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik 

jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada 

umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. 

Menurut Suma’mur (2001) keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk 

menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja 

di perusahaan yang bersangkutan. Beckmerhagen (2003), menyatakan bahwa 

Keselamatan adalah merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik 

seseorang terhadap cedera yang terkait dengan pekerjaan. Kesehatan adalah merujuk 

pada kondisi umum fisik, mental dan stabilitas emosi secara umum. 



 

Menurut Mondy (2008), keselamatan mencakup perlindungan karyawan dari 

cedera yang disebabkan oleh kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan. Hal yang 

ternasuk dalam cakupan definisi mengenai keselamatan tersebut adalah faktor – 

faktor yang berhubungan dengan cedera stress berulang serta kekerasan di tempat 

kerja dan dalam rumah tangga. Menurut Handoko (2001), bidang manajemen sumber 

daya manusia yang semakin penting adalah pemeliharaan keamanan dan kesehatan 

kerja karyawan. Perusahaan memperhatikan hal ini untuk memberikan kondisi kerja 

yang lebih aman dan lebih sehat, serta menjadi lebih bertanggung jawab atas kegiatan 

– kegiatan tersebut, terutama bagi organisasi – organisasi yang mempunyai tingkat 

kecelakaan yang tinggi. Terdapat beberapa faktor dalam pelaksanaan program 

keselamatan kerja, yaitu : 

a. Pencegahan Kecelakaan 

Pencegahan kecelakaan dilakukan dengan mengendalikan praktek – praktek manusia 

yang tidak aman. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan mendidik karyawan dalam 

hal keamanan. Memberlakukan larangan – larangan secara keras, misalnya larangan 

merokok, memasang poster – poster untuk selalu mengingatkan tentang keamanan, 

menunjukkan gambar – gambar karyawan yang luka dan data statistik kecelakaan, 

dan membentuk komite manajemen serikat kerja untuk memecahkan masalah 

keamanan yang bertugas mengurus pemberian asuransi dan jaminan masa depan 

pegawai bila terjadi kecelakaan kerja (Handoko, 2001). Pencegahan kecelakaan juga 

dilakukan dengan memperhatikan konstruksi bangunan pabrik dan memperhatikan 

keamanan kelistrikan pabrik (Ramli, 2010). 

 



 

b. Kondisi Pekerjaan 

Kondisi pekerjaan berhubungan erat dengan standar kerja dan pelaksanaannya, 

fasilitas keselamatan untuk jenis pekerjaan fisik yang berbahaya, kenyamanan kerja 

dan unsur pendukung keselamatan dan kenyamanan kerja, prosedur manual petunjuk 

kerja, serta kontrol, evaluasi, dan pemeliharaan tentang alat – alat kerja secara rutin 

(Mangkuprawira, 2007). 

c. Kondisi Karyawan 

Kondisi karyawan terkait dengan keterampilan karyawan dalam hal K3, kondisi 

kesehatan fisik karyawan, kondisi kesehatan mental, serta kebiasaan merokok, 

minuman keras, dan narkoba (Mangkuprawira, 2007). 

d. Kondisi Fasilitas Perusahaan 

Kondisi fasilitas perusahaan berhubungan erat dengan ketersediaan fasilitas yang 

cukup, kondisi ruangan kerja, asuransi kecelakaan, serta pelatihan dan sosialisasi 

tentang pentingnya keselamatan kerja di kalangan karyawan (Mangkuprawira, 2007). 

Fasilitas perusahaan juga termasuk tersedianya fire extinguisher (alat pemadam 

kebakaran darurat), perlengkapan P3K, serta alat pelindung diri bagi pekerja (Ramli, 

2010). 

 

2.4 Kesehatan Kerja 

Kesehatan kerja adalah penyerasian antara kapasitas kerja, beban kerja, dan 

lingkungan kerja agar para pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan 

dirinya sendiri dan masyarakat di sekitarnya, agar diperoleh produktivitas kerja yang 

optimal (Buchari, 2007). Menurut Suma’mur (2001), keselamatan kerja merupakan 



 

salah satu faktor yang menentukan produktivitas.dengan demikian terdapat pengaruh 

positif antara keselamatan dan kesehatan kerja yang semakin meningkat dengan 

produktivitas kerja karyawan. Mengingat begitu besarnya pengaruh kesehatan kerja 

terhadap karyawan, maka setiap pengusaha diwajibkan melindungi, memelihara, dan 

meningkatkan kesehatan tenaga kerja. 

Kesehatan kerja menunjuk kepada kondisi – kondisi fisiologis – fisikal dan 

psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh 

perusahaan. Jika perusahaan melaksanakan kegiatan kesehatan kerja yang efektif, 

maka akan lebih sedikit pekerja yang mengalami cedera dan penyakit jangka panjang 

atau jangka pendek sebagai akibat dari pekerjaan mereka (Schuler, 2002). Kesehatan 

kerja meliputi berbagai upaya penyerasian antara pekerja dengan pekerjaan dan 

lingkungan kerjanya baik fisik maupun psikis. Dalam hal cara / metode kerja, proses 

kerja dan kondisi yang bertujuan untuk (Buchari, 2007) : 

1. Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan kerja masyarakat pekerja di 

semua lapangan kerjasetinggi – tingginya baik fisik, mental, maupun 

kesejahteraan sosialnya. 

2. Mencegah timbulnya gangguan kesehatan pada masyarakat pekerja yang 

diakibatkan oleh keadaan atau kondisi linkungan kerjanya. 

3. Memberikan pekerjaan dan perlindungan bagi pekerja di dalam pekerjaannya dari 

kemungkinan bahaya yang disebabkan oleh faktor – faktor yang membahayakan 

kesehatan. 

4. Menempatkan dan memelihara pekerja di suatu lingkungan pekerjaan yang sesuai 

dengan kemampuan fisik dan psikis pekerjanya. 



 

Faktor – faktor dalam kesehatan kerja meliputi (Mateas, 2005) : 

a. Lingkungan Kerja Secara Fisik 

Menurut Mondy (2008), salah satu pendekatan dalam program keselamatan 

dan kesehatan kerja adalah mengembangkan dan memelihara lingkungan kerja fisik 

yang aman. Disini mengubah lingkungan kerja adalah fokus untuk meningkatkan 

kesehatan. Menurut Suma’mur dalam Mateas (2005), dalam hal ini lingkungan kerja 

secara fisik dapat dilihat dari sikap perusahaan dalam menangani hal – hal seperti 

kebersihan lingkungan, suhu udara dan ventilasi tempat kerja, dan sistem 

pembuangan sampah dan limbah industri. Lingkungan kerja juga berhubungan 

dengan kondisi penerangan dalam pabrik (Ramli, 2010). 

b. Sarana Kesehatan Kerja 

Menurut Dessler (2009), pilihan asuransi kesehatan karyawan dan perawatan 

rumah sakit nampak besar bagi perusahaan, karena asuransi seperti ini sangat mahal. 

Pemberian sarana kesehatan kerja dapat membantu melindungi dari biaya perawatan 

rumah sakit dan hilangnya pendapatan yang berasal dari kecelakaan atau penyakit di 

luar pekerjaan. Menurut Suma’mur dalam Mateas (2005), upaya – upaya dari 

perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dari tenaga kerjanya dapat dilihat dari 

usaha dalam pemenuhan penyediaan air bersih, sarana olahraga dan kesempatan 

rekreasi, sarana kamar mandi dan wc. 

c. Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja 

Menurut Dessler (2009), sebagian pengusaha memberikan sejumlah tunjangan 

asuransi wajib atau sukarela, seperti kompensasi pekerja dan asuransi kesehatan. 

Tunjangan kompensasi pekerja dapat berbentuk uang atau fasilitas kesehatan. 



 

Pengusaha juga harus menyediakan pelayanan medis, operasi, dan rumah sakit sesuai 

dengan kebutuhan karyawan tersebut. Menurut Suma’mur dalam Mateas (2005), 

pemeliharaan kesehatan tenaga kerja dapat dilakukan dengan usaha seperti pemberian 

makanan bergizi, pelayanan kesehatan kerja, dan pemeriksaan kesehatan kerja. 

Pemeliharaan kesehatan kerja juga dipenuhi dengan usaha pemeliharaan kebersihan, 

kesehatan, dan ketertiban (Ramli, 2010). 

2.5 Produktivitas Tenaga Kerja 

Produktivitas secara umum dapat diartikan sebagai hubungan antara hasil 

nyata maupun fisik dengan masukan sebenarnya. Selanjutnya dikatakan pula bahwa 

masukan sering dibatasi dengan masukan tenaga kerja, untuk keluaran diukur dalam 

kesatuan fisik, bentuk nilai. Dalam proses produksi, tenaga kerja merupakan faktor 

yang menentukan diantara faktor – faktor produksi lainnya. Sehingga produktivitas 

tenaga kerja akan mempengaruhi faktor – faktor produksi secara keseluruhan 

(Sinungan, 2003). Menurut Gomes (2003), manusia sebagai penggerak utama 

kemajuan dan keberhasilan, dituntut untuk selalu mengembangkan dan meningkatkan 

kualitas kerjanya. Dengan adanya peningkatan tersebut, kemampuan untuk mengelola 

dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam perusahaan akan meningkat 

untuk memperoleh keluaran atau output yang diharapkan. 

Menurut Schuler (2002), terdapat beberapa faktor dalam penilaian kinerja 

karyawan. Pada studi kasus yang dilakukan dalam penilaian kinerja kurir di AAP, 

terdapat beberapa indikator yang harus diketahui dalam penilaian kinerja karyawan, 

indikator tersebut antara lain kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, 



 

kehadiran, tanggung jawab, dan kerjasama. Menurut Mangkuprawira (2007), 

produktivitas yang berhubungan erat dengan kinerja merupakan suatu konstruksi 

multidimensi yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor – faktor 

tersebut terdiri atas faktor intrinsik karyawan (personal / individual) atau terkait 

dengan sumber daya manusia. Faktor - faktor  tersebut antara lain adalah :  

a. Kualitas kerja yang mengacu pada akurasi dan margin kesalahan. 

b. Kuantitas kerja yang mengacu pada jumlah produksi atau hasil. 

c. Ketepatan waktu yang mengacu pada penyelesaian tugas sesuai dengan waktu 

yang ditetapkan. 

d. Kehadiran dan ketepatan waktu yang mengacu pada ketaatan pada jadwal kerja 

sebagaimana yang ditugaskan. 

e. Tanggung jawab yang mengacu pada penyelesaian tugas atau pekerjaan. 

f. Kerjasama yang mengacu pada kerjasama dan komunikasi dengan rekan kerja. 

Secara umum pengukuran produktivitas berarti perbandingan yang dapat 

dibedakan dalam tiga jenis yang sangat berbeda, yaitu (Sinungan, 2003): 

1. Perbandingan – perbandingan antara pelaksanaan secara historis yang tidak 

menunjukkan apakah pelaksanaan sekarang ini memuaskan, namun hanya 

mengetengahkan apakah meningkat atau berkurang serta bagaimana tingkatannya. 

2. Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (tugas, perorangan, seksi, proses) 

dengan lainnya. Pengukuran seperti ini menunjukkan pencapaian relatif. 



 

3. Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya. Point ini merupakan 

metode terbaik karena memusatkan pada sasaran dan tujuan. 

2.6 Structural Equation Modeling (SEM) 

Structural Equation Modeling (SEM) adalah sekumpulan teknik – teknik 

statistikal yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif 

rumit secara simultan (Ferdinant, 2002). Hubungan yang rumit itu dapat dibangun 

antara satu atau beberapa variabel independen dengan satu atau beberapa variabel 

dependen. Masing – masing variabel dependen dan independen dapat berbentuk 

faktor atau konstruk yang dibangun dari beberapa variabel indikator (Santoso, 2011).  

Menurut Santoso (2011), Permodelan SEM merupakan penggabungan dari 

model analisis jalur (path analysis) dan model pengukuran (measurement model) 

yaitu analisis konfirmasi faktor (confirmatory factor analysis). Dengan analisis model 

SEM juga dikonfirmasikan variabel – variabel indikator perefleksi variabel laten, 

demikian juga ingin dilihat pengaruh dari variabel independent (endogen maupun 

eksogen) terhadap variabel dependen, ataupun pengeruh dari variabel eksogen 

terhadap variabel endogen. Menurut Ferdinant (2002), metode SEM juga 

mengandung 2 aspek penting, yaitu proses yang dikaji yang ditampilkan dalam 

bentuk persamaan structural (regresi) dan relasi structural dari persamaan yang dapat 

dibuat model secara visual, sehingga memudahkan konseptualisasi suatu teori yang 

akan dikaji. 

 



 

Disamping itu, Structural Equation Modeling (SEM) merupakan metode yang 

dilandasi oleh teori, sehingga Structural Equation Modeling (SEM) digunakan untuk 

menguji sebuah teori, baik teori baru yang dikembangkan sendiri oleh peneliti 

maupun teori yang sudah lama yang pembuktiannya membutuhkan pengujian empirik 

(Ferdinant, 2002). Menurut Santoso (2011), Structural Equation Modeling (SEM) 

tidak digunakan untuk membentuk teori kausalitas, tetapi digunakan untuk menguji 

kausalitas yang teorinya sudah ada. Dengan demikian, syarat umum Structural 

Equation Modeling (SEM) adalah teori yang berjustifikasi ilmiah.  

Keunggulan Structural Equation Modeling (SEM) adalah metode ini mampu 

menampilkan model, komprehensif, mampu mengkonfirmasi dimensi konsep / faktor 

dan mampu mengukur hubungan – hubungan secara teoritis (Santoso, 2011). Di 

dalam SEM, penelitian dapat melakukan tiga kegiatan secara serempak, yaitu 

pemeriksaan validitas dan reliabilitas instrument (setara dengan CFA), pengujian 

model hubungan antar variabel laten (setara dengan analisis path), dan mendapat 

model yang bermanfaat untuk prediksi (setara dengan model structural dan analisis 

regresi). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pada dasarnya SEM adalah 

kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi berganda (Ferdinant, 2002). 

Model regresi berganda adalah sebuah permodelan untuk melihat apakah ada 

hubungan atau tidak antara dua variabel atau lebih (Cheng, 2001). Hubungan antara 

variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat.model regresi berganda 

disajikan pada Gambar 1. 



 

 

Gambar 1. Diagram Jalur untuk Regresi Berganda (Cheng, 2001) 

Variabel bentukan (unobserved variable) yang dibangun dalam diagram jalur 

pada Gambar 2 dapat dibedakan dalam 2 kelompok yaitu variabel bentukan eksogen 

dan variabel bentukan endogen, sebagai berikut: 

a. Variabel Bentukan Eksogen 

Variabel bentukan eksogen dikenal juga sebagai “source variable” atau 

“variabel independen” yang tidak diprediksi oleh variabel yang lain di dalam 

model. Secara diagramatis variabel bentukan eksogen adalah variabel bentukan 

yang dituju oleh garis dengan satu ujung panah (Cheng, 2001). Menurut Santoso 

(2011), variabel eksogen adalah variabel independen yang mempengaruhi 

variabel dependen. Pada model SEM, variabel eksogen ditunjukkan dengan 

adanya anak panah yang berasal dari variabel tersebut menuju ke variabel 

endogen. 

b. Variabel Bentukan Endogen 

Variabel bentukan endogen adalah faktor – faktor yang diprediksi oleh 

satu atau beberapa variabel bentukan. Variabel bentukan endogen dapat 

memprediksi satu atau beberapa variabel bentukan endogen lainnya, tetapi 

variabel bentukan eksogen hanya dapat berhubungan kausal dengan variabel 



 

bentukan endogen (Cheng, 2001). Menurut Santoso (2011), variabel endogen 

adalah variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen (eksogen).  

Beberapa konvensi yang berlaku dalam SEM adalah sebagai berikut : 

a. Variabel terukur (Measured Variable) 

Variabel ini disebut juga observed variables, indicator variables, atau 

manifest variables, digambarkan dalam bentuk segi empat atau bujur sangkar. 

Variabel terukur adalah variabel yang datanya harus dicari melalui penelitian 

lapangan (Cheng, 2001). Menurut Santoso (2011), variabel terukur adalah 

variabel yang digunakan untuk menjelaskan atau mengukur sebuah variabel laten. 

Sebuah variabel teukur mempunyai symbol berbentuk kotak. 

b. Faktor 

Faktor adalah sebuah variabel bentukan (latens variables), yang dibentuk 

melalui indikator – indikator yang diamati dalam dunia nyata. Nama lain untuk 

latens variables atau construct atau unobserved variables. Faktor atau kontruk 

atau variabel laten ini digambarkan dalam bentuk diagram lingkar atau oval atau 

elips (Cheng, 2001). Menurut Santoso (2011), variabel laten adalah variabel yang 

tidak dapat diukur secara langsung kecuali diukur dengan satu atau lebih variabel 

manifest. 

c. Hubungan antar variabel 

Hubungan antar variabel dinyatakan melalui garis. Karena itu bila tidak 

ada garis berarti tidak ada hubungan langsung yang dihipotesakan. Bentuk – 

bentuk hubungan antar variabel antara lain adalah garis anak panah satu arah dan 

garis anak panah dua arah. Garis anak panah satu arah menunjukkan adanya 



 

hubungan yang dihipotesakan antara dua variabel, di mana variabel yang dituju 

oleh anak panah menunjukkan variabel dependent (Cheng, 2001). Dalam SEM 

terdapat dua kelompok hipotesis dengan anak panah satu arah yaitu hipotesis 

mengenai dimensi faktor dan hipotesisi mengenai hubungan regresi (Ferdinant, 

2002). Sementara itu, garis anak panah dua arah menunjukkan hubungan yang 

tidak dianalisis. Anak panah dua arah ini dalam pemodelan SEM digunakan untuk 

menggambarkan kovarians atau korelasi antara dua buah variabel (Cheng, 2001). 

 

2.7   Penelitian Terdahulu 

Neny, M. dkk (2008) mengangkat penelitian dengan judul “Pendekatan 

Metode Structural Equation Modeling Untuk Analisa Faktor Yang Mempengaruhi 

Produktivitas dari Tinjauan Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Kerja di PT. 

Barata Indonesia (Persero). Dalam penelitian ini menggunakan 5 variabel yaitu 

keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja social, 

dan produktivitas. Penelitian ini menggunakan 126 responden sebagai sampel 

penelitian. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah keselamatan dan kesehatan 

kerja berpengaruh langsung terhadap produktivitas kerja, selain itu lingkungan kerja 

dari segi fisik berpengaruh langsung terhadap kesehatan, namun tidak berpengaruh 

pada keselamatan kerja, dan berpengaruh tidak langsung terhadap produktivitas 

melalui keselamatan kerja. 

Azzuhri, M. (2004) mengangkat penelitian dengan judul “Manajemen K3, 

Keamanan Fisik, dan Kondisi Kerja : Pengaruhnya terhadap Produktivitas Kerja”. 

Penelitian ini dilakukan di dua perusahaan tekstil yang berbeda. Jumlah sampel dari 



 

penelitian ini adalah 179 orang yang merupakan tenaga kerja di masing – masing 

perusahaan tekstil yang diteliti. Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

metode analisis regresi linier. Dari penelitian ini diperoleh hasil yaitu manajemen K3, 

keamanan fisik, dan kondisi kerja secara bersama – sama mempengaruhi 

produktivitas kerja serta secara garis besar baik manajemen K3, keamanan fisik, 

maupun kondisi kerja sanggup mempengaruhi produktivitas pekerja. 

Wills, A. R. dkk. (2005) mengangkat penelitian dengan judul Analysis of a 

Safety Climate Measure for Occupational Vehicle Drivers and Implication for Safer 

Workplaces. Penelitian ini membahas tentang pengukuran keselamatan kerja dengan 

menggunakan teori dan metode Safety Climate dengan menggunakan Safety Climate 

Questionaire yang dikembangkan oleh Glendon dan Litherland. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan 321 sampel yang merupakan pekerja di tiga industri 

berbeda. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa komitmen manajemen dan 

pelatihan keselamatan kerja dapat meningkatkan informasi safety climate di sebuah 

perusahaan yang juga akan mempengaruhi kinerja dari tenaga kerja. 

Boyd, dkk. (2006) mengangkat penelitian dengan judul Employee and 

Workplace Health. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesehatan 

kerja terhadap tenaga kerja dan perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan 

menyebar kuesioner ke tenaga kerja dengan menggunakan 18 indikator yang terkait 

dengan kesehatan kerja. Dari penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa kesehatan 

kerja sangat mempengaruhi produktivitas dan kinerja dari tenaga kerja serta 

mempengaruhi produktivitas dari perusahaan. 



 

Droussiotis, A. (2004) mengangkat penelitian dengan judul The Profile Of 

High Performing Employees in Cyprus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

produktivitas dari tenaga kerja dari perusahaan – perusahaan di Siprus. Produktivitas 

kerja dinilai dari Effectiveness dan Efficiency. Penelitian ini dilakukan dengan 

menyebar kuesioner kepada para manajer perusahaan – perusahaan di Siprus karena 

penelitian ini menitik beratkan pada opini dari para manajer tentang produktivitas 

tenaga kerja. Dari penelitian dihasilkan beberapa kesimpulan yaitu produktivitas 

tenaga kerja lebih mengacu pada pekerjaan secara berkelompok, produktivitas tenaga 

kerja sangat dipengaruhi oleh kemampuan tenaga kerja untuk mengontrol lingkungan 

kerjanya, serta produktivitas tenaga kerja akan meningkat seiring dengan 

kepercayaannya kepada perusahaan tempatnya bekerja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1  Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Perkebunan Nusantara XII (PERSERO) 

Kebun Kertowono Lumajang, pada bulan April 2011. Pengolahan data penelitian                             

dilakukan di Laboratorium Komputasi dan Analisis Sistem, Jurusan Teknologi 

Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2  Batasan Masalah 

Batasan Masalah pada penelitian adalah : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada bagian produksi PT. Perkebunan 

Nusantara XII (PERSERO) Kebun Kertowono Lumajang. 

2. Penelitian ini dilakukan dengan objek penelitiannya adalah tenaga kerja di 

bagian produksi yang terdiri dari tenaga kerja bagian pengolahan, tenaga kerja 

bagian teknik, tenaga kerja bagian kantor pabrik, dan tenaga kerja bagian 

tester. 

3.3 Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi yang juga bertindak sebagai sampel dalam penelitian adalah tenaga 

kerja bagian produksi pada PT. Perkebunan Nusantara XII (persero). Berdasarkan 

jumlah sampel minimum yang disyaratkan oleh alat analisa yang digunakan, karena 

metode analisa yang digunakan adalah dengan structural equation modelling (SEM), 

maka jumlah sampel yang ideal dan representatif adalah antara 100 – 200, tergantung 



 

pada jumlah parameter yang diestimasi (Santoso, 2011). Penentuan jumlah sampel 

dalam penelitian ini pedomannya adalah 5 – 10 kali jumlah indikator (Ferdinant, 

2005). Penelitian ini menggunakan 13 indikator, sehingga penentuan jumlah sampel 

minimumnya adalah : 

n minimum = 8 x ( jumlah indikator ) 

         = 8 x 13 

         = 104 sampel 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka jumlah sampel minimum yang 

didapat adalah sebanyak 104 sampel sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah 

sebesar 104 sampel dari jumlah populasi sebesar 115 tenaga kerja.  

3.4 Pelaksanaan 

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif yang pemecahannya dengan 

menggunakan metode statistika dan dilakukan sesuai dengan tahapan yang tersaji 

pada gambar 2. 

3.4.1  Survey Pendahuluan 

Survey pendahuluan ini dilaksanakan di PT. Perkebunan Nusantara XII 

(persero). Kegiatan yang dilakukan dalam survey pendahuluan ini diantaranya adalah 

mempelajari keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan di PT. Perkebunan 

Nusantara XII (persero) serta mempelajari ciri – ciri populasi yang akan digunakan 

sebagai objek penelitian yaitu tenaga kerja di bagian produksi di PT. Perkebunan 

Nusantara XII (persero).  



 

 

Gambar 2. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 

 



 

3.4.2  Identifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan 

dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Diantaranya adalah bagaimana penerapan 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. Perkebunan Nusantara XII (persero). 

Adapun rumusan masalah yang ada adalah bagaimana hubungan dan pengaruh antara 

variabel keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas tenaga kerja bagian 

produksi. 

3.4.3  Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk memperjelas permasalahan yang dipilih, 

menjajaki kemungkinan dilanjutkannya penelitian, serta ingin mengetahui apa yang 

sudah dihasilkan orang lain bagi penelitian yang serupa dan bagaimana yang belum 

terpecahkan. Studi pendahuluan dari penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi 

literatur yang relevan dengan masalah yang diangkat. 

3.4.4  Identifikasi variabel 

Variabel penelitian yang digunakan terdiri dari : 

1. Variabel Indikator (Indicator Variable), variabel ini disebut juga observed 

variable, measured variable, dan manivest variable. Variabel indikator adalah 

variabel yang datanya harus dicari melalui penelitian lapang. Instrumen – 

instrumen survey dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

 

 



 

Tabel 1. Variabel Indikator 

Variabel Keselamatan Kerja (X1) 

Simbol Indikator 

X11 Pencegahan Kecelakaan : 

a. Peraturan / poster tentang larangan merokok. 

b. Poster – poster / spanduk tentang keselamatan kerja. 

c. Aspek manajemen keselamatan kerja pada perusahaan. 

d. Aspek konstruksi bangunan pabrik. 

e. Aspek kelistrikan pabrik. 

X12 Kondisi Pekerjaan : 

a. Standar kerja dan pelaksanaannya. 

b. Terdapat fasilitas keselamatan untuk jenis pekerjaan fisik yang 

berbahaya. 

c. Kenyamanan kerja dan unsur pendukung keselamatan dan kenyamanan 

kerja. 

d. Prosedur manual petunjuk kerja. 

e. Kontrol, evaluasi, dan pemeliharaan tentang mesin peralatan kerja 

secara rutin. 

X13 Kondisi Karyawan.: 

a. Kondisi kesehatan fisik karyawan. 

b. Kondisi kesehatan mental karyawan. 

c. Kebiasaan merokok oleh karyawan. 

X14 Kondisi Fasilitas Perusahaan : 

a. Kondisi tempat kerja. 

b. Asuransi kecelakaan. 

c. Sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 

d. Ketersediaan fire extinguisher (alat pemadam kebakaran darurat). 

e. Ketersediaan perlengkapan P3K. 

f. Ketersediaan alat pelindung diri bagi pekerja. 



 

Tabel 1. Variabel Indikator (Lanjutan) 

Variabel Kesehatan Kerja (X2) 

Simbol Indikator 

X21 Lingkungan Kerja Secara Fisik : 

a. Kebersihan lingkungan kerja. 

b. Suhu udara dan ventilasi tempat kerja. 

c. Sistem pembuangan sampah dan limbah industri. 

d. Kondisi penerangan dalam pabrik. 

X22 Sarana Kesehatan Kerja : 

a. Penyediaan air bersih. 

b. Terdapat sarana olahraga yang memadai. 

c. Terdapat kesempatan libur kerja/istirahat. 

d. Sarana kamar mandi dan wc sudah mencukupi. 

X23 Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja : 

a. Terdapat poliklinik atau puskesmas. 

b. Terdapat dokter atau mantri kesehatan. 

c. Pemeriksaan kesehatan kerja. 

d. Pemeliharaan kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. 

Variabel Produktivitas Tenaga Kerja (Y) 

Simbol Indikator 

Y1 

Y2 

Y3 

Y4 

Y5 

Y6 

Kualitas kerja dari tenaga kerja. 

Kuantitas kerja dari tenaga kerja. 

Kehadiran dari tenaga kerja. 

Tanggung jawab tenaga kerja terhadap tugasnya. 

Ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas. 

Kerjasama antar sesama pekerja.   

 



 

2.  Variabel Laten (Laten Variable) atau disebut juga Unobserved Variable, faktor/ 

konstruk. Variabel laten merupakan variabel yang dibentuk melalui indikator – 

indikator yang diamati yang dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Variabel Laten 

Simbol Variabel Laten / Faktor 

X1 

X2 

Y 

Keselamatan kerja 

Kesehatan kerja 

Produktivitas tenaga kerja 

 

3.4.5   Penyusunan Kuesioner 

Sarana yang digunakan pada penelitian berupa kuisioner untuk mendapatkan 

data yang diperoleh langsung dari responden yaitu tenaga kerja pada bagian produksi. 

Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini dirancang dalam bentuk 

skala likert. Pilihan jawaban pada kuisioner yaitu sangat setuju (SS) mempunyai skor 

5, setuju (S) mempunyai skor 4, netral (N) mempunyai skor 3, tidak setuju (TS) 

mempunyai skor 2, dan sangat tidak setuju (STS) mempunyai skor 1. 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau kelompok tentang kejadian atau gejala sosial (Riduan, 2007). Dalam 

penelitian gejala sosial ini telah diterapkan secara spesifik oleh peneliti, yang 

selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. 

 

 

 



 

3.4.6   Pengujian Instrumen 

1.  Uji Validitas 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat mengukur 

apa yang seharusnya diukur. Apabila peneliti ingin mengukur tingkat produktivitas 

seseorang maka instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data menyangkut 

tingkat produktivitas haruslah dapat mengukur produktivitas. Dengan demikian, 

instrumen tersebut valid (Kountur, 2004). 

Tingkat validitas dapat diketahui dengan menggunakan rumus korelasi 

product moment, yaitu : 

rxy  =		
Σ	 	–	 Σ 	Σ

√ Σ 	–	 Σ Σ 	–	 Σ
  

 
Keterangan : 

rxy = indeks korelasi antara dua variabel yang dikorelasikan 

X  = skor butir variabel bebas 

N  = jumlah sampel 

Y  = skor butir terikat 

Nilai korelasi yang diperoleh dapat dikatakan valid apabila nilai r hitung > r tabel 

pada taraf signifikansi yang ditetapkan dalam penelitian (Uyanto, 2009). Dalam 

penelitian ini digunakan taraf signifikansi 5%. Pengujian validitas pada penelitian 

dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS for Windows versi 18. 

 

 

 



 

2.  Uji Reliabilitas 

Suatu instrumen penelitian disebut reliabel apabila instrumen tersebut 

konsisten dalam memberikan penilaian atas apa yang diukur (Kountur, 2004). 

Pengujian reliabilitas yang digunakan pada test – test atau angket dengan jawaban 

terdiri dari 2 atau lebih pilihan (skor 1 – 5) adalah dengan menggunakan rumus 

Cronbach’s Alpha. 

Rumus Cronbach’s Alpha sebagai berikut : 

R =  
∑

 

Keterangan : 

R     =  reliabilitas instrument 

k      =  mean kuadrat antara subyek 

ΣSi2 =  mean kuadrat kesalahan 

St
2    =  jumlah varians total / skor 

Suatu instrumen dapat dikatakan andal (reliable) bila memiliki koefisien keandalan 

reliabilitas sebesar minimal 0,70 (Uyanto, 2009), dan untuk menentukan kriteria 

indeks reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 3. Pengujian reliabilitas pada penelitian 

dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS for Windows versi 18. 

 

 

 

 

 



 

Tabel 3. Kriteria Indeks Reliabilitas 

No. Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

1. 0,000 – 0,199 Sangat Rendah 

2. 0,200 – 0,399 Rendah 

3. 0,400 – 0,599 Cukup 

4. 0,600 – 0,799 Tinggi 

5. 0,800 – 1,000 Sangat Tinggi 

Sumber : Riduan, 2007 

3.4.7   Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini meliputi : 

a.  Pengamatan / Observasi 

Pengamatan dilakukan untuk mengetahui proses keselamatan dan kesehatan 

kerja yang berlangsung di perusahaan. 

b.  Kuisioner 

Kuisioner berisi daftar pertanyaan yang nantinya akan diberikan kepada 

responden. Kuisioner yang digunakan adalah kuisioner tertutup karena alternatif 

jawaban sudah tersedia. 

c.  Wawancara  

Wawancara adalah cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi 

langsung dari sumbernya dengan cara tanya jawab mengenai informasi dan 

sebagainya. 



 

 

d.   Dokumentasi 

Dokumentasi berupa dokumen / paparan yang dapat mendukung penelitian, 

misal laporan mengenai jumlah tenaga kerja pada bagian produksi, data hasil 

kuesioner dan data – data yang mendukung penelitian. 

 

3.5   Pengolahan Data 

Structural Equation Modeling (SEM) digunakan untuk menguji model dan 

hubungan – hubungan yang dikembangkan. Dalam pengujian model dengan 

menggunakan SEM dilakukan melalui tujuh langkah seperti yang tersaji pada 

Gambar 3. Pengujian model struktural dalam SEM dilakukan dengan bantuan AMOS 

18.0.  

Pemodelan SEM yang lengkap pada dasarnya terdiri dari model pengukuran 

dan model struktural. Model pengukuran ditujukan untuk mengkonfirmasi variabel 

indikator yang dikembangkan pada variabel laten. Model pengukuran yang paling 

umum dalam aplikasi SEM ialah model pengukuran kon – generik dimana setiap 

ukuran atau variabel teramati hanya berhubungan dengan satu variabel laten. Model 

struktural adalah model mengenai struktural hubungan yang membentuk atau 

menjelaskan kausalitas antar variabel laten yang terdiri dari variabel dependen dan 

variabel independen. Model struktural menggambarkan hubungan – hubungan yang 

ada di antara variabel – variabel laten. Hubungan – hubungan ini umumnya linier, 

meskipun perluasan SEM memungkinkan untuk mengikutsertakan hubungan non – 



 

linier. Sebuah hubungan di antara variabel – variabel laten serupa dengan sebuah 

persamaan regresi linier diantara variabel – variabel laten tersebut. 

               

Gambar 3. Langkah – Langkah Permodelan Structural Equation Modeling (SEM) 

Langkah – langkah yang perlu dilakukan untuk pemodelan SEM antara lain : 

1.  Pengembangan Model Berdasarkan Teori 

Tujuan dari pengembangan model ini adalah untuk menyusun hubungan 

kausalitas antara variabel keselamatan kerja dan kesehatan kerja dengan produktivitas 

kerja.  



 

2.  Penyusunan Diagram Jalur 

Langkah berikutnya adalah menyusun hubungan kausalitas dalam suatu 

diagram jalur. Ada dua hal yang perlu dilakukan antara lain menyusun model 

struktural yaitu menghubungkan antar variabel laten baik endogen maupun eksogen 

dan menyusun model pengukuran yaitu menghubungkan variabel laten endogen atau 

eksogen dengan variabel indikator disajikan pada Gambar 4. Diagram jalur yang 

ditunjukkan pada Gambar 4 adalah model struktural hubungan kausalitas antara 

variabel keselamatan kerja, kesehatan kerja yang mempengaruhi produktivitas kerja. 

Variabel laten eksogen 1 yaitu variabel keselamatan kerja dan variabel kesehatan 

kerja. Variabel keselamatan kerja mempunyai indikator antara lain X11, X12, X13, X14. 

Variabel kesehatan kerja mempunyai indikator X21, X22, X23. Sedangkan variabel 

laten endogennya adalah kualitas kerja (Y1), kuantitas kerja (Y2), kehadiran (Y3), 

tanggung jawab (Y4), ketepatan waktu (Y5), dan kerjasama (Y6). Di dalam diagram 

jalur struktural pada gambar 5 terlihat bahwa keselamatan kerja dan kesehatan kerja 

berhubungan terhadap produktivitas tenaga kerja yang dapat dilihat dengan adanya 

garis penghubung antara keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan produktivitas tenaga 

kerja. 



 

Gambar 4. Kerangka Teoritis Diagram Jalur Struktural 

3.  Konversi Diagram Jalur ke Dalam Persamaan 

Setelah model teoritis dikembangkan dalam sebuah diagram jalur, 

selanjutnya diagram jalur tersebut dikonversikan kedalam persamaan struktural dan 

persamaan yang menyatakan spesifikasi model pengukuran. Persamaan struktural 

dirumuskan untuk menyatakan hubungan kausalitas antar variabel laten yang diteliti, 

sedangkan persamaan spesifikasi model pengukuran digunakan untuk menentukan 

seberapa besar variabel indikator menyusun variabel laten. 



 

Konversi diagram jalur model struktural ke model matematika adalah sebagai berikut: 

Y = aX1 + bX2 + e……………………………………………………………….(1) 

Keterangan : 

Y   : Produktivitas 

X1 : Variabel keselamatan kerja 

X2 : Variabel kesehatan kerja 

e    : Error (galat) pada indikator. 

a    : Koefisien pengaruh variabel laten variabel keselamatan kerja terhadap   

produktivitas 

b  : Koefisien pengaruh variabel laten kesehatan kerja terhadap produktivitas  

Variabel bentukan eksogen pertama spesifikasinya sebagai berikut : 

X1 = λ1X11 + λ2X12 + λ3X13 + λ4X14 + e.................................................................(2) 

Variabel bentukan eksogen pertama spesifikasinya sebagai berikut : 

X2 = λ5X21 + λ6X22 + λ7X23 + e…………………………………………………..(3)  

Variabel bentukan endogen spesifikasinya sebagai berikut : 

Y  = λ8Y1 + λ9Y2 + λ10Y3 + λ11Y4 + λ12Y5 + λ13Y6 + e…………………………..(4) 

Keterangan : 

λ = Lamda, koefisien pengaruh variabel indikator terhadap variabel laten. 

d1 = Error atau nilai residual regression variabel endogen. 

 

 

 



 

4.  Memilih Matrik Input dan Estimasi Model Yang Diusulkan 

Setelah model dispesifikasikan secara lengkap, langkah berikutnya adalah 

memilih jenis input (kovarians dan korelasi) karena penelitian ini akan menguji 

hubungan kausalitas, maka matriks kovarianslah yang digunakan sebagai input untuk 

operasi SEM. Sedangkan untuk estimasi digunakan maximum likelihood. 

5.  Menilai Kemungkinan Munculnya Problem Identifikasi 

Problem identifikasi akan muncul melalui gejala – gejala sebagai berikut : 

a.  Standar error untuk salah satu atau beberapa koefisien sangat besar. 

b.  Korelasi yang sangat tinggi antar koefisien yang didapat (> 0.9). 

6.  Evaluasi Kriteria Goodness of Fit 

Pada evaluasi kriteria Goodness of Fit, dilakukan pengujian terhadap 

kesesuaian model dan sebelumnya dilakukan evaluasi terhadap asumsi – asumsi 

SEM. Evaluasi yang dilakukan yaitu : 

a.  Evaluasi atas Dipenuhinya Normalitas Data 

Evaluasi normalitas data dilakukan dengan mengamati skewness value 

(kecurangan) dari data yang digunakan yang biasa disebut dengan z – value. Bila z 

lebih besar dari nilai kritis, maka dapat diduga bahwa distribusi data adalah titik 

normal. Nilai titik kritis yang digunakan yaitu ± 2.58 dengan tingkat signifikasi 0.01 

atau 1 % (Ferdinant, 2002). 

b.  Evaluasi Outlier 

Dalam analisis ini outlier dapat dievaluasi dengan dua cara yaitu analisis 

terhadap univariate outlier dan analisis terhadap multivariate outlier. Analisis 

terhadap univariate outlier dilakukan dengan menentukan nilai ambang batas yang 



 

akan dikategorikan sebagai outliers dengan cara mengkonversi nilai data penelitian ke 

dalam standart score atau yang biasa disebut z – score. 

Deteksi terhadap multivariate outlier merupakan identifikasi outliers dengan 

menganalisis distribusi atau sebaran data secara multidimensional, dikarenakan 

melibatkan lebih dari dua variabel. Evaluasi ini dilakukan dengan memperhatikan 

nilai mahalonabis distance. 

Kriteria kerja yang digunakan adalah berdasarkan chi – squares pada derajat 

kebebasan (degree of freedom) 13 yaitu jumlah variabel indikator pada tingkat 

signifikasi p < 0.01 (Gozhali, 2008). 

c.  Uji Kesesuaian dan Uji Statistik 

Pada evaluasi ini dilakukan pengujian terhadap kesesuaian model, berikut ini 

beberapa indeks kesesuaian dan nilai cut - off value untuk menguji apakah sebuah 

model dapat diterima atau ditolak. 

1.  X2 Likelihood-Ratio Chi Square Statistic (CMIN) 

X2 merupakan suatu uji yang digunakan untuk menduga ragam suatu populasi 

yang tidak diketahui. Model yang diuji akan dipandang baik atau memuaskan bila 

nilai Chi-Square nya rendah. Semakin kecil nilai X2 semakin baik pula model itu. 

2.  Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  

Rata – rata perbedaan per degree of freedom yang diharapkan terjadi dalam 

populasi dan bukan dalam sampel. RMSEA ≤ 0.08 adalah good fit, sedang RMSEA < 

0.05 adalah close fit. 

 

 



 

3.  Goodness of Fit Index (GFI) 

Nilai GFI yaitu ukuran non – statistik yang nilainya berkisar dari nilai 0 

sampai 1, dengan nilai lebih tinggi adalah lebih baik. GFI ≥ 0.9 adalah good fit, 

sedang 0.8 ≤ GFI < 0.9 adalah marginal fit. 

Tabel  4.  Goodness of Fit Index 

Goodness of Fit Cut – Off Value 

X2 Chi Square Diharapkan Kecil 

Significaned Probability < 0.05 

RMSEA < 0.08 

GFI 0 – 1 

CMIND / DF < 2.00 

Sumber : Ferdinand (2002) 

4.  X2 Likelihood-Ratio Chi Square Statistic/Degree of Freedom (CMIN / DF) 

Menurut Wheaton et al (2001) nilai rasio 2 atau kurang dari 2 merupakan 

ukuran yang rasionable dan dapat diterima. Menurut Wijanto (2008), CMIN / DF 

adalah ukuran Goodness of Index yang paling kuat. 

7.  Interpretasi dan Modifikasi Model 

Tujuan modifikasi model adalah untuk melihat apakah modifikasi yang 

dilakukan dapat menurunkan nilai Chi Square. Seperti diketahui, semakin kecilnya 

angka Chi Square menunjukkan semakin fit data tersebut dengan model yang ada. 



 

Tetapi modifikasi model juga harus dilakukan atas dasar teori, dan tidak boleh 

dilakukan atas dasar semata – mata hanya untuk mendapatkan nilai Chi Square yang 

lebih baik (Santoso, 2011).  

 

3.5  Signifikansi Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk menguji pengaruh variabel X (Eksogen) 

terhadap variabel Y (Endogen) baik secara simultan maupun parsial. Uji t digunakan 

untuk menguji besarnya pengaruh secara parsial variabel X (Eksogen) terhadap 

variabel Y (Endogen) berdasarkan rumus sebagai berikut : 

t hitung  =   

Keterangan : 

Sb1 = Estimasi standar deviasi 

b1   = Koefisien kuadrat terkecil 

Hipotesis yang digunakan adalah : 

H0 : b1 ; b2 = 0 (tidak ada hubungan dan pengaruh secara parsial antara variabel 

keselamatan kerja dan kesehatan kerja terhadap variabel 

produktivitas) 

H1 : b1 ; b2 > 0 (ada hubungan dan pengaruh secara parsial antara variabel 

keselamatan kerja dan kesehatan kerja terhadap variabel 

produktivitas) 

Uji t sama dengan uji t (parsial) dalam multiple regression yang akan 

dilakukan dengan cara membandingkan nilai t tabel (jika t hitung > t tabel berarti variabel 

tersebut signifikan, dan jika t hitung ≤ t tabel berarti variabel tersebut tidak signifikan). 



 

Ferdinant (2002) menjelaskan bahwa t hitung cenderung identik dengan C.R (Critical 

Ratio) yang diuji dengan nilai probabilitas p (jika p < 0.05 menunjukkan hubungan 

yang signifikan dan jika p > 0.05 menunjukkan hubungan yang tidak signifikan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1  Profil Pabrik Teh Kertowono 

PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Kertowono terletak ± 17 km dari kota 

Lumajang (arah barat laut) dan ± 156 km dari kota Surabaya (kantor pusat), tepatnya 

di Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang. Secara topografi, 

terletak di daerah dengan ketinggian 600 – 1.250 dpl. PT. Perkebunan Nusantara XII 

Kebun Kertowono memproduksi teh hitam CTC (Crushing Tearing Curling). Jenis 

mutu teh yang dihasilkan antara lain yaitu BP I, PF, PD, Dust I, Fann, Dust II, Dust 

II, TW (Tea Waste) dan pluff.  

Pabrik Teh Kertowono merupakan salah satu bagian di PT. Perkebunan 

Nusantara XII Kebun Kertowono yang mempunyai tugas pokok yaitu memproduksi 

teh hitam CTC (Crushing Tearing Curling) yang berkualitas tinggi dengan harga 

yang kompetitif, dan memberikan pelayanan bermutu tinggi. Bagian ini merupakan 

salah satu bagian yang menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam 

menjalankan kegiatan produksinya. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang 

diterapkan di bagian ini berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan 

kerja. 

Pada Pabrik Teh Kertowono, dipimpin oleh Asisten Teknik dan Pengolahan 

yang membawahi 4 seksi / bagian yaitu bagian koordinator teknik, koordinator 

pengolahan, bagian juru tulis, dan bagian cup tester. Masing – masing bagian 

bertanggung jawab kepada Asisten Teknik dan Pengolahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan. Pabrik Teh Kertowono merupakan bagian dengan 



 

jumlah tenaga kerja yang cukup banyak yaitu ± 115 tenaga kerja. Struktur organisasi 

Pabrik Teh Kertowono secara umum disajikan pada Lampiran 3. Sementara itu untuk 

deskripsi pekerjaan masing – masing tenaga kerja di bagian produksi disajikan pada 

Lampiran 4.  

Berdasarkan struktur organisasi yang ada, Asisten Teknik dan Pengolahan 

memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap manajer kebun, Asisten Teknik dan 

Pengolahan membawahi koordinator teknik dan koordinator pengolahan, koordinator 

membawahi mandor – mandor, dan mandor membawahi para tenaga kerja pada 

bagiannya masing – masing. Jumlah tenaga kerja Pabrik Teh Kertowono disajikan 

pada Tabel 5. Sementara itu untuk jumlah tenaga kerja Pabrik Teh Kertowono secara 

lebih detail disajikan pada Lampiran 2. 

Tabel 5. Jumlah Tenaga Kerja Pabrik Teh Kertowono 

No. Jabatan Jumlah 

1. Asisten Teknik dan Pengolahan 1 

2. Bagian Teknik 43 

3. Bagian Pengolahan 64 

4. Juru Tulis 4 

5. Cup Test / Tester 3 

Jumlah 115 

Sumber : PTPN XII Kebun Kertowono (2011) 

 

 



 

4.2  Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pabrik Teh Kertowono 

Tujuan dari penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di Pabrik Teh 

Kertowono antara lain untuk meningkatkan derajat keselamatan kerja dan kesehatan 

kerja terhadap para tenaga kerjanya sehingga akan didapatkan produktivitas yang 

tinggi dari para tenaga kerja. Dalam meningkatkan kesadaran keselamatan dan 

kesehatan kerja terhadap para tenaga kerja PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun 

Kertowono telah melakukan berbagai usaha. Salah satunya yaitu melaksanakan 

penyuluhan terhadap para tenaga kerja mengenai pentingnya keselamatan dan 

kesehatan kerja, untuk itu maka PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Kertowono 

telah membentuk Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang 

mempunyai tujuan antara lain membangun organisasi kerja dan budaya kerja untuk 

mendukung terciptanya keselamatan dan kesehatan kerja (K3), menekan sedini 

mungkin terjadinya kecelakaan kerja, dan sebagai promosi peralatan kerja yang 

setinggi – tingginya secara fisik, mental, dan sosial. Struktur organisasi Panitia 

Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) secara umum dapat dilihat 

pada Lampiran 5. Sementara itu untuk deskripsi tugas Panitia Pembinaan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) disajikan pada Lampiran 6.   

4.2.1  Keselamatan Kerja 

Tujuan utama penerapan keselamatan kerja di Pabrik Teh Kertowono adalah 

meningkatkan derajat keselamatan dan kesehatan dari tenaga kerja, mencegah dan 

mengurangi terjadinya kecelakaan kerja, menciptakan kondisi lingkungan yang aman 

dan sehat, serta menciptakan efisiensi dan produktivitas kerja. Penerapan keselamatan 



 

kerja di Pabrik Teh Kertowono sudah cukup baik. Dalam menetapkan penerapan 

keselamatan kerja di pabrik, maka Pabrik Teh Kertowono berpedoman pada UU No. 

1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. 

Beberapa usaha dalam penerapan keselamatan kerja di Pabrik Teh Kertowono 

antara lain adalah memasang peraturan tentang larangan merokok, memasang poster 

tentang kecelakaan kerja, memelihara dan merawat bangunan pabrik, mengatur 

instalasi listrik dengan sebaik mungkin, memasang instruksi petunjuk kerja, membuat 

kondisi yang nyaman di dalam pabrik, melakukan perawatan dan pemeliharaan 

terhadap mesin – mesin produksi secara rutin, memberikan JAMSOSTEK kepada 

para tenaga kerja, mengingatkan kepada para tenaga kerja tentang pentingnya 

keselamatan kerja, menyediakan alat pemadam kebakaran sesuai dengan yang 

diperlukan, menyediakan kotak P3K, dan menyediakan APD (alat pelindung diri) 

seperti baju, masker, penutup kepala, dan sepatu kepada para tenaga kerja. 

Pabrik Teh Kertowono selalu berusaha dari waktu ke waktu untuk terus 

memperbaiki sistem keselamatan kerja di dalam pabrik. Hal ini dikarenakan masih 

ada beberapa kecelakaan kerja yang terjadi pada waktu sebelumnya. Untuk data 

kecelakaan kerja yang terjadi di Pabrik Teh Kertowono disajikan pada Lampiran 9. 

Oleh karena itu Pabrik Teh Kertowono telah membentuk Panitia Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) di pabrik yang struktur organisasinya secara umum disajikan 

pada Lampiran 7. Sementara itu untuk deskripsi tugasnya disajikan pada Lampiran 8. 

 

 



 

4.2.2  Kesehatan Kerja 

Tujuan utama penerapan kesehatan kerja di Pabrik Teh Kertowono adalah 

sebagai promosi dan pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan sosial dari tenaga 

kerja, pencegahan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi kerja, 

perlindungan pekerja dari resiko faktor – faktor yang mengganggu kesehatan, 

penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja yang sesuai 

kemampuan fisik dan psikologisnya, dan sebagai penyesuaian setiap pekerja terhadap 

pekerjaannya. 

Pabrik Teh Kertowono telah menerapkan program kesehatan kerja dalam 

melaksanakan kegiatan produksinya. Penerapan kesehatan kerja yang telah dilakukan 

antara lain menjaga kebersihan lingkungan pabrik, menyediakan tempat sampah 

dengan jumlah yang cukup, mengendalikan tingkat penerangan di dalam pabrik, 

menyediakan air bersih yang layak bagi para pekerja, menyediakan fasilitas olahraga, 

menyediakan kesempatan libur yang cukup, menyediakan kamar mandi dan wc 

dengan jumlah yang cukup dan layak, serta menyediakan puskesmas beserta mantri 

kesehatan. 

Dalam pelaksanaan kesehatan kerja di lingkungan pabrik, Pabrik Teh 

Kertowono selalu melakukan perbaikan dalam menerapkan system kesehatan kerja. 

Hal ini dilakukan guna terus meningkatkan derajat kesehatan pekerja sehingga para 

pekerja terhindar dari penyakit akibat kerja. Beberapa usaha yang dilakukan terkait 

dengan hal tersebut antara lain adalah melaksanakan pemeriksaan berkala terhadap 

para pekerja baik fisik maupun psikis, melakukan pemeriksanaan Cholenestrase 



 

terhadap para pekerja, melakukan pencegahan dan pengobatan penyakit umum dan 

penyakit akibat kerja, dan lain sebagainya. 

4.3  Karakteristik Responden 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap 104 responden 

dari populasi sebesar 104 tenaga kerja, maka dapat diketahui karakteristik responden 

Pabrik Teh Kertowono yang disajikan pada Tabel 6. Dalam pengambilan data, 

digunakan sampel sebanyak 104 sampel atau responden dari populasi sebesar 115 

tenaga kerja. Hal ini dikarenakan jumlah tenaga kerja secara keseluruhan pada Pabrik 

Teh Kertowono berjumlah 115 tenaga kerja. Sementara itu teknik sampling yang 

digunakan adalah probability sampling, yang lebih spesifiknya menggunakan teknik 

sampel random berlapis atau stratified random sampling. Menurut Supranto (2000), 

pada teknik probability sampling, setiap elemen mempunyai probabilitas yang sama 

untuk dipilih. Sementara itu sampel random berlapis atau stratified random sampling 

yaitu suatu metode penarikan sampel dimana populasi dibagi ke dalam kelompok – 

kelompok, sehingga setiap kelompok mengandung anggota – anggota yang lebih 

homogen. Pengambilan sampel kemudian dilakukan pada masing – masing kelompok 

atau lapisan secara random.  

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan secara random pada 

setiap bagian di Pabrik Teh Kertowono. Bagian – bagian tersebut adalah bagian 

teknik, bagian pengolahan, bagian cup tester, dan bagian kantor (juru tulis). 

Pemilihan teknik sampling ini didasarkan atas kemudahan dalam penagmbilan 

sampel serta agar semua bagian tersebut tidak ada yang terlewatkan sehingga hasil 



 

penelitian akan menjadi lebih valid. Untuk data distribusi frekuensi jawaban dari 

responden dapat dilihat pada Lampiran 10. 

Tabel 6. Karakteristik Responden 

No. Karakteristik Responden Jumlah Persentase 
(%) 

1. Tingkat Usia (tahun) 
21 – 30  
31 – 40  
41 – 50  
≥ 51 

 
10
32
38
24

9,61 
30,77 
36,54 
23,07

 Jumlah 104 100
2. Jenis Kelamin 

Pria 
Wanita 

76
28

73 
27

 Jumlah 104 100
3. Tingkat Pendidikan 

SD 
SMP 
SMA / STM 
Diploma 
Sarjana 

32
39
32
0
1

30,77 
37,5 

30,77 
0 

0,96
 Jumlah 104 100

4. Bagian Pekerjaan 
Bagian Teknik 
Bagian Pengolahan 
Juru Tulis 
Cup Test 

34
63
4
3

32,69 
60,57 
3,84 
2,88

 Jumlah 104 100
5. Masa Kerja (tahun) 

0 – 10  
11 – 20  
21 – 30  
≥ 31 

29
22
47
6

27,88 
21,15 
45,19 
5,77

 Jumlah 104 100
Sumber : Hasil Penelitian (2011) 

 

 



 

Tingkat responden terbanyak adalah antara 41 – 50 tahun dengan jumlah 38  

responden atau sebesar 36,54 %. Jumlah responden yang paling sedikit berkisar 

antara usia 21 – 30 tahun dengan jumlah 10 responden atau sebesar 9,61 %. Tenaga 

kerja dengan usia 21 – 30 tahun memang mempunyai jumlah yang paling sedikit. Hal 

ini disebabkan karena tenaga kerja pada Pabrik Teh Kertowono sebagian besar adalah 

penduduk di sekitar pabrik, sementara itu penduduk dengan usia 21 – 30 tahun 

banyak yang lebih memilih untuk bekerja di daerah lain yang lebih menjanjikan. Hal 

itulah yang menyebabkan tenaga kerja dengan usia 21 – 30 tahun mempunyai jumlah 

paling sedikit.  

Menurut pengklasifikasian responden berdasarkan jenis kelamin, diperoleh 

hasil bahwa responden pria memiliki jumlah yang paling banyak yaitu sebesar 76 

responden atau 73 %, sedangkan jumlah responden wanita hanya 28 responden atau 

sebesar 27 %. Hal ini disebabkan teknis pelaksanaan produksi banyak memerlukan 

tenaga kerja laki – laki karena pekerjaan yang cukup berat, selain itu juga terdapat 

beberapa bagian produksi yang memerlukan ketelitian yang cocok untuk dikerjakan 

oleh tenaga kerja wanita seperti pada bagian sortasi.  

Tingkat pendidikan responden tenaga kerja Pabrik Teh Kertowono yang 

terbanyak adalah SMP (sekolah menengah pertama) dengan jumlah 39 responden 

atau 37,5 %, sedangkan yang paling sedikit adalah Sarjana dengan jumlah 1 

responden atau 0,96 %. Hal ini disebabkan karena Pabrik Teh Kertowono selalu 

merekrut tenaga kerja dari lingkungan sekitar pabrik yang rata – rata mempunyai 

tingkat pendidikan SMP dan SMA. 



 

Jumlah responden dari bagian pekerjaan yang paling banyak adalah bagian 

pengolahan yaitu sebanyak 63 responden atau 60,57 %. Bagian pengolahan 

mempunyai responden paling banyak karena jumlah tenaga kerja pada bagian 

pengolahan adalah yang paling banyak yaitu sebesar 64 tenaga kerja, sedangkan yang 

paling sedikit adalah bagian cup tester sebanyak 3 responden atau 2,88 % yang 

dikarenakan jumlah tenaga kerja bagian cup tester adalah yang paling sedikit yaitu 3 

tenaga kerja. Masa kerja sebagian besar responden adalah antara 21 – 30 tahun 

dengan jumlah 47 responden atau 45,19 %. Jumlah responden yang paling sedikit 

masa kerjanya adalah diatas 30 tahun yang berjumlah 6 responden atau 5,77 %. Para 

pekerja pada Pabrik Teh Kertowono sebagian besar memiliki masa kerja yang lama. 

Hal ini disebabkan karena para tenaga kerja sebagian besar adalah penduduk asli 

daerah sekitar Pabrik Teh Kertowono sehingga mereka merasa betah dan sudah 

terbiasa dengan lingkungan tempat bekerja. 

Teknis pengambilan sampel dilakukan dengan teknik probability sampling 

dengan metode sampel random berlapis. Menurut Supranto (2000), sampel random 

berlapis adalah suatu metode pengambilan sampel dimana populasi dibagi – bagi 

menjadi sub populasi yang mempunyai kelebihan dapat diperoleh nilai estimasi 

dengan presisi lebih tinggi untuk masing – masing stratanya.  Pengambilan sampel 

dilakukan secara random terhadap para tenaga kerja berdasarkan bagian – bagian 

pekerjaannya. Untuk bagian juru tulis dan cup tester pengambilan sampel dilakukan 

terhadap semua tenaga kerja. Untuk bagian pengolahan pengambilan sampel 

dilakukan pada setiap bagian pengolahan secara random. Hal ini dilakukan untuk 

mempermudah pengambilan sampel. Untuk bagian teknik, teknis pengambilan 



 

sampel sama dengan teknis pengambilan sampel pada bagian pengolahan. Hanya saja 

jumlah sampel dari bagian teknik ini lebih sedikit daripada jumlah sampel pada 

bagian pengolahan. Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga kerja bagian teknik yang 

memang lebih sedikit daripada jumlah tenaga kerja pada bagian pengolahan. 

 

4.4  Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat mengukur 

apa yang seharusnya diukur serta reliabel apabila instrumen tersebut konsisten dalam 

memberikan penilaian atas apa yang diukur (Kountur, 2004). Hasil uji validitas dapat 

dilihat pada Lampiran 11 dan uji reliabilitas pada Lampiran 12. Dari hasil uji validitas 

didapatkan bahwa instrumen penelitian telah valid. Hal ini disebabkan karena dari uji 

validitas yang dilakukan, pada semua item mempunyai rhitung > rtabel pada taraf 

signifikansi 5 %. Dari uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen penelitian 

memiliki koefisien keandalan reliabilitas  (nilai Alpha Cronbach) sebesar 0,7 atau 

lebih. Skala pengukuran yang reliabel pada Alpha Cronbach sebaiknya memiliki nilai 

Alpha Cronbach minimal 0,70 (Uyanto, 2009). Dengan demikian dikatakan bahwa 

instrumen penelitian yaitu berupa kuesioner mempunyai tingkat signifikansi yang 

tinggi dan reliabel, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengukur 

variabel yang telah ditetapkan dalam penelitian. Tetapi dari hasil uji reliabilitas lebih 

lanjut, terdapat 2 item yang mempunyai nilai cronbach’s alpha if item deleted lebih 

besar dan sama dengan dari nilai cronbach’s alpha. Kedua item tersebut adalah item 

X125 dan item X234. Menurut Uyanto (2009), nilai cronbach’s alpha if item deleted 

harus lebih kecil dari nilai cronbach’s alpha karena bila tidak demikian maka data 



 

tersebut dianggap tidak reliabel sehingga data tersebut perlu dihapus atau dilakukan 

pengambilan data ulang. Pada kasus ini maka diambil keputusan bahwa item X125 dan 

item X234 dihapus agar hasil data keseluruhan menjadi reliabel. 

 

4.5  Hasil Analisis Model Dengan Metode Structural Equation Modeling 

4.5.1  Uji Normalitas Data 

Setelah dilakukan pengujian instrumen terhadap validitas dan reliabilitas, 

selanjutnya dibentuk diagram jalur dan dikonversikan ke dalam model struktural dan 

model pengukuran dengan bantuan program AMOS versi 18. Setelah dikonversikan 

ke dalam diagram jalur, dilakukan pemodelan diagram jalur yang dapat dilihat pada 

Gambar 5 dan dilakukan proses evaluasi. Evaluasi pertama adalah evaluasi normalitas 

data. Seperti pada banyak metode statistik lainnya, SEM juga mensyaratkan data 

berdistribusi normal. Jika data berdistribusi sangat tidak normal, maka hasil analisis 

dikhawatirkan menjadi bias. Uji normalitas yang dilakukan pada SEM mempunyai 

dua tahapan. Pertama menguji normalitas untuk setiap variabel yang disebut dengan 

univariate normality, sedangkan tahap kedua adalah pengujian normalitas semua 

variabel secara bersama – sama yang disebut dengan multivariate normality. Hal ini 

disebabkan jika setiap variabel berdistribusi normal secara individu (univariate), 

tidak berarti jika diuji secara bersama (multivariate) juga pasti berdistribusi normal 

(Santoso, 2011). 

Hasil uji normalitas data dapat dilihat pada Lampiran 13. Dari tabel hasil uji 

normalitas didapatkan nilai secara keseluruhan (multivariate) sebesar 8,837. Hal ini 

jauh dari nilai titik kritis yaitu sebesar -2,58 sampai 2,58. Tetapi secara individu 



 

(univariate) dapat dilihat bahwa data sudah berdistribusi normal yang dapat dilihat 

pada nilai c.r skewness atau c.r kurtosis yang nilainya berada pada titik kritis yaitu 

sebesar -2,58 sampai 2,58. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa data telah 

berdistribusi normal. 

4.5.2  Evaluasi Outlier 

Outlier adalah data yang nilainya jauh dari titik pusat (centroid) atau dengan 

kata lain data yang nilainya jauh diatas nilai rata – rata data. Jika terdapat banyak 

outlier maka dikhawatirkan hasil analisis menjadi bias (Santoso, 2011). Evaluasi 

outlier dilakukan untuk melihat kondisi observasi dari suatu data yang memiliki 

karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya 

dan muncul dalam bentuk ekstrim, baik untuk sebuah variabel tunggal ataupun 

variabel-variabel kombinasi (Ghozali, 2008).  

Univariate outlier dideteksi dengan menggunakan dasar nilai z-score. Jika 

nilai z-score ≥ 3,0 maka data observasi tersebut ada yang outlier (Ferdinant, 2002). 

Hasil perhitungan z-score pada penelitian ini sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 7. 

tidak ada yang memiliki nilai z-score ≥ 3,0. Hasil pengujian menunjukkan adanya 

tidak satupun dimensi yang memiliki adanya outlier. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat data yang ekstrim. 

 

 

 

 



 

Tabel 7. Nilai Z Score 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X11 104 -2.79 1.77 .0000 1.00000 

X12 104 -2.37 1.78 .0000 1.00000 

X13 104 -1.92 1.43 .0000 1.00000 

X14 104 -2.27 1.80 .0000 1.00000 

X21 104 -2.28 1.63 .0000 1.00000 

X22 104 -1.58 2.11 .0000 1.00000 

X23 104 -2.56 1.75 .0000 1.00000 

Y1 104 -2.86 1.62 .0000 1.00000 

Y2 104 -1.69 2.01 .0000 1.00000 

Y3 104 -2.28 1.55 .0000 1.00000 

Y4 104 -2.11 1.64 .0000 1.00000 

Y5 104 -1.66 1.04 .0000 1.00000 

Y6 104 -1.87 1.01 .0000 1.00000 

Valid N (listwise) 104     

 

Hasil uji outlier secara multivariate dapat dilihat pada Lampiran 13. Sebuah 

data termasuk outlier jika mempunyai nilai mahalanobis distance yang lebih besar 

dari nilai tabel. Nilai tabel diperoleh dari tabel chi-kuadrat dengan melihat jumlah 

variabel dan taraf signifikansi yang digunakan. Pada penelitian ini digunakan 16 

variabel penelitian dengan taraf signifikansi 5 %, sehingga diperoleh nilai tabel 

sebesar 32,000. Dari pengujian multivariate outlier ini diperoleh hasil bahwa terdapat 

dua data yang masuk dalam kategori outlier karena memiliki nilai mahalanobis 

distance sebesar 46,772 dan 34,671 yang lebih besar dari nilai tabel yaitu 32,000. 

Dari hasil analisis outlier secara multivariate tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

data yang ada sudah layak untuk dianalisis karena hanya mengandung dua outlier.  

 



 

4.5.3  Pengujian Goodness Of Fit 

Pengujian Goodness Of Fit dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat 

kecocokan antara data dengan model. Dalam hal ini akan diuji apakah model telah fit 

atau belum. Hasil evaluasi Goodness Of Fit dari model disajikan pada Lampiran 13. 

Untuk lebih memperjelas, maka hasil Indeks Goodness Of Fit akan dirangkum pada 

Tabel 7. Jika model telah fit maka dapat disimpulkan bahwa model dapat menjelaskan 

suatu fenomena yang diteliti sehingga kemungkinan model dapat menjelaskan 

hubungan – hubungan antara variabel – variabel yang diteliti. 

Tabel 8. Hasil Goodness Of Fit Index 

Goodness Of 
Fit 

Cut – Off Value Model 
Penelitian 

Kesimpulan 

X2 – Chi Square X2 hitung < X2 tabel 
p > 0,05 

Dari perhitungan 
didapatkan nilai X2 – Chi 
Square yang baik yaitu 

 < 81.38102 

125,340 
p = 0,000 

Tidak Fit 

CMIN 0,000 - 724,485 125,340 Fit (good fit) 
GFI ≥ 0,90 (good fit), 

0,80 - 0,9 (marginal fit) 
0,850 Fit (marginal fit) 

CMIN/DF ≤ 2 2,022 Tidak Fit 
RMR < 0,05 0,028 Fit (good fit) 

RMSEA 0,05 – 0,08 (good fit), 
0,08 – 0,1 (marginal fit) 

0,1 Fit (marginal fit) 

 

Berdasarkan hasil uji evaluasi Goodness Of Fit, didapatkan beberapa alat uji 

yang tidak fit. Diantaranya adalah X2 – Chi Square dan CMIN/DF. X2 – Chi Square 

merupakan alat uji utama pengujian measuremet model tetapi pengujian hanya 

berdasarkan X2 – Chi Square sangat jarang dilakukan karena nilai X2 – Chi Square 

sangat ditentukan oleh jumlah sampel yang besar dan jumlah indikator yang banyak. 



 

Oleh karena itu perlu dilakukan analisis dengan menggunakan alat uji yang lainnya 

(Wijanto, 2008). Nilai X2 – Chi Square yang dihasilkan adalah 125,340, sedangkan 

agar model fit nilai X2 – Chi Square harus < 81.38102 yang diperoleh dari nilai tabel 

dengan degree of freedom 62 dan tingkat signifikansi 5 %. Karena nilai X2 – Chi 

Square > 81.38102 maka dapat disimpulkan bahwa alat uji X2 – Chi Square tidak fit. 

Nilai CMIN/DF yang dihasilkan adalah 2,022 dan nilai tersebut berada di atas 2 

sehingga alat uji CMIN/DF dinyatakan tidak fit.  

Selain itu juga didapatkan beberapa alat uji yang menunjukkan model telah fit 

diantaranya adalah CMIN, GFI, RMR, dan RMSEA. Menurut Wijanto (2008), bila 

alat uji termasuk dalam kriteria good fit maka mengindikasikan bahwa alat uji 

tersebut telah baik, dan bila alat uji termasuk dalam kriteria marginal fit maka 

mengindikasikan bahwa alat uji tersebut dapat diterima dan kedua kriteria tersebut 

mengindikasikan bahwa model telah baik . Nilai CMIN yang didapatkan yaitu 

sebesar 125,340 sehingga menandakan bahwa model telah bagus karena nilai CMIN 

berada diantara 0,000 – 724,485. Nilai GFI yang didapatkan adalah 0,850 sehingga 

menandakan bahwa GFI berada pada marginal fit karena nilainya berada diantara 

0,80 – 0,90. Nilai RMR yang didapatkan yaitu sebesar 0,028 dan hal ini menandakan 

bahwa RMR adalah good fit karena mempunyai nilai dibawah 0,05. Nilai RMSEA 

yang dihasilkan yaitu sebesar 0,1 dan menunjukkan bahwa RMSEA berada pada 

marginal fit karena nilainya berada antara 0,08 – 1,00.  

Arbucle dan Wotkhe (1999) dalam Solimun (2008) menyatakan bahwa 

berdasarkan prinsip rule of thumb, bila terdapat satu atau dua kriteria Goodness Of Fit 

yang telah memenuhi, maka model dikatakan baik atau layak. Dari hasil analisis 



 

kriteria Goodness Of Fit didapatkan empat kriteria yang telah memenuhi syarat yaitu 

CMIN, GFI, RMR, dan RMSEA. Dari hasil tersebut maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa model yang dikembangkan telah baik atau layak. 

 

4.6  Konversi Persamaan Structural Equation Modeling 

4.6.1  Konversi Diagram Jalur Model Struktural 

Setelah model teoritis dikembangkan dalam sebuah diagram jalur, selanjutnya 

diagram jalur tersebut dikonversikan kedalam persamaan struktural yang disajikan 

pada Gambar 5 dan persamaan yang menyatakan spesifikasi model pengukuran, 

seperti pada persamaan 1 sebagai berikut : 

Y = 0,74 X1 + 0,04 X2 + 0,02 z1…………………………………...………..(1)  

Persamaan 1 adalah persamaan yang menyatakan bahwa produktivitas tenaga 

kerja memiliki hubungan yang kuat dengan keselamatan kerja (X1) tetapi memiliki 

hubungan yang lemah dengan kesehatan kerja (X2). Selain itu pada persamaan 1 juga 

menunjukkan nilai residu sebesar 0,02. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel 

produktivitas (Y) dijelaskan oleh variabel keselamatan kerja (X1) dan variabel 

kesehatan kerja (X2) sebesar 99,8% dan sebesar 2% dijelaskan oleh variabel lainnya 

yang tidak dianalisis atau tidak disertakan pada penelitian ini. 



 

 

Gambar 5. Diagram Hasil Analisis Structural Equation Modeling 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa keselamatan kerja (X1) 

mempunyai hubungan yang kuat dengan produktivitas tenaga kerja, hal ini dapat 

dilihat dari nilai tingkat koefisien regresi sebesar 0,74 yang lebih besar dari 0,50. 

Sementara itu kesehatan kerja (X2) memiliki hubungan yang lemah dengan 

produktivitas tenaga kerja, hal ini dapat dilihat dari nilai tingkat koefisien regresi 

sebesar 0,04 dan jauh dibawah nilai 0,50. Menurut Santoso (2011), nilai koefisien 

yang lebih dari 0,5 mengindikasikan terdapat hubungan yang kuat antar variabel, 

sedangkan nilai koefisien yang kurang dari 0,5 mengindikasikan terdapat hubungan 

yang lemah antar variabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang fit belum 

tentu dapat menjelaskan hubungan – hubungan antar variabel dalam model. Untuk 

analisis pengaruh variabel keselamatan kerja (X1) dan varibel kesehatan kerja (X2) 



 

terhadap produktivitas tenaga kerja (Y), maka dapat dilihat pada Lampiran 13 Tabel 

Regression Weights. Pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai C.R dari X1 ke Y 

adalah 2,276 dan nilai p-value dari X1 ke Y adalah sebesar 0,023. Hal ini menandakan 

bahwa keselamatan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

produktivitas tenaga kerja karena nilai C.R > 1,96 dan nilai p < 0,05 (tingkat 

signifikansi 5%). Sementara itu nilai C.R dari X2 ke Y adalah sebesar 0,212 dan nilai 

p-value dari X2 ke Y adalah sebesar 0,832 yang mengindikasikan bahwa kesehatan 

kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja. Hal ini 

dikarenakan nilai C.R < 1,96 nilai p > 0,05 (tingkat signifikansi 5%). Menurut 

Gozhali (2008), pengaruh antar variabel dilihat melalui nilai critical ratio (C.R) dan 

nilai p-value. Bila nilai C.R dan p-value telah memenuhi dengan ketetapan yang 

disyaratkan maka menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antar variabel. 

Untuk taraf signifikansi 5% pengaruh antar variabel dapat dikatakan signifikan bila 

nilai critical ratio (C.R) > 1,96 dan nilai p-value < 0,05. Penjelasan untuk masing – 

masing variabel laten dapat dilihat pada konversi diagram jalur model pengukuran 

pada pembahasan selanjutnya. 

4.6.2  Konversi Diagram Jalur Model Pengukuran 

4.6.2.1  Variabel Keselamatan Kerja (X1) 

Variabel keselamatan kerja (X1) terdiri dari pencegahan kecelakaan (X11), 

kondisi pekerjaan (X12), kondisi karyawan (X13), dan kondisi fasilitas perusahaan 

(X14). Hubungan antara variabel keselamatan kerja (X1) dan indikatornya dijelaskan 

pada persamaan 2. 

 



 

X1 = 0,64 X11 + 0,86 X12 + 0,77 X13 + 0,87 X14…………..………..………..……...(2) 

Konstruk Eksogen Variabel Keselamatan Kerja (X1) 

X11 = 0,64 X1 + 0,11 e1……………………………………………………………...(3) 

X12 = 0,86 X1 + 0,09 e2……………………………………………………………...(4) 

X13 = 0,77 X1 + 0,32 e3……………………………………………………………...(5) 

X14 = 0,87 X1 + 0,10 e4……………………………………………………………...(6) 

Persamaan 2 adalah persamaan yang memperlihatkan hubungan antara 

variabel indikator pencegahan kecelakaan, kondisi pekerjaan, kondisi karyawan, dan 

kondisi fasilitas pekerjaan terhadap variabel keselamatan kerja. Menurut Mondy 

(2008), keselamatan mencakup perlindungan karyawan dari cedera yang disebabkan 

oleh kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan. Keselamatan kerja juga mencakup 

faktor – faktor yang harus diperhatikan yaitu pencegahan kecelakaan, kondisi 

pekerjaan, kondisi karyawan, dan kondisi fasilitas pekerjaan. 

Berdasarkan Regression Weight pada Lampiran 13, semua indikator 

mempunyai hubungan yang kuat dengan variabel keselamatan kerja. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai tingkat koefisien regresi variabel X11, X12, X13, X14 berturut – turut 

sebesar 0.64, 0.86, 0.77, 0.87. Dari hasil nilai tingkat koefisien regresi tersebut 

semuanya mempunyai nilai > 0,5, hal ini menunjukkan bahwa semua variabel 

indikator mempunyai hubungan yang kuat dengan variabel keselamatan kerja karena 

semua nilai tingkat koefisien regresi mempunyai nilai > 0,5. Nilai C.R dari hubungan 

semua variabel indikator dengan keselamatan kerja (X1) > 1,96 dan nilai p-value 

untuk semua variabel indikator yaitu X11, X12, X13, dan X14 adalah 0,000. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pencegahan kecelakaan, kondisi pekerjaan, kondisi karyawan, 



 

dan kondisi fasilitas pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap keselamatan kerja. 

Hal ini disebabkan karena nilai C.R > 1,96 dan nilai p-value pada output Regression 

Weight untuk semua indikator tersebut < 0,05 (tingkat signifikansi 5%). 

Keselamatan kerja telah menjadi perhatian di kalangan pemerintah dan 

perusahaan. Faktor keselamatan kerja menjadi penting karena sangat terkait dengan 

kinerja dan produktivitas karyawan dan pada gilirannya pada kinerja dan 

produktivitas perusahaan. Faktor – faktor yang terdapat dalam keselamatan kerja 

yaitu pencegahan kecelakaan, kondisi pekerjaan, kondisi karyawan, dan kondisi 

fasilitas perusahaan (Mangkuprawira, 2007). Hasil penelitian di lapang menunjukkan 

bahwa pencegahan kecelakaan telah dilaksanakan dengan baik diantaranya dengan 

memasang peraturan tentang larangan merokok di dalam pabrik, memasang poster 

dan spanduk tentang pentingnya keselamatan kerja, merawat dan memelihara dengan 

baik bangunan pabrik, dan melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap sistem 

kelistrikan pabrik.  

Pada aspek kondisi pekerjaan telah dilakukan upaya nyata dari manajemen 

pabrik diantaranya dengan standard dan petunjuk kerja dalam melaksanakan kegiatan 

produksi, menyediakan fasilitas keselamatan kerja bagi para tenaga kerja, 

mengkondisikan lingkungan pabrik senyaman mungkin, serta dilakukan perawatan 

dan penjadwalan pemeliharaan dan perawatan mesin – mesin produksi secara rutin 

dan berkala. Untuk indikator kondisi karyawan, dikarenakan telah dilakukan upaya 

nyata dalam mewujudkan keselamatan kerja maka pada saat bekerja para karyawan 

hampir selalu dalam keadaan baik seperti tidak merokok saat bekerja, tidak stress dan 

tertekan saat bekerja, dan hampir selalu dalam keadaan sehat pada saat bekerja. 



 

Untuk indikator kondisi fasilitas perusahaan berdasarkan penelitian di lapang, maka 

diketahui bahwa pihak pabrik telah member fasilitas bagi para tenaga kerja yang 

berhubungan dengan keselamatan kerja. Diantaranya adalah memberi JAMSOSTEK 

bagi para tenaga kerja, menyediakan alat pemadam kebakaran darurat di tiap sudut 

pabrik, menyediakan alat kesehatan seperti kotak P3K, menyediakan alat pelindung 

diri bagi para tenaga kerja, dan lain – lain. 

4.6.2.2  Variabel Kesehatan Kerja (X2) 

Variabel kesehatan kerja (X2) terdiri dari lingkungan kerja secara fisik (X21), 

sarana kesehatan kerja (X22), dan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja (X23). 

Hubungan antara variabel kesehatan kerja (X2) dan indikatornya dijelaskan pada 

persamaan 7. 

X2 = 0,59 X21 + 0,76 X22 + 0,56 X23……...…………………………………………(7) 

Konstruk Eksogen Variabel Kesehatan Kerja (X2) 

X21 = 0,59 X2 + 0,20 e5……………………………………………………………..(8) 

X22 = 0,76 X2 + 0,12 e6……………………………………………………………..(9) 

X23 = 0,56 X2 + 0,32 e7…………………………………………………………….(10) 

Persamaan 7 memperlihatkan hubungan antara variabel indikator lingkungan 

kerja secara fisik, sarana kesehatan kerja, dan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja 

terhadap variabel kesehatan kerja. Dari tabel Standardized Regression Weight dan 

tabel Regression Weight pada lampiran 13, dapat diketahui bahwa semua indikator 

mempunyai hubungan yang kuat dengan kesehatan kerja. Hal ini dapat dilihat dari 



 

nilai tingkat koefisien regresi variabel X21, X22, X23 berturut – turut sebesar 0.59, 

0.76, 0.56. Dari hasil nilai tingkat koefisien regresi tersebut semuanya mempunyai 

nilai > 0,5, hal ini menunjukkan bahwa semua variabel indikator mempunyai 

hubungan yang kuat dengan variabel kesehatan kerja. Nilai C.R dari hubungan 

masing – masing indikator dengan variabel X2 semuanya > 1,96 dan nilai p-value 

untuk semua variabel indikator yaitu X21, X22, X23 adalah 0,000. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa variabel indikator lingkungan kerja secara fisik, sarana 

kesehatan kerja, dan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kesehatan kerja. Hal ini disebabkan karena nilai C.R > 1,96 dan nilai p-value 

pada output Regression Weight untuk semua indikator tersebut < 0,05 (tingkat 

signifikansi 5%).  

Kesehatan kerja menunjuk kepada kondisi – kondisi fisiologis – fisikal dan 

psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh 

perusahaan. Jika perusahaan melaksanakan kegiatan kesehatan kerja yang efektif, 

maka akan lebih sedikit pekerja yang mengalami cedera dan penyakit jangka panjang 

atau jangka pendek sebagai akibat dari pekerjaan mereka sehingga akan diperoleh 

produktivitas yang tinggi dari para tenaga kerja (Schuler, 2002). Berdasarkan hasil 

penelitian di lapang semua indikator dari variabel kesehatan kerja yaitu lingkungan 

kerja secara fisik, sarana kesehatan kerja, dan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja 

sangat diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik oleh pihak perusahaan. Tindakan – 

tindakan yang telah dilaksanakan oleh pihak perusahaan antara lain adalah : 

 



 

1.  Menjaga dan mengendalikan kebersihan lingkungan pabrik dengan baik dengan 

cara melakukan pembersihan seluruh lingkungan pabrik setiap hari dan juga 

menyediakan tempat sampah yang cukup. Tempat sampah yang disediakan 

terdiri atas dua jenis yaitu tempat sampah untuk sampah organik dan tempat 

sampah untuk sampah anorganik. 

2.  Mengendalikan kondisi lingkungan pabrik seperti suhu udara di dalam pabrik, 

kondisi penerangan pabrik. Pengendalian kondisi penerangan pabrik merupakan 

hal yang sangat penting mengingat kegiatan produksi juga dilaksanakan pada 

malam hari. 

3.  Menyediakan kamar mandi dan air bersih yang mencukupi bagi para tenaga kerja. 

Penyediaan air bersih di lingkungan pabrik tentu saja tidak mengalami kendala 

karena lokasi pabrik berada di daerah pegunungan yang dekat dengan sumber air 

bersih. 

4.  Pengendalian kesehatan tenaga kerja. Tindakan yang berkaitan dengan hal ini 

antara lain adalah menyediakan sarana olahraga bagi para tenaga kerja yaitu 

lapangan sepakbola, lapangan tenis, lapangan voli, dan senam pagi setiap hari 

jumat. Selain itu juga disediakan kesempatan libur bagi para tenaga kerja, 

puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan, mantri kesehatan sebagai ahli 

kesehatan.  

 

 

 

 



 

4.6.2.3  Variabel Produktivitas (Y) 

Variabel produktivitas (Y) terdiri dari kualitas kerja (Y1), kuantitas kerja (Y2), 

Kehadiran (Y3), tanggung jawab (Y4), ketepatan waktu (Y5), dan kerjasama (Y6). 

Hubungan antara variabel produktivitas (Y) dan indikatornya dijelaskan pada 

persamaan 11. 

Y = 0,37 Y1 + 0,40 Y2 + 0,71 Y3 + 0,74 Y4 + 0,69 Y5 + 0,55 Y6 …………………(11)     

Konstruk Endogen Variabel Produktivitas (Y) 

Y1 = 0,37 Y + 0,38 e8………………………………………………………………(12) 

Y2 = 0,40 Y + 0,24 e9………………………………………………………………(13) 

Y3 = 0,71 Y + 0,19 e10……………………………………………………………..(14) 

Y4 = 0,74 Y + 0,12 e11……………………………………………………………..(15) 

Y5 = 0,69 Y + 0,28 e12……………………………………………………………..(16) 

Y6 = 0,55 Y + 0,33 e13……………………………………………………………..(17) 

Persamaan 11 memperlihatkan hubungan antara variabel indikator kualitas 

kerja, kuantitas kerja, Kehadiran, tanggung jawab, ketepatan waktu, dan kerjasama  

terhadap variabel produktivitas. Dari tabel Standardized Regression Weight dan tabel 

Regression Weight pada lampiran 10, dapat diketahui bahwa produktivitas tenaga 

kerja memiliki hubungan yang lemah indikator kualitas kerja dan kuantitas kerja. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai tingkat koefisien regresi variabel Y1 dan Y2 berturut – turut 

sebesar 0.37, dan 0.40. Dari hasil nilai tingkat koefisien regresi tersebut semuanya 

mempunyai nilai < 0,5, hal ini menunjukkan bahwa kualitas kerja (Y1) dan kuantitas 

kerja (Y2) berhubungan lemah dengan produktivitas tenaga kerja. Bila dilihat dari 

nilai C.R dan p-value dari hubungan kualitas kerja (Y1) dan kuantitas kerja (Y2) 



 

dengan produktivitas (Y) maka kedua variabel indikator tersebut tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel produktivitas. Hal ini karena nilai C.R > 1,96 dan nilai p-

value < 0,05 (tingkat signifikansi 5%).  

Produktivitas tenaga kerja mempunyai hubungan yang kuat dengan kehadiran, 

tanggung jawab, ketepatan waktu, dan kerjasama. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

tingkat koefisien regresi variabel Y3, Y4, Y5, Y6 berturut – turut sebesar 0.71, 0.74, 

0.69, 0.55. Dari hasil nilai tingkat koefisien regresi tersebut semuanya mempunyai 

nilai > 0,5, hal ini menunjukkan bahwa kehadiran, tanggung jawab, ketepatan waktu, 

dan kerjasama berhubungan berhubungan kuat produktivitas tenaga kerja. Nilai C.R 

untuk masing – masing variabel indikator yaitu Y3, Y4, Y5, dan Y6 berturut – turut 

adalah 3.394, 3.422, 3.288, 3.085. Sementara itu nilai p-value untuk masing – masing 

variabel indikator yaitu Y3, Y4, Y5, dan Y6 berturut – turut adalah 0.000, 0.000, 0.001, 

0.002. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel indikator kehadiran, tanggung 

jawab, ketepatan waktu, dan kerjasama berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas. Hal ini disebabkan karena nilai C.R > 1,96 dan nilai p-value pada 

output Regression Weight untuk semua indikator tersebut < 0,05 (tingkat signifikansi 

5%).  

Dalam proses produksi, tenaga kerja merupakan faktor yang menentukan 

diantara faktor – faktor produksi lainnya seperti bahan baku, mesin dan peralatan 

produksi, biaya produksi, dan lain sebagainya. Sehingga produktivitas tenaga kerja 

akan mempengaruhi faktor – faktor produksi secara keseluruhan (Sinungan, 2003). 

Menurut Schuler (2002), terdapat beberapa faktor dalam penilaian kinerja karyawan 

diantaranya kualitas kerja yang mengacu pada akurasi dan margin kesalahan, 



 

kuantitas kerja yang mengacu pada jumlah produksi atau hasil, ketepatan waktu yang 

mengacu pada penyelesaian tugas sesuai dengan waktu yang ditetapkan, kehadiran 

dan ketepatan waktu yang mengacu pada ketaatan pada jadwal kerja sebagaimana 

yang ditugaskan, tanggung jawab yang mengacu pada penyelesaian tugas atau 

pekerjaan, dan kerjasama yang mengacu pada kerjasama dan komunikasi dengan 

rekan kerja. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapang, dapat ditarik beberapa sebab terkait 

dengan kualitas kerja dan kuantitas kerja yang tidak berhubungan dengan 

produktivitas tenaga kerja. Beberapa sebab tersebut antara lain adalah : 

1.  Tingkat pendidikan tenaga kerja di Pabrik Teh Kertowono cenderung masih 

rendah yang rinciannya dapat dilihat pada Tabel 6. Dengan tingkat pendidikan 

yang relatif rendah tentu saja akan sangat sulit bagi para tenaga kerja yang 

bersangkutan untuk mengeluarkan kualitas kerjanya. 

2.  Pada dasarnya target produksi Pabrik Teh Kertowono tergantung dari jumlah teh 

yang berhasil dipetik oleh para tenaga kerja pemetik dibawah naungan bagian 

kebun. Pabrik Teh Kertowono mempunyai tugas utama mengolah teh hasil 

petikan kebun. Oleh karena itu indikator kuantitas kerja yang mengacu pada 

target produksi tidak mempunyai hubungan dengan produktivitas tenaga bagian 

produksi.    

 

 

 

 



 

4.7  Korelasi Antara Keselamatan Kerja (X1) dan Kesehatan Kerja (X2) 

Korelasi antara variabel keselamatan kerja (X1) dan variabel kesehatan kerja 

(X2) dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi atau keterikatan antara dua 

variabel tersebut. Menurut Ghozali (2008), korelasi merupakan suatu hubungan yang 

bersifat dua arah antar variabel. Hubungan korelasi antara variabel keselamatan kerja 

(X1) dan variabel kesehatan kerja (X2) mempunyai nilai koefisien korelasi sebesar 

0,589. Karena nilai koefisien korelasi 0,589 > 0,5 maka dapat disimpulkan kedua 

variabel tersebut mempunyai korelasi atau keterikatan yang kuat. Hubungan kedua 

variabel tersebut merupakan hubungan yang positif karena nilai korelasi yang didapat 

adalah positif. Untuk lebih jelasnya hasil uji korelasi dua variabel ini dapat dilihat 

pada tabel korelasi dan tabel kovarian pada Lampiran 13. Untuk mengetahui seberapa 

erat hubungan kedua variabel tersebut maka dapat dilihat pada tabel kovarian. Pada 

tabel kovarian didapatkan nilai C.R 4,487 dan nilai p – value sebesar 0,000. Karena 

nilai C.R > 1,96 dan p-value < 0,05 (signifikansi 5 %), maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang erat antara keselamatan kerja dan kesehatan kerja. 

Menurut Wijanto (2008), kovarian adalah hubungan dua variabel yang bersifat dua 

arah. Dari analisis yang telah dilakukan maka didapatkan kesimpulan akhir bahwa 

bila keselamatan kerja tinggi, maka akan didapatkan kesehatan kerja yang tinggi. 

Begitu pula sebaliknya, bila kesehatan kerja tinggi maka akan didapatkan 

keselamatan kerja yang tinggi pula.  

 

 
 
 



 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Variabel produktivitas (Y) mempunyai hubungan yang positif dan signifikan 

dengan variabel keselamatan kerja (X1) dan mempunyai hubungan yang positif 

tetapi tidak signifikan dengan variabel kesehatan kerja (X2) yang dijelaskan oleh 

persamaan : 

Y = 0,74 X1 + 0,04 X2 + 0,02 z1 

 Hubungan antara variabel produktivitas (Y) dengan variabel keselamatan kerja 

(X1) mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0.744, nilai p-value sebesar 0.023,   

dan nilai C.R. sebesar 2,276. Variabel keselamatan kerja (X1) dibentuk secara 

signifikan oleh indikator pencegahan kecelakaan (X11), kondisi pekerjaan (X12), 

kondisi karyawan (X13), dan kondisi fasilitas perusahaan (X14) yang dijelaskan 

oleh persamaan : 

X1 = 0,64 X11 + 0,86 X12 + 0,77 X13 + 0,87 X14 + e    

 Hubungan antara variabel produktivitas (Y) dengan variabel kesehatan kerja (X2) 

mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0.045, nilai p-value sebesar 0.832, dan 

nilai C.R. sebesar 0,023. Variabel kesehatan kerja (X2) dibentuk secara signifikan 

oleh indikator lingkungan kerja secara fisik (X21), sarana kesehatan kerja (X22), 

dan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja (X23) yang dijelaskan oleh persamaan : 

X2 = 0,59 X21 + 0,76 X22 + 0,56 X23 + e 

 



 

 Variabel produktivitas (Y) dibentuk secara signifikan oleh indikator kehadiran 

(Y3), tanggung jawab (Y4), ketepatan waktu (Y5), dan kerjasama (Y6) yang 

dijelaskan oleh persamaan :  

Y = 0,37 Y1 + 0,40 Y2 + 0,71 Y3 + 0,74 Y4 + 0,69 Y5 + 0,55 Y6 + e  

 Variabel keselamatan kerja (X1) mempunyai hubungan korelasi yang kuat dan 

signifikan dengan variabel kesehatan kerja (X2) dengan nilai koefisien korelasi 

sebesar 0.589, nilai p-value sebesar 0.000, dan nilai C.R. sebesar 4,487. 

 

5.2  Saran 

 Bagi perusahaan, perlu diadakan peningkatan fasilitas keselamatan kerja seperti 

menambah poster/spanduk tentang keselamatan kerja, memperbaiki standar kerja 

dan pelaksanaannya, meningkatkan kenyamanan kerja bagi para tenaga kerja, 

menindak dengan tegas para tenaga kerja yang merokok di tempat kerja,   

memperbaiki sistem asuransi kecelakaan, menambah jumlah perlengkapan P3K, 

dan menambah jumlah alat pelindung diri (APD) agar lebih meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja. 

 Pada penelitian, terdapat nilai Goodness Of Fit yang kurang sesuai dengan 

ketentuan pengujian kesesuaian model. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah sampel 

dan kompleksitas model. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya jumlah sampel 

ditambahkan dan mengintegrasikan variabel yang lebih menjelaskan model. 
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Lampiran 1. Lembar Kuisioner 
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 
JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 
 

 

KUISIONER 

(Daftar Pertanyaan) 

 

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i 

Karyawan Bagian Produksi PTPN XII Kebun Kertowono Lumajang 

Di tempat 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan penelitian yang sedang saya lakukan dalam rangka 

penyelesaian tugas akhir untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Fakultas Teknologi 

Pertanian, Universitas Brawijaya Malang, saya mohon dengan hormat kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuisioner sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

Judul penelitian saya adalah Analisis Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Dengan Metode Structural 

Equation Modeling (SEM) di PTPN XII Kebun Kertowono Lumajang. Dalam hal 

ini tidak ada jawaban yang salah dan jawaban yang paling benar adalah jawaban yang 

paling sesuai dengan keadaan yang ada pada diri Bapak/Ibu/Saudara/I serta 

kerahasiaan jawaban anda akan saya jaga dengan baik. 

Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i yang 

diberikan kepada saya. 

Hormat saya,  

 

 

Pambudi Yudha Prawira 



 

Lampiran 1. Lembar Kuisioner (Lanjutan) 
LEMBAR KUISIONER 

 IDENTITAS RESPONDEN 
1. Umur / Usia   :  …………………………Tahun. 
2. Jenis Kelamin   :  Laki – laki / Perempuan (Coret yang tidak 

perlu). 
3. Pendidikan Terakhir  : 

a. SD 
b. SMP 
c. SMA / STM 
d. Diploma 
e. Sarjana 
f. Lain – lain (…………………………………………………) 

4. Bagian Pekerjaan                     :    
a. Bagian Pelayuan 
b. Bagian Penggilingan 
c. Bagian Pengeringan 
d. Bagian Sortasi 
e. Bagian Pengemasan 
f. Lain – lain (…………………………………………………)    

5. Masa Kerja                              :………………………….Tahun. 

 PETUNJUK PENGISIAN 
1. Saudara/i diminta untuk memilih salah satu jawaban yang paling sesuai 

dengan keadaan yang ada di pabrik. 
2. Saudara/i diminta memberikan tanda cawang ( √ ) atau tanda silang ( X ) 

pada pilihan jawaban yang saudara anggap paling sesuai. 
3. Jika saudara/i berkehendak untuk mengganti jawaban, saudara/i cukup 

menambahkan tanda ( = ) pada jawaban yang telah ada sebelumnya, dan 
memberikan tanda cawang ( √ ) atau tanda silang ( X ) pada jawaban yang 
baru. 

4. Pilihan jawaban yang disediakan adalah : 
SS   =  Sangat setuju. 
S     =  Setuju. 
N     =  Netral / Biasa  
TS   =  Tidak setuju. 
STS =  Sangat tidak setuju. 

5. Isilah jawaban dengan jujur dan sebenar – benarnya karena kuisioner ini 
hanya untuk kepentingan penelitian skripsi dari mahasiswa dan tidak akan 
berpengaruh negatif kepada kepentingan anda. 



Lampiran 1. Lembar Kuisioner (Lanjutan) 
 DAFTAR PERTANYAAN 

 
Keselamatan Kerja 

 
No. Pertanyaan SS S N TS STS 
1. Peraturan / poster tentang larangan 

merokok di pabrik sudah cukup jelas. 
     

2. Poster – poster / spanduk tentang 
keselamatan kerja di pabrik sudah cukup 
jelas. 

     

3. Masalah keselamatan kerja di pabrik 
sangat diperhatikan oleh pihak pabrik. 

     

4. Bangunan pabrik cukup kuat sehingga 
anda merasa aman dalam bekerja. 

     

5. Masalah kelistrikan pada pabrik telah 
diatur dengan baik sehingga tidak  
terjadi hal yang membahayakan. 

     

6. Standar kerja dan pelaksanaannya selalu  
diterapkan di dalam setiap kegiatan 
produksi. 

     

7. Fasilitas keselamatan kerja yang ada di 
dalam pabrik telah mencukupi. 

     

8. Kondisi di dalam pabrik sudah cukup 
nyaman sehingga anda dapat bekerja 
dengan nyaman. 

     

9. Anda telah memahami prosedur 
petunjuk kerja sehingga anda tidak 
merasa kebingungan dalam 
melaksanakan pekerjaan anda. 

     

10. Dilakukan pemeliharaan dan perawatan 
mesin – mesin di dalam pabrik secara 
rutin. 

     

11. Anda selalu dalam keadaan sehat saat 
bekerja. 

     

12. Anda tidak pernah merasa stress atau 
tertekan pada saat bekerja. 

     

13. Anda tidak merokok pada saat bekerja.      
14. Kondisi pabrik mendukung anda untuk 

bekerja dengan sungguh - sungguh. 
     

15. Pemberian JAMSOSTEK (jaminan 
sosial) oleh pihak pabrik membuat anda 
lebih tenang dalam bekerja.  

     

 
 
 



 

Lampiran 1. Lembar Kuisioner (Lanjutan) 
16. Pihak pabrik mengingatkan anda tentang 

pentingnya keselamatan kerja. 
 

     

17. Ketersediaan alat pemadam kebakaran 
darurat di dalam pabrik sudah memadai. 
 

     

18. Ketersediaan peralatan kesehatan (kotak 
P3K) di dalam pabrik sudah memadai. 
 

     

19. Ketersediaan alat pelindung diri seperti 
sarung tangan, sepatu, masker, dan 
penutup kepala sudah memadai. 

     

 
Kesehatan Kerja 

 
No. Pertanyaan SS S N TS STS 
1. Kebersihan lingkungan pabrik membuat 

anda nyaman dalam bekerja. 
 

     

2. Suhu udara di tempat kerja membuat 
anda nyaman dalam bekerja. 
 

     

3. Tempat sampah di lingkungan pabrik 
jumlahnya mencukupi. 
 
 
 

     

4. Kondisi penerangan di tempat kerja 
membuat anda nyaman dalam bekerja. 

     

5. Air bersih di lingkungan pabrik sudah 
layak dan mencukupi. 

     

6. Ketersediaan fasilitas olahraga seperti 
senam / lapangan sepak bola / lapangan 
voli / lapangan bulu tangkis / dan 
lapangan tenis telah memadai.  

     

7. Anda mendapat kesempatan libur yang 
cukup sehingga anda dapat beristirahat 
dengan cukup pula. 

     

8. Kamar mandi dan wc di pabrik 
jumlahnya sudah mencukupi untuk 
digunakan oleh para pekerja. 

     

9. Poliklinik / puskesmas yang ada sudah 
cukup memadai. 

     

10. Dokter / mantri kesehatan sangat 
membantu anda dalam hal kesehatan.  

     



 

Lampiran 1. Lembar Kuisioner (Lanjutan) 
11. Anda memeriksakan kesehatan anda 

ketika anda sakit. 
 

 
 
 

    

12. Kebersihan lingkungan pabrik sangat 
diperhatikan oleh pihak pabrik. 

     

 
Produktivitas Tenaga Kerja 

 
1. Anda bekerja dengan sungguh – 

sungguh dan jarang melakukan 
kesalahan. 

     

2. Anda dapat memenuhi target produksi 
yang ditetapkan oleh pihak pabrik. 
 

     

3. Anda menyelesaikan pekerjaan / tugas 
anda dengan tepat waktu (tidak pernah 
molor).  

     

4. Anda jarang bolos kerja 
 

     

5. Anda bekerja dengan penuh tangung 
jawab. 
 

     

6. Anda bekerjasama dengan baik dengan 
rekan kerja anda. 
 

     



Lampiran 2. Jumlah Tenaga Kerja Pabrik Teh Kertowono 
No. Jabatan Jumlah 

1. Asisten Teknik dan Pengolahan 1 
2. Koordinator Teknik 

a. Mandor Bangunan 
b. Mandor Kendaraan dan Bengkel 
c. Mandor Instalasi 

1 
1 
1 
1 

3. Koordinator Pengolahan 
a. Koordinator Mandor 
b. Mandor Penerimaan Pucuk 
c. Mandor Pelayuan 
d.Mandor Turun Layu, Penggilingan, 

dan Fermentasi 
e. Mandor Pengeringan 
f. Mandor Sortasi 
g. Mandor Pengemasan 

1 
4 
1 
2 
2 
 
2 
2 
2 

4. Juru Tulis 4 
5. Cup Test / Tester 3 
6. Tenaga Kerja Pelaksana 

a. Bagian Kendaraan 
b. Bagian Pemeliharaan Pabrik 
c. Instalasi Listrik 
d. Instalasi Air 
e. Penerimaan Pucuk 
f. Pelayuan 
g. Turun Layu 
h. Penggilingan 
i. Pengeringan 
j. Sortasi 
k. Pengemasan 
l. Bagian Kayu Bakar 
m. Pengawas RST 
n. Tukang Besali / Teknik 
o. Asah Roll CTC 
p. Stoker Heater 

 
3 
15 
5 
3 
13 
4 
10 
4 
2 
8 
6 
5 
2 
3 
3 
1 

Jumlah 115 

 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 3.  Struktur Organisasi Pabrik Teh Kertowono 
 
 
   

Asisten Teknik dan Pengolahan 

Koordinator Teknik 
 

Cup Test Juru Tulis Koordinator 
Pengolahan 

Mandor Kend. 
dan Bengkel 

Mandor 
Bangunan 

Mandor 
Instalasi 

Pekerja 

Mandor – 
Mandor 

Pengolahan 

Pekerja Pekerja Pekerja 

Bag. 
SDM 

Bag. 
Produksi 

Bag. 
Umum 

Bag. 
Kendaraan 



Lampiran 4. Deskripsi Tugas Tenaga Kerja Pabrik Teh Kertowono 
No. Jabatan Tugas / Tanggung Jawab 
1. Asisten Teknik dan Pengolahan a. Membina, membimbing, memberi petunjuk kepada bawahannya di bidang teknis dan 

pengolahan untuk meningkatkan produktivitas, mutu dan prestasi kerja. 
b. Menjaga dan memelihara kekayaan perusahaan pada bidang teknik dan pengolahan. 
c. Mengawasi dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di bidang teknk dan pengolahan dan 

administrasinya serta mengambil langkah – langkah perbaikan. 
2. Koordinator Pengolahan a. Mengkoordinasi semua mandor – mandor pengolahan termasuk masalah program kerja, dan 

lain – lain. 
b. Bertanggung jawab terhadap Asisten Teknik dan Pengolahan terkait dengan kegiatan 

pengolahan / produksi. 
3. Koordinator Teknik a. Mendelegasikan tugas kerja harian kepada mandor. 

b. Memeriksa kondisi peralatan kerja dan bahan. 
c. Mengontrol proses kerja pemeliharaan sarana dan prasarana. 
d. Menghimpun laporan hasil kerja. 

4. Juru Tulis 
a. Bagian Kendaraan 
 
 
b. Bagian Umum 
 
c. Bagian Produksi 
 
 
 
d. Bagian Sumber Daya Manusia 

 
a. Mengatur kendaraan. 
b. Mengisi Evaluasi Mesin Pembangkit. 
c. Menghimpun BBM kendaraan tiap bulan. 
a.  Membuat laporan harian pekerjaan. 
b.  Membuat permintaan bahan dan alat pengolahan. 
a.  Mengisi buku PB45 (hasil sortasi). 
b.  Membuat laporan sepuluh harian tentang produksi. 
c.  Membuat laporan manajemen. 
d.  Membuat pembukuan hasil laporan siap kirim. 
a.  Menghimpun buku roll hasil dari masing – masing mandor. 
b.  Mengerjakan potongan koperasi (setiap tenaga kerja merupakan anggota koperasi). 

5. Cup Tester a.   Menyiapkan dan mengecek contoh produk yang akan dikirim. 
b.   Mengirimkan contoh teh dan shipping sample tiap minggu ke kantor direksi. 
c.   Mengirimkan contoh teh hasil petik miring ke kantor direksi. 



 

 
Lampiran 4. Deskripsi Tugas Tenaga Kerja Pabrik Teh Kertowono (Lanjutan) 
No. Jabatan Tugas / Tanggung Jawab 
6. Mandor – Mandor a.   Mengkoordinasikan para pekerja di lapangan. 

b.   Mengawasi aktivitas para pekerja di lapangan. 
c.   Bertanggung jawab kepada Mandor Pengolahan dan Asisten Teknik dan Pengolahan. 

7. Pekerja dan Karyawan a.   Melaksanakan pekerjaan secara langsung di lapangan sesuai dengan bidangnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 5.  Struktur Organisasi Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) 
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Lampiran 6. Deskripsi Tugas Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) 
No. Jabatan Tugas / Tanggung Jawab 
1. Ketua Sebagai penanggung jawab dan motivator keselamatan dan kesehatan 

karyawan di tempat kerja 
2. Wakil Ketua Membantu tugas ketua dan bertanggung jawab penuh selama ada wewenang 

dan pelimpahan tugas dari ketua. 
3. Sekretaris Mencatat dan mengagendakan rencana kerja dan tindak lanjut hal – hal 

yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 
4. Asisten Administrasi, Keuangan, 

dan Umum 
Sebagai tata usaha (administrasi) dan bendahara terkait dengan segala hal 
mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 

5. Asisten Teknik dan Pengolahan 
Kertowono 

Bertanggung jawab dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di 
bagian Pabrik Teh Kertowono. 

6. Asisten Tanaman Puring Bertanggung jawab dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di 
bagian Afdelling Puring. 

7. Asisten Tanaman Kamar Tengah Bertanggung jawab dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di 
bagian Afdelling Kamar Tengah. 

8. Asisten Tanaman Kertosuko Bertanggung jawab dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di 
bagian Afdelling Kertosuko. 

9. Asisten Teknik dan Pengolahan 
Kajaran 

Bertanggung jawab dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di 
bagian Pabrik Kajaran. 

10. Asisten Tanaman Badengan Bertanggung jawab dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di 
bagian Afdelling Badengan. 

11. Asisten Tanaman Kaliwerang Bertanggung jawab dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di 
bagian Afdelling Kaliwerang. 

 
 



Lampiran 7.  Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pabrik Teh Kertowono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ketua 

Wakil Ketua 

Bejana Tekan Kesehatan 
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Lampiran 8.  Deskripsi Tugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pabrik Teh Kertowono 
No. Jabatan Tugas / Tanggung Jawab 
1. Ketua a. Memimpin  semua  rapat  pleno Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)  atau  menunjuk  

pengurus lainnya untuk memimpin rapat pleno. 
b. Menentukan  langkah  kebijakan  demi  tercapainya  pelaksanaan  program-program yang 

telah digariskan organisasi. 
c. Mempertanggung jawabkan  pelaksanaan  Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)  di  

perusahaannya  kepada pemerintah melalui pimpinan perusahaan. 
d. Mempertanggungjawabkan  program-program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)  dan  

pelaksanaannya kepada direksi perusahaan. 
e. Memantau  dan  mengevaluasi  palaksanaan  program-program Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) di perusahaan. 
2. Wakil Ketua Melaksanakan  tugas-tugas  ketua  dalam  hal  ketua  berhalangan  dan membantu pelaksanaan 

tugas ketua sehari-hari. 
3. Sekretaris a. Membuat undangan rapat dan membuat notulen rapat. 

b. Memberikan  bantuan  atau  saran-saran  yang  diperlukan  oleh  seksi-seksi untuk kelancaran  
program-program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).  

c. Membuat  laporan  ke  departemen-departemen  perusahaan  tentang  adanya potensi bahaya 
di tempat kerja.  

4. Bagian Bejana Tekan a. Mengidentifikasi,  menganalisa,  dan  melakukan  pemeriksaan  terhadap keamanan peralatan, 
mesin dan  alat  terkait  sesuai  standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang aman 
untuk pekerja. 

b. Melaporkan kepada ketua atas kegiatan yang dilaksanakan. 
5. Bagian Mekanik a. Mengidentifikasi,  menganalisa,  dan  melakukan  pemeriksaan  terhadap keamanan  

peralatan, mesin dan  alat  terkait  sesuai  standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
yang aman untuk pekerja. 

b. Melaporkan kepada ketua atas kegiatan yang dilaksanakan. 
6. Bagian Listrik a. Mengidentifikasi,  menganalisa,  dan  melakukan  pemeriksaan  terhadap keamanan peralatan, mesin 

dan  alat  terkait  sesuai  standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang aman untuk pekerja. 
b. Melaporkan kepada ketua atas kegiatan yang dilaksanakan.



 

Lampiran 8.  Deskripsi Tugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pabrik Teh Kertowono (Lanjutan) 
No. Jabatan Tugas / Tanggung Jawab 
7. Bagian Penanggulangan 

Kebakaran 
a. Bertanggungjawab  dengan  tindakan  yang  terkait  dengan  pencegahan, pengurangan dan 

pemadaman kebakaran dan bahaya peledakan. 
b. Bertanggungjawab untuk melakukan monitoring terhadap kondisi kesiapan peralatan 

pemadam kebakaran. 
c. Melaporkan kepada ketua atas kegiatan yang dilaksanakan. 

8. Bagian Konstruksi a. Mengidentifikasi,  menganalisa,  dan  melakukan  pemeriksaan  terhadap keamanan 
peralatan, mesin dan  alat  terkait  sesuai  standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
yang aman untuk pekerja. 

b. Melaporkan kepada ketua atas kegiatan yang dilaksanakan. 
9. Bagian Lingkungan Kerja a. Bertanggungjawab terkait dengan lingkungan dan kebersihan pabrik untuk menciptakan 

lingkungan kerja yang nyaman dan sehat. 
b. Melaporkan kepada ketua atas kegiatan yang dilakukan. 

10. Bagian Kesehatan Kerja a. Bertanggungjawab  dengan  status  kesehatan  karyawan  sesuai  persyaratan Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) 

b. Melaksanakan  pemeriksaan  kesehatan  awal,  berkala  dan  khusus  bagi karyawan untuk 
mencegah penyakit akibat kerja. 

c. Monitoring dan analisa terhadap kondisi kesehatan serta asupan gizi yang dibutuhkan 
karyawan untuk mendukung produktivitas kerja. 

d. Mencegah dan mengendalikan  timbulnya penyakit akibat kerja baik  fisik maupun psikis, 
peracunan, infeksi dan penularan. 

e. Merekomendasikan  hal  terkait  dengan  kondisi  dan  prasarana  yang menyangkut kesehatan 
karyawan. 

f. Melaporkan kepada ketua atas kegiatan yang dilaksanakan. 
 



Lampiran 9.  Daftar Kecelakaan Kerja per Tahun 2009 
No. Nama Usia Jenis 

Kelamin 
Bagian 

Pekerjaan 
Tanggal Deskripsi 

1. Zuhri 35 Laki - Laki Tukang 
Besali 

31 – 1 – 
2009 

Kuku jari tergencet 
pintu 

2. Sunyoto 32 Laki – Laki Kendaraan 23 – 3 – 
2009 

Pelipis terhantam 
bak belakang mobil 

3. Heri S. 34 Laki – Laki Asah Roll 11 – 4 – 
2009 

Mata terkena gram 

4. Andik 34 Laki – Laki Bengkel 5 – 11 – 
2009 

Mata terkena las 
 

5. Choirul 33 Laki – Laki Tukang 
Besali 

5 – 5 – 
2010 

Terjatuh 
 

6. Sugiono 31 Laki – Laki Pengolahan 16 – 6 – 
2010 

Mata terkena soda 

7. Sugiono 31 Laki – Laki Pengolahan 14 – 7 – 
2010 

Jari tangan terjepit 
fan bell 

8. Koko 22 Laki – Laki Stoker Heater 18 – 10 –
2010 

Tangan tertimpa 
kayu 

9. Rony 22 Laki – Laki Pelayuan 9 – 12 – 
2010 

Dahi atas dan 
hidung terbentur 

monorel 
10. Sutikno 40 Laki – Laki Pelayuan 17 – 3 – 

2011 
Dahi terkena 

benturan monorel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 10. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden  
1.  Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pencegahan Kecelakaan 
Item Sangat 

Setuju (SS) 
Setuju (S) Netral (N) Tidak 

Setuju 
(TS) 

Sangat 
Tidak 
Setuju 
(STS) 

Total 

f % f % f % f % f % f % 
X111 
X112 
X113 
X114 
X115 

43 
30 
39 
40 
46 

41.34 
28.84 
37.5 
38.46 
44.23 

49 
66 
45 
42 
48 

47.11
63.46
43.26
40.38
46.15

10 
8 
20 
16 
10 

9.61 
7.69 
19.23
15.38
9.61 

0 
0 
0 
6 
0 

0 
0 
0 

5.76 
0 

2 
0 
0 
0 
0 

1.92 
0 
0 
0 
0 

104 
104 
104 
104 
104 

100 
100 
100 
100 
100 

Sumber : Hasil Penelitian (2011) 

Keterangan : 

X111 :  Peraturan / poster tentang larangan merokok di pabrik sudah cukup jelas. 

X112 : Poster – poster / spanduk tentang keselamatan kerja di pabrik sudah cukup 

jelas. 

X113 : Masalah keselamatan kerja di pabrik sangat diperhatikan oleh pihak pabrik. 

X114 : Bangunan pabrik cukup kuat sehingga anda merasa aman dalam bekerja. 

X115 : Masalah kelistrikan pada pabrik telah diatur dengan baik sehingga tidak  terjadi 

hal yang membahayakan. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 10. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden (Lanjutan) 
2.  Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Kondisi Pekerjaan 

Item Sangat 
Setuju 
(SS) 

Setuju (S) Netral (N) Tidak 
Setuju 
(TS) 

Sangat 
Tidak 
Setuju 
(STS) 

Total 

f % f % f % f % f % f % 
X121 
X122 
X123 
X124 
X125 

37 
18 
34 
23 
41 

35.57 
17.30 
32.69 
22.11 
39.42 

42 
46 
44 
55 
56 

40.38
44.23
42.30
52.88
53.84

23 
26 
23 
23 
7 

22.11
25 

22.11
22.11
6.73 

2 
12 
3 
3 
0 

1.92 
11.54
2.88 
2.88 

0 

0 
2 
0 
0 
0 

0 
1.92 

0 
0 
0 

104 
104 
104 
104 
104 

100 
100 
100 
100 
100 

Sumber : Hasil Penelitian (2011) 

Keterangan : 

X121 :  Standar kerja dan pelaksanaannya selalu   diterapkan di dalam setiap kegiatan 

produksi. 

X122  : Fasilitas keselamatan kerja yang ada di dalam pabrik telah mencukupi. 

X123 : Kondisi di dalam pabrik sudah cukup nyaman sehingga anda dapat bekerja   

dengan nyaman. 

X124 : Anda telah memahami prosedur petunjuk kerja sehingga anda tidak merasa 

kebingungan dalam melaksanakan pekerjaan anda. 

X125 : Dilakukan pemeliharaan dan perawatan mesin – mesin di dalam pabrik secara 

rutin. 

 

 

 



 

Lampiran 10. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden (Lanjutan) 
3.  Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Kondisi Karyawan 

Item Sangat 
Setuju 
(SS) 

Setuju (S) Netral (N) Tidak 
Setuju 
(TS) 

Sangat 
Tidak 
Setuju 
(STS) 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

X131 

X132 

X133 

27 

18 

43 

25.96 

17.31 

41.35 

40 

38 

31 

38.46

36.54

29.81

27 

31 

9 

25.96

29.81

8.65 

9 

14 

12 

8.65 

13.46

11.54

1 

3 

9 

0.009 

0.03 

8.65 

104

104

104

100 

100 

100 

Sumber : Hasil Penelitian (2011) 

Keterangan : 

X131 : Anda selalu dalam keadaan sehat saat bekerja. 

X132 : Anda tidak pernah merasa stress atau tertekan pada saat bekerja. 

X133 : Anda tidak merokok pada saat bekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 10. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden (Lanjutan) 
4.  Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Fasilitas Perusahaan 
Item Sangat 

Setuju 
(SS) 

Setuju (S) Netral (N) Tidak 
Setuju 
(TS) 

Sangat 
Tidak 
Setuju 
(STS) 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

X141 

X142 

X143 

X144 

X145 

X146 

30 

43 

25 

22 

21 

16 

28.85 

41.35 

24.04 

21.15 

20.19 

15.38 

44 

47 

50 

57 

46 

43 

42.31

45.19

48.07

54.81

44.23

41.35

29 

13 

25 

14 

10 

26 

27.88

0.125

24.04

13.46

9.61 

0.25 

1 

1 

4 

6 

17 

9 

0.009

0.009

3.85 

5.77 

16.34

8.65 

0 

0 

0 

5 

10 

10 

0 

0 

0 

4.81 

9.61 

9.61 

104

104

104

104

104

104

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Sumber : Hasil Penelitian (2011) 

Keterangan : 

X141 : Kondisi pabrik mendukung anda untuk bekerja dengan sungguh - sungguh. 

X142: Pemberian JAMSOSTEK (jaminan sosial) oleh pihak pabrik membuat anda 

lebih tenang dalam bekerja. 

X143 : Pihak pabrik mengingatkan anda tentang pentingnya keselamatan kerja. 

X144 : Ketersediaan alat pemadam kebakaran darurat di dalam pabrik sudah memadai. 

X145 : Ketersediaan peralatan kesehatan (kotak P3K) di dalam pabrik sudah memadai. 

X146 :Ketersediaan alat pelindung diri seperti sarung tangan, sepatu, masker, dan 

penutup kepala sudah memadai. 

 

 

 

 



 

Lampiran 10. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden (Lanjutan) 
5. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Lingkungan Kerja 

Secara Fisik 
Item Sangat 

Setuju 
(SS) 

Setuju (S) Netral (N) Tidak 
Setuju 
(TS) 

Sangat 
Tidak 
Setuju 
(STS) 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

X211 

X212 

X213 

X214 

49 

24 

31 

23 

47.11 

23.07 

29.81 

22.11 

48 

53 

61 

58 

46.15

50.96

58.65

55.77

7 

23 

9 

12 

6.73 

22.11

8.65 

11.54

0 

4 

3 

8 

0 

3.85 

2.88 

7.69 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

2.88 

104

104

104

104

100 

100 

100 

100 

Sumber : Hasil Penelitian (2011) 
Keterangan : 

X211 : Kebersihan lingkungan pabrik membuat anda nyaman dalam bekerja. 

X212 : Suhu udara di tempat kerja membuat anda nyaman dalam bekerja. 

X213 : Tempat sampah di lingkungan pabrik jumlahnya mencukupi. 

X214 : Kondisi penerangan di tempat kerja membuat anda nyaman dalam bekerja. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 10. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden (Lanjutan) 
6.  Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Sarana Kesehatan Kerja 
Item Sangat 

Setuju 
(SS) 

Setuju (S) Netral (N) Tidak 
Setuju 
(TS) 

Sangat 
Tidak 
Setuju 
(STS) 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

X221 

X222 

X223 

X224 

18 

23 

18 

15 

17.31 

22.11 

17.31 

14.42 

62 

63 

50 

49 

59.61

60.57

48.07

47.11

23 

17 

27 

35 

22.11

16.34

25.96

33.65

1 

1 

9 

5 

0.009

0.009

8.65 

4.81 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

104

104

104

104

100 

100 

100 

100 

Sumber : Hasil Penelitian (2011) 
Keterangan : 

X221 : Air bersih di lingkungan pabrik sudah layak dan mencukupi. 

X222 : Ketersediaan fasilitas olahraga seperti senam / lapangan sepak bola / lapangan 

voli / lapangan bulu tangkis / dan lapangan tenis telah memadai. 

X223 : Anda mendapat kesempatan libur yang cukup sehingga anda dapat beristirahat 

dengan cukup pula. 

X224 : Kamar mandi dan wc di pabrik  jumlahnya sudah mencukupi untuk digunakan 

oleh para pekerja. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 10. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden (Lanjutan) 
7. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pemeliharaan Kesehatan 

Tenaga Kerja 
Item Sangat 

Setuju 
(SS) 

Setuju (S) Netral (N) Tidak 
Setuju 
(TS) 

Sangat 
Tidak 
Setuju 
(STS) 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

X231 

X232 

X233 

X234 

18 

18 

24 

47 

17.31 

17.31 

23.07 

45.19 

57 

50 

40 

54 

54.81

48.07

38.46

51.92

24 

27 

32 

3 

23.07

25.96

30.77

2.88 

5 

9 

7 

0 

4.81 

8.65 

6.73 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0.009 

0 

104

104

104

104

100 

100 

100 

100 

Sumber : Hasil Penelitian (2011) 

Keterangan : 

X231 : Poliklinik / puskesmas yang ada sudah cukup memadai. 

X232 : Dokter / mantri kesehatan sangat membantu anda dalam hal kesehatan. 

X233 : Anda memeriksakan kesehatan anda ketika anda sakit. 

X234 : Kebersihan lingkungan pabrik sangat diperhatikan oleh pihak pabrik. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 10. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden (Lanjutan) 
8.  Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Produktivitas 
Item Sangat 

Setuju 
(SS) 

Setuju (S) Netral (N) Tidak 
Setuju 
(TS) 

Sangat 
Tidak 
Setuju 
(STS) 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

Y1 

Y2 

Y3 

Y4 

Y5 

Y6 

18 

11 

22 

23 

48 

45 

17.31 

10.57 

21.15 

22.11 

46.15 

43.27 

60 

73 

68 

64 

43 

42 

57.69

70.19

65.38

61.54

41.34

40.38

25 

20 

13 

17 

13 

17 

24.04

19.23

12.50

16.34

12.50

16.34

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0.009

0 

0.009

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

104

104

104

104

104

104

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Sumber : Hasil Penelitian (2011) 
Keterangan : 

Y1 :  Anda bekerja dengan sungguh – sungguh dan jarang melakukan kesalahan. 

Y2 :  Anda dapat memenuhi target produksi yang ditetapkan oleh pihak pabrik. 

Y3 : Anda menyelesaikan pekerjaan / tugas anda dengan tepat waktu (tidak pernah 

molor). 

Y4 :  Anda jarang bolos kerja. 

Y5 :  Anda bekerja dengan penuh tangung jawab. 

Y6 :  Anda bekerjasama dengan baik dengan rekan kerja anda. 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 11. Hasil Uji Validitas 
1. Korelasi Keselamatan Kerja (X1) 
1.1 Pencegahan Kecelakaan (X11) 

 
1.2 Kondisi Pekerjaan (X12) 

 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 11. Hasil Uji Validitas (Lanjutan) 
1.3 Kondisi Karyawan (X13) 

 
1.4 Kondisi Fasilitas Perusahaan (X14) 

 
 
 
 



 

Lampiran 11. Hasil Uji Validitas (Lanjutan) 
2. Korelasi Kesehatan Kerja (X2) 
2.1 Lingkungan Kerja Secara Fisik (X21) 

 
2.2 Sarana Kesehatan Tenaga Kerja (X22) 

 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 11. Hasil Uji Validitas (Lanjutan) 
2.3 Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja (X23) 

 
3. Korelasi Produktivitas (Y) 

 
 
 
 



 

Lampiran 11. Hasil Uji Validitas (Lanjutan) 
Hasil Uji Validitas Keseluruhan 

Variabel Atribut Koefisien 
Korelasi (R) 

Signifikansi Keterangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X1 

X111 0.539 0.000 Valid 
X112 0.611 0.000 Valid 
X113 0.717 0.000 Valid 
X114 0.667 0.000 Valid 
X115 0.476 0.000 Valid 
X121 0.702 0.000 Valid 
X122 0.749 0.000 Valid 
X123 0.676 0.000 Valid 
X124 0.691 0.000 Valid 
X125 0.494 0.000 Valid 
X131 0.827 0.000 Valid 
X132 0.847 0.000 Valid 
X133 0.777 0.000 Valid 
X141 0.678 0.000 Valid 
X142 0.494 0.000 Valid 
X143 0.810 0.000 Valid 
X144 0.524 0.000 Valid 
X145 0.751 0.000 Valid 
X146 0.824 0.000 Valid 

 
 
 
 
 

X2 

X211 0.666 0.000 Valid 
X212 0.699 0.000 Valid 
X213 0.677 0.000 Valid 
X214 0.834 0.000 Valid 
X221 0.770 0.000 Valid 
X222 0.634 0.000 Valid 
X223 0.790 0.000 Valid 
X224 0.747 0.000 Valid 
X231 0.819 0.000 Valid 
X232 0.784 0.000 Valid 
X233 0.793 0.000 Valid 
X234 0.285 0.000 Valid 

 
 

Y 

Y1 0.559 0.000 Valid 
Y2 0.469 0.000 Valid 
Y3 0.765 0.000 Valid 
Y4 0.763 0.000 Valid 
Y5 0.730 0.000 Valid 
Y6 0.657 0.000 Valid 

 
 



 

Lampiran 12. Hasil Uji Reliabilitas 
1. Keselamatan Kerja (X1) 
1.1 Pencegahan Kecelakaan (X11) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 12. Hasil Uji Reliabilitas (Lanjutan) 
1.2 Kondisi Pekerjaan (X12) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 12. Hasil Uji Reliabilitas (Lanjutan) 
1.3 Kondisi Karyawan (X13) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 12. Hasil Uji Reliabilitas (Lanjutan) 
1.4 Kondisi Fasilitas Perusahaan (X14) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 12. Hasil Uji Reliabilitas (Lanjutan) 
2. Kesehatan Kerja (X2) 
2.1 Lingkungan Kerja Secara Fisik (X21) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 12. Hasil Uji Reliabilitas (Lanjutan) 
2.2 Sarana Kesehatan Kerja (X22) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 12. Hasil Uji Reliabilitas (Lanjutan) 
2.3 Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja (X23) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 12. Hasil Uji Reliabilitas (Lanjutan) 
3. Produktivitas (Y) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 12. Hasil Uji Reliabilitas (Lanjutan) 
Hasil Uji Reliabilitas Keseluruhan 

Variabel Alpha Cronbach Keterangan 
Secara Parsial 

 X11 
 X12 
 X13 
 X14 
 X21 
 X22 
 X23 
 Y 

 
0.733 
0.765 
0.829 
0.769 
0.787 
0.793 
0.776 
0.762 

 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 

Secara Simultan 0.776 Reliabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 13. Hasil Analisis Structural Equation Modelling 
1.  Regression Weights Persamaan Struktural 

 
 
2.  Standardized Regression Weights Pemodelan Struktural 

 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 13. Hasil Analisis Structural Equation Modeling (Lanjutan) 
3.  Normalitas Data 

 
4.  Evaluasi Outlier 

Observation number 
Mahalanobis 

d-squared 
p1 p2 

65 46.772 .000 .001 
75 34.671 .001 .005 
39 29.781 .005 .016 
64 28.429 .008 .010 
83 26.838 .013 .012 
72 26.168 .016 .007 
53 25.437 .020 .005 
21 24.286 .029 .010 
60 23.995 .031 .005 
69 23.520 .036 .004 
50 22.508 .048 .011 
84 22.042 .055 .012 
25 21.998 .055 .005 
73 21.571 .062 .005 
47 21.471 .064 .003 
41 21.446 .065 .001 
44 21.365 .066 .000 
6 21.184 .069 .000 

38 20.094 .093 .003 
70 19.876 .098 .003 



 

Observation number 
Mahalanobis 

d-squared 
p1 p2 

62 19.355 .113 .006 
45 19.216 .117 .004 
52 17.382 .182 .184 
79 17.081 .196 .215 
98 17.040 .197 .164 

102 16.267 .235 .396 
103 16.121 .243 .379 
104 16.075 .245 .318 
46 15.887 .255 .325 
16 15.809 .260 .284 
99 15.361 .285 .423 
48 15.353 .286 .345 
92 14.964 .310 .469 
42 14.770 .322 .493 
7 14.017 .373 .805 

26 13.940 .378 .779 
9 13.622 .401 .851 

49 13.316 .424 .904 
17 12.960 .451 .952 
20 12.822 .462 .954 
71 12.671 .474 .958 
19 12.494 .488 .965 
14 12.315 .502 .972 
40 12.260 .506 .964 
51 12.070 .522 .973 
27 11.889 .537 .979 
63 11.711 .552 .984 
74 11.647 .557 .980 
13 11.644 .557 .968 
43 11.644 .557 .952 
18 11.615 .559 .935 
76 11.484 .570 .939 
85 11.482 .570 .912 
30 11.421 .576 .896 
31 11.421 .576 .856 
96 11.421 .576 .807 
24 11.192 .595 .857 
89 10.931 .617 .908 



 

Observation number 
Mahalanobis 

d-squared 
p1 p2 

66 10.917 .618 .877 
67 10.209 .677 .987 
68 10.176 .679 .982 
36 10.145 .682 .975 
54 10.015 .693 .977 
32 9.714 .717 .991 
56 9.429 .740 .996 
88 9.243 .754 .998 
91 9.243 .754 .996 
81 9.208 .757 .993 
4 9.043 .770 .995 

82 9.043 .770 .991 
34 8.996 .773 .988 
3 8.919 .779 .985 

80 8.919 .779 .975 
15 8.919 .779 .959 
77 8.723 .794 .971 
23 8.555 .806 .977 
61 8.520 .808 .966 
90 8.437 .814 .960 
95 8.138 .834 .982 
97 8.138 .834 .968 
2 7.866 .852 .984 

29 7.744 .860 .984 
78 7.704 .862 .975 
8 7.595 .869 .972 
1 7.491 .875 .968 

55 7.178 .893 .986 
58 7.075 .898 .983 
35 6.797 .912 .991 

100 6.644 .920 .991 
22 6.398 .930 .994 
57 5.958 .948 .999 
87 5.818 .953 .999 
94 5.818 .953 .996 
28 5.490 .963 .998 
10 4.753 .980 1.000 
37 4.215 .989 1.000 



 

Observation number 
Mahalanobis 

d-squared 
p1 p2 

33 4.089 .990 1.000 
101 4.089 .990 1.000 
11 2.980 .998 1.000 
5 1.632 1.000 1.000 

 
5.  Uji Goodness Of Fit 
 CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 29 125.340 62 .000 2.022 
Saturated model 91 .000 0 
Independence model 13 724.485 78 .000 9.288 
 
 RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model .028 .850 .780 .579 
Saturated model .000 1.000 
Independence model .163 .311 .196 .266 
 
 RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .100 .074 .125 .001 
Independence model .284 .265 .303 .000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 13. Hasil Analisis Structural Equation Modeling (Lanjutan) 
6.  Analisis Hubungan Antar Variabel 
 Correlation 

Estimate 
X1 <--> X2 .589 
 
 Covarians 

Estimate S.E. C.R. P Label 
X1 <--> X2 .102 .023 4.487 *** par_13
 
 Squared Multiple Correlation 

Estimate 
Y .630 
X23 .315 
X22 .581 
X21 .344 
X14 .759 
X13 .592 
X12 .748 
X11 .411 
Y6 .301 
Y5 .479 
Y4 .552 
Y3 .498 
Y2 .164 
Y1 .134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 13. Hasil Analisis Structural Equation Modeling (Lanjutan) 
 Variance 

Estimate S.E. C.R. P Label 
X1 .078 .022 3.559 *** par_14
X2 .107 .033 3.236 .001 par_15
z1 .022 .014 1.602 .109 par_16
e8 .385 .055 6.944 *** par_17
e9 .243 .036 6.821 *** par_18
e10 .192 .034 5.740 *** par_19
e11 .126 .024 5.301 *** par_20
e12 .283 .048 5.878 *** par_21
e13 .334 .051 6.521 *** par_22
e1 .112 .016 6.843 *** par_23
e2 .091 .017 5.388 *** par_24
e3 .323 .051 6.377 *** par_25
e4 .102 .018 5.716 *** par_26
e5 .203 .029 7.079 *** par_27
e6 .122 .020 6.213 *** par_28
e7 .327 .046 7.193 *** par_29
 
 Standardized Total Effects 

X2 X1 Y 
Y .045 .744 .000 
X23 .561 .000 .000 
X22 .762 .000 .000 
X21 .586 .000 .000 
X14 .000 .871 .000 
X13 .000 .769 .000 
X12 .000 .865 .000 
X11 .000 .641 .000 
Y6 .025 .408 .549 
Y5 .031 .515 .692 
Y4 .033 .553 .743 
Y3 .032 .525 .706 
Y2 .018 .301 .405 
Y1 .016 .273 .366 

 
 

 



 

Lampiran 13. Hasil Analisis Structural Equation Modeling (Lanjutan) 
 Standardized Direct Effects 

X2 X1 Y 
Y .045 .744 .000 
X23 .561 .000 .000 
X22 .762 .000 .000 
X21 .586 .000 .000 
X14 .000 .871 .000 
X13 .000 .769 .000 
X12 .000 .865 .000 
X11 .000 .641 .000 
Y6 .000 .000 .549 
Y5 .000 .000 .692 
Y4 .000 .000 .743 
Y3 .000 .000 .706 
Y2 .000 .000 .405 
Y1 .000 .000 .366 

 
 Standardized Indirect Effects 

X2 X1 Y 
Y .000 .000 .000 
X23 .000 .000 .000 
X22 .000 .000 .000 
X21 .000 .000 .000 
X14 .000 .000 .000 
X13 .000 .000 .000 
X12 .000 .000 .000 
X11 .000 .000 .000 
Y6 .025 .408 .000 
Y5 .031 .515 .000 
Y4 .033 .553 .000 
Y3 .032 .525 .000 
Y2 .018 .301 .000 
Y1 .016 .273 .000 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 13. Hasil Analisis Structural Equation Modeling (Lanjutan) 
 Modification Indices 

 Covariance 

M.I. Par Change 
e3 <--> e5 7.093 -.067
e2 <--> e3 5.932 .047
e13 <--> e6 4.805 .041
e13 <--> e4 5.117 -.047
e12 <--> e7 7.015 .083
e12 <--> e6 4.621 -.038
e12 <--> e3 6.884 .088
e9 <--> z1 9.179 -.030
e9 <--> e2 7.686 .045
e9 <--> e11 5.805 -.047
e8 <--> X1 4.169 -.017
e8 <--> e4 6.979 -.058

 
 Regression Weights 

M.I. Par Change 
X14 <--- Y1 5.677 -.125
X13 <--- Y5 5.047 .179
X12 <--- Y2 5.209 .138
Y5 <--- X23 6.550 .210
Y4 <--- Y2 4.740 -.158
Y2 <--- X12 7.775 .229

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 13. Hasil Analisis Structural Equation Modeling (Lanjutan) 
 Diagram Jalur Hasil Output Software Amos 18.0 

 

 
 
 


