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RINGKASAN 

 
Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam 

mendukung berjalannya kegiatan suatu organisasi atau 
perusahaan. 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) mengandung nilai perlindungan 
tenaga kerja dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang 
juga menjadi salah satu persyaratan dalam sebuah industri. 
Dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja, 
angka kecelakaan kerja yang terjadi pada perusahaan dapat 
ditekan sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja. 

PT. Surya Pratista Hutama (SUPRAMA) merupakan 
salah satu perusahaan mie kering terbesar di Jawa Timur yang 
dalam kegiatan produksinya melibatkan banyak tenaga kerja 
dan menggunakan mesin – mesin industri yang seringkali 
membahayakan keselamatan tenaga kerja. Salah satu bagian 
yang berhubungan langsung dengan mesin tersebut adalah 
pada bagian Line Dry 8. Selama ini masih belum diketahui 
hubungan antara keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 
terhadap produktivitas kerja baik oleh perusahaan maupun 
karyawan itu sendiri.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh dari variabel keselamatan dan kesehatan 
kerja terhadap produktivitas tenaga kerja dan mengetahui 
pengaruh dari variabel kesehatan kerja terhadap variabel 
keselamatan kerja dibagian produksi di PT. Surya Pratista 
Hutama (SUPRAMA). Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah Partail Least Square (PLS). 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 
keselamatan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap 
produktivitas tenaga kerja dengan nilai koefisien regresi 0,268. 
Variabel kesehatan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap 
produktivitas tenaga kerja dengan nilai koefisien regresi 0,336. 
Variabel kesehatan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap 
keselamatan kerja dengan nilai koefisien regresi 0,623. Dari 
hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap variabel 
laten memiliki hubungan yang saling mempengaruhi terhadap 
variabel laten lainnya, hal ini dibuktikan dari hasil nilai koefisien 
regresi yang diperoleh menunjukkan bahwa produktivitas tenaga 
kerja dipengaruhi langsung oleh faktor keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) yang ada di perusahaan. 
 
Kata Kunci :  Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Partial 

Least Square, Produktivitas tenaga kerja. 
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SUMMARY 

 
Human resources is an important factor in supporting the 

passage of the activities of an organization or company. This 
happens because the productivity of the company is strongly 
influenced by the productivity of the labors. One of the factors 
that affect labors productivity is the occupational safety and 
health (K3). Safety and health (K3) that is contained the value of 
the labors protection from accidents or diseases caused by work 
is also one of the requirements in the industry. With the 
occupational safety and health program, number of accidents 
that is occured on the company can be suppressed so that it will 
improve work productivity. 

PT. Surya Pratista Hutama (SUPRAMA) is one of the 
largest dry noodles company in East Java that production 
activities involve a lot of labors and the industrial machinery that 
often endangerous the safety of the labors. One of the parts that 
are directly related to the engine is Dry Line section 8. Currently, 
there are unknown relationship between occupational safety and 
health (K3) on work productivity toward the labors in the 
company. The purpose of this study is to determine the 
influence of safety and health toward productivity variables and 
to know the influence of the occupational health toward safety 
variables in production line at PT. Surya Pratista Hutama 
(SUPRAMA). The methods which is used in this research is the 
Partial Least Square (PLS). 

From the research, it can be seen that the safety variable 
hase significant influence toward labor productivity with 
coefficient regression 0,268. Occupational health variable has 
significant influence toward the labor productivity with the 
coefficient regression 0,336. Occupational health variable has 
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significant influence on occupational safety with regression 
coefficient 0,623. From the analysis, it can be concluded that 
every latent variable has mutual influence relationship into other 
latent variables, it is proved by coefficients regression values 
that indicate labors productivity has direct influence toward 
occupational safety and health (K3) in the company. 
 
Key words :  Labor Productivity, Partial Least Square, 

Occupational Safety and Health. 
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