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I. PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam 
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. Menurut Mukhlisani, dkk 
(2008), meningkatkan produktivitas adalah sebuah perhatian 
utama berbagai industri, sebagai perubahan efektifitas dan 
efisiensi dari sumber daya ke dalam produk yang dapat 
dipasarkan dan menentukan keuntungan bisnis. 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. PT. 
Surya Pratista Hutama (SUPRAMA) merupakan salah satu 
perusahaan mie kering terbesar di Jawa Timur. Perusahaan 
yang memproduksi mie kering ini terletak di Kabupaten Sidoarjo. 
Beberapa produk yang dihasilkan antara lain Mie Cap Burung 
Dara, Mie Baso Super, Mie Bakso 44 dan Mie Doro Mas.  

Didalam kegiatan produksinya PT. Surya Pratista Hutama 
(SUPRAMA) melibatkan banyak tenaga kerja yang mempunyai 
komitmen tinggi terhadap implementasi program keselamatan 
dan kesehatan kerja (K3). Selama ini PT Surya Pratista Hutama 
(SUPRAMA) telah menerapkan program keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3). Program keselamatan dan kesehatan 
kerja (K3) yang telah dilakukan PT Surya Pratista Hutama 
(SUPRAMA) antara lain membuat kondisi kerja yang aman, 
memberikan fasilitas kerja dan mewajibkan untuk memakai 
peralatan kerja selama pekerja melakukan aktivitasnya seperti 
masker, sarung tangan, sepatu, serta kelengkapan alat 
pelindung diri lainnya. Dengan adanya rangsangan ini secara 
langsung dapat menekan angka kecelakaan kerja yang 
diakibatkan oleh kelalaian karyawan, dan diharapkan karyawan 
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dapat lebih berhati – hati dalam melakukan pekerjaannya. 
Selama ini masih belum diketahui hubungan antara 
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap produktivitas 
kerja di PT Surya Pratista Hutama (SUPRAMA), sehingga 
pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap 
produktivitas kerja perlu diteliti dan dianalisis. Jumlah 
kecelakaan kerja yang terjadi di  PT. Surya Pratista Hutama 
(SUPRAMA) sepanjang tahun 2012 sebanyak 7 kecelakaan 
kerja. Contoh kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2012 di 
PT. Surya Pratista Hutama (SUPRAMA) seperti terjatuh saat 
melakukan maintenance mesin produksi dan terluka akibat 
mesin produksi yang beroperasi secara semi otomatis. Menurut 
Jeyaratnam dan Koh (2010), dengan adanya program 
keselamatan kerja, angka kecelakaan kerja yang terjadi pada 
perusahaan dapat ditekan sehingga akan meningkatkan 
produktivitas kerja. 

Pentingnya penelitian ini dilakukan karena keselamatan 
dan kesehatan kerja yang baik akan memotivasi tenaga kerja 
untuk bekerja lebih baik pada akhirnya akan menguntungkan 
pihak perusahaan. Untuk menganalisis dan meneliti hubungan 
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap produktivitas 
tenaga kerja dapat menggunakan metode Structural Equation 
Modelling (SEM) dan Partial Least Square (PLS). Pada 
penelitian ini metode yang dipilih adalah PLS karena 
mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan SEM, 
diantaranya adalah PLS merupakan metode analisis yang 
powerfull karena dapat diterapkan pada semua skala data, tidak 
membutuhkan banyak asumsi dan ukuran sampel tidak harus 
besar, yaitu antara 30 sampai 100 (Liana, 2009). Metode PLS 
dapat digunakan untuk menguji teori yang lemah dan masalah 
pada asumsi normalitas distribusi data serta dapat memprediksi 
pengaruh variabel X terhadap Y dan menjelaskan hubungan 
teoritis diantara kedua variabel (Hartono, 2011). Dengan 
memperhatikan hal tersebut maka metode Partial Least Square 
(PLS) merupakan metode yang tepat digunakan karena memiliki 
keunggulan dalam menampilkan sebuah model komprahensif 
bersama dengan kemampuannya mengukur hubungan - 
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hubungan yang ada sehingga mampu memberikan hasil sesuai 
dengan kajian yang diteliti. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana hubungan dan pengaruh variabel keselamatan 

dan kesehatan kerja terhadap produktivitas tenaga kerja di 
bagian produksi. 

2. Indikator – indikator apa saja yang membentuk variabel 
keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan produktivitas.  
 
 

1.3 Tujuan 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan hubungan dan pengaruh dari variabel 
keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas 
tenaga kerja dibagian produksi. 

2. Menentukan indikator - indikator yang membentuk variabel 
keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan produktivitas tenaga 
kerja. 

 
1.4   Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai informasi dan 
bahan evaluasi PT Surya Pratista Hutama (SUPRAMA) 
mengenai hubungan dan pengaruh keselamatan dan kesehatan 
kerja terhadap produktivitas kerja, serta dapat digunakan 
sebagai bahan pertimbangan untuk mempertahankan dan 
meningkatkan produktivitas karyawan yang telah ada. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
2.1 Mie 

Menurut Anam dan Handajani (2010), mie merupakan 
salah satu jenis makanan yang paling populer di masyarakat. 
Saat ini mie menjadi kebutuhan masyarakat luas sebagai bahan 
yang dapat menggantikan makanan pokok. Mie kering adalah 
mie segar yang telah dikeringkan hingga kadar airnya 8 – 10%. 
Pada umumnya mie kering yang telah beredar dipasaran bahan 
baku utamanya adalah tepung terigu, dimana komposisi 
kimianya tidak mengandung vitamin A, tetapi tepung terigu 
sebagai bahan baku utama membuat mie yang terbuat dari biji 
gandum pilihan yang berkualitas tinggi, dapat merupakan zat 
gizi yang menyadiakan energi bagi tubuh dan juga dapat 
membantu memperbaiki tekstur serta menambah cita rasa dari 
bahan pangan (Nasution, 2005). 

Mie merupakan salah satu jenis makanan yang paling 
populer di Asia, khususnya di Asia Timur dan Asia Tenggara. 
Menurut catatan sejarah, mie pertama kali dibuat di daratan 
Cina sekitar 2.000 tahun yang lalu pada masa pemerintahan 
Dinasti Han, dari Cina mie berkembang dan menyebar ke 
Jepang, Korea, Taiwan dan negara – negara di Asia Tenggara, 
bahkan meluas sampai ke Benua Eropa (Sutomo, 2008). 
Menurut Nasution (2005), mie kering banyak digemari 
masyarakat dikarenakan penyajiannya yang sangat mudah dan 
cepat. Disamping itu, dapat pula digunakan sebagai pengganti 
makanan utama yaitu nasi. Terdapat beberapa kandungan gizi 
yang terdapat pada mie kering seperti pada Tabel 2.1 
Tabel 2.1 Nilai Gizi Mie Kering (dalam 100 gram) 

Zat Gizi Jumlah 

Energi (Kal) 337 

Protein (g) 7,9 

Lemak (g) 11,8 

Karbohidrat (g) 50 

Kalsium (mg) 49 

Fosfor (mg) 47 
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Zat Gizi Jumlah 

Besi (mg) 2,8 

Vitamin A (SI) 0 

Vitamin B1 (mg) 0,01 

Air (g) 28,6 

Sumber: Purnawijayanti (2009) 
 
2.2 Pengolahan Mie 

Bahan baku utama pembuatan mie kering adalah tepung 
terigu atau tepung tapioka, sedangkan bahan baku tambahan 
antara lain air, sodium karbonat dan potasium karbonat, CMC 
(Carboxymethyl Cellulose), tepung pati, pewarna makanan (food 
grade tartrazine), calcium propionate, dan telur (Alamsyah, 
2009). Tahapan proses pembuatan mi kering adalah sebagai 
berikut: 
a. Pembuatan Adonan 
Bahan baku pembuatan mi kering dicampur dalam mixer. 
Selanjutnya ditambah larutan pengembang dan telur untuk jenis 
mi kering tertentu. Adonan ini dicampur hingga matang yang 
dicirikan dengan struktur kompak, penampakan mengkilat, 
halus, elastis, tidak lengket dan tidak mudah terburai, lunak 
serta lembut (Astawan, 2008). 
b. Pengulenan Adonan 
Adonan yang sudah membentuk gumpalan selanjutnya diuleni. 
Pengulenan adonan dilakukan secara berulang-ulang selama 15 
menit. Faktor yang mempengaruhi proses ini adalah suhu. Suhu 
yang diharapkan sekitar 37⁰ C. Di bawah suhu tersebut, adonan 

menjadi kasar dan pecah-pecah, mutu mi kasar dan mudah 
patah, serta terjadi pemborosan bahan baku (Astawan, 2008). 
c. Pembentukan Lembaran 
Adonan yang telah jadi selanjutnya dibuat bentuk lembaran-
lembaran dengan ketebalan tertentu. Untuk menipiskan adonan 
menjadi lembaran dapat dilakukan secara manual 
menggunakan kayu penggilas (rolling pin) atau dimasukkan 
dalam pasta machine sampai terbentuk ketebalan yang 
diinginkan (Purnawijayanti, 2009). 
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d. Pemotongan/Pencetakan 
Adonan mi dapat dipotong dengan menggunakan mesin giling 
mie. Mesin ini memiliki dua fungsi, menipiskan dan memotong 
adonan. Adonan yang telah ditipiskan hingga mencapai 
ketebalan yang diinginkan kemudian dapat dipotong berbentuk 
panjang atau lembaran (Alamsyah, 2009). 
e. Pengeringan dan Pendinginan 
Pengeringan dilakukan pada mie yang telah dikukus dengan 
suhu 60-70° C sampai kadar air mie sekitar 11 - 12%. Lembaran 
mie yang telah dikukus tersebut dikeringkan sampai diperoleh 
mie yang kering dan renyah (Suyanti, 2008). Setelah matang, mi 
dialirkan melalui alat pendingin. Proses pendinginan ini 
bertujuan untuk melepaskan sisa uap panas dari produk dan 
membuat tekstur mi menjadi keras. Jika sisa uap panas tidak 
hilang, uap panas tersebut akan mengalami kondensasi saat 
dikemas dan memungkinkan untuk ditumbuhi jamur (Astawan, 
2008). 
f. Pengemasan 
Tahap akhir proses produksi mi adalah pengemasan. Tujuan 
pengemasan adalah melindungi produk dan memperpanjang 
umur simpan produk. Sebelum dikemas, mi tersebut disortir 
atau hanya dipilih mi yang rapih dah utuh (Astawan, 2008). 

Kandungan gizi mi cukup baik, terutama kandungan 
karbohidrat. Cocok sebagai alternatif lain sumber kalori 
pengganti nasi. Dalam 100 g mi kering terkandung energi 338 
kal, protein 7,6 g, lemak 11,8 g, karbohidrat 50 g, mineral 1,7 
mg, dan kalsium 49 mg. Ditilik dari kandungan gizinya, 
kandungan kalori mi tidak setinggi nasi sehingga cocok untuk 
orang yang sedang menjalani diet rendah kalori (Sutomo, 2008).  

 
2.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Menurut Hariandja (2007), keselamatan dan kesehatan 
kerja adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak 
manajemen untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan serta 
penyakit akibat kerja selain itu bertujuan untuk menciptakan 
tempat kerja yang efisien dan efektif. Peningkatan keselamatan 
dan kesehatan kerja dari aspek organisasi akan dapat 
meningkatkan produktivitas pegawai dan mengurangi biaya – 
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biaya akibat keselamatan kerja dan mengurangi kesalahan. 
Suharyadi, dkk (2007) menjelaskan bahwa keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) merujuk kepada kondisi – kondisi fisiologis 
– fisikal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh 
lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Jika 
perusahaan melaksanakan tindakan – tindakan K3 secara 
efektif, maka akan lebih sedikit pekerja yang cedera, sakit, 
stress, atau menderita penyakit lainnya akibat dari pekerjaan 
tersebut. 

Melalui program keselamatan dan kesehatan kerja 
terjadinya kerugian dapat dihindarkan sehingga perusahaan 
dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan 
kesejahteraan pekerja (Siregar, 2005). Menurut Umar (2005), 
keselamatan kerja pada dasarnya mencari dan mengungkapkan 
kelemahan operasional yang memungkinkan terjadinya 
kecelakaan sedangkan kesehatan kerja termasuk didalamnya 
kesehatan fisik dan mental pekerja. Standar penerapan program 
K3 antara lain meliputi komitmen dan kebijakan K3, organisasi 
dan tanggung jawab K3, sosialisasi dan dokumentasi, inspeksi, 
audit dan pelatihan K3 (Purwono, 2007). 

 
2.3.1 Keselamatan Kerja 

Menurut Siregar (2005), kecelakaan kerja merupakan 
suatu kegiatan atau peristiwa yang tidak dikehendaki dan sering 
kali tidak terduga yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, 
harta benda, maupun korban jiwa yang terjadi didalam suatu 
proses kerja industri atau yang berkaitan dengan pekerjaan. 
Peranan keselamatan kerja di tempat kerja sebagai wujud 
keberhasilan perusahaan dengan mengikuti dan mentaati 
ketentuan pada undang – undang kesehatan dan keselamatan 
kerja. Program keselamatan kerja sangat diperlukan karena 
dapat memperbaiki kualitas hidup pekerja melalui jaminan 
keselamatan kerja, situasi kerja yang aman, tentram, dan sehat 
sehingga dapat mendorong pekerja untuk bekerja lebih 
produktif. Chandra (2009), menyatakan bahwa kecelakaan kerja 
dapat terjadi pada para pekerja karena kelalaian atau 
melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi. Keselamatan kerja 
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bertujuan mengurangi atau mencegah terjadinya kecelakaan 
akibat kerja. 

Menurut Said (2011), kecelakaan kerja dan penyakit 
akibat kerja dapat saling berkaitan. Pekerja yang menderita 
gangguan kesehatan atau penyakit akibat kerja cenderung lebih 
mudah mengalami kecelakaan kerja. Menurut Zen dan 
Hutagalung (2007), untuk tindakan pencegahan terjadinya 
kecelakaan kerja dalam suatu perusahaan diwajibkan untuk 
membuat lembaga pencegahan kecelakaan kerja, serta 
memberikan alat – alat yang melindungi buruh dalam 
melakukan pekerjaannya. Bila kecelakaan kerja terjadi maka 
diwajibkan pada perusahaan untuk memberikan pertolongan 
kepada buruh. Pertolongan yang diberikan adalah dari 
pertolongan pertama sampai dengan penyembuhan. 

 
2.3.2 Kesehatan Kerja 

Menurut Martiana dan Wilujeng (2006), kesehatan kerja 
adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 
memungkinkan setiap pekerja dapat bekerja secara sehat 
dengan produktivitas yang optimal tanpa membahayakan diri, 
keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar. Jeyaratnam dan 
Koh (2010), menyatakan bahwa tujuan utama praktik kesehatan 
kerja ialah melindungi kesehatan pekerja dan untuk 
meningkatkan lingkungan kerja yang aman dan sehat. 
Pemeliharaan kesehatan kerja adalah upaya penanggulangan 
dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan 
pemeriksaan, pengobatan dan perawatan. Manfaat 
pemeliharaan kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat 
kesehatan tenaga kerja dan keluarga (Adisu dan Jehani,2006). 

Dalam melakukan kerja apapun sebenarnya berisiko untuk 
mendapatkan gangguan kesehatan atau penyakit yang 
disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun 
lingkungan kerja. Dalam hal penanganan kesehatan kerja, harus 
mengikuti standar internasional agar industri dapat tetap 
bersaing di pasar global (Said, 2011). Menurut Chandra (2009), 
pencegahan kesehatan kerja dilakukan untuk meningkatkan dan 
menjaga derajat kondisi fisik, mental dan kesejahteraan sosial 
seluruh pekerja pada tingkatan yang lebih tinggi serta 
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meningkatkan produktivitas dan kemampuan kerja. Tahapan 
pemeriksaan pencegahan kesehatan pekerja adalah sebagai 
berikut : 
a. Pemeriksaan kesehatan awal. 
b. Pemeriksaan kesehatan berkala. 
c. Pelayanan kesehatan / Poliklinik. 
d. Supervisi tempat lingkungan kerja. 
e. Pencatatan penyakit dan kecelakaan kerja. 
f. Pendidikan kesehatan dan konseling. 
 
2.4 Produktivitas Tenaga Kerja 

Secara umum produktivitas tenaga kerja diartikan sebagai 
hubungan hasil nyata dari aktivitas barang – barang atau jasa 
dengan masukan yang sebenarnya. Produktivitas 
mengikutsertakan pendayagunaan secara terpadu sumber daya 
manusia dan keterampilan, teknologi, manajemen, informasi, 
energi dan sumber – sember lain menuju kepada 
pengembangan dan peningkatan standar hidup (Masno, 2010). 
Menurut Sulistyawan (2007), produktivitas tenaga kerja 
dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berhubungan 
dengan tenaga itu sendiri maupun yang berhubungan dengan 
lingkungan perusahaan dan kebijakan pemerintah secara 
keseluruhan. Variabel – variabel yang mempengaruhi 
produktivitas tenaga kerja secara langsung maupun tidak 
langsung dapat digolongkan enam faktor, yaitu pendidikan dan 
pelatihan, gizi dan kesehatan, penghasilan dan jaminan sosial, 
kesempatan kerja, kemampuan manajerial pimpinan dan 
kebijakan pemerintah. 

Mukhlisani dkk (2008), berpendapat bahwa untuk dapat 
meningkatkan kinerja perusahaan dan produktivitas kinerja 
karyawan, perusahaan perlu melaksanakan keselamatan dan 
kesehatan kerja yang diharapkan dapat menurunkan tingkat 
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Menurut Siregar 
(2005), antara keselamatan dan kesehatan kerja dengan 
produktivitas terdapat korelasi yang nyata. Pekerja yang 
mendapatkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja, biasanya 
kehilangan produktivitasnya secara nyata. Pengaruh lingkungan 
kerja yang buruk terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 
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dalam skala yang lebih luas akan sangat mempengaruhi 
produktivitas perusahaan.  

Peningkatan produktivitas kerja dapat dilakukan apabila 
perusahaan memahami arti pentingnya sumber daya manusia 
sebagai aset perusahaan yang sangat bermanfaat bagi 
kelangsungan hidup perusahaan (Sundjoto, 2008). Menurut 
Soetjipto (2008), ada beberapa faktor yang sangat 
mempengaruhi motivasi dan produktivitas pekerja, antara lain 
yaitu : 
a. Kebutuhan Fisik, yaitu kebutuhan akan upah, kebutuhan 

akan perumahan, dan kebutuhan akan sandang. 
b. Kebutuhan akan rasa aman, yaitu jabatan pada perusahaan 

tersebut, kepastian karier, dan status kerja yang jelas. 
c. Kebutuhan akan hubungan sosial, yaitu hubungan 

interpersonal antar rekan kerja, atasan dengan bawahan, dan 
termasuk pula situasi kerja dan iklim kerja. 

d. Kebutuhan akan pengakuan / dihargai adalah penghargaan 
perusahaan terhadap individu atas kinerja atau hasil 
usahanya yang telah diberikan kepada perusahaan. 

e. Kebutuhan aktualisasi diri kesempatan untuk 
mengembangkan kreativitas dan perwujudan diri / 
profesionalisme. 

 
2.5 Partial Least Square (PLS) 

Menurut Kosasih dan Budiani (2007), Partial Least Square 
(PLS) merupakan metode analisis yang powerful karena dapat 
diterapkan pada semua skala data, tidak membutuhkan banyak 
asumsi dan ukuran sample tidak harus besar. Partial Least 
Square (PLS) dikembangkan sebagai alternatif untuk situasi 
dimana dasar teori pada perancangan model lemah dan atau 
indikator yang tersedia tidak memenuhi model pengukuran 
refleksi. PLS adalah teknik analisis multivariable yang dapat 
digunakan untuk mendeskripsikan keterkaitan hubungan linear 
secara simultan variabel – variabel pengamatan yang sekaligus 
melibatkan variabel laten yang tidak dapat diukur secara 
langsung (Handayani, dkk 2012). 

Ghozali (2011), menjelaskan bahwa PLS dikembangkan 
pertama kali sebagai metode umum untuk mengestimasi path 
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model yang menggunakan konstruk laten dengan multiple 
indikator. Metode PLS juga dapat menganalisis konstruk yang 
dibentuk dengan indikator refleksif dan indikator formatif. 
Solimun (2010), menambahkan bahwa PLS yang juga memiliki 
ciri statistika parametrik, dapat menghasilkan informasi yang 
baik, jadi dapat digunakan baik untuk eksplanasi atau prediksi 
maupun konfirmasi. Dengan demikian model pengukuran di 
dalam PLS bisa bersifat refleksif (semuanya), formatif 
(semuanya), atau campuran (ada yang formatif dan ada yang 
reflektif).  

PLS digunakan untuk memprediksi sarangkaian variabel 
tak bebas dari variabel bebas (prediktor) yang jumlahnya sangat 
banyak, memiliki struktur sistematis linier atau nonlinier, dengan 
atau tanpa data yang hilang dan memiliki kolinearitas yang 
tinggi (Kurniasari, 2006). Model PLS berdasarkan pada 
komponen utama dari data bebas X dan data tak bebas Y, inti 
dari PLS adalah untuk menghitung nilai (scores) dari matriks X 
dan Y dan untuk membuat model regresi antara nilai – nilai 
tersebut. Menurut Handayani, dkk (2012) adapun tahapan 
analisis dengan menggunakan metode PLS adalah : 
1. Analisis path diagram  untuk mengintepretasikan output 

software PLS. 
2. Analisis model pengukuran (outer model atau disebut juga 

measurement model) untuk mengevaluasi hubungan antara 
variabel konstruk dengan indikator atau variabel manifesnya. 

3. Analisis struktural (inner model) untuk mengevaluasi hasil 
estimasi parameter path coefficiency dan tingkat 
signifikansinya. 

Salah satu alat analisis yang mulai banyak digunakan 
adalah Structural Equation Modeling (SEM), dan Partial Least 
Square (PLS) merupakan bagian sekaligus alternatif dari SEM. 
PLS adalah analisis persamaan struktural (SEM) berbasis 
varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model 
pengukuran sekaligus pengujian model struktural (Hartono, 
2011). Menurut Hidayat (2011) walaupun PLS dapat juga 
digunakan untuk mengkonfirmasi teori, tetapi juga dapat 
digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan 
antar variabel laten. Pendekatan PLS adalah distribution free 
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(tidak mengasumsikan data distribusi tertentu, dapat berupa 
nominal, kategori, ordinal, interval dan ratio). 

Teknik analisis data dengan menggunakan metode PLS 
dimaksudkan untuk causal predictive. Teknik statistik tersebut 
memungkinkan dilakukan pengujian serangkaian hubungan 
yang relatif rumit dan simultan, serta mengkonfirmasi teori. 
Tujuan analisis metode PLS secara umum adalah untuk menguji 
efek prediksi hipotesis parsial dan hipotesis model yang diukur 
pada jenjang konstruk atau variabel laten. Evaluasi model PLS 
dilakukan dengan mengevaluasi outer model dan inner model 
(Arifin dan Komaruddin, 2009). Menurut Latan dan Gudono 
(2012), PLS merupakan salah satu metode untuk melaksanakan 
model Structural Equation Modeling (SEM). Model PLS 
digunakan pada saat dasar teori perancangan model lemah dan 
indikator pengukuran tidak memenuhi model pengukuran yang 
ideal. Perbedaan yang dapat dibandingkan untuk metode SEM 
dan PLS yang dapat dilihat pada Tabel 2.2 
Tabel 2.2 Perbandingan Antara SEM dan PLS 

Kriteria SEM PLS 

Tujuan Penelitian Untuk menguji teori atau 
mengkonfirmasi teori 
(orientasi parameter). 

Untuk mengembangkan 
teori atau membangun 
teori (orientasi prediksi). 

Keunggulan Canggih dan handal untuk 
model estimasi pada 
pengujian teori dan pada 
model yang kompleks atau 
hipotesis model. 

Informasi yang 
dihasilkan efisien dan 
mudah diintepretasikan, 
dapat digunakan pada 
data set kecil, serta 
dapat digunakan pada 
indikator bersifat reflektif 
dan formatif. 

Keterbatasan Rumit dan mensyaratkan 
data set yang besar, asumsi 
normalitas dan indikator 
yang bersifat reflektif 
terhadap variabel latennya, 

Lemah secara dasar 
statistik, aplikasi 
perangkat lunak yang 
dikembangkan masih 
terbatas . 

Pendekatan Berdasarkan covariance. Berdasarkan variance. 

Metode Estimasi Maximum Likelihood 

(umumnya). 

Least Squares. 

Ukuran Sampel Mensyaratkan ukuran 
sampel besar antara 200 – 
300. 

Ukuran sampel dapat 
kecil antara 30 – 100. 
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Kriteria SEM PLS 

Basis Teori Mensyaratkan dasar teori 
yang kuat. 

Dapat menguji model 
penelitian dengan dasar 
teori yang lemah. 

Sifat Konstruk Reflektif. Reflektif dan formatif. 

Pengujian 
Signifikansi 

Model dapat diuji dan 
difalsifikasi. Estimasi 
parameter dan uji kelayakan 
model. 

Tidak dapat diuji dan 
difalsifikasi. Estimasi 
parameter dapat 
dilakukan tetapi tidak 
untuk kelayakan model. 

Software Produk AMOS, EQS, LISREL,Mplus 
dan sebagainya. 

PLS Graph, SmartPLS, 
Visual PLS, XLSTAT-
PLS, dan sebagainya. 

Sumber: Latan dan Gudono (2012)  
PLS merupakan pendekatan yang lebih tepat untuk tujuan 

prediksi, hal ini terutama pada kondisi dimana indikator bersifat 
normatif. Dengan variabel laten berupa kombinasi linier dari 
indikatornya, maka prediksi nilai dari variabel laten dapat 
dengan mudah diperoleh, sehingga prediksi nilai terhadap 
variabel laten yang dipengaruhinya juga dapat dengan mudah 
diperoleh (Agustin, 2010). Tarigan, dkk (2012) menjelaskan 
bahwa PLS tidak mengasumsikan adanya distribusi tertentu 
untuk estimasi parameter sehingga teknik parametrik untuk 
menguji signifikansi parameter tidak diperlukan. Menurut 
Djuitaningsih dan Erista (2012), beberapa alasan menggunakan 
alat uji PLS antara lain adalah :  
1. PLS beorientasi prediksi 
2. PLS dapat menganalisis variabel laten (konstruk) yang 

dibentuk oleh indikator refleksi atau formaif, yang tidak dapat 
dilakukan oleh alat uji lain. 

3. PLS dapat melakukan analisi dengan jumlah sampel kecil, 
yaitu antara 30 sampai 100. 

Menurut Purwohandoko (2009), dalam analisis dengan 
PLS terdapat 2 tahap pengujian, yaitu analisis outer model atau 
measurement model dan pengujian inner model atau model 
struktural. Selain itu terdapat beberapa langkah – langkah 
dalam menganalisis data yang menggunakan PLS dalam 
penelitian seperti berikut : 
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1. Merancang Model Struktural (inner model) 
Hartono (2011), menjelaskan bahwa merancang model 
struktural hubungan kausalitas (inner model) adalah 
menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan 
pada substantif teori seperti pada Gambar 2.1. Analisis 
struktural (inner model) dilakukan untuk mengevaluasi hasil 
estimasi parameter path coefficiency dan tingkat signifikansinya 
(Handayani, 2012). 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Model Struktural (inner model) 
2. Merancang Model Pengukuran (outer model) 
Purwohandoko (2009), menyatakan bahwa suatu konsep dan 
model penelitian tidak dapat diuji dalam suatu model prediksi 
hubungan relasional dan kausal jika belum melewati tahap 
purifikasi dalam pengukuran. Merancang model pengukuran 
(outer model) adalah mendefinisikan hubungan antara variabel 
laten dan variabel indikator (manifest). 
3. Mengkonstruksikan Diagram Jalur 
Menurut Purwohandoko (2009), hasil perancangan dari inner 
model dan outer model selanjutnya dapat dinyatakan dalam 
bentuk diagram jalur seperti pada Gambar 2.2. Tujuan dari 
mengkonstruksikan diagram jalur ini adalah agar lebih mudah 
dipahami. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.2 Konstruksi Diagram Jalur  
4. Konversi Diagram Jalur ke dalam Sistem Persamaan 

Outer Model yaitu spesifikasi hubungan antara variabel laten 
dengan indikatornya, disebut juga dengan outer relation atau 
measurement model yang mendefinisikan karakteristik konstruk 
dengan variabel indikatornya. Inner model yaitu spesifikasi 
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hubungan antar variabel laten (structural model) disebut juga 
dengan inner relation yang menggambarkan hubungan antara 
variabel laten berdasarkan teori substantif penelitian 
(Purwohandoko, 2009). 
5. Estimasi 
Metode pendugaan parameter (estimasi) di dalam metode PLS 
adalah metode kuadrat terkecil (least square methods). Proses 
perhitungan dilakukan dengan cara interasi, dimana interasi 
akan berhenti jika telah mencapai kondisi konvergen 
(Purwohandoko, 2009). 
6. Goodness of Fit 
PLS tidak mengasumsikan adanya distribusi tertentu untuk 
estimasi parameter sehingga teknik parametrik untuk menguji 
signifikansi parameter tidak diperlukan. Uji Goodness of fit 
model struktural atau inner model dievaluasi dengan melihat R2 
untuk variabel laten dependen (Tarigan, 2012). 
7. Pengujian Hipotesis 
Setelah melalui serangkaian uji terhadap kualitas data yang 
diperlukan dan dilakukan analisis model. Langkah terakhir dari 
data yang telah diolah dan dianalisis adalah menguji hipotesis 
yang telah terumuskan (Sulistyawati dan Indrayani, 2012). 
 
2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Pastor, et al (2003), yang 
berjudul Modeling With Partial Least Squares Critical Success 
Factors Interrelationships In Enterprise Resource Planning 
Implementation menunjukkan hubungan antara Critical Success 
Factors (CFS) dengan implementasi Enterprise Resource 
Planning (ERP) dengan metode Partial Least Square (PLS). 
Jurnal ini menerangkan cara mengidentifikasi dan memprediksi 
peluang keberhasilan pelaksanaan ERP melalui kontrol dan 
monitorisasi CSF dengan menggunakan pendekatan statistik. 
Didapatkan hasil bahwa para manajer harus dapat mengetahui 
tingkat kepuasan di setiap kelas dalam CFS karena hasil dari 
proses monitorisasi akan berdampak langsung pada 
keberhasilan pelaksanaan sistem ERP secara keseluruhan. 

Peneitian yang dilakukan Herrera (2005), yang berjudul 
Parental Predictors Of Motivational Orentation In Early 
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Adolescence : A Longitudinal Study meneliti pengaruh indikator 
variabel laten menjadi lebih kompleks. Permodelan dalam jurnal 
ini merupakan pemodelan variabel laten refleksi. Dalam 
penelitiannya menggunakn metode PLS yang menerangkan 
fungsi PLS dalam mengatur bagaimana kerja antar variabel 
laten sehingga didapatkan nilai variabel laten yang memiliki skor 
dan mempengaruhi syarat permodelan PLS. Jurnal ini 
menerangkan variabel laten merupakan faktor utama yang 
mempengaruhi model yang digunakan. Membuang indikator 
yang tidak berpengaruh terhadap variabel latennya tidak akan 
mempengaruhi fungsi dan tujuan dari variabel latennya. 

Penelitian yang dilakukan Ringle (2008), yang berjudul 
The Effect Of Decentralization Of The Managerial Performance 
Using Management Accounting System As The Intervening 
Variable meneliti apakah desentralisasi mempengaruhi kinerja 
manajerial yang menggunakan metode PLS. Didapatkan hasil 
bahwa desentralisasi tidak mempengaruhi kinerja manajerial 
dan sistem manajemen. Permodelan PLS dalam jurnal ini 
menggunakan pencerminan model formatif. Menurut Ifada dan 
Hairida (2012), dalam model formatif hasil outher model 
berfungsi untuk mengetahui keadaan indikator, yaitu indikator 
yang kuat ataupun yang lemah berkontribusi dalam membangun 
atau mendukung konsep pengukuran konstruk. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ingranti, dkk (2012) yang 
berjudul Analisis Pengaruh Komponen Teknologi dan Nilai 
Tambah Terhadap Perkembangan Sentra Industri Kerupuk 
Udang Sidoarjo (Studi Kasus di Industri Kerupuk Udang Desa 
Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo) 
menunjukkan hubungan komponen teknologi yang terdiri dari 
technoware, humanware, infoware, dan orgaware terhadap 
perkembangan sentra industri kerupuk udang sidoarjo dengan 
menggunakan metode Partial Least Square (PLS). Jurnal ini 
menerangkan cara pengolahan data menggunakan metode 
PLS. Dalam jurnal ini didapatkan hasil bahwa variabel – variabel 
komponen teknologi yang berpengaruh signifikan terhadap 
perkembangan sentra industri kerupuk udang sidoarjo adalah 
technoware, humanware dan infoware.  
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III. METODE PENELITIAN 
 
 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2013 

hingga Juni 2013 di PT. Surya Pratista Hutama (SUPRAMA) 
Sidoarjo. 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 ini adalah 
1. Penelitian hanya dilakukan pada bagian produksi line Dry 8 

yang khusus memproduksi Mie Cap Burung Dara PT. Surya 
Pratista Hutama (SUPRAMA) Sidoarjo, karena pada bagian 
produksi merupakan bagian yang sangat menetunkan 
keberlangsungan suatu industri. 

2. Penelitian dilakukan dengan objek penelitian adalah tenaga 
kerja bagian produksi mi kering merk Mi Burung Dara karena 
pada merk tersebut merupakan jenis yang paling banyak 
diproduksi. 

 
3.3 Penentuan Populasi dan Sampel 

Penentuan sampel pada penelitian menggunakan teknik 
total sampling dengan sampel jenuh, artinya bahwa sampel 
yang digunakan jumlahnya sama dengan populasi yang akan 
diteliti. Populasi tenaga kerja pada bagian produksi mie kering 
line Dry 8 merk Mie Burung Dara sebanyak 88 orang, maka 
sampel yang digunakan untuk penelitian sama dengan jumlah 
populasi, yaitu 88 orang tenaga kerja . 

 
3.4 Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian analisis pengaruh keselamatan 
dan kesehatan kerja (K3) terhadap produktivitas tenaga kerja 
dengan metode Partial Least Square (PLS) disajikan pada 
Gambar 3.1 
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1. Survei Pendahuluan 
Survei pendahuluan ini dilaksanakan di PT. Surya Pratista 

Hutama (SUPRAMA). Kegiatan yang dilakukan dalam survei 
pendahuluan ini diantaranya adalah mempelajari keselamatan 
dan kesehatan kerja yang diterapkan di PT. Surya Pratista 
Hutama (SUPRAMA) serta mempelajari ciri – ciri populasi yang 
akan digunakan sebagai objek penelitian yaitu tenaga kerja 
bagian produksi di PT. Surya Pratista Hutama (SUPRAMA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 

Survei Pendahuluan 

Identifikasi Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja 

Studi Literatur 

Identifikasi Variabel 

Penyusunan Kuesioner 

Uji Coba Kuesioner 

Uji Validitas dan Uji 
Reliabilitas 

Pengolahan data dengan 
Partial Least Suares (PLS) 

Valid dan 
Reliabel 

Interpretasi Hasil dan 
Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 

Tidak 

Ya 

Pengambilan Data 
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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. Surya Pratista Hutama 
(SUPRAMA). Adapun rumusan masalah yang ada adalah 
bagaimana hubungan dan pengaruh antara variabel 
keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas tenaga 
kerja bagian produksi di PT. Surya Pratista Hutama 
(SUPRAMA). 
3. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk memperjelas permasalahan 
yang dipilih yaitu pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(K3) tehadap produktivitas tenaga kerja dengan metode Partial 
Least Square (PLS), 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 diteliti. 
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 3.1. Indikator – indikator yang 
digunakan merujuk pada beberapa sumber (Mukhlisani dkk., 
2008; Kurniawan., 2008; Thoyip dkk., 2012). 

Tabel 3.1 Variabel Indikator 
  Variabel Keselamatan Kerja (X1) 

Simbol Indikator 

X11 Dukungan dan Komunikasi 
a. Sosialisasi tentang Keselamatan Kerja. 
b. Perubahan dalam prosedur bekerja dikomunikasikan 

secara efektif kepada para karyawan. 
X12 Perlengkapan Keselamatan Tenaga Kerja 

a. Ketersediaan Alat Pelindung Diri /APD. 
b. Ketersediaan alat pemadam kebakaran. 
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  Variabel Keselamatan Kerja (X1) 

Simbol Indikator 

X13 Beban Kerja (Work Pressure) 
a. Terdapat jumlah tenaga kerja yang cukup untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan. 
b. Jadwal kerja karyawan (Pembagian shift) sudah 

realistis /sesuai. 
X14 Pencegahan Kecelakaan 

a. Aturan/Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 
b. Poster – poster / spanduk tentang peraturan 

Keselamatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 
c. Pengawasan Penggunaan APD pada karyawan. 

X15 Pentingnya Pelatihan Keselamatan Kerja 
a. Keikutsertaan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja. 
b. Pemberian dukungan jaminan sosial kepada karyawan. 

Variabel Kesehatan Kerja (X2) 

X21 Lingkungan kerja fisik 
a. Kondisi pencahayaan tempat kerja. 
b. Kondisi kebisingan tempat kerja. 
c. Kebersihan lingkungan kerja. 
d. Suhu udara dan ventilasi tempat kerja. 

X22 Sarana kesehatan Karyawan 
a. Penyediaan air bersih. 
b. Sarana kamar mandi dan wc. 
c. Terdapat poliklinik / pelayanan kesehatan. 

X23 Pemeliharaan Kesehatan Karyawan 
a. Pemeriksaan Kesehatan Kerja. 
b. Pemberian nutrisi / makanan yang bergizi. 

Variabel Produktivitas Karyawan (Y) 

Y1 Kehadiran sesuai jadwal kerja. 
Y2 Tercapainya target produksi. 
Y3 Tanggungjawab. 
Y4 Ketepatan waktu. 

 
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 3.2 

Tabel 3.2 Variabel Laten 
Simbol Variabel Laten / Faktor 

X1 

X2 

Y 

Keselamatan kerja 
Kesehatan Kerja 
Produktivitas Karyawan 
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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 adalah skala yang mengukur kesetujuan atau 
ketidaksetujuan seseorang terhadap serangkaian pernyataan 
berkaitan dengan keyakinan atau perilaku mengenai suatu 
obyek tertentu. Menurut Hermawan (2005), skala likert 
merupakan skala ordinal akan tetapi dalam penelitian – 
penelitian bisnis khususnya pemasaran seringkali dimodifikasi 
dan diasumsikan sebagai skala interval. 
6. Pengujian Instrumen 
1. Uji Validitas 
 Validitas adalah kriteria utama keilmiahan suatu penelitian. 
Validitas menunjukkan apakah hasil penelitian dapat diterima 
oleh khalayak dengan kriteria – kriteria tertentu. Menurut 
Muhammad (2008), uji validitas harus dilakukan untuk menjamin 
bahwa instrument yang digunakan benar – benar telah 
mengukur apa yang hendak diukur. Cara mengukur validitas 
dapat diketahui dengan mencari korelasi antar masing – masing 
pertanyaan dengan skor total menggunakan rumus teknik 
korelasi product moment sebagai berikut : 

rxy= 
𝑁(∑ 𝑋𝑌)−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2]− (∑ 𝑋)2[𝑁 ∑ 𝑌2− (∑ 𝑌)2]
………………………………….(1) 

Keterangan : 
rxy   = Indeks Korelasi antara dua variabel yang dikorelasikan 
X    = Skor Item atau Butir Pertanyaan 
N    = Jumlah Sampel 
Y    = Skor Butir Total 
 Nilai korelasi yang diperoleh dapat dikatakan valid apabila 

nilai r hitung  r tabel pada taraf signifikansi yang ditetapkan dalam 
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penelitian (Uyanto, 2009). Dalam penelitian ini digunakan taraf 
signifikansi 5%. Pengujian validitas pada penelitian dilakukan 
dengan menggunakan bantuan SPSS for Windows versi 17. 

2. Uji Reabilitas 
 Reabilitas menunjukkan tingkat konsistensi dan stabilitas 
alat ukur atau instrumen penelitian dalam mengukur suatu 
konsep atau konstruk (Hartono, 2011). Salah satu cara 
pengukurannya adalah dengan menggunakan rumus Cronbach 
Alpa, yaitu metode untuk mengukur reabilitas konsistensi 
internal skala – skala item berganda. Rumus Cronbach Alpa 
sebagai berikut : 

r = (
𝑘

𝑘−1
) (

1−∑ 𝜎𝑏2

𝜎𝑡2 )…………………………………………………(2) 

Keterangan : 
r = Nilai Reabilitas 

𝑘 = Banyaknya Butir Pertanyaan 
 σb

2 = Jumlah Varian Butir 
σt

2  = Jumlah Varians Total/Skor Suatu 
Suatu instrumen dapat dikatakan andal (reable) bila memiliki 
koefisien keandalan reabilitas berada pada rentang nilai 0-1. 
Pengujian reabilitas pada penelitian dilakukan dengan 
menggunakan bantuan SPSS for Windows versi 17. 
7. Pengumpulan Data 
1. Data Primer 
Merupakan data yang langsung dikumpulkan sendiri oleh 
peneliti dari sumber pertama (responden), teknik yang 
digunakan adalah : 
a. Pengamatan/observasi 
Merupakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian 
untuk memperoleh informasi di lokasi penelitian. 
b. Kuisioner 
Kuisioner berisi daftar pertanyaan yang nantinya akan diberikan 
kepada responden. Kuisioner yang digunakan adalah kuisioner 
tertutup karena alternative jawaban sudah tersedia. 
c. Wawancara 
Wawancara adalah cara pengumpulan data untuk memperoleh 
informasi langsung dari sumbernya dengan cara tanya jawab 
mengenai informasi dan sebagainya. 
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d. Dokumentasi 
Dokumentasi berupa paparan yang dapat mendukung 
penelitian. Metode ini dilakukan dengan cara mencari, 
mengumpulkan, membaca dan menyalin dokumen-dokumen 
yang berhubungan dengan penelitian. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 
langsung yaitu dengan media perantara seperti dokumen 
perusahaan, maupun literatur – literatur dari buku dan jurnal. 
 
3.5 Pengolahan Data 

Partial Least Square (PLS) adalah teknik statistika 
multivariat yang melakukan pembandingan antara variabel 
dependen berganda dan variabel independen berganda. Dalam 
pengujian model dengan menggunakan PLS, terdapat tujuh 
langkah yang akan ditempuh seperti yang disajikan dalam 
Gambar 3.2. Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan 
dengan bantuan SmartPLS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gambar 3.2 Tahapan Pengujian Model PLS  

Merancang Model Struktural 

Merancang Model Pengukuran 

Mengkonstruksikan dalam 
Diagram Jalur 

Mengkonversikan Diagram 
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Perhitungan Estimasi 

Evaluasi Goodness of fit 

 

Pengujian Hipotesis 
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Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam Partial 
Least Square (PLS) antara lain yaitu: 
1. Merancang model struktural (Inner Model) 

Membuat model struktural yang menggambarkan hubungan 
kausalitas antar variabel laten yang dibangun berdasarkan pada 
substansi teori. 
2. Merancang model pengukuran (Outer Model) 

Membuat model struktural yang menggambarkan hubungan 
antara blok indikator dengan variabel latennya (membuat model 
pengukuran untuk menghasilkan yang dispesifikasikan).  
3. Mengkonstruksi 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 dan variabel eksogen dengan indikator. Diagram 
jalur disajikan pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Diagram Jalur Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja 
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4. Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan 
Setelah model teoritis dikembangkan dalam sebuah diagram 

jalur, selanjutnya diagram jalur dikonversikan kedalam model 
persamaan yang spesifik, sehingga dapat diketahui berapakah 
nilai dari besar pengaruh diantara variabel laten dan 
indikatornya. Konversi diagram jalur dan evaluasi PLS dilakukan 
dengan mengevaluasi outer model (model persamaan 
pengukuran) dan inner model (persamaan struktural). 
a. Outer model 
Outer model fungsinya mendefinisikan bagaimana setiap blok 
indikator berhubungan dengan variabel latennya. Dalam 
penelitian ini, outer model bersifat refleksif. Persamaan indikator 
refleksif dirumuskan sebagai berikut: 
1) Untuk variabel laten eksogen 

 Variabel laten eksogen (Keselamatan Kerja) 

X11 = x11 1 + 11      ...........................................................   (3) 

X12 = x12 1 + 12      ...........................................................   (4) 

X13 = x13 1 + 13      ...........................................................   (5) 

X14 = x14 1 + 14      ...........................................................   (6) 

X15 = x15 1 + 15      ...........................................................   (7) 

X16 = x16 1 + 11      ...........................................................   (8) 

X17 = x17 1 + 17      ...........................................................   (9) 

X18 = x18 1 + 18      ...........................................................   (10) 

X19 = x19 1 + 19      ...........................................................   (11) 

X110 = x110 1 + 110   ..........................................................   (12) 

X111 = x111 1 + 111   ..........................................................   (13) 

 Variabel laten eksogen (Kesehatan Kerja) 

X21 = x21 2 + 21      ...........................................................   (14) 

X22 = x22 2 + 22         ..........................................................   (15) 

X23 = x23 2 + 23     ...........................................................   (16) 

X24 = x24 2 + 24     ...........................................................   (17) 

X25 = x25 2 + 25     ...........................................................   (18) 

X26 = x26 2 + 26     ...........................................................   (19) 

X27 = x27 2 + 27     ...........................................................   (20) 

X28 = x28 2 + 28     ...........................................................   (21) 

X29 = x29 2 + 29     ...........................................................   (22) 
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2) Untuk variabel laten endogen (Produktivitas Karyawan) 

Y1 = Y1  + 1      ...............................................................   (23) 

Y2 = Y2  + 2      ...............................................................   (24) 

Y3 = Y3  + 3      ...............................................................   (25) 

Y4 = Y4  + 4      ...............................................................   (26) 
Keterangan: 

 = Ksi, variabel laten eksogen (X) 

  = Eta, variabel laten endogen (Y) 

x  = Lamda, loading factor variabel laten eksogen (X) 

Y  = Lamda, loading factor variabel laten endogen (Y) 

 = Delta, galat pengukuran pada variabel laten eksogen (X) 

  = Epsilon, galat pengukuran pada variabel laten endogen (Y) 
X11....X29 = Variabel Indikator Independen/Eksogen (X) 
Y1 ... Y4 = Variabel Indikator Dependen/Endogen (Y) 
b. Inner model 
 Inner model atau model struktural menggambarkan 
hubungan hubungan pengaruh  antar variabel laten yang diteliti. 
Model persamaan inner model dapat disusun sebagai berikut : 

 1 = 1 1 + 2 2 + ...... +       .............................................   (27) 
Keterangan:  

= Eta, variabel laten endogen  

 = Gamma, koefisien pengaruh variabel eksogen terhadap 
endogen 

 = Ksi, variabel laten eksogen 

 = Zeta, galat model  
5. Perhitungan Estimasi 

Setelah model dispesifikasikan secara lengkap kedalam 
persamaan, langkah berikutnya adalah melakukan pendugaan 
terhadap parameter dari variabel endogen (Y) dan variabel 
eksogen (X). Perhitungan estimasi merupakan pengujian 
statistika yang bertujuan mengestimasi model teoritis yang 
dibangun dengan mengukur kebaikan model pada jenjang 
variabel laten dan parameter yang diestimasi atau indikatornya. 
Karena itu, model estimasi sangat tepat digunakan ketika ingin 
menguji suatu teori yang mendapatkan justifikasi atas pengujian 
tersebut dengan serangkaian hasil statistika yang komplek. 
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6. Evaluasi Goodness of fit 
Pada evaluasi kriteria Goodness of fit dilakukan pengujian 

terhadap kesesuaian model dan sebelumnya dilakukan evaluasi 
terhadap asumsi – asumsi PLS yang dilakukan, yaitu : 
a. Evaluasi Model Pengukuran Refleksi (Outer Model) 

Model refleksi bertujuan untuk mengukur skor yang dinilai 
berdasarkan korelasi yang dihitung dengan Convergent validity, 
Discriminant validity, dan Composite reability. 
1. Convergent validity 
Pengujian terhadap indikator dalam variabel laten untuk 
memastikan bahwa indikator yang digunakan dalam penelitian 
mampu dipahami. Parameter uji validitas konvergen dilihat dari 
skor yang masing – masing harus bernilai diatas 0,5. Artinya, 
indikator tersebut berkorelasi tinggi. 
2. Discriminant validity 
Parameter yang diukur dalam uji validitas diskriminan adalah 
dengan melihat skor cross loading di setiap indikator pada 
variabelnya. Nilai validitas diskriminan lebih besar dari pada 0,5 
maka variabel laten tersebut sudah menjadi pembanding yang 
baik untuk model. Berikut ini merupakan rumus AVE: 

𝐴𝑉𝐸 =


2


2+  𝑣𝑎𝑟 (𝜀)

   ………………………...………………… (28) 

3. Composite reability 
Composite reability adalah indeks yang menunjukkan sejauh 
mana suatu alat pengukur dapat dipercaya untuk diandalkan. 
Nilai Composite reability sebagai ukuran yang digunakan untuk 
variabel laten pada model indikator refleksif dengan nilai AVE 
(rerata akar loading faktor) lebih dari 0,6. Rumus Composite 
reliability adalah sebagai berikut: 

𝑝𝑐 =
()2

()2 +  𝑣𝑎𝑟 (𝜀)
  ………………………………….……... (29) 

b.  Model Pengukuran Struktural (Inner Model) 
 Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan 

menggunakan R-Square untuk konstruk dependen. Evaluasi 
pada model ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 
konstruk, nilai signifikansi dan R-Square penelitian. Masing – 
masing nilai dari R-Square yang diperoleh merupakan nilai 
sebuah model konstruk dimana harus diukur lagi menggunakan 
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Q-Square predictive relevance untuk menilai seberapa baik nilai 
observasi dihasilkan oleh model dan estimasi parameternya. 
Berikut adalah rumus dari Q-Square : 
Q2 = 1 – ( 1 – R1

2) ( 1 – R2
2 ) ... ( 1- Rp2 ) ……………………  (30) 

Dimana R1
2 , R2

2 … Rp2 adalah R-Square variabel endogen 
dalam model. Intepretasi Q2 sama dengan koefisien determinasi 
total pada analisis jalur (mirip dengan R2 pada regresi). Nilai Q-
square lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model 
mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan nilai Q-square 
kurang dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model kurang memiliki 
predictive relevance. 
7. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dengan memberikan interpretasi model 
berbasis teori yang diuji ini dapat diterima atau perlu 
pengembangan lebih lanjut, melihat kekuatan prediksi dari 
model yaitu dengan mengamati besarnya residual yang 
dihasilkan. uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel X 
(eksogen) terhadap variabel Y (endogen) baik secara simultan 
maupun parsial. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t . 

Bilamana diperoleh p-value  0,05 ( = 5%) maka diputuskan 
tolak H0 atau sering disebut signifikan, dan sebaliknya. 

 
3.6 Interpretasi Hasil 

Interpretasi hasil diperoleh dari data yang telah dianalisis 
dengan menggunakan Partial Least Square kemudian di 
interpretasikan di dalam pembahasan. Isi dari pembahasan 
berupa data yang telah diolah dan dianalisis sehingga diperoleh 
hasil tentang pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja 
terhadap produktivitas karyawan. 
 
3.7 Kesimpulan 

Kesimpulan berisi tentang hasil penelitian dan disesuaikan 
dengan tujuan penelitian yang ditunjang dengan teori sebagai 
landasan berfikir agar dapat menjadi informasi bagi perusahaan. 
Saran yang diberikan kepada perusahaan diperoleh dari hasil 
penelitian. 


