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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1 Profil Perusahaan 

PT. Surya Pratista Hutama (SUPRAMA) adalah sebuah 
perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan yakni 
mie kering dan mie instan. Perusahaan ini pertama kali berdiri 
pada tahun 1972 yang berlokasi di daerah jenggolo dan diberi 
nama PT. Sampindo (Sampurna Pangan Indonesia) oleh Bapak 
Ateng Sulestio. Pada tahun 1990 PT. Sampindo pindah lokasi 
ke desa Suko, Sidoarjo dan pada tahun 1997 PT. Sampindo ini 
bekerja sama dengan Heinz yang merupakan perusahaan 
makanan multinasional yang berkantor pusat di pittsburg, USA. 
Sejak tahun 2000, perusahaan ini bernama Heinz Suprama 
yang dipimpin oleh seorang Presiden Direktur. Pada tahun 
2007, PT. Heinz Suprama diambil alih kembali oleh PT. 
Suprama dan dipimpin oleh seorang Presiden Direktur (Bapak 
Djuana Sulestio) dengan harapan PT. Suprama akan semakin 
maju dan berkembang menjadi lebih baik. 

Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan mie dan 
makanan alternatif yang terbaik di Indonesia dan diakui oleh 
pasar dunia. Misi perusahaan adalah menghasilkan produk 
makanan berkualitas dengan harga terjangkau dan mudah 
diperoleh konsumen hingga menghasilkan manfaat yang 
berkelanjutan bagi steak holder (konsumen, karyawan, 
pemasok, pemegang saham, masyarakat) melalui jajaran 
manajemen yang profesional, karyawan yang kompeten dan 
sistem manajemen kinerja yang memenuhi standart global. 
 
4.1.1 Keadaan Umum Perusahaan 

PT. Surya Pratista Hutama berlokasi di Jalan Raya 
Sidoarjo – Wonoayu Km 3, Desa Suko, Sidoarjo, Jawa Timur. 
Pemilihan lokasi PT. Surya Pratista Hutama dapat dikatakan 
cukup baik karena telah memenuhi beberapa faktor dari 
pemilihan lokasi yang tepat. Faktor – faktor yang menjadi 
pertimbangan pemilihan lokasi itu antara lain adalah sebagai 
berikut : 
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1. Bahan Baku 
Bahan baku dari pembuatan mi kering yang dilakukan oleh 
PT. Surya Pratista Hutama adalah tepung terigu, dan bahan 
ini diambil dari PT. Bogasari Flour Mills yang tidak terlalu jauh 
dari perusahaan. Hal ini sangat membantu dalam kinerja 
efektifitas perusahaan. Serta bahan penunjang lain yang 
diperoleh juga tidak terlalu jauh dari lokasi perusahaan. 
Menurut Kartono (2010) selain kompetitor dan konsumen, 
supplier juga merupakan faktor yang sangat penting bagi 
perusahaan. Di era persaingan yang semakin ketat, 
mendapatkan bahan baku dengan harga dan kualitas terbaik 
adalah sangat penting dalam menciptakan daya saing. 
Disamping itu bahan baku juga dapat mempengaruhi faktor 
kuantitas dan kualitas produk, jika bahan baku yang 
diperoleh memiliki kuantitas dan kualitas yang baik maka 
akan memperlancar kegiatan proses produksi dan 
perusahaan akan mampu menghasilkan produk dengan mutu 
yang memuaskan (Royan, 2005). 

2. Sumber Tenaga Kerja 
Tenaga kerja di PT. Surya Pratista Hutama terutama untuk 
tenaga kerja yang bersifat tenaga kerja kasar diperoleh dari 
warga sekitar wilayah desa Suko. Tenaga ahli lain berasal 
dari wilayah Sidoarjo, Malang dan Surabaya. Ketersediaan 
tenaga kerja yang cukup sangat membantu kelancaran 
aktivitas perusahaan  serta menjaga kelangsungan dan 
perkembangan perusahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Griffin (2004), bahwa efektivitas fungsi sumber daya manusia 
memiliki suatu dampak substansial pada kinerja laba 
perusahaan. Permasalahan seleksi dan penarikan tenaga 
kerja (rekrutmen) tidak boleh diabaikan. Bila perusahaan 
tidak memperhatikan masalah ini, dapat terjadi tenaga kerja 
yang direkrut tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, 
sehingga perusahaan tidak dapat memperoleh tenaga kerja 
yang tepat dan tidak sesuai dengan kualitas ataupun 
kuantitas yang dibutuhkan (Zaharuddin, 2006). 

3. Pasar 
Dalam segi pemasaran, lokasi PT. Surya Pratista Hutama 
juga dapat dikatakan sudah cukup baik, karena area yang 
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dicakup cukup luas dan ketersediaan akses jalan yang 
memungkinkan. Pasar utama dari perusahaan ini berada di 
wilayah Jawa Timur sehingga untuk memasok dari pabrik ke 
gudang – gudang di bagian jawa timur dan jawa tengah 
ditempuh melalui jalur darat. Untuk pengiriman ke luar pulau 
seperti Banjarmasin menggunakan jalur laut. Sedangkan 
untuk pengiriman di luar negeri seperti Hongkong, Afrika 
Selatan, Libanon dan lain – lain menggunakan jalur udara. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Pruitt, et al (2008), setelah 
menetapkan pasar yang relevan dan peluang usaha, 
selanjutnya perusahaan harus membahas bagaimana 
caranya untuk memanfaatkan peluang itu. Strategi 
pemasaran yang menjelaskan bagaimana usaha akan 
mengelola dan mengimplementasikan pemasaran untuk 
mencapai kinerja penjualan yang diinginkan harus 
ditampilakan. Hal ini memfokuskan perhatian pada setiap alat 
pemasaran penting yang dimiliki oleh perusahaan. Elemen 
seperti distribusi, strategi penetapan harga, promosi, analisis 
tempat, dan anggaran yang terkait semuanya perlu dibahas, 
tergantung dari seberapa penting semua itu bagi keseluruhan 
strategi pemasaran perusahaan. 

4. Transportasi dan Akomodasi 
Dari sisi transportasi dan akomodasi yang dimaksud adalah 
ketersediaan akses jalan yang dapat digunakan untuk 
pendistribusian produk dari perusahaan serta masuknya 
bahan baku serta bahan lain yang dibutuhkan. Lokasi 
perusahaan yang berada di tepi jalan raya serta dekat 
dengan akses jalan tol akan mempermudah untuk 
pendistribusian produk mi kering serta mempermudah 
pengiriman bahan baku yang dibutuhkan. Menurut Mulyadi 
(2007), untuk menunjang perkembangan industri suatu 
perusahaan harus memiliki jalur transportasi dan akomodasi 
yang memadai. Transportasi merupakan sarana yang sangat 
penting dan strategis dalam memperlancar kegiatan 
perekonomian. Unsur transportasi dan akomodasi ini 
merupakan akses keluar dan masuknya kawasan industri. 
Disinilah pentingnya pembangunan jaringan jalan raya bebas 
hambatan (tol), dan pembangunan prasarana dan sistem 
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transportasi, misalnya penambahan rute atau trayek, serta 
memperbarui moda transportasi dengan yang lebih canggih. 

5. Utilitas 
Lokasi perusahaan yang masih dekat dengan kota besar 
seperti Surabaya tentunya masih didukung dengan 
ketersediaan air, energi listrik, dan lain – lain. Sumber – 
sumber ini akan mendukung berlangsungnya aktivitas 
perusahaan. Menurut Durbin, et al (2005), bisnis utama suatu 
perusahaan adalah melalui utilitasnya atau biasa disebut 
dengan nilai guna. Unit utilitas merupakan unit yang penting 
karena merupakan unit penunjang bagi unit – unit yang lain 
dalam suatu pabrik atau sarana penunjang untuk 
menjalankan suatu pabrik dari tahap awal sampai produk 
akhir. Unit utilitas meliputi unit pengolahan air, unit 
pembangkit listrik, unit pengolahan air buangan, unit 
pemisahan udara, dan lain – lain. 
 

4.1.2 Tenaga Kerja 
Pada PT. Surya Pratista Hutama, sistem kerja terbagi 

dalam tiga shift kerja dalam satu hari, masing – masing delapan 
jam kerja dengan satu jam istirahat. Setiap staf yang bekerja di 
PT. Surya Pratista Hutama hanya ada satu shift kerja. Karyawan 
yang menggunakan shift antara lain pada bagian produksi, 
mekanik, dan werehouse. Shift pagi, sore, dan malam diatur 
secara bergantian dengan sistem rolling. Pengaturan jam kerja 
yang berlaku pada PT. Suprama adalah sebagai berikut: 
1. Hari senin sampai jumat adalah: 

a. Shift pagi : pukul 07.00-15.00 
b. Shift sore : pukul 15.00-23.00 
c. Shift malam : pukul 23.00-07.00 

2. Hari sabtu adalah: 
a. Shift pagi : pukul 08.00-11.30 
b. Shift sore : pukul 11.30-13.00 
c. Shift malam : pukul 13.00-16.30 

PT. Surya Pratista Hutama memiliki struktur organisasi 
berbentuk fungsional. Setiap atasan mempunyai wewenang 
untuk memberikan perintah kepada setiap bawahannya 
sepanjang masih ada hubungannya dengan fungsi yang dimiliki 
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atasan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Pearce dan 
Robinson (2008), bahwa struktur fungsional menjelaskan 
dimana tugas, orang, dan teknologi yang dibutuhkan untuk 
menjelaskan bisnis dibagi menjadi grup – grup “fungsional” yang 
terpisah (seperti pemasaran, operasi, dan keuangan). 
Kedudukan tertinggi dipegang oleh Plant Manager sebagai 
pengambil keputusan pada level menengah dan dibantu staf 
dengan job description masing – masing yang bertanggung 
jawab langsung pada Plant Manager. Nantinya seorang Plant 
Manager akan bertanggung jawab kepada Head Office 
Manufacturer (HOM), yang merupakan pimpinan terpusat di PT. 
Surya Pratista Hutama. Struktur organisasi PT. Surya Pratista 
Hutama secara umum disajikan pada Lampiran 2. Sementara itu 
untuk deskripsi pekerjaan masing – masing tenaga kerja 
disajikan pada Lampiran 3. Saat ini PT. Surya Pratista Hutama 
memperkerjakan karyawan lebih dari 600 orang yang tersebar di 
berbagai departemen yang ada. Pembagian karyawan itu dapat 
dilihat pada Tabel 4.1. 
Tabel 4.1 Pembagian Jumlah Karyawan Berdasarkan 
Departemen 

No Departemen Jumlah Karyawan 

1. Sales and Marketing 24 
2. Reasearh and Development 6 
3. Export 5 
4. Finance and Purchase 18 
5. Human Resource 8 
6. Information Technology 8 
7. Manufacturing and Production 538 

Sumber: Devisi Human Resource PT.Suprama (2013) 
Selain menerima gaji pokok, PT. Surya Pratista Hutama 

juga memberikan fasilitas terhadap setiap karyawan guna 
meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Bentuk fasilitas 
yang diberikan oleh perusahaan antara lain : 
1. Jamsostek 

a. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) sebesar 0,89%. 
b. JKM (Jaminan Kematian) sebesar 0,2%. 
c. JHT (Jaminan Hari Tua) premi diambil 5,7% yang terbagi 

atas 2% dari gaji pegawai dan 3,7% dari tunjangan 
perusahaan. 
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2. Tunjangan kesehatan dengan menggunakan sistem limbas 
(berobat diluar dan dapat menunjukkan bukti pembayaran 
untuk diganti oleh perusahaan). 
a. Untuk Grade 1 – 3 mencapai 1,5 juta/tahun 
b. Untuk Grade 4 – 9 mencapai 2 juta/tahun 
c. Untuk Grade 10 – 14 mempunyai kebijakan tersendiri dari 

perusahaan 
3. Uang makan 
4. Premi hadir (jika 100% hadir maka akan mendapatkan 

bonus, 1x tidak masuk kerja tanpa keterangan maka 
mendapatkan 50%, lebih dari itu tidak mendapat bonus). 

5. Perlengkapan kerja yang disediakan oleh perusahaan yaitu 
sepatu kerja, helm, masker serta baju khusus. 

6. Mushola 
7. Kegiatan senam pagi dan pemberian makanan bernutrisi 

setiap hari Jumat pagi. 
 

4.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Surya 
Pratista Hutama 
Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. 

Surya Pratista Hutama bertujuan untuk mencegah terjadinya 
kecelakaan kerja di tiap – tiap unit kerja, sekaligus 
meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dalam 
meningkatkan kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja 
terhadap para tenaga kerja PT. Surya Pratista Hutama telah 
melakukan berbagai usaha diantaranya dengan melakukan 
pengawasan terhadap lingkungan tempat kerja, pengawasan 
terhadap karyawan, dan pengawasan terhadap kondisi mesin. 
Selain itu PT. Surya Pratista Hutama juga melakukan 
penyuluhan terhadap para karyawan mengenai pentingnya 
keselamatan dan kesehatan kerja, untuk itu maka PT. Surya 
Pratista Hutama telah membentuk Panitia Pembina 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). 

Fungsi dan tujuan dari Panitia Pembina Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (P2K3) antara lain untuk memberikan 
perlindungan terhadap tenaga kerja yang berada ditempat kerja 
agar selalu terjamin keselamatan dan kesehatannya sehingga 
dapat diwujudkan peningkatan produksi dan produktivitas kerja, 
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memberikan perlindungan kepada setiap orang lain yang berada 
di tempat kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat 
serta memberikan perlindungan terhadap bahan dan peralatan 
produksi agar dapat dipakai. Secara khusus tujuan dari Panitia 
Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) adalah 
untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan, kebakaran dan 
penyakit akibat kerja, mengidentifikasi masalah Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3), memberikan pendidikan dan 
pelatihan serta audit tentang pelaksanaan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) yang ada di perusahaan. Dengan 
demikian Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(P2K3) juga berfungsi sebagai promosi peralatan kerja baik 
secara fisik, mental, dan sosial. 

Menurut Pitoyo (2010), dalam upaya untuk peningkatan 
keselamatan kerja dalam suatu usaha industri, pemerintah 
mengharuskan semua perusahaan untuk membentuk badan 
yang membantu perusahaan dalam bidang kesehatan dan 
keselamatan kerja. Badan ini yang dinamakan panitia pembina 
keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3), yaitu usaha yang 
saling mendukung antara pengusaha dan karyawan. Menurut 
Heni (2011), pratik yang baik itu adalah prosedur yang sudah 
berlaku tiga tahun harus dievaluasi dan direvisi setiap bidang. 
Prosedur yang direvisi harus dievaluasi oleh panitia pembina 
keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3). 

 
4.2.1 Keselamatan Kerja  

Tujuan utama penerapan keselamatan kerja di PT. Surya 
Pratista Hutama adalah meningkatkan derajat keselamatan dan 
kesehatan dari tenaga kerja. mencegah dan mengurangi 
terjadinya kecelakaan kerja di setiap unit kerja guna 
meningkatkan produktivitas karyawan, serta menciptakan 
kondisi lingkungan yang aman dan sehat. Dalam menetapkan 
penerapan keselamatan kerja, PT. Surya Pratista Hutama  
berpedoman pada peraturan dari UU no 1 tahun 1970 tentang 
keselamatan kerja dan UU no 13 tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan. Penerapan keselamata kerja di PT. Surya 
Pratista Hutama sudah cukup baik dan senantiasa terus 
melakukan upaya – upaya pencegahan kecelakaan kerja 
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terutama di area lingkungan pabrik. Untuk data kecelakaan kerja 
yang terjadi di PT. Surya Pratista Hutama di sajikan dalam 
Lampiran 4. 

Beberapa usaha penerapan keselamatan kerja di PT. 
Surya Pratista Hutama antara lain adalah menyediakan Alat 
Pelindung Diri (APD) seperti baju, masker, penutup kepala, 
sarung tangan dan sepatu kepada para tenaga kerja, 
memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang pentingnya 
keselamatan kerja, mengatur instalasi listrik dengan sebaik 
mungkin, menyediakan alat pemadam kebakaran sesuai 
dengan yang diperlukan, menyediakan kotak P3K, memasang 
instruksi petunjuk kerja, memasang poster tentang kecelakaan 
kerja dan peraturan tentang larangan merokok, melakukan 
perawatan terhadap mesin – mesin produksi secara rutin dan 
memberikan JAMSOSTEK kepada para tenaga kerja. 

Menurut Wibowo (2007), untuk menjamin keselamatan 
kerja karyawan, perusahaan perlu memperhatikan dan 
meningkatkan keamanan dari hal – hal seperti, keadaan 
lingkungan kerja, keadaan mesin dan peralatan, keadaan 
karyawan sendiri (kondisi fisik, mental, dan pemakaian alat 
pelindung diri), serta menerapkan cara kerja yang aman dan 
membiasakan pekerja menggunakan prosedur yang benar. 
Menurut Linsley (2004), perusahaan bertanggung jawab untuk 
memastikan instruksi dan informasi yang cukup telah diberikan 
kepada pekerja agar mereka sadar akan keselamatan kerja. 

 
4.2.2 Kesehatan Kerja  

Tujuan utama penerapan kesehatan kerja di PT. Surya 
Pratista Hutama adalah untuk meningkatkan dan menjaga 
derajat kondisi fisik, mental dan kesejahteraan sosial seluruh 
tenaga kerja. Selain itu penerapan kesehatan kerja 
dimaksudkan untuk meningkatkan lingkungan kerja yang sehat 
dan aman, perlindungan pekerja dari resiko faktor – faktor yang 
mengganggu kesehatan serta penempatan dan pemeliharaan 
pekerja dalam lingkungan kerja yang sesuai kemampuan fisik 
dan psikologisnya sebagai penyesuaian setiap pekerja terhadap 
pekerjaannya. Diharapkan dengan penerapan program – 
program kesehatan kerja ini akan dapat memelihara kesehatan 
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para pekerja yang nantinya juga akan meningkatkan 
produktivitas dan kemampuan kerja dari para pekerja. 

Dalam pelaksanaan kesehatan kerja di lingkungan pabrik, 
PT. Surya Pratista Hutama selalu melakukan perbaikan dalam 
menerapkan sistem kesehatan kerja. Hal ini dilakukan guna 
terus meningkatkan derajat kesehatan para pekerja, sehingga 
para pekerja dapat terhindar dari penyakit akibat kerja. 
Penerapan Kesehatan kerja yang telah dilakukan antara lain 
menjaga kebersihan lingkungan pabrik, mengendalikan tingkat 
penerangan, suhu dan kebisingan di dalam pabrik, 
menyediakan air bersih yang layak bagi para pekerja, 
menyediakan kamar mandi dan wc dengan jumlah yang cukup 
layak, menyediakan tempat sampah dengan jumlah yang cukup, 
menyediakan poliklinik serta melakukan kegiatan senam dan 
pemberian makanan bergizi kepada para pekerja. 

Menurut Siregar (2005), program kesehatan kerja 
mempunyai hubungan timbal balik yang saling mendukung 
dengan pengembangan sumber daya manusia. Suharyadi, dkk 
(2007), menambahkan dari aspek hukum kesehatan kerja 
semua yang berhubungan dengan pemeliharaan atau 
pelayanan kesehatan kerja harus memperhatikan hak dan 
kewajiban setiap lapisan masyarakat. Sasaran hygiene 
perusahaan adalah lingkungan kerja yang bersifat teknik, 
sedangkan sasaran kesehatan kerja adalah manusia yang 
bersifat medik.  
 
4.3 Hubungan Kesehatan Terhadap Keselamatan Kerja di 

PT. Surya Pratista Hutama 
Dalam melakukan kegiatan industri PT. Surya Pratista 

Hutama selalu berusaha untuk memperhatikan apa yang 
ditetapkan pemerintah bagi kepentingan tenaga kerja di 
perusahaan, misalnya tentang upah minimum regional, tentang 
perjanjian kerja yang harus dibuat, jam kerja bagi pegawai 
wanita, asuransi tenaga kerja, dan persyaratan untuk kesehatan 
dan keselamatan kerja. Semua upaya ini dilakukan karena 
perusahaan menyadari bahwa sumber daya manusia yang 
dimiliki sebagai tenaga kerja tidak terlepas dari masalah – 
masalah yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan 
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kerjanya sewaktu bekerja atau biasa disebut dengan 
kecelakaan kerja. Mangkunegara dalam Lestari (2007), 
menjelaskan bahwa terdapat lima faktor utama yang dapat 
menyebabkan kecelakaan kerja, antara lain tempat lingkungan 
kerja, pengaturan udara, penerangan, pemakaian peralatan 
kerja dan yang paling utama yaitu kondisi fisik dan mental 
pegawai. 

Menyadari hal tersebut maka PT. Surya Pratista Hutama 
selalu memperhatikan kondisi kesehatan para tenaga kerja agar 
meminimalisir kecelakaan kerja yang terjadi akibat stamina 
pegawai yang tidak stabil. Upaya pencegahan dilakukan mulai 
dari pengrekrutan tenaga kerja. Dalam proses penyeleksian 
tenaga kerja perusahaan mensyaratkan calon tenaga kerja 
harus sehat secara fisik dan psikologis dengan melakukan 
general check up (pemeriksaan seluruh anggota tubuh). 
Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja ditujukan agar tenaga 
kerja yang diterima berada dalam kondisi kesehatan yang 
sebaik-baiknya, tidak mempunyai penyakit menular yang akan 
mengenai tenaga kerja lainnya, dan cocok untuk pekerjaan yang 
akan dilakukannya sehingga keselamatan dan kesehatan 
tenaga kerja yang bersangkutan dan tenaga lainnya terjamin. 

Perusahaan juga melakukan audit pemeriksaan kesehatan 
karyawan, apabila ada karyawan yang mengidap suatu penyakit 
maka karyawan tersebut harus menjalani pengobatan atau 
dimutasi. Perusahaan juga memberikan fasilitas dan sarana 
kesehatan dengan menyediakan Unit Kesehatan Kerja (UKK) 
yang dikelola oleh tenaga medis yang telah berpengalaman. 
Semua upaya peningkatan kesehatan karyawan ini dilakukan 
perusahaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan di setiap 
unit kerja yang diakibatkan karena kondisi kesehatan karyawan 
yang kurang baik. Menurut Umar (2005), tujuan utama 
kesehatan kerja selain untuk pencegahan dan pemberantasan 
penyakit adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas 
tenaga kerja serta pencegahan kecelakaan kerja di perusahaan, 
sehingga diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja yang 
sehat dan produktif. 
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4.4 Karakteristik Responden 
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian 

terhadap 88 responden dari seluruh populasi tenaga kerja pada 
line Dry 8 maka dapat diketahui karakteristik responden yang 
disajikan pada Tabel 4.2. Dalam pengambilan data teknik 
sampling yang digunakan adalah teknik total sampling dengan 
sampel jenuh. Menurut Sugiyono (2011), teknik total sampling 
adalah sempel yang diambil meliputi keseluruhan unsur 
populasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Sarwono (2010), 
bahwa untuk populasi 10-100 orang/satuan, seyogyanya diambil 
100%. 

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan pada 
bagian line Dry 8 di PT. Surya Pratista Hutama. Pemilihan 
bagian tersebut didasarkan pada kapasitas produk yang 
dihasilkan merupakan kapasitas terbesar dan merupakan 
produk utama dari PT. Surya Pratista Hutama. Pemilihan teknik 
sampling ini didasarkan atas kemudahan dalam pengambilan 
keputusan sampel, sehingga hasil penelitian ini akan menjadi 
lebih valid. 
Tabel 4.2 Karakteristik Responden 

No Karakteristik Responden Jumlah Persentase (%) 

1 Tingkat Usia (tahun) 

21-30 
31-40 
41-50 

 51 

 
30 
53 
5 
0 

 
34,09 
60,22 

5,69 
0 

 Jumlah 88 100 

2 Jenis Kelamin 

Pria 
Wanita 

 
67 
21 

 
76,13 
23,87 

 Jumlah 88 100 

3 Tingkat Pendidikan 

SD 
SMP 
SMA/STM 
Diploma 
Sarjana 

 
1 

14 
66 
4 
3 

 
1,14 

15,91 
75 

4,54 
3,41 

 Jumlah 88 100 

4 Masa Kerja 

0-10 
11-20 

 
39 
46 

 
44,32 
52,27 
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No Karakteristik Responden Jumlah Persentase (%) 

21-30 

 31 

3 
0 

3,41 
0 

 Jumlah 88 100 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 
Tingkat responden terbanyak adalah antara umur 31 – 40 

tahun dengan jumlah 53 responden atau sebesar 60,22 %. 
Jumlah responden paling sedikit berkisar antara usia 41 – 50 
dengan jumlah 5 responden atau sebesar 5,69 %. Tenaga kerja 
denga usia antara 41 – 50 tahun memang mempunyai jumlah 
yang paling sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa hampir separuh 
tenaga kerja di bagian produksi line Dry 8 berusia diatas umur 
31 tahun. Selain itu sumber tenaga kerja di PT. Surya Pratista 
Hutama sebagian besar adalah penduduk disekitar pabrik, 
sehingga dengan didirikannya perusahaan ini juga akan sangat 
membantu tersedianya lapangan kerja untuk masyarakat daerah 
sekitar. Menurut Ivancevich, et al (2007),  Penduduk usia muda 
dan terutama yang belum memiliki keluarga pada umumnya 
tidak mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mencari 
nafkah, karena dengan asumsi pandapatannya yang memiliki 
hanya untuk dia saja sehingga diharapkan produktivitas kerja 
seseorang dapat meningkat seiring dengan pertambahan usia. 

Berdasarkan pengklasifikasian jenis kelamin dari para 
responden, diperoleh hasil bahwa responden dengan jenis 
kelamin pria memiliki jumlah lebih banyak yaitu sebesar 67 
responden atau 76,13 %. Untuk jumlah responden wanita hanya 
sebesar 21 responden atau 23,87 %. Hal ini disebabkan karena 
teknis pelaksanaan pada bagian produksi PT. Surya Pratista 
Hutama banyak memerlukan tenaga kerja laki – laki karena 
pekerjaan cukup berat terutama untuk pembagian waktu kerja 
pada shift malam. Untuk tenaga kerja wanita lebih banyak 
dipekerjakan pada bagian pengemasan dan pengepakan 
produk, karena pada bagian pekerjaan ini membutuhkan tingkat 
ketelitian yang cocok untuk dikerjakan oleh tanaga kerja wanita. 

Menurut Soetjipto (2007), tingkat produktivitas tenaga 
kerja juga dipengaruhi oleh jenis kelamin dari tenaga kerja itu 
sendiri. Di Indonesia wanita mulai dilihat perannya dalam 
hubungan interaksi lingkungan pembangunan yang lebih luas. 
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Wanita sebagai tenaga kerja memperoleh lapangan kerja, upah 
atau gaji yang sama dengan laki – laki. Menurut Umar (2005), 
selain keterampilan, kapasitas kerja juga sangat bergantung 
pada jenis kelamin tenaga kerja. Kapasitas kerja yang dimaksud 
adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan 
pekerjaannya pada waktu tertentu. Oleh karena itu pada proses 
penyeleksian tenaga kerja proporsi jenis kelamin laki – laki dan 
perempuan harus diperhatikan sesuai dengan beban kerja yang 
diberikan oleh perusahaan. 

Menurut pengklasifikasian responden tenaga kerja PT. 
Surya Pratista Hutama berdasarkan tingkat pendidikan yang 
terbanyak adalah dengan tingkat pendidikan SMA/STM dengan 
jumlah 66 responden atau 75 %. Untuk tingkat pendidikan 
responden yang paling rendah adalah SD (Sekolah Dasar) 
dengan jumlah responden 1 atau  1,14 %. Hal ini disebabkan 
karena perusahaan selalu merekrut tenaga kerja dari lingkungan 
sekitar pabrik yang rata – rata mempunyai tingkat pendidikan 
SMA/STM. 

Menurut Hariandja (2007), tingkat pendidikan dapat 
mempengaruhi produktivitas kerja karyawan terutama pada 
bagian produksi. Peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas 
tidak hanya tergantung pada teknologi mesin – mesin modern, 
modal yang cukup dan bahan baku yang bermutu saja. Menurut 
Tjiptoherijanto dan Nagip (2008), faktanya bahwa setiap orang 
memiliki produktivitas kerja yang berbeda – beda, yang 
selanjutnya akan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas 
total. Karyawan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi 
akan memiliki produktivitas yang tinggi pula apalagi ditambah 
adanya tingkat lamanya bekerja yang dapat mempengaruhi 
tingkat keterampilan dan kreativitas kerjanya. Hal ini berarti 
bahwa untuk meningkatkan tingkat produktivitas tenaga kerja 
perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan tenaga 
kerja menjadi sangat penting. 

Berdasarkan pengklasifikasian masa jabatan responden 
diperoleh jumlah responden terbanyak dengan masa jabatan 
antara 11 – 20 tahun dengan jumlah 46 responden atau 
52,27%.  Jumlah responden paling sedikit dengan masa kerja 
antara 21 – 20 tahun dengan jumlah 3 atau 3,41 %. Para 
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pekerja di PT. Surya Pratista Hutama sebagian besar memiliki 
masa kerja yang lama, hal ini disebabkan karena tenaga 
kerjanya sebagian besar adalah penduduk asli daerah sekitar 
pabrik, sehingga mereka merasa betah dan sudah terbiasa 
dengan lingkungan tempat bekerja. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Sukoco (2007), bahwa kualitas masa kerja adalah 
peningkatan sikap dan moral karyawan, yang akan berdapak 
positif terhadap produktivitasnya. Ketika kualitas masa kerja 
ditingkatkan, karyawan memiliki perasaan yang positif terhadap 
pekerjaannya dan perusahaan tempat mereka bekerja, sebagai 
hasilnya mereka biasanya akan lebih berkeinginan untuk 
produktif. 
 
4.5 Validitas dan Reliabilitas 
4.5.1 Hasil Uji Validitas 

Menurut Rangkuti (2008), uji validitas adalah suatu ukuran 
yang menunjukkan tingkat – tingkat keabsahan (validitas) suatu 
alat ukur. Suatu alat ukur dikatakan valid apabila mampu 
mengukur apa yang diinginkan. Tinggi rendahnya validitas alat 
ukur menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 
menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. 

Menurut Rino dan Riana (2010), uji validitas digunakan 
untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner dengan 
tujuan untuk menentukan kemampuan suatu indikator dalam 
mengukur suatu variabel laten. Uji validitas dilakukan dengan 
cara melihat nilai koefisien korelasi, dikatakan valid apabila nilai 
koefisien korelasi positif dan >0,26. Hasil perhitungan validitas 
dapat dilihat pada Tabel 4.3.  
Tabel 4.3 Hasil Uji Perhitungan Validitas 

Variabel Item Rhitung Rtabel Keterangan 

X1 X11 
X12 
X13 
X14 
X15 
X16 
X17 
X18 
X19 
X110 

0,695 
0,641 
0,720 
0,573 
0,698 
0,361 
0,435 
0,349 
0,699 
0,515 

0,26 
0,26 
0,26 
0,26 
0,26 
0,26 
0,26 
0,26 
0,26 
0,26 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
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Variabel Item Rhitung Rtabel Keterangan 

X111 0,623 0,26 Valid 

X2 X21 
X22 
X23 
X24 
X25 
X26 
X27 
X28 
X29 

0,559 
0,263 
0,511 
0,658 
0,611 
0,519 
0,409 
0,600 
0,609 

0,26 
0,26 
0,26 
0,26 
0,26 
0,26 
0,26 
0,26 
0,26 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Y1 Y11 
Y12 
Y13 
Y14 

0,804 
0,631 
0,619 
0,780 

0,26 
0,26 
0,26 
0,26 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 
Dari Tabel 4.3 terlihat bahwa pada variabel keselamatan 

kerja (X1) yang memiliki nilai validitas terendah adalah indikator 
poster / spanduk tentang keselamatan kerja (X18) dengan nilai 
sebesar 0,349. Pada variabel kesehatan kerja (X2) yang 
memiliki nilai validitas terendah adalah indikator kebisingan 
tempat kerja (X22) dengan nilai sebesar 0,263. Pada variabel 
produktivitas kerja (Y1) yang memiliki nilai validitas terendah 
adalah indikator tanggung jawab kerja (Y13) dengan nilai 
sebesar 0,619. Dari Tabel 4.3 dapat diketahui pula bahwa nilai 
korelasi seluruh indikator variabel laten  >0,26. Hal ini berarti 
seluruh pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan 
sesuatu yang diukur, yaitu keselamatan kerja, kesehatan kerja 
dan produktivitas kerja. 
 
4.5.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh 
mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat 
diandalkan. Salah satu pengujian reliabilitas adalah dilakukan 
dengan metod Alpha Cronbach’s. Metode ini merupakan indeks 
keandalan yang terkait dengan variasi yang dicatat dengan nilai 
sebenarnya dari sebuah konstruk. Pertanyaan kuesioner 
dikatakan memiliki reliabilitas jika nilai koefisien Alpha 
Cronbach’s diatas 0,60 (Sunyoto, 2009). Hasil uji reliabilitas 
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dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach’s dapat dilihat 
pada Tabel 4.4. 
Tabel 4.4 Hasil Uji Perhitungan Reliabilitas 

Variabel Nilai Cronbach Alpha Keterangan 

Keselamatan Kerja (X1) 0,798 Reliabel 
Kesehatan Kerja (X2) 0,656 Reliabel 
Produktivitas Kerja (Y1) 0,652 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 
Dari Tabel 4.4 dapat diketahui nilai koefisien cronbach 

alpha seluruhnya bernilai lebih besar dari 0,6 dengan demikian 
instrumen tersebut dikatakan memadai tingkat reabilitasnya 
(reabel). Menurut Hartono (2011), Reliabilitas menunjukkan 
akurasi, konsistensi, dan ketepatan suatu alat ukur dalam 
melakukan pengukuran. Nilai koefisien yang memadai 
menunjukkan bahwa terdapat persamaan persepsi dalam 
menjawab, sehingga variabel – variabel tersebut mampu 
dipercaya sebagai alat ukur dalam penelitian. 
 
4.6 Hasil Analisis Model Dengan Metode Partial Least 

Square 
4.6.1 Spesifikasi Model 

Langkah awal dalam pengujian model struktural dengan 
menggunakan  PLS adalah membuat spesifikasi model yang 
terdiri dari inner model (model struktural) dan outer model 
(model pengukuran) (Hartono, 2011). Inner model  adalah 
menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan 
pada substantif teori. Outer model adalah mendefinisikan 
hubungan antara variabel laten dan variabel indikator (manifest) 
(Purwohandoko, 2009). 

Hubungan inner model dalam penelitian ini adalah 
hubungan antara variabel laten, sedangkan hubungan Outer 
model dalam penelitian ini berbentuk model reflektif. Terdapat 
dua model inner model dalam penelitian ini, yaitu keselamatan 
kerja (X1) dan kesehatan kerja (X2) mempengaruhi produktivitas 
karyawan (Y1), dan kesehatan kerja (X2) mempengaruhi 
keselamatan kerja (X2). Pada setiap variabel laten dalam 
penelitian ini memiliki indikator – indikator yang berbeda. 
Variabel keselamatan kerja (X1) memiliki sebelas indikator 
diantaranya adalah sosialisasi keselamatan kerja (X11), 
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komunikasi dan informasi (X12), alat pelindung diri (X13), alat 
pemadam kebakaran (X14), ketersediaan tenaga kerja (X15), 
pembagian sift kerja (X16), aturan/ prosedur keselamatan kerja 
(X17), ketersediaan poster keselamatan kerja (X18), pengawasan 
(X19), pelatihan keselamatan kerja (X110), dan pemberian 
jaminan sosial (X111). Variabel kesehatan kerja (X2) memiliki 
sembilan indikator diantaranya adalah kondisi penerangan (X21), 
kondisi kebisingan (X22), kebersihan lingkungan (X23),  suhu 
udara dan ventilasi (X24), ketersediaan air bersih (X25), 
ketersediaan kamar mandi/ WC (X26), ketersediaan poliklinik 
(X27), prosedur pemerksaan keselamatan kerja (X28), dan 
pemberian nutrisi (X29). Variabel produktivitas tenaga kerja (Y1) 
memiliki empat indikator diantaranya adalah disiplin kerja (Y11), 
target produksi (Y12), tanggung jawab (Y13) dan ketepatan waktu 
(Y14). 
  
4.6.2 Diagram Jalur PLS 

Hasil perancangan dari inner model dan outer model 
selanjutnya dinyatakan dalam bentuk diagram jalur, agar 
hasilnya lebih mudah dipahami. Tujuan dari analisis diagram 
jalur adalah untuk menerangkan akibat langsung dan tidak 
langsung dari seperangkat variabel, sebagai variabel penyebab 
terhadap variabel lainnya yang merupakan variabel akibat. 
Diagram jalur pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja 
terhadap produktivitas tenaga kerja dapat dilihat pada Gambar 
4.1. 

Dari Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa terdapat beberapa 
indikator yang tidak valid karena berdasar uji convergent validity 
indikator tersebut memiliki nilai loading factor kurang dari 0,50 
sehingga perlu dihilangkan dari diagram jalur. Indikator – 
indikator yang harus dihilangkan dari diagram jalur adalah alat 
pemadam kebakaran (X14) dengan nilai loading factor 0,423, 
pembagian sift kerja (X16) dengan nilai loading factor 0,367, 
ketersediaan poster keselamatan kerja (X18) dengan nilai 
loading factor 0,418, kondisi penerangan (X21) dengan nilai 
loading factor 0,445, kondisi kebisingan (X22) dengan nilai 
loading factor 0,241, dan ketersediaan kamar mandi/ WC (X26) 
dengan nilai loading factor 0,482. Diagram jalur pengaruh 
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keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas tenaga 
kerja yang sudah mengeliminasi indikator – indikator dengan 
nilai loading factor kurang dari 0,50 dapat dilihat pada Gambar 
4.2. Menurut Hartono (2011), untuk faktor loading > 0,50 
dianggap signifikan secara praktikal, semakin tinggi nilai faktor 
loading maka semakin penting peranan loading dalam 
mengintepretasikan matrik faktor. 

 
 Gambar 4.1 Diagram Jalur Hasil Pemodelan 1. 
Keterangan : 
X1 : keselamatan kerja X22 : kondisi kebisingan 

X11 : sosialisasi keselamatan kerja X23 : kebersihan lingkungan 
X12 : komunikasi dan informasi X24 : suhu udara dan ventilasi 

X13 : alat pelindung diri X25 : ketersediaan air bersih 
X14 : alat pemadam kebakaran X26 : ketersediaan kamar 

mandi/wc 
X15 : ketersediaan tenaga kerja X27 : ketersediaan poliklinik 
X16 : pembagian sift kerja X28 : prosedur pemerksaan 

keselamatan kerja 
X17 : aturan/ prosedur 

keselamatan kerja 
X29 : pemberian nutrisi 

X18 : ketersediaan poster 
keselamatan kerja 

Y1 : produktivitas tenaga kerja 

X19 : pengawasan Y11 : disiplin kerja 
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X110 : pelatihan keselamatan kerja Y12 : target produksi 
X111 : pemberian jaminan sosial Y13 : tanggung jawab 
X2 : kesehatan kerja Y14 : ketepatan waktu 

X21 : kondisi penerangan   

ndikator – indikator yang tidak memenuhi syarat nilai 
loading factor menunjukkan bahwa indikator tersebut tidak 
mampu mencerminkan variabel latennya dengan baik. Pada 
pelaksanaannya pihak perusahaan sudah memperhatikan 
penyediaan dan fungsi utama dari fasilitas alat pemadam 
kebakaran, pembagian sift kerja dan ketersediaan poster 
keselamatan kerja dengan baik, sehingga ketersediaan fasilitas 
– fasilitas tersebut menjadi kurang diperhatian fungsi utamanya 
oleh  tenaga kerja yang berada di lingkungan pabrik. Pada 
pelaksanaan program kesehatan kerja perusahaan juga sudah 
sangat memperhatikan fungsi utama dari fasilitas penerangan, 
kebisingan dan ketersediaan kamar mandi/wc, sehingga 
keberadaan fasilitas – fasilitas tersebut menjadi kurang 
diperhatikan oleh para tenaga kerja yang ada di lingkungan 
pabrik. Hal ini menjadikan indikator – indikator fasilitas tersebut 
menjadi kurang mampu mengintepretasikan variabel latennya 
dengan baik.  

 
Gambar 4.2 Diagram Jalur Hasil Pemodelan 2. 
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Dari Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa masih terdapat 
indikator pada variabel kesehatan yang tidak valid karena 
berdasar uji convergent validity indikator tersebut mamiliki nilai 
loading factor kurang dari 0,50 sehingga perlu dihilangkan dari 
diagram jalur. Indikator yang harus dihilangkan dari diagram 
jalur adalah kebersihan lingkungan (X23) dengan nilai loading 
factor 0,497. Hal ini dapat terjadi karena terdapat kemungkinan 
adanya korelasi antara indikator kebersihan lingkungan (X23) 
dengan indikator yang sudah terlebih dahulu dieliminasi. 
Diagram jalur pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja 
terhadap produktivitas tenaga kerja yang sudah mengeliminasi 
indikator dengan nilai loading factor kurang dari 0,50 dapat 
dilihat pada Gambar 4.3. 

 
Gambar 4.3 Diagram Jalur Hasil Pemodelan 3. 

Dari Gambar 4.3 dapat diketahui bahwa terdapat satu 
indikator pada variabel produktivitas yang tidak valid karena 
berdasar uji convergent validity indikator tersebut mamiliki nilai 
loading factor kurang dari 0,50 sehingga perlu dihilangkan dari 
diagram jalur. Indikator yang harus dihilangkan dari diagram 
jalur adalah target produksi (Y12) dengan nilai loading factor 
0,499. Menurut Latifah (2008), nilai convergent validity dari 
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indikator reflektif dapat dilihat dari korelasi masing – masing 
skor indikator dengan skor konstruknya. Nilai korelasi dibawah 
0,5 dinyatakan tidak valid, sehingga harus dieliminasi. Diagram 
jalur pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap 
produktivitas tenaga kerja yang sudah mengeliminasi indikator 
dengan nilai loading factor kurang dari 0,50 dapat dilihat pada 
Gambar 4.4. Sebagai hasil pembanding analisis keselamatan 
dan kesehatan kerja (K3) terhadap produktivitas tenaga kerja 
(dengan jalur pengaruh keselamatan terhadap kesehatan) 
disajikan pada Lampiran 5. 

 
Gambar 4.4 Diagram Jalur Hasil Pemodelan 4. 
 
4.6.3 Konversi Diagram Jalur Dalam Sistem Persamaan 

Dari Gambar 4.4 langkah selanjutnya yaitu 
mengkonversikan diagram jalur ke dalam persamaan yang lebih 
spesifik. Sehingga dapat diketahui nilai pengaruh dari variabel 
laten dan indikatornya. Menurut Solimun (2010), terdapat dua 
konversi diagram jalur ke dalam sistem persamaan yaitu inner 
model (spesifikasi hubungan antar variabel laten/ model 
struktural) dan outer model (spesifikasi hubungan antara 
variabel laten dan indikatornya/ model pengukuran). 
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1. Konversi Persamaan Model Struktural (inner model) 
Persamaan model struktural pada penelitian ini terdiri dari 

dua persamaan, yaitu persamaan yang menyatakan pengaruh 
variabel laten keselamatan dan kesehatan terhadap variabel 
laten produktivitas tenaga kerja, serta persamaan yang 
menyatakan pengaruh variabel laten kesehatan kerja terhadap 
variabel laten keselamatan kerja. Persamaan struktural untuk 
pengaruh variabel laten keselamatan dan kesehatan terhadap 
variabel laten produktivitas tenaga kerja adalah sebagai berikut: 

Y = 0,268X1 + 0,338X2 

Persamaan struktural untuk pengaruh variabel laten kesehatan 
terhadap variabel laten keselamatan adalah sebagai berikut: 

X1 = 0,623X2 

Melalui persamaan tersebut dapat diketahui bahwa setiap 
variabel laten memiliki pengaruh positif terhadap variabel laten 
lainnya. Nilai pengaruh variabel keselamatan terhadap variabel 
produktivitas adalah sebesar 0,268 dan nilai pengaruh variabel 
kesehatan terhadap variabel produktivitas adalah sebesar 
0,338. Nilai pengaruh variabel kesehatan kerja terhadap 
variabel keselamatan adalah sebesar 0,623. Menurut kebijakan 
tehnis program kesehatan kerja (Dep.Kes RI, 2002) kesehatan 
kerja merupakan faktor penting yang mempengarui setiap 
pekerja dapat bekerja secara sehat dengan produktivitas yang 
optimal tanpa membahayakan keselamatan kerja diri, keluarga, 
masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 
2. Konversi Persamaan Model Pengukuran (outer model) 

Model pengukuran (outer model) adalah mendefinisikan 
hubungan antara variabel laten dan variabel indikator (manifest). 
Persamaan model pengukuran pada penelitian ini terdiri dari 
tiga persamaan, yaitu : 
a. Variabel Keselamatan Kerja 

Variabel keselamatan kerja memiliki sebelas indikator, 
setelah beberapa indikator telah dieliminasi karena tidak 
memenuhi syarat nilai loading factor maka variabel keselamatan 
kerja hanya memiliki delapan indikator, antara lain yaitu 
sosialisasi keselamatan kerja (X11), komunikasi dan informasi 
(X12), alat pelindung diri (X13), ketersediaan tenaga kerja (X15), 
aturan/ prosedur keselamatan kerja (X17), pengawasan (X19), 
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pelatihan keselamatan kerja (X110), dan pemberian jaminan 
sosial (X111). Berdasarkan rumus persamaan outer model untuk 
variabel keselamatan kerja, diperoleh nilai persamaan setiap 
indikator adalah sebagai berikut : 

X11 = 0,607 1 + 11 

X12 = 0,760 1 + 12 

X13 = 0,721 1 + 13 

X15 = 0,517 1 + 15 

X17 = 0,617 1 + 17 

X19 = 0,703 1 + 19 

X110 = 0,546 1 + 110 

X111 = 0,723 1 + 111 

Dari persamaan – persamaan tersebut, jika dihubungkan maka 
variabel keselamatan kerja memiliki hubungan dengan variabel 
indikatornya sebagai berikut : 

X1 = 0,607 X11+ 0,760 X12+ 0,721 X13+ 0,517 X15+ 0,617 X17 + 
0,703 X19 + 0,546 X110+ 0,723 X111 

Dari persamaan diatas, dapat diketahui bahwa indikator 
komunikasi dan informasi (X12) memiliki nilai loading factor 
tertinggi, yaitu sebesar 0,760. Hal ini berarti, bahwa komunikasi 
dan informasi merupakan indikator yang memiliki hubungan 
paling besar pada variabel keselamatan kerja dengan pilihan 
jawaban terbanyak dari responden adalah pada pilihan jawaban 
S (Setuju) dan SS (Sangat Setuju) sebesar 92,1%. Hal ini 
menunjukkan bahwa pihak perusahaan selalu 
menginformasikan secara efektif kepada karyawan ketika 
terdapat perubahan dalam prosedur kerja dan pengaruhnya 
terhadap keselamatan kerja. Pada indikator ketersediaan 
tenaga kerja (X15) memiliki nilai loading factor terendah, yaitu 
sebesar 0,517 dengan pilihan jawaban terbanyak dari 
responden adalah pada pilihan jawaban S (Setuju) sebesar 
51,2%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah ketersediaan 
karyawan sudah cukup untuk menyelesaikan pekerjaan yang 
diperlukan. Nilai persentase pilihan jawaban lainnya disajikan 
pada Lampiran 6. 

Hartono (2011), menjelaskan bahwa secara definisi loading 
factor adalah besar korelasi antara indikator dengan konstruk 
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latennya. Indikator dengan loading factor yang tinggi memiliki 
kontribusi yang lebih tinggi untuk menjelaskan konstruk 
latennya. Sebaliknya pada indikator dengan loading factor 
rendah memiliki kontribusi yang lemah untuk menjelaskan 
konstruk latennya. Pada sebagian besar referensi bobot faktor 
sebesar 0,50 atau lebih dianggap memiliki validasi yang cukup 
kuat untuk menjelaskan konstruk latennya. Menurut Said (2011), 
bahwa faktor komunikasi merupakan hal pokok yang harus 
diperhatian oleh perusahaan dalam program keselamatan kerja, 
karena pertukaran berbagai informasi yang baik akan menjadi 
dasar keputusan kebijakan pelaksanaan program perusahaan. 
b. Variabel Kesehatan Kerja 

Variabel kesehatan kerja memiliki sembilan indikator, setelah 
beberapa indikator telah dieliminasi karena tidak memenuhi 
syarat nilai loading factor maka variabel kesehatan kerja hanya 
memiliki lima indikator, antara lain yaitu suhu udara dan ventilasi 
(X24), ketersediaan air bersih (X25), ketersediaan poliklinik (X27), 
prosedur pemeriksaan keselamatan kerja (X28), dan pemberian 
nutrisi (X29). Berdasarkan rumus persamaan outer model untuk 
variabel kesehatan kerja, diperoleh nilai persamaan setiap 
indikator adalah sebagai berikut : 

X24 = 0,633 2 + 24 

X25 = 0,671 2 + 25 

X27 = 0,643 2 + 27 

X28 = 0,636 2 + 28 

X29 = 0,716 2 + 29 

Dari persamaan – persamaan tersebut, jika dihubungkan maka 
variabel kesehatan kerja memiliki hubungan dengan variabel 
indikatornya sebagai berikut: 

X2 = 0,633 X24+ 0,671 X25+ 0,643 X27+ 0,636 X28+ 0,716 X29 
Dari persamaan diatas, dapat diketahui bahwa indikator 

pemberian nutrisi (X29), memiliki nilai loading factor tertinggi, 
yaitu sebesar 0,716 dengan pilihan jawaban terbanyak dari 
responden adalah pada pilihan jawaban S (Setuju) dan SS 
(Sangat Setuju) sebesar 36,4%. Hal ini menujukkan bahwa 
pemberian nutrisi /makanan dari perusahaan dapat menjaga 
dan perbaikan kondisi kesehatan karyawan. Pada indikator suhu 
udara dan ventilasi (X24) memiliki nilai loading factor terendah, 
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yaitu sebesar 0,633 dengan pilihan jawaban terbanyak dari 
responden adalah pada pilihan jawaban S (Setuju) sebesar 
32,9%. Hal ini menunjukkan bahwa suhu udara dan ventilasi 
tempat bekerja membuat para tenaga kerja kurang nyaman 
dalam bekerja. 

Hasil nilai persamaan pada variabel kesehatan kerja dapat 
diketahui bahwa pemberian nutrisi kepada tenaga kerja 
merupakan indikator yang memiliki hubungan paling besar pada 
variabel kesehatan kerja. Menurut Pusat Kesehatan Kerja 
(Dep.Kes RI, 2004) kondisi pembangunan kearah industrialisasi 
dimana persaingan pasar semakin ketat, maka sangat 
diperlukan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Searah 
dengan hal itu maka kebijakan mewujudkan derajat kesehatan 
yang optimal bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat 
pekerja harus ditingkatkan. Salah satunya yaitu memberikan 
makanan bernutrisi yang bernilai gizi tinggi serta perawatan 
kesehatan yang memadai. 
c. Variabel Produktivitas Tenaga Kerja 

Variabel Produktivitas Tenaga kerja memiliki empat indikator, 
setelah mengeliminasi indikator yang tidak memenuhi syarat 
nilai loading factor maka variabel kesehatan kerja hanya 
memiliki tiga  indikator, antara lain yaitu disiplin kerja (Y11), 
tanggung jawab (Y13) dan ketepatan waktu (Y14). Berdasarkan 
rumus persamaan outer model untuk variabel produktivitas 
tenaga kerja, diperoleh nilai persamaan setiap indikator adalah 
sebagai berikut : 

Y11 = 0,592  + 1 

Y13 = 0,844  + 3 

Y14 = 0,842  + 4 
Dari persamaan – persamaan tersebut, jika dihubungkan maka 
variabel produktivitas tenaga kerja memiliki hubungan dengan 
variabel indikatornya sebagai berikut: 

Y = 0,592 Y11+ 0,844 Y13+ 0,842 Y14 

Dari persamaan diatas, dapat diketahui bahwa indikator 
tanggung jawab (Y13), memiliki nilai loading factor tertinggi, yaitu 
sebesar 0,844 dengan pilihan jawaban terbanyak dari 
responden adalah pada pilihan jawaban S (Setuju) dan SS 
(Sangat Setuju) sebesar 97,8%. Hal ini menunjukkan bahwa 
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tenaga kerja mampu bekerja dengan penuh tanggung jawab. 
Pada indikator disiplin kerja (Y11) memiliki nilai loading factor 
terendah, yaitu sebesar 0,592 dengan pilihan jawaban 
terbanyak dari responden adalah pada pilihan jawaban S 
(Setuju) sebesar 47,8%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 
menyelesaikan pekerjaan karyawan jarang melakukan bolos 
kerja.  

Hasil nilai persamaan pada variabel produktivitas kerja 
dapat diketahui bahwa tanggung jawab (Y13), merupakan 
indikator yang memiliki hubungan paling besar pada variabel 
produktivitas tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Kamuli (2012), bahwa tanggung jawab dalam melaksanakan 
tugas baik secara pribadi, kelompok, maupun secara organisasi 
berpengaruh langsung terhadap produktivitas kerja. 
Produktivitas kerja selalu diarahkan pada bagaimana melakukan 
dan memanfaatkan sesuatu agar mencerminkan prinsip efektif 
dan efisien, ketepatan dan kesesuaian penggunaan metode 
dalam rangka mencapai tujuan, dan semua aturan dari prinsip 
kerja tersebut akan dapat dengan mudah tercapai jika setiap 
individu memiliki sikap tanggung jawab terhadap pekerjaannya. 
 
4.6.4 Pendugaan Parameter (Estimasi) 

Metode pendugaan parameter (estimasi) dilakukan 
terhadap parameter dari variabel endogen (Y) dan variabel 
eksogen (X). Menurut Hartono (2011), 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. Pada penelitian ini pendugaan parameter 
dilakukan dengan melihat nilai estimasi bobot dan nilai estimasi 
jalur, sebagai berikut ; 
1. Estimasi Bobot (Weight Estimate) 

Pada pendugaan estimasi bobot menghasilkan skor atau nilai 
outer weight yang digunakan untuk menghitung data variabel 
laten. Tabel outer weight menunjukkan hasil regresi masing – 
masing indikator terhadap variabel latennya (Hartono, 2011). 
Outer weight fungsinya adalah untuk melihat pengaruh yang 
paling dominan dari hubungan antar indikator dengan variabel 
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latennya, jadi semakin tinggi nilai outer weight  dari suatu 
indikator, maka indikator tersebut merupakan indikator yang 
memiliki pengaruh atau kontribusi yang paling kuat sebagai 
variabel pengukur untuk menciptakan skor/nilai terhadap 
variabel latennya (Solimun, 2010). Hasil nilai dari outer weight 
dapat dilihat pada Lampiran 7. 
2. Estimasi Jalur (Path Estimate) 

Menurut Solimun (2010), Path Estimate atau estimasi jalur, 
yaitu menghubungkan antara variabel laten dan estimasi loading 
antara variabel laten dan indikatornya. Estimasi jalur 
menghasilkan nilai outer loading yang menunjukkan keterkaitan 
antara variabel laten dengan indikatornya. Fungsi dari outer 
loading adalah untuk melihat hubungan yang paling dominan 
berdasarkan nilai dari diagram jalur antara indikator dengan 
variabel latennya, jadi semakin tinggi nilai outer loading dari 
suatu indikator, maka indikator tersebut memiliki hubungan 
paling erat atau paling dominan dengan variabel latennya. Hasil 
nilai dari outer loading dapat dilihat pada Lampiran 8. 

 
4.6.5 Hasil Evaluasi Kriteria Goodness of Fit 

Dalam Partial Least Square (PLS), kriteria Goodness of Fit 
terdapat dua macam model, yaitu outer model dan inner model. 
Untuk kriteria Goodness of Fit dari model pengukuran atau outer 
model dengan indikator refleksif dievaluasi dengan convergent 
dan discriminant validity dari masing – masing indikatornya dan 
composite reability untuk keseluruhan indikator. Untuk kriteria 
Goodness of Fit dari model struktural atau inner model 
dilakukan uji dengan menggunakan nilai R-square. Hasil 
evaluasi kriteria Goodness of Fit untuk model pengukuran (outer 
model) dan model struktural (inner model) adalah sebagai 
berikut : 
1. Outer model (refleksif) 

a. Convergent validity 
Convergent validity adalah nilai loading factor pada 

variabel laten dengan indikator – indikatornya (Rahap, 
2009). Convergent validity bertujuan untuk mengetahui 
validitas setiap indikator yang digunakan dalam penelitian. 
Suatu indikator dinyatakan valid jika memiliki loading 
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factor > 0.50 dan P-value < 0.05. Dari hasil penelitian yang 
telah dilakukan, terdapat tiga indikator pada variabel 
keselamatan dan kesehatan yang memiliki nilai loading 
factor < 0,50, sehingga indikator – indikator yang tidak 
memenuhi syarat tersebut dinyatakan tidak valid dan 
harus dihilangkan dari permodelan PLS. Indikator – 
indikator dari variabel keselamatan kerja yang harus 
dihilangkan dari permodelan PLS adalah alat pemadam 
kebakaran (X14), pembagian sift kerja (X16), dan 
ketersediaan poster keselamatan kerja (X18) sedangkan 
indikator – indikator dari variabel kesehatan kerja yang 
harus dihilangkan dari permodelan PLS adalah kondisi 
penerangan (X21), kondisi kebisingan (X22), dan 
ketersediaan kamar mandi/ WC (X26). Hasil nilai 
Convergent validity disajikan pada Lampiran 9. Untuk 
Hasil perbaikan nilai Convergent validity yang telah 
menghilangkan indikator – indikator yang dinyatakan tidak 
valid disajikan pada Lampiran 10. 

Setelah dilakukan uji evaluasi kriteria Goodness of Fit 
kembali dari  Outer model baru yang telah diperbaiki, 
diperoleh nilai Convergent validity untuk variabel 
kesehatan kerja terdapat indikator yang memiliki nilai 
loading factor < 0,50, sehingga indikator tersebut tidak 
memenuhi syarat dan dinyatakan tidak valid sehingga 
harus dihilangkan dari permodelan PLS. Indikator yang 
harus dihilangkan dari permodelan PLS tersebut adalah 
kebersihan lingkungan (X23). Hasil nilai Convergent validity 
yang telah menghilangkan indikator kebersihan lingkungan 
(X23) disajikan pada Lampiran 11.  

Dilakukan uji evaluasi kriteria Goodness of Fit kembali 
dari  Outer model sebelumnya, yang telah diperbaiki untuk 
memperoleh nilai Convergent validity. Hasil uji kriteria 
Goodness of Fit untuk nilai Convergent validity terdapat 
indikator pada variabel produktivitas tenaga kerja yang 
memiliki nilai loading factor  < 0,50 sehingga indikator 
tersebut tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak valid 
sehingga harus dihilangkan dari permodelan PLS. 
Indikator yang harus dihilangkan dari permodelan PLS 
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tersebeut adalah target produksi (Y12). Hasil nilai 
Convergent validity yang telah menghilangkan indikator 
target produksi (Y12) disajikan pada Lampiran 12.  

Berdasarkan jawaban dari responden mengenai item 
pertanyaan untuk indikator kebersihan lingkungan pabrik 
dan pemenuhan target produksi, sebagian besar 
responden memberikan penilaian jawaban netral. Dari 
jawaban responden ini kemudian menghasilkan nilai 
loading factor < 0,50 untuk evaluasi Goodness of Fit pada 
Convergent validity. Hal ini berarti bahwa indikator 
kebersihan lingkungan pabrik tidak cukup memiliki korelasi 
yang kuat dengan variabel latennya (kesehatan kerja), dan 
begitu pula sebaliknya bahwa pemenuhan target produksi 
juga tidak cukup memiliki korelasi yang kuat dengan 
variabel latennya (produktivitas tenaga kerja). Menurtut 
Aryani dan Rosinta (2010), nilai Convergent validity yang 
rendah menunjukkan bahwa indikator – indikator tersebut 
tidak cukup baik dalam mewakili variabel bentukan yang 
dikembangkan, nilai loading factor indikator yang baik dan 
dapat ditolelir adalah memenuhi kriteria nilai minimal 0,5. 

b. Discriminant validity 
Menurut Solimun (2010), pengukuran Discriminant 

validity pada indikator yang bersifat refleksif, didasakan 
pada nilai cross loading indikator dengan variabel 
latennya. Bilamana nilai cross loading setiap indikator 
pada variabel bersangkutannya terbesar dibandingkan 
dengan cross loading pada variabel laten lainnya maka 
dikatakan valid. Hasil discriminant validity dapat dilihat 
pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil Discriminant Validity 

Indikator Kesehatan Keselamatan Produktivitas Keterangan 

X11 0,3740 0,6069 0,2831 Valid 
X12 0,4532 0,7596 0,4339 Valid 
X13 0,5322 0,7211 0,2992 Valid 
X15 0,2611 0,5173 0,2816 Valid 

X17 0,4133 0,6140 0,3564 Valid 
X19 0,4018 0,7033 0,3315 Valid 
X110 0,4028 0,5460 0,1485 Valid 
X111 0,3762 0,7232 0,3185 Valid 



59 
 

Indikator Kesehatan Keselamatan Produktivitas Keterangan 

X24 0,6330 0,3847 0,3741 Valid 
X25 0,6711 0,3366 0,3175 Valid 
X27 0,6433 0,3694 0,2235 Valid 
X28 0,6357 0,4184 0,2970 Valid 
X29 0,7163 0,5136 0,4119 Valid 
Y11 0,2496 0,2265 0,5925 Valid 
Y13 0,4861 0,4035 0,8436 Valid 
Y14 0,3838 0,4347 0,8422 Valid 

Sumber: (Data Primer Diolah, 2013): 
Keterangan 

X11 : sosialisasi keselamatan kerja X24 : suhu udara dan ventilasi 
X12 : komunikasi dan informasi X25 : ketersediaan air bersih 
X13 : alat pelindung diri X27 : ketersediaan poliklinik 
X15 : ketersediaan tenaga kerja X28 : prosedur pemerksaan   

keselamatan kerja 
X17 : aturan/ prosedur keselamatan 

kerja 
X29 : pemberian nutrisi 

X19 : pengawasan Y11 : disiplin kerja 
X110 : pelatihan keselamatan kerja Y13 : tanggung jawab 
X111 : pemberian jaminan sosial Y14 : ketepatan waktu 
    

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai 
cross loading setiap indikator dari variabel latennya lebih 
besar dari pada nilai cross loading variabel di indikator 
yang lainnya. Hal ini berarti bahwa discriminant validity 
telah terpenuhi dengan baik dan setiap indikator mampu 
menjelaskan variabel latennya tanpa berkorelasi dengan 
variabel laten lain yang seharusnya tidak diukur (Hartono, 
2011). 

c. Composite reliability 
Composite reliability atau reliabilitas komposit adalah uji 
untuk menunjukkan tingkat konsistensi atau sejauh mana 
suatu alat pengukur dapat dipercaya untuk diandalkan. 
Instrumen penelitian bersifat konsiten apabila memiliki 

composite reliability  0,70 (Hartono, 2011). Hasil 
composite reliability variabel laten tersaji pada Tabel 4.6. 
Dari Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa seluruh variabel 
laten yang terdiri dari keselamatan, kesehatan, dan 
produktivitas tenaga kerja memiliki nilai lebih besar dari 
0,70, sehingga dapat dikatakan bahwa kriteria composite 
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reliability terpenuhi atau instrument penelitian yang 
digunakan bersifat konsisten. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Solimun (2010), bahwa kelompok indikator yang 
mengukur sebuah variabel memiliki nilai reliabilitas 
komposit yang baik jika variabel latennya memiliki nilai 

Composite reliability  0,7 walaupun bukan merupakan 
standar absolut.  
Tabel 4.6 Hasil Composite reliability 

Variabel Composite Reliability Keterangan 

Keselamatan Kerja (X1) 0,8549 Reliabel 
Kesehatan Kerja (X2) 0,7944 Reliabel 
Produktivitas Kerja (Y1) 0,8087 Reliabel 

Sumber: (Data Primer Diolah, 2013) 
2. Inner model 

Evaluasi goodness of fit dari inner model ditentukan 
berdasarkan nilai R-square atau koefisien determinasi dari 
variable endogen. R-square berfungsi untuk melihat nilai 
signifikansi dari variabel laten. Pada pengujian inner model 
terdapat dua nilai R-square yang disajikan pada Tabel 4.7. 
Tabel 4.7 Nilai R-square 

Variabel R Square 

Keselamatan (X1) 0.388 
Kesehatan (X2) 0 

Produktivitas (Y1) 0.297 

Sumber: (Data Primer Diolah, 2013): 
Nilai R-square untuk variable keselamatan kerja (X1) adalah 

sebesar 0,388 hal ini berarti bahwa keselamatan kerja 
dipengaruhi oleh kesehatan kerja sebesar 38,8% sedangkan 
sisanya sebesar 61,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 
terdapat dalam model. Nilai R-square untuk variable 
Produktivitas kerja (Y1) adalah sebesar 0,297 hal ini berarti 
bahwa produktivitas kerja dipengaruhi oleh keselamatan dan 
kesehatan sebesar 29,7% sedangkan sisanya sebesar 70,3% 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam model. 
Berdasarkan kedua nilai R-square tersebut dapat ditentukan 
nilai Q2 predictive relevance sebagai berikut : 

Q2 = 1  ( 1  0,297 ) ( 1  0,388 ) = 0,569 
Menurut Solimun (2010), nilai Q-Square predictive relevance 

digunakan untuk mengukur seberapa baik model struktural yang 
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dihasilkan dengan PLS. Hasil dari perhitungan Q-Square 
predictive relevance menunjukkan bahwa sekitar 56,9% 
keragaman variabel endogen dapat dijelaskan oleh model yang 
terbentuk, sedangkan 43,1% sisanya dijelaskan variabel lain di 
luar model dan error. 

 
4.6.6 Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode resampling 
Bootstrap yang dikembangkan oleh Geisser dan Stone. 
Penerapan metode resampling, memungkinkan berlakunya data 
bebas distribusi (distribution free), tidak memerlukan asumsi 
distribusi normal, serta tidak memerlukan sampel yang besar 
(tetapi direkomendasikan sampel minimum 30). Pengujian 

dilakukan dengan t-test, bila diperoleh p-value  0,05 ( = 5%), 
maka diputuskan tolak H0 atau sering disebut signifikan, dan 
sebaliknya (Solimun, 2010). Hasil pengujian hipotesis dibagi 
menjadi dua menurut modelnya, yaitu: 
1. Hipotesis Inner Model 

Hipotesis statistik untuk inner model, yaitu variabel laten 
eksogen terhadap variabel laten endogen : 

H0 : γi =  0  vs H1 : γi ≠ 0 
Hasil pengujian hipotesis pengaruh langsung inner model 
disajikan pada Tabel 4.8.  
Tabel 4.8 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis 
Statistik                         

Original 
Sample 

(O) 
T Statistics 
(|O/STERR|) P-Value Keterangan 

Kesehatan -> 
Keselamatan 0,623 15,451 0,000 Signifikan 

Kesehatan -> 
Produktivitas 0,336 7,990 0,000 Signifikan 

Keselamatan -> 
Produktivitas 0,268 7,086 0,000 Signifikan 

Sumber: (Data Primer Diolah, 2013). 
a. Hipotesis variabel keselamatan kerja terhadap produktivitas 

tenaga kerja 
H0 : γi =  0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

keselamatan kerja terhadap produktivitas tenaga 
kerja. 
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H1 : γi ≠ 0 Terdapat pengaruh yang signifikan antara 
keselamatan kerja terhadap produktivitas tenaga 
kerja. 

Kriteria pengujian pada hipotesis : 

Jika dari t-hitung diperoleh nilai p –value  0,05 maka tolak H0. 

Jika dari t-hitung diperoleh nilai p –value  0,05 maka terima H0. 

Koefisien jalur dalam inner model menunjukkan pengaruh 
antara variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. 
Dari Tabel 4.8 dapat diketahui nilai koefisien jalur keselamatan 
terhadap produktivitas tenaga kerja adalah 0,268. Hal ini berarti, 
bahwa variabel keselamatan kerja berpengaruh positif terdahap 
produktivitas tenaga kerja. Dari uji t-hitung diperoleh nilai p-

value  0,05 hal ini berarti, bahwa variabel keselamatan kerja 
berpengaruh signifikan terhadap variabel produktivitas tenaga 
kerja, sehingga hipotesis untuk H1 diterima dan H0 ditolak. 
b. Hipotesis variabel kesehatan kerja terhadap produktivitas 

tenaga kerja 
H0 : γi =  0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kesehatan kerja                                                                           
terhadap produktivitas tenaga kerja. 

H1 : γi ≠ 0  Terdapat pengaruh yang signifikan antara 
kesehatan kerja terhadap produktivitas tenaga 
kerja. 

Kriteria pengujian pada hipotesis : 

Jika dari t-hitung diperoleh nilai p –value  0,05 maka tolak H0. 

Jika dari t-hitung diperoleh nilai p –value  0,05 maka terima H0. 

Koefisien jalur dalam inner model menunjukkan pengaruh 
antara variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. 
Dari Tabel 4.8 dapat diketahui nilai koefisien jalur kesehatan 
terhadap produktivitas tenaga kerja adalah 0,336. Hal ini berarti, 
bahwa variabel kesehatan kerja berpengaruh positif terdahap 
produktivitas tenaga kerja. Dari uji t-hitung diperoleh nilai p-

value  0,05 hal ini berarti, bahwa variabel kesehatan kerja 
berpengaruh signifikan terhadap variabel produktivitas tenaga 
kerja, sehingga hipotesis untuk H1 diterima dan H0 ditolak. 
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c. Hipotesis variabel kesehatan kerja terhadap keselamatan 
tenaga kerja 
H0 : γi =  0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kesehatan kerja terhadap keselamatan tenaga 
kerja. 

H1 : γi ≠ 0  Terdapat pengaruh yang signifikan antara 
kesehatan kerja terhadap keselamatan tenaga 
kerja. 

Kriteria pengujian : 

Jika dari t-hitung diperoleh nilai p –value  0,05 maka tolak H0. 

Jika dari t-hitung diperoleh nilai p –value  0,05 maka terima H0. 

Koefisien jalur dalam inner model menunjukkan pengaruh 
antara variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. 
Dari Tabel 4.8 dapat diketahui nilai koefisien jalur kesehatan 
terhadap keselamatan tenaga kerja adalah 0,623. Hal ini berarti, 
bahwa variabel kesehatan kerja berpengaruh positif terdahap 
keselamatan tenaga kerja. Dari uji t-hitung diperoleh nilai p-

value  0,05 hal ini berarti, bahwa variabel kesehatan kerja 
berpengaruh signifikan terhadap variabel keselamatan tenaga 
kerja, sehingga hipotesis untuk H1 diterima dan H0 ditolak. 
2. Hipotesis Outer Model 

Hipotesis statistik untuk outer model indikator terhadap 
variabel laten keselamatan(X1),  kesehatan (X2), dan 
produktivitas (Y1). Menurut Solimun (2010), bila hasil pengujian 
hipotesis pada outer model signifikan, hal itu menunjukkan 
bahwa indikator dipandang dapat digunakan sebagai instrumen 
pengukur variabel laten. Hipotesis statistik untuk outer model 
adalah : 

H0 : λi =  0  vs H1 : λi ≠ 0 
H0 : λi   = 0  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel indikator terhadap variabel laten. 

H1 : λi   0    Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 
indikator terhadap variabel laten. 

Kriteria Pengujian hipotesis : 

Jika dari t-hitung diperoleh nilai p –value  0,05 maka tolak H0. 

Jika dari t-hitung diperoleh nilai p –value  0,05 maka terima H0. 

 

 



64 
 

a. Indikator Terhadap Variabel Keselamatan Kerja 
Hasil outer loading dan t-hitung dari variabel keselamatan 
kerja dapat dilihat pada Tabel 4.9 

Tabel 4.9 Hasil Outer Loading dan t-hitung Keselamatan Kerja 

Indikator 
Keselamatan 

Original 
Sample 

(O) 
T Statistics 
(|O/STERR|) 

P-
Value Keterangan 

Sosialisasi 
Keselamatan 
kerja (X11) 0,607 19,067 0,000 Signifikan 

Komunikasi dan 
informasi (X12) 0,760 36,543 0,000 Signifikan 

Alat pelindung diri 
(X13) 0,721 31,210 0,000 Signifikan 

Ketersediaan 
Tenaga kerja (X15) 0,517 11,579 0,000 Signifikan 
aturan 
Keselamatan 
kerja (X17) 

 
0,614 16,365 0,000 Signifikan 

Pengawasan (X19) 0,703 25,704 0,000 Signifikan 
Pelatihan 
keselamatan kerja 
(X110) 0,546 12,940 0,000 Signifikan 
Pemberian 
jaminan sosial 
(X111) 0,723 28,205 0,000 Signifikan 

Sumber: (Data Primer Diolah, 2013) 
Dari Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa setiap indikator pada 

variabel keselamatan kerja memiliki pengaruh positif. Berdasar 
nilai t-hitung seluruh indikator memiliki pengaruh signifikan 
terhadap variabel keselamatan kerja. Hal ini berarti bahwa 
seluruh indikator merupakan instrument pengukur yang baik 
bagi variabel keselamatan kerja. Dari uji t-hitung diperoleh nilai 

p-value  0,05 sehingga pada uji hipotesis untuk untuk H1 

diterima dan H0 ditolak. 
b. Indikator Terhadap Variabel Kesehatan Kerja 

Hasil outer loading dan t-hitung dari variabel kesehatan kerja 
dapat dilihat pada Tabel 4.10 
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Tabel 4.10 Hasil Outer Loading dan t-hitung Kesehatan Kerja 

Indikator 
Keselamatan 

Original 
Sample 

(O) 
T Statistics 
(|O/STERR|) 

P-
Value Keterangan 

Suhu udara dan 
ventilasi (X24) 0,633 16,353 0,000 Signifikan 

Ketersediaan air 
bersih (X25) 0,671 20,087 0,000 Signifikan 

Ketersediaan 
Poliklinik (X27) 0,643 18,099 0,000 Signifikan 
Prosedur 
pemeriksaan 
keselamatan kerja 
(X28) 0,636 17,261 0,000 Signifikan 

Pemberian nutrisi 
(X29) 0,716 30,245 0,000 Signifikan 

Sumber: (Data Primer Diolah, 2013) 
Dari Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa setiap indikator pada 

variabel kesehatan kerja memiliki pengaruh positif. Berdasar 
nilai t-hitung seluruh indikator memiliki pengaruh signifikan 
terhadap variabel keselamatan kerja. Hal ini berarti bahwa 
seluruh indikator merupakan instrument pengukur yang baik 
bagi variabel kesehatan kerja. Dari uji t-hitung diperoleh nilai p-

value  0,05 sehingga pada uji hipotesis untuk untuk H1 diterima 
dan H0 ditolak. 
c. Indikator Terhadap Variabel Produktivitas Tenaga Kerja 

Hasil outer loading dan t-hitung dari variabel produktivitas 
tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 4.11 

Tabel 4.11 Hasil Outer Loading dan t-hitung Produktivitas 
Tenaga Kerja 

Indikator 
Keselamatan 

Original 
Sample 

(O) 
T Statistics 
(|O/STERR|) 

P-
Value Keterangan 

Disiplin kerja (Y11) 0,592 13,946 0,000 Signifikan 

Tanggung jawab 
(Y13) 0,844 53,597 0,000 Signifikan 
Ketepatan waktu 
(Y14) 0,842 45,596 0,000 Signifikan 

Sumber: (Data Primer Diolah, 2013) 
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Dari Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa setiap indikator pada 
variabel produktivitas tenaga kerja memiliki pengaruh positif. 
Berdasar nilai t-hitung seluruh indikator memiliki pengaruh 
signifikan terhadap variabel produktivitas tenaga kerja. Hal ini 
berarti bahwa seluruh indikator merupakan instrument pengukur 
yang baik bagi variabel produktivitas tenaga kerja. Dari uji t-

hitung diperoleh nilai p-value  0,05 sehingga pada uji hipotesis 
untuk untuk H1 diterima dan H0 ditolak. 

Dari hasil uji hipotesis secara statistik yang telah dilakukan 
pada model hubungan pengaruh keselamatan dan kesehatan 
kerja terhadap produktivitas tenaga kerja di PT. Surya Pratista 
Hutama (SUPRAMA ) diperoleh hasil bahwa seluruh indikator 
pada setiap variabel laten memiliki nilai korelasi yang baik 
sebagai instrument pengukur dari setiap variabel latennya dan 
juga terdapat pengaruh signifikan dari variabel laten satu 
terhadap variabel laten lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Said (2011), bahwa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak 
dapat dipisahkan dengan proses pencapaian produktivitas yang 
tinggi terlebih pada bagian proses produksi baik jasa maupun 
produksi. Oleh karena itu peningkatan intensitas kerja dapat 
pula meningkatkan resiko kecelakaan dan penyakit di 
lingkungan tempat bekerja. 


